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Príhovor editorov

Ú

ˇ
ˇ
Vázení
citatelia,

P

red vami je tretí ročník Panorámy globálneho bezpečnostného prostredia. Základným cieľom projektu je mapovať vývoj globálneho
bezpečnostného prostredia, analyzovať ho a vyvodiť z neho implikácie pre slovenskú bezpečnostnú a zahraničnú politiku. Každú kapitolu
spracúvajú najlepší odborníci z akademických kruhov, rezortov obrany
a vnútra, diplomatickej komunity, súkromného a mimovládneho sektora.
Štruktúra a rozsah príspevkov odrážajú základné koncepcie chápania
bezpečnosti, zahraničnopolitické a bezpečnostné priority SR.
Snažíme sa našu publikáciu každoročne vylepšovať a oproti minulému
ročníku sa nám podarilo previesť niekoľko zmien, ktoré, ako dúfame,
oceníte. Rozširujeme spektrum tém, zvyšujeme názorovú pestrosť, kvalitu,
odbornosť a snažíme sa o multimediálne spríjemnenie čitateľského zážitku. Publikácia je tak ako minulý rok rozdelená na tri základné časti,
ktoré hodnotia bezpečnostný vývoj z troch rôznych pohľadov: inštitucionálneho, regionálneho a sektorového. Tieto tri pohľady spoločne s tematickým
dôrazom na krízové ohniská v subsaharskej Afrike, strednej Ázii a na
Strednom východe tvoria skutočnú panorámu globálneho bezpečnostného
prostredia.
Vďaka úspechu minulých ročníkov sa Panoráma stala prestížnym projektom slovenskej bezpečnostnej komunity. Zdvojnásobili sme počet autorov
na štyridsať, čo je nepochybne prejavom tvorivého oživenia bezpečnostného
myslenia. Aby sme rozprúdili odbornú diskusiu a prezentovali rôzne
pohľady na ťažiskové témy, rozhodli sme sa pri ich spracovávaní dať
priestor viacerým autorom. S týmto súvisí aj nový prvok Panorámy – reakcie na príspevky a oponentské poznámky v texte príspevkov, ktorých cieľom
je predostrieť čitateľovi nielen názory, ale priamo diskusiu k problémom
bezpečnosti. Vzhľadom na široký záber publikácie je kolektív oponentov
ešte širší ako kolektív autorov a pri niektorých „horúcich“ témach sme sa
rozhodli pre súčasnú oponentúru zo strany viacerých odborníkov z akademického, vojenského či mimovládneho prostredia. Sme radi, že sa nám
podarilo nadviazať úspešnú spoluprácu s odborníkmi v zahraničí a rozšíriť
7
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Príhovor editorov

spoluprácu so slovenskou akademickou a odbornou obcou. Pri tejto príležitosti by sme radi vyzdvihli prínos a vyslovili poďakovanie Ústavu strategických studií na Univerzite obrany v Brne a Kurzu národnej bezpečnosti
na Národnej akadémii obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom
Mikuláši.
V publikácii tiež nájdete mapovú a DVD prílohu, ktoré vám spríjemnia a uľahčia čítanie o dianí a slovenskom angažovaní sa vo vzdialených
oblastiach sveta. Dúfame, že Panoráma bude tak ako po minulé roky symbolom rozvoja slovenských bezpečnostných štúdií.
Želáme vám príjemné a podnetné čítanie.
Editori
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Príhovor

Minister obrany SR

Ú

ˇ
Milí citatelia,

ozvoj ozbrojených síl nemožno oddeliť od
vývoja medzinárodného prostredia. Analýza hrozieb a výziev pre bezpečnosť
Slovenskej republiky tvorí základ pre plánovanie
a prípravu síl. Ozbrojené sily SR budujú spôsobilosti pre obranu štátu a pre zvládnutie celého
spektra operácií NATO, od kolektívnej obrany cez operácie na podporu
mieru vo svete, až po boj proti terorizmu a pomoc občanom pri živelných
pohromách.
Tretie vydanie publikácie Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia tematizuje rozhodujúce trendy v bezpečnostnom prostredí. Je príspevkom
ministerstva obrany do formovania celospoločenského konsenzu o kľúčových
otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky.
Za jednu zo svojich osobných priorít považujem posilnenie formálnych aj
neformálnych vzťahov medzi inštitúciami a ľuďmi zapojenými do zaistenia
bezpečnosti Slovenskej republiky. Autorom publikácie je kolektív analytikov ministerstva obrany a široký okruh odborníkov patriacich do bezpečnostnej komunity na Slovensku. Spoločným intelektuálnym úsilím expertov silových rezortov s akademickou a súkromnou sférou každoročne
vzniká publikácia, ktorá si v odborných aj politických kruhoch získava
silné renomé.
Popri kvalifikovanej analýze má Panoráma globálneho bezpečnostného
prostredia tradične veľmi silný komunitárny náboj. Zo svojej pozície sa zasadím o pokračovanie rozvoja oboch dimenzií na ministerstve obrany.
Mám radosť aj z toho, že Panorámu už dnes pokladá za neoceniteľný
zdroj informácií mnoho študentov na Slovensku. Vytváranie nových príležitostí pre vzdelávanie novej generácie civilných odborníkov v odbore bezpečnosti a obrany je ďalšou z priorít môjho pôsobenia vo funkcii ministra
obrany.
Vysoko si cením elán editorov a autorov publikácie, ktorú držíte v rukách. Čitateľom prajem načerpanie cenných poznatkov z tejto unikátnej
knihy a otvorenie nových horizontov.

R

ˇ Kasický
ˇ
Frantisek
minister obrany SR
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Bývalý minister obrany SR

ˇ
ˇ
Vázení
citatelia,

S

lovensko prešlo za posledný rok veľký kus
cesty. Rok pred plánovaným termínom sme
zavŕšili profesionalizáciu ozbrojených síl. Vykonali sme strategické prehodnotenie obrany. Zvýšili
sme počet vojakov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu pod vedením NATO a EÚ.
Ale najzásadnejšou výzvou, ako aj mimoriadnou zodpovednosťou je pre
Slovensko nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. Rozhodovanie na takej
vysokej medzinárodnej úrovni si vyžaduje najvyššiu odbornosť a profesionalitu.
Celospoločenský konsenzus v kľúčových otázkach zahraničnej a bezpečnostnej
politiky SR je kľúčovým predpokladom úspechu. Publikácia, ktorú držíte
v rukách, je príspevkom ministerstva obrany k formovaniu poznania, diskusie,
ktoré sú jedinou cestou k takémuto konsenzu.
Veľký kus cesty má za sebou aj Panoráma. Po prvých dvoch ročníkoch si
našla pevné miesto v povedomí bezpečnostnej komunity. Dokázala rozprúdiť
odbornú diskusiu a zapojiť do nej odborníkov zo všetkých spoločenských sektorov. Minulý ročník udal na slovenské podmienky neobvykle vysoké tempo
rastu kvality i rozsahu.
Najzásadnejšou výzvou, ako aj mimoriadnou zodpovednosťou sa stalo
ďalšie zvýšenie kvality pri zachovaní kontinuity a zvýšenie adresnosti pri
rozšírení rozsahu. Spektrum spracovávaných tém sa rozšírilo a bolo prispôsobené potrebám rezortu ministerstva obrany. Zlepšila a sprehľadnila sa metodológia prístupu k jednotlivým témam. Bola posilnená medzisektorová a medzinárodná spolupráca pri tvorbe a kritike príspevkov. Panoráma si nekladie
menšiu ambíciu, než je líderstvo na poli bezpečnostných štúdií.
Bezpečnostná komunita je v ére globálnych hrozieb pilierom bezpečnosti
štátu. Svoju úlohu môže plne realizovať len prepojením rezortných odborníkov
s parlamentnou pôdou, straníckymi centrálami, akademickou sférou, novinármi, analytikmi, podnikateľmi a tvorcami verejnej mienky. Je o tvorivých myšlienkach, kvalitnej diskusii a informovanej podpore. Panoráma je účinným
nástrojom spojenia všetkých častí bezpečnostnej komunity. Je médiom prezentácie ich tvorivého myslenia a odbornej diskusie. Som presvedčený, že bude tou
najlepšou pomocou našim decíznym sféram a katalyzátorom kvality výstupov
bezpečnostného diskurzu na Slovensku.
Martin Fedor
bývalý minister obrany SR
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Nemecký veľvyslanec v SR

Ú

P

o stáročiach spoločnej histórie sú nemeckoslovenské vzťahy tak úzko späté, ako nikdy predtým. Ako partneri v Európskej
únii a Severoatlantickej aliancii sa delíme o spoločné hodnoty i ciele. Zároveň máme veľké šance
a zodpovednosť spoločne vytvárať našu budúcnosť
v mierovo zjednotenej Európe a prostredí stále viac ovplyvňovanom globalizáciou. V tomto zmysle naše krajiny nepretržite komunikujú na všetkých úrovniach, a to nielen v rámci Európskej únie a NATO, ale i v rámci úspešných
spoločných projektov.
Slovenská republika od počiatku svojej nezávislosti rýchlo vrástla do
úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii a NATO. Príspevky tejto knihy
poskytujú vynikajúci prehľad o vysokej angažovanosti jej ozbrojených síl tak
v mierových misiách Spojených národov, ako aj v NATO a Európskej únii.
Okrem toho predstavuje táto detailná bezpečnostnopolitická analýza vynikajúci zdroj informácií pre všetkých, ktorí sa v Slovenskej republike zaoberajú bezpečnostnopolitickými témami, pretože tento zväzok sa stal takmer nepostrádateľným prostriedkom informovanosti a hodnotenia bezpečnostnej politiky v tom najširšom zmysle.
Pre Nemecko predstavujú európska jednota na jednej strane a transatlantické partnerstvo na strane druhej, piliere našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Spolková kancelárka Spolkovej repuliky Nemecko počas
42. konferencie o bezpečnostnej politike v Mníchove vyzdvihla, že znovuzjednotené Nemecko je pripravené prevziať v tomto rámci zopovednosť, i viac zodpovednosti, nad rámec vlastného spolkového územia, pre zabezpečenie slobody,
demokracie, stability a mieru vo svete. K tejto zodpovednosti sa hlási – ako to
dokazuje i tento zväzok – aj Slovenská republika.
Dr. Jochen Trebesch
nemecký veľvyslanec v SR
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Úvod
NATO je na začiatku druhej fázy transformácie od konca studenej vojny. Prvá fáza sa úspešne zavŕšila v turbulentnom roku
1999 prijatím Strategickej koncepcie NATO, troch nových členských krajín zo strednej Európy a v neposlednom rade vojnou
v Kosove. Po skončení bojov sa zdalo, že aliancia definitívne našla odpoveď na výzvy, ktoré priniesol koniec studenej vojny –
výzvy prevažne sústredené na Balkán a etnické konflikty. To
všetko sa však radikálne zmenilo po 11. septembri 2001, nástupe
nového vnímania globálneho bezpečnostného prostredia a spustení druhej fázy transformácie NATO.
Hrozba terorizmu postavila členské krajiny pred zložitú otázku, akým spôsobom reformovať alianciu, aby efektívne reagovala
na hrozby a zároveň si zachovala pôvodný zjednocujúci význam.
Iracká kríza v roku 2003 totiž dramaticky poukázala na odlišnosť
strategických vízií a názorov jednotlivých členských štátov na rolu
aliancie v novom bezpečnostnom prostredí. NATO je však organizácia kolektívnej obrany, ktorej nestačí len nájsť riešenie – musí
nájsť riešenie, na ktorom sa zhodnú všetci členovia.
Nakoľko je dosahovanie kompromisov a konsenzu v politických otázkach procesom náročným a zdĺhavým, transformácia
NATO sa po roku 2003 sústredila najmä na vojenskú dimenziu.
Tu politickí predstavitelia relatívne rýchlo našli zhodu v tom, že
dôveryhodnosť a efektívnosť aliancie sa odvíja od jej vojenských
spôsobilostí. Vychádzali z univerzálne platného pravidla, podľa
ktorého diplomacia funguje oveľa účinnejšie vtedy, keď sa môže
15
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oprieť o adekvátnu vojenskú silu. Udržala sa aj kontinuita s transformáciou do r. 1999 – zásah v Kosove tak ako zásah v Afganistane kladie dôraz na expedičnosť síl.
Pokrok v transformácii vojenských spôsobilostí (formovanie
Síl rýchlej reakcie – NRF a postupná implementácia Pražského
záväzku spôsobilostí – PCC) však ostáva obmedzený nezhodami
v otázkach strategického významu ako napríklad rola aliancie
v globálnej bezpečnosti, podmienky pre použitie vojenskej sily, či
spôsob nasadenia NRF. Doterajší konsenzus členských krajín sa
týkal len reformy ozbrojených síl a zlepšovania vojenských spôsobilostí, ale neriešil už politické otázky súvisiace s ich konkrétnym využitím pri čelení aktuálnym bezpečnostným hrozbám.
Zatiaľ čo v období po irackej kríze tento kompromis vyhovoval
všetkým členom aliancie, postupom času narastala potreba otvoriť aj diskusiu o citlivých politických otázkach. V dôsledku
toho sa v období rokov 2005/2006 politická dimenzia transformácie NATO stala rovnako pertraktovanou témou ako jej vojenská dimenzia. Od summitu v Rige v novembri 2006 sa očakáva
prijatie prvých záverov týkajúcich sa politického charakteru a strategických úloh aliancie pre prvé dekády 21. storočia.

Politická dimenzia transformácie NATO
Druhé kolo transformácie možno rámcovo charakterizovať ako
adaptáciu aliancie na výzvu zaisťovať prevenciu a elimináciu
bezpečnostných hrozieb kdekoľvek vo svete, pričom sa škála
hrozieb rozšírila o terorizmus, šírenie ZHN a problémové štáty.
Jedným z dôležitých bodov je totiž poznanie, že nové hrozby
neumožňujú zaisťovať bezpečnosť členských štátov aliancie len
v ich vlastných hraniciach. Je im potrebné čeliť v mieste a čase
ich vzniku bez ohľadu na geografický rámec – predtým, než
narastie ich závažnosť a dosiahnu územie krajín NATO [33].
Toto spoločné vnímanie medzinárodnej bezpečnosti sa profilovalo postupne od 11. septembra 2001 a kulminovalo v záveroch
summitu v Istanbule v júli 2004. Tie sa sústredili práve na posilňovanie expedičných vojenských spôsobilostí ako na prioritu,
na ktorej sa zhodli všetky členské krajiny aliancie. Znamenalo to
pokrok v transformácii vojenskej dimenzie NATO a umožnilo
napredovanie kľúčových projektov NRF a postupnej implemen16
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tácie PCC. Politická dimenzia transformácie sa ale do popredia
záujmu dostala až v priebehu roku 2005 [16].
Rámcová dohoda o vážnosti hrozieb a princípoch obrany sa
však rýchlo rozpadá, keď sa pretaví na operačné detaily. Členské
štáty sa líšia v názoroch, akým spôsobom „novým“ hrozbám
čeliť a akú úlohu ma pri tom zohrávať aliancia [13]. Medzi takéto sporné otázky patrí prevencia bezpečnostných hrozieb a spôsob ich eliminácie, uplatnenie predstihujúcich (preemptive) úderov,
rola ozbrojených síl pri zaistení vnútornej bezpečnosti, spôsob
boja so šírením ZHN, či charakter mandátu potrebného pre
zásahy NATO.
K týmto nezhodám treba pridať otázniky o úlohe aliancie ako
takej. Prvou z nich je dilema, či naďalej predstavuje hlavnú platformu pre vedenie bezpečnostného dialógu medzi jej členskými
štátmi, ako tomu bolo v období studenej vojny a v poslednej
dekáde 20. storočia. Druhou otázkou je, či naďalej ostáva prvou
inštitúciou realizácie spojeneckej operácie krízového manažmentu mimo územia členských štátov. Tretia otázka sa týka toho, či sa
podarí nájsť spoločnú politickú víziu o úlohe aliancie v meniacom sa globálnom bezpečnostnom prostredí a či táto vízia bude
naplnená realizáciou praktických záväzkov v oblasti vojenských
spôsobilostí [16].
Poskytnutie odpovedí na tieto tri otázky si v prvom rade vyžaduje skvalitnenie politickej diskusie medzi členskými štátmi a prehĺbenie konzultácií medzi USA a ich európskymi spojencami1. Predmetom ich debaty by nemali byť len témy týkajúce sa súčasných aktivít
a operácií aliancie, ale aj široký okruh otázok celého spektra problémov medzinárodnej bezpečnosti (izraelsko-palestínsky konflikt,
iránsky jadrový program, zbrojné embargo voči Číne, proliferačné
aktivity Severnej Kórey atď.). Ako typický príklad chýbajúcej politickej diskusie v rámci transatlantických vzťahov je možné uviesť
otázku predstihujúceho použitia vojenskej sily. Táto otázka má citlivé politické súvislosti a v záujme neoživovania vnútorných sporov
nebola v NATO po roku 2003 predebatovaná na oficiálnej úrovni.
Jej význam ale ostáva naďalej veľmi veľký a akákoľvek nová bezpečnostná kríza môže postaviť členské krajiny pred túto dilemu.
Kým preventívne použitie diplomatických či finančných prostriedkov pri odvrátení bezpečnostných kríz a konfliktov je plne akceptované, na preventívne či predstihujúce použitie vojenských nástrojov existujú protichodné názory2.

1
1Politická

diskusia per se
však nie je riešením, pretože
sa vedie debata o tom, či by
vôbec mala byť diskusia –
pozn. aut. (Tomáš Valášek).

2Pri

analýze tejto otázky je
potrebné rozlíšiť medzi pojmami „preventívny“ (preventive) a „predstihujúci“
(preemptive). Preventívny
vojenský zásah je vnímaný
ako zásah proti potenciálnej, resp. latentnej hrozbe,
ktorá ešte neprerástla do
podoby akútnej, resp. bezprostrednej hrozby (imminent threat). Predstihujúci
vojenský zásah je namierený už proti bezprostrednej
hrozbe. V odbornom diskurze a v politických debatách preto vznikla polemika o tom, čo konkrétne je
možné charakterizovať ako
„akútnu“, resp. „bezprostrednú hrozbu“. Zatiaľ čo
v období rokov 1914 –
1990 vo vzťahoch medzi
štátmi existovala jasná definícia potenciálnej a bezprostrednej hrozby, po skončení studenej vojny sa rozdiel
medzi nimi zotrel. Táto skutočnosť súvisí s neštátnymi
aktérmi (teroristi, politickí
extrémisti, náboženskí radikáli), u ktorých je len veľmi
ťažké určiť, akú hrozbu
predstavujú. Ak navyše existuje predpoklad, že neštátni aktéri získajú prístup
k ZHN, hrozba z ich strany
sa stáva ešte vážnejšou a nevypočítateľnejšou. To vyvoláva potrebu rýchleho a flexibilného uskutočňovania
tzv. „predvídavých“ (anticipatory) obranných opatrení
aj v prípade, keď nie je
známy čas a miesto ich
útoku. Takéto opatrenia sú
namierené nielen proti neštátnym aktérom, ale aj proti
rizikovým režimom podporujúcim terorizmus a extrémizmus. Preventívne/predstihujúce zásahy sú inte-
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1
grálnou súčasťou modernej
bezpečnostnej aj vojenskej
stratégie a ich apriórne odmietnutie z politických dôvodov by výrazne znížilo
efektivitu vojenských nástrojov krízového manažmentu.
Ochota európskych krajín
uskutočňovať tieto zásahy
bude narastať priamo úmerne s tým, ako bude voči
Európe narastať bezpečnostná hrozba terorizmu a extrémizmu spojeného so ZHN –
pozn. aut. (Matúš Korba).
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Ďalším kritériom úspešného napredovania transformácie v politickej dimenzii bude získanie postavenia, v ktorom aliancia bude
využitá ako prvá možná inštitucionálna opcia nielen pre transatlantické bezpečnostné konzultácie, ale aj pre koordinovanie
spoločného expedičného nasadenia USA a ich európskych spojencov. Tento model momentálne čelí dvom alternatívnym víziám. Zo strany niektorých európskych štátov vidno tendenciu
postaviť EÚ do úlohy bezpečnostného aktéra voči USA, čiže najprv dohodnúť politiku v rámci EÚ a až potom ju predložiť USA
s tým, že americká strana ju bude môcť buď prijať, alebo odmietnuť, ale nebude sa môcť podieľať na jej formovaní. Aj USA prispeli k oslabeniu modelu NATO ako fóra pre strategické diskusie
o bezpečnosti tým, že v posledných rokoch vypracovávali politiku riešenia konkrétneho medzinárodného problému zväčša individuálne a až potom oslovovali svojich európskych spojencov,
aby sa k nim pridali v rámci ad hoc koalície „ochotných a schopných“ [16].
V postoji USA bol zaznamenaný v roku 2005 výrazný posun
v prospech väčšieho angažovania Európy (napr. v otázke iránskej
jadrovej krízy). Preto je momentálne väčšou prekážkou pre rozvoj strategickej diskusie v NATO postoj niektorých európskych
štátov. Francúzsko napríklad blokuje strategický dialóg o dôležitých otázkach s cieľom zabrániť zvýšeniu politického významu
a dôležitosti NATO vo vzťahoch medzi USA a európskymi krajinami [11]. Vníma totiž vzťah EÚ-NATO ako kompetenčný zápas, v ktorom by posilnenie NATO znamenalo oslabenie právomocí EÚ.
Debata o zefektívnení politického dialógu v rámci NATO prebiehala a prebieha aj na druhej strane Atlantiku a na existujúce
problémy reagovali aj americkí odborníci. Väčšinou vyjadrili názor, že USA budú musieť nájsť nejaký spôsob, aby v rámci
Severoatlantickej rady (North Atlantic Council – NAC) mohli prejednávať rôzne strategické otázky ešte predtým, než prejdú medzirezortným pripomienkovým konaním a schvaľovaním v Kongrese.
Treba skonštatovať, že napriek týmto prekážkam prišlo v roku
2005 v transatlantickom bezpečnostnom dialógu k posunu k lepšiemu. Zo strany USA sa objavila nová vôľa podporiť diplomatické úsilie Európy v otázke iránskeho jadrového programu. Zároveň Európa otvorila dvere USA v otázkach bezpečnostnej
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politiky EÚ: prijala napr. návrh Washingtonu na rozdelenie
frekvencií medzi GPS a Galileo, dvoma systémami satelitnej navigácie s vojenským využitím. Bolo tiež vytvorené fórum USAEÚ v otázke politiky voči Ázií, ktoré má za úlohu predísť krízam
ako tej vyvolanej plánmi EÚ na zrušenie zbrojného embarga
voči Číne. Zatiaľ sa však tento kooperatívnejší duch nepretavil
do podoby súhlasu k rozbehnutiu strategického bezpečnostného
dialógu v NATO.
Problematika politickej dimenzie transformácie neostala len
predmetom odborných a politických debát, ale premietla sa aj do
vývoja vnútri aliancie. Najviac rezonovala diskusiách o vypracovaní politického dokumentu, ktorý by aktualizoval strategické
ciele a zámery NATO. Strategická koncepcia NATO z roku 1999
síce predstavuje súhrn princípov bezpečnostnej politiky aliancie,
ale pre potreby obranného plánovania je príliš všeobecná a vďaka zmenám v bezpečnostnom prostredí je tiež zastaraná. Z tohto
dôvodu na Istanbulskom summite v júni 2004 bolo schválené
vypracovanie Komplexnej politickej smernice (Comprehensive Political Guidance – CPG).
Zámerom bolo vytvorenie koncepčného dokumentu o jednu
úroveň nižšieho významu ako Strategická koncepcia NATO,
ktorý by ju mal upresňovať a vysvetľovať. Tento postup bol
zvolený aj preto, lebo otvorenie diskusie o prijatí novej strategickej koncepcii by mohlo oživiť staré politické napätie z irackej krízy. Rozhodnutie o vypracovaní a prijatí dokumentu takej kategórie ako CPG bolo kompromisom, ktorý mal za cieľ predísť
ideologickým debatám a „teologickým“ sporom o charaktere
aliancie a o spôsobe jeho ďalšej činnosti [13].
CPG by mala predstavovať riešenie na prechodné obdobie
a poskytnúť dostatočné politické zastrešenie pre ďalšie pokračovanie procesu transformácie. Očakáva sa od nej, že vojenským
veliteľom a plánovačom umožní v strednodobom časovom rámci
rozvíjať pokrok, ktorý bol doposiaľ dosiahnutý pri zlepšovaní
vojenských spôsobilostí a pri reformách ozbrojených síl členských krajín [10]. CPG by mala obsahovať jasné inštrukcie pre
ďalší rozvoj procesu transformácie NATO a vytvárať jednoznačne interpretovateľný politický rámec pre nasadenie vojenských síl [8].
Každá formulácia v CPG bola veľmi dlho diskutovaná a prijatá
len po dosiahnutí kompromisu. To viac ako o rok oneskorilo pri19

1
3Túto

kritiku potvrdzuje aj
skutočnosť, že CPG znova
opakuje záväzok vyčleňovať
na obranné výdavky minimálne 2 % HDP. Tento záväzok bol prijatý už na Pražskom summite NATO v novembri 2002 a zopakovaný
na Istanbulskom summite
v júni 2004, rešpektuje ho
však len 7 členských krajín.
Ďalších 19 členov NATO,
vrátane SR, tento záväzok
systematicky nenapĺňa –
pozn. aut. (Matúš Korba).

4Ako najtypickejší príklad ne-

efektívnosti konsenzuálneho
rozhodovania pri riešení operačných problémov sa uvádza príklad spojeneckej operácie NATO proti Juhoslávii
v roku 1999. Systém velenia
a riadenia bol vytvorený takým spôsobom, že o každom
vojenskom zásahu bolo potrebné rozhodnúť buď v rámci Severoatlantickej rady na
úrovni veľvyslancov členských krajín, alebo v rámci Vojenského výboru NATO. Prijatie rozhodnutia bolo veľmi
zdĺhavé a opakovane dochádzalo k situáciám, kedy bol
vojensky opodstatnený zásah
vetovaný z politických dôvodov. Na túto situáciu obzvlášť
citlivo reagovali USA (pre spojeneckú operáciu poskytli 75 %
vojenských kapacít a 95 %
najmodernejších systémov
C4ISR – Command, Control,
Communication, Computers,
Intelligence, Surveillaince, Reconaissance – velenie, riadenie, komunikačné spojenie,
počítačové systémy, spravodajské služby, pozorovanie,
prieskum), keď ich zámery
boli vetované krajinami, ktoré nielenže do operácie nenasadili vlastné vojenské/letecké jednotky, ale ktoré nemali ani teoretickú spôsobilosť realizovať takéto zásahy
v zahraničí, ani pri obrane
vlastného teritória – pozn.
aut. (Matúš Korba).
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jatie tohto dokumentu, ktoré sa pôvodne plánovalo už na jún
2005. Tento pomalý postup na jednej strane zaistil vnútornú
zhodu medzi členmi aliancie, na druhej strane však viedol k príliš
všeobecnému a formálnemu charakteru CPG. Namiesto strategickej vízie a politických smerníc sa tento dokument sústreďuje
viac na vojenské a technické aspekty, nakoľko v tejto oblasti je
miera dosiahnuteľného kompromisu podstatne vyššia než v oblasti politickej [11].3 Ako prínos ho budú vnímať skôr obranní
plánovači, neprispeje však pravdepodobne k vyriešeniu sporov
napr. v stratégii boja proti terorizmu, v otázke legality preventívneho použitia sily atď. Inými slovami, CPG sa venuje vojenskej
dimenzii transformácie výrazne viac ako politickej.
V decembri 2005 definitívne znenie CPG odsúhlasili veľvyslanci členských krajín na zasadnutí NAC a v apríli a júni 2006 ho
schválili ministri zahraničných vecí a obrany. K zverejneniu dôjde
po jeho schválení najvyššími politickými predstaviteľmi členských
štátov na summite v Rige v novembri 2006, teda až potom bude
možné definitívne vyhodnotiť jeho obsah [25].
Do kontextu politickej dimenzie transformácie NATO patrí aj
otázka spôsobu rozhodovania pri realizácii expedičných operácií.
Kým pre schválenie nasadenia vojenských jednotiek pod velením
aliancie je potrebný súhlas všetkých členských štátov, pre riešenie
konkrétnych operačných problémov je princíp konsenzu neefektívny a pomalý. Preto sa objavujú názory, že do rozhodovania
o politických a strategických otázkach týkajúcich sa jednotlivých
operácií (ktoré sú v rámci kompetencií vojenských veliteľov) by
nemali zasahovať všetky členské štáty, ale len tie, ktoré sú do
operácie vojensky zapojené a znášajú jej finančné náklady [16]4.
Ďalšou témou, ktorá začala byť v posledných mesiacoch intenzívnejšie diskutovaná, je otázka rozvoja partnerstiev NATO s nečlenskými krajinami. Od roku 2003 sa Aliancia začala angažovať
pri zaisťovaní bezpečnosti aj mimo Európy a vojenské jednotky
pod jej vedením boli nasadené v odľahlých regiónoch ako Afganistan, Irak a Sudán. Táto skutočnosť otvorila otázku, či by rozšírenie operačného pôsobenia NATO nebolo potrebné podporiť
ďalším rozšírením jeho partnerstiev. Nakoľko aliancia začala pôsobiť v globálnom rámci a zaangažovala sa v Ázii aj v Afrike,
pre podporu jej činnosti by bolo prospešné etablovať partnerstvá
s vybranými krajinami na týchto kontinentoch, ktoré s NATO
zdieľajú hodnoty a záujmy.
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Za najperspektívnejších „globálnych“ partnerov aliancie začali
byť označované Austrália, Nový Zéland, Japonsko a Južná Kórea. Prvé dve krajiny úzko spolupracujú s ISAF v rámci misie
v Afganistane a druhé dve krajiny prejavili záujem o prehĺbenie
politických kontaktov s NATO. V marci a máji 2006 ich ministri
zahraničných vecí po prvýkrát viedli rokovania v centrále aliancie.
Generálny tajomník Jaap de Hoop Scheffer na stretnutí ministrov
zahraničných vecí v Sofii 27. – 28. apríla 2006 konštatoval, že
NATO nemá ambíciu stať sa globálnou organizáciou, ale jeho
úsilie smeruje k vytvoreniu globálnych partnerstiev. Tieto partnerstvá majú členským štátom pomôcť pri čelení aktuálnym globálnym bezpečnostným hrozbám [21].
Politická transformácia NATO nebude prebiehať len v rovine
skvalitnenia bezpečnostného dialógu a transatlantických konzultácií, či v rovine rozvoja globálnych partnerstiev s krajinami
v rôznych častiach sveta, ale aj v rovine praktických spôsobilostí.
Okrem vojenských spôsobilostí pôjde aj o spôsobilosti súvisiace
s civilnými nástrojmi krízového manažmentu a o spôsobilosti týkajúce sa zaisťovania vnútroštátnej bezpečnosti. Pre rozvoj týchto nevojenských spôsobilostí v rámci aliancie bude potrebné
v prvom rade nájsť politický konsenzus a dohodnúť sa na takom
postupe, ktorý by nebol duplicitný voči aktivitám vyvíjaných
v rámci EÚ. Práve EÚ sa profiluje ako poskytovateľ komplexného balíka bezpečnostných spôsobilostí s dôrazom na civilné
nástroje ako napr. policajné a justičné zložky. Transformácia
NATO v politickej dimenzii musí preto priniesť posilnenie jeho
úlohy v rámci nevojenskej bezpečnosti bez toho, aby konkurovalo ambíciám EÚ. Aliancia by tieto ambície mala naopak vhodne
dopĺňať na rovnakom princípe komplementarity, aký funguje pri
rozvoji vojenských spôsobilostí EÚ, ktoré sú zladené s vývojom
v rámci NATO .

Vojenská dimenzia transformácie NATO
V súvislosti s druhou fázou transformácie NATO sa znovu otvorila diskusia o vojenských úlohách aliancie v rýchlo sa meniacom bezpečnostnom prostredí. Zatiaľ čo v priebehu 90. rokov
minulého storočia NATO úspešne reagovalo na výzvu zaistiť
bezpečnosť v regionálnom rámci Európy a potvrdilo svoju
21
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5Určitý

spätný vplyv mali aj
obidva tieto dokumenty na
podobu Komplexnej politickej smernice (CPG). Práca
na príprave druhej verzie
Strategickej vízie prebiehala
až do začiatku roku 2006
a hlavným dôvodom aktualizácie bola potreba jej
zladenia s CPG, ktorú v decembri 2005 schválila NAC
na úrovni veľvyslancov členských krajín – pozn. aut.
(Matúš Korba).
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opodstatnenosť, začiatok novej dekády pred neho postavil výzvu globálneho charakteru. Reakcia na hrozbu medzinárodného
terorizmu viedla alianciu k celému radu operácií mimo územia
členských štátov (out-of–area operations) a vojenské jednotky pod
vedením NATO boli nasadené v Afganistane, Iraku a Sudáne.
Tieto operácie poukázali na rastúcu potrebu vojenských spôsobilostí, ktoré by umožnili efektívne a dlhodobé pôsobenie v krajinách vo veľkej vzdialenosti od Európy.
Najvyšší politickí predstavitelia členských štátov pri príležitosti
Istanbulského summitu preto schválili rozhodnutie, že z celkového počtu ich pozemných síl bude 8 % okamžite nasaditeľných a udržateľných a 40 % celkovo použiteľných pre potreby
expedičných operácií krízového manažmentu. Tento záväzok
znamenal zásadný posun v procese vojenskej transformácie
NATO a zároveň predstavuje indikátor postupu reforiem v jednotlivých členských krajinách. Rozhodnutie Istanbulského summitu v praxi demonštrovalo konsenzus, 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.
Napredovanie transformácie vo vojenskej dimenzii sa ukázalo
ako nemožné bez nových koncepčných dokumentov, ktoré by
pre potreby obranného plánovania poskytli konkrétne strategické
vízie a politické smernice. Z tohto dôvodu boli v rámci aliancie
vypracované dva dokumenty, ktoré reflektujú prebiehajúcu diskusiu o jej nových úlohách. Jedným z dokumentov je Strategická
vízia (Bi-SC Strategic Vision), ktorej prvá verzia bola vypracovaná
na konci roku 2004 Spojeneckým velením pre transformáciu
(ACT) – admirál Edmund P. Giambastiani a Spojeneckým velením pre operácie (ACO) – generál James L. Jones. Druhým dokumentom je Koncepcia budúcich spojeneckých zmiešaných
operácií (Concept of Allied Future Joint Operations), vypracovaná
v priebehu roka 2005. Tieto dva dokumenty úzko súvisia s CPG,
ktorá sa vypracovávala v rovnakom čase. Odborná a politická diskusia spojená s prípravou CPG vplývala na podobu druhej verzie Strategickej vízie, ako aj na Koncepciu budúcich spojeneckých
zmiešaných operácií [8]5.
Prvá verzia Strategickej vízie z roku 2004 prináša analýzu
aktuálnych trendov vo vývoji globálneho bezpečnostného pro-
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stredia a poskytuje prognózu na najbližších 10 – 20 rokov6. Za
najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce globálne bezpečnostné
prostredie Strategická vízia označuje napredovanie globalizačných procesov, sofistikovanosť asymetrických spôsobov vedenia
boja, demografický vývoj, zmeny v rozložení zdrojov nerastných
surovín, zlyhávajúce štáty tretieho sveta, extrémistické ideológie
a neriešené konflikty [9]. Na základe analýzy týchto faktorov
dokument odhaduje, aký typ operácií bude musieť realizovať
NATO pri reakcii na súčasné a budúce bezpečnostné hrozby,
pričom jednoznačne konštatuje, že v budúcnosti bude musieť
zasahovať častejšie, než tomu bolo doposiaľ. Nepôjde však len
o vojenské zásahy, ale o operácie krízového manažmentu v celom
spektre ich náročnosti od bojového nasadenia až po mierové misie, v rámci ktorých budú vhodne kombinované vojenské aj civilné nástroje. Preto sa popri rozvoji expedičných vojenských spôsobilostí bude musieť položiť rovnaký dôraz na rozvoj politických partnerstiev s nečlenskými štátmi v rôznych častiach sveta,
ako aj na rozvoj spolupráce s civilnými orgánmi, mimovládnymi
organizáciami a medzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi v mieste nasadenia jednotiek [9].
V nadväznosti na to dokument formuluje požiadavky na charakter a vojenské spôsobilosti ozbrojených síl členských krajín.
Hlavným princípom vojenských reforiem ostáva použiteľnosť
vojenských jednotiek v zahraničí v rámci mnohonárodných expedičných operácií. Ozbrojené sily každého člena NATO by mali
pre potreby týchto operácií generovať rýchlo nasaditeľné a dlhodobo udržateľné vojenské jednotky. To si prirodzene vyžiada
redukciu tradičných vojenských spôsobilostí zameraných na teritoriálnu obranu proti vojenskej agresii iného štátu, nakoľko je
pravdepodobnosť takejto hrozby v horizonte najbližších 10 rokov veľmi malá.
Pre rozvoj vojenských spôsobilostí Strategická vízia identifikuje tri kľúčové požiadavky, ktoré by mali spĺňať ozbrojené sily
členských krajín – prevaha v rozhodovaní (Decision Superiority),
sústredený účinok (Coherent Effects) a spoločné nasadenie a udržanie (Joint Deployment and Sustainment). V prípade „prevahy v rozhodovaní“ je pre naplnenie tejto požiadavky potrebné dosiahnuť
dva transformačné ciele – informačnú prevahu (Information Superiority) a spôsobilosť pre „zosieťovanie“ (Network-Enabled Capability).7 V prípade „sústredeného účinku“ je pre naplnenie tejto
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6Druhá

verzia dokumentu
bola vypracovaná v priebehu roku 2005 a na začiatku roku 2006 bola rovnako ako prvá verzia predstavená Vojenskému výboru
NATO a Severoatlantickej
rade na úrovni veľvyslancov
členských krajín – pozn.
aut. (Matúš Korba).

7Prevaha

v rozhodovaní sa
charakterizuje ako požiadavka na väčšiu a kvalitnejšiu informovanosť v porovnaní s protivníkom (štátnym
či neštátnym aktérom), ktorá
by umožnila prijatie rýchleho a správneho rozhodnutia a jeho efektívnejšiu implementáciu ešte predtým,
ako protivník stihne zareagovať. Na strategickej úrovni velenia by sa celý rozhodovací proces mal zredukovať z niekoľkých dní na
niekoľko hodín. Na operačno-taktickej úrovni velenia
by sa rozhodovanie malo
zredukovať z niekoľkých
hodín na niekoľko minút
a malo by de facto prebiehať
v reálnom čase. Dosiahnutie
prevahy v rozhodovaní si
vyžaduje zavedenie najmodernejších systémov C4ISR
a ich prepojenie v rámci
systémovo-centrického spôsobu vedenia boja (networkcentric warfare) – pozn. aut.
(Matúš Korba).
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8Sústredený

účinok sa charakterizuje ako požiadavka
na schopnosť integrovať vojenské nástroje, ktorými disponujú jednotky pod velením NATO s civilnými nástrojmi krízového manažmentu, ktoré pre potreby operácie vyčlenia členské krajiny.
Koordinácia nasadenia vojenských a civilných nástrojov,
ako aj zladenie spolupráce
vojenských jednotiek NATO
z inými aktérmi (miestne civilné orgány, mimovládne
organizácie, medzinárodné
inštitúcie) má v konečnom
dôsledku prispieť k posilneniu účinku pôsobenia vojenských jednotiek a k dosiahnutiu cieľov operácie. V prípade „vojenského sústredeného účinku“ sa dôraz kladie na schopnosť nájsť, identifikovať, sledovať, zamerať
a zničiť vybraný cieľ, vyhodnotiť výsledok a v prípade
potreby znovu zasiahnuť.
Tento proces by mal prebiehať v reálnom čase za využitia najmodernejších technológií a taktických postupov, ktoré prináša revolúcia
vo vojenských záležitostiach
(Revolution in Military Affairs – RMA) – pozn. aut.
(Matúš Korba).

9Zmiešané

nasadenie a udržanie sa charakterizuje ako
požiadavka na včasné nasadenie takého operačného
zoskupenia (Task Force), ktorého organizačná štruktúra
je nakonfigurovaná podľa
potrieb a zahŕňa jednotky zo
všetkých zložiek ozbrojených síl. Takéto operačné
zoskupenie má byť schopné
pôsobiť v celom spektre požadovaných úloh od bojovej
činnosti až po civilno-vojenskú spoluprácu a humanitárnu pomoc a v nasadení
má byť udržiavané až dovtedy, kým nesplní všetky
zadané úlohy – pozn. aut.
(Matúš Korba).
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požiadavky potrebné dosiahnuť ďalšie tri transformačné ciele –
efektívne nasadenie (Effective Engagement), rozšírenie civilno-vojenskej spolupráce (Enhanced Civil and Military Cooperation) a spoločné manévrovanie (Joint Manoeuvre).8 V prípade „spoločného
nasadenia a udržania“ je pre naplnenie tejto požiadavky potrebné dosiahnuť ešte dva transformačné ciele – expedičné operácie (Expeditionary Operations) a integrovaná logistika (Integrated
Logistics)9.
Druhý významný dokument Koncepcia budúcich spojeneckých zmiešaných operácií podrobne rozpracúva otázku vojenských spôsobilostí formulovaných v Strategickej vízii.
Nové vojenské spôsobilosti si vyžadujú nielen modernizovanú
výzbroj a efektívnejší výcvik, ale v prvom rade vypracovanie
nových doktrín vedenia operačnej činnosti a vytvorenie novej
organizačnej štruktúry vojenských jednotiek na všetkých stupňoch velenia a riadenia. Výsledkom má byť taká organizačná
štruktúra vojenských veliteľstiev a jednotiek, ktorá by mala expedičný charakter a zabezpečila by paralelnú realizáciu viacerých
dlhodobých vojenských operácií vedených alianciou kdekoľvek
vo svete. Tieto vojenské operácie by pokrývali celé spektrum
náročnosti od bojového nasadenia vysokej intenzity (warfighting,
peace-enforcement) až po zabezpečovanie a udržiavanie mieru (peacekeeping) [8].
Koncepčná rovina vojenskej transformácie NATO má svoj
nepopierateľný význam, no najdôležitejším ukazovateľom napredovania tohto procesu ostávajú jeho praktické výsledky. Kľúčovým mechanizmom transformácie vo vojenskej dimenzii sú
NRF, ktoré boli oficiálne vytvorené v októbri 2003. Riadenie procesu generovania NRF a koordináciu príspevkov členských krajín
prevzalo ACO, ktoré má v kompetencii aj certifikáciu vyčlenených jednotiek. ACT na tomto projekte úzko spolupracuje
s ACO a zaoberá sa rozvojom potrebných vojenských spôsobilostí a prípravou nových koncepcií na základe skúseností získaných v ukončených alebo prebiehajúcich operáciách krízového
manažmentu [20].
Na základe rozhodnutia ACO prevzalo Veliteľstvo zmiešaných síl Lisabon (JC Lisbon) od Velenia zmiešaných síl Neapol
(JFC Naples) operačné velenie NRF na dobu od 28. júna 2005
do 30. júna 2006. Pokračoval tak cyklus pravidelného ročného
striedania, v rámci ktorého velenie NRF od júla 2006 preberie
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Velenie zmiešaných síl Brunssum (JFC Brunssum) [37]. NRF
získali svoju počiatočnú operačnú spôsobilosť v októbri 2004
a vojenské jednotky do nich začlenené je možné bojovo nasadiť. V októbri 2006 by NRF mali dosiahnuť plnú operačnú
spôsobilosť a v rámci každej rotácie disponovať jednotkami
v počte 21 000 vojakov. Oficiálne naplnenie tohto transformačného cieľa bude oznámené na summite v Rige v novembri
2006 [20].
V súvislosti s NRF a expedičnými operáciami sa pred blížiacim
summitom v Rige zintenzívnila diskusia o otázke spoločného
financovania misií. V dôsledku rozširovania geografického rámca
operácií NATO a zvyšovania ich náročnosti rastúci počet odborníkov aj politikov prezentuje názor, že pôvodný systém financovania misií (každý pokrýva náklady sám za seba – „costs lie where
they fall“) prestal vyhovovať súčasným požiadavkám. Najvážnejším problémom 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
citeľným. V rámci NATO existuje viditeľná medzera medzi politickou vôľou členských krajín uskutočniť zahraničnú misiu
a praktickou ochotou túto misiu financovať a vyčleniť pre ňu
vlastné vojenské jednotky.
Súčasným operačným požiadavkám už nevyhovuje, že štáty
ktoré zainvestovali do budovania nasaditeľných a udržateľných
jednotiek sú vlastne penalizované, lebo ako jediné, ktoré disponujú použiteľnými silami ich disproporcionálne často nasadzujú, pričom musia za operácie sami platiť. 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 náročných
operácií krízového manažmentu stáva neudržateľnou a popiera
logiku fungovania aliancie, ktorá je založená na spravodlivom
a vyváženom rozdelení povinností a nákladov medzi spojencami [10].
V súvislosti s vyčleňovaním vojenských jednotiek nielen pre
potreby NRF a pre nasadenie v prebiehajúcich operáciách
NATO sa už v novembri 2005 uskutočnila prvá tzv. „výročná
25
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10Jedná sa o Česko, Dánsko,
Francúzsko, Holandsko, Kanadu, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko,
Slovinsko a Veľkú Britániu.
K nim sa pripojili dve členské krajiny EÚ, ktoré nie
sú členmi NATO – Fínsko
a Švédsko – pozn. aut. (Matúš Korba).
11Conference of National Ar-

maments 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.
(Matúš Korba).
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globálna konferencia“. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť komplexnejší a dlhodobejší pohľad na operačné potreby aliancie
a zefektívniť spôsob ich napĺňania zo strany členských štátov.
Vytvorenie mechanizmu „výročných globálnych konferencií“ má
pomôcť pri obrannom plánovaní a pri operačnom nasadení, pretože vytvorí časovo dlhší a prehľadnejší rámec pre generovanie
síl. Ten umožní, aby s predstihom roka boli formulované konkrétne požiadavky na nasadenie vojenských jednotiek, a zároveň
sa zabezpečila ich rotácia po uplynutí príslušnej doby [7]. Tieto
faktory by mali zvýšiť politickú ochotu členských štátov vyčleniť
svoje vojenské jednotky pre potreby aliancie, nakoľko ostane
jeden rok na ich prípravu a bude garantované ich následné vystriedanie jednotkami iných spojencov.
Popri formovaní NRF rovnako dôležitým indikátorom transformácie vo vojenskej dimenzii je aj napĺňanie Pražského záväzku
spôsobilostí. V súvislosti s ním bolo dosiahnutých niekoľko úspechov v oblastiach, ktoré členské krajiny identifikovali ako slabiny
vo svojich vojenských spôsobilostiach a pracujú na ich odstránení. Dňa 23. januára 2006 bol podpísaný trojročný kontrakt
o dočasnom riešení strategického vzdušného transportu (Strategic
Airlift Interim Solution – SALIS), na základe ktorého 14 členských
krajín aliancie môže využívať ukrajinské a ruské transportné
lietadlá sprostredkované firmou Ruslan SALIS GmbH (ruská
materská spoločnosť Volga – Dnepr a ukrajinská materská spoločnosť ADB). Od 23. marca 2006 sú na letisku v Lipsku v pohotovosti pripravené 2 transportné lietadlá Antonov An-124-100,
ďalšie 2 môžu byť pripravené do 6 dní a posledné 2 lietadlá do
9 dní od žiadosti NATO. Členské krajiny zapojené do projektu
SALIS sa zaviazali, že týchto 6 lietadiel budú ročne využívať
v rozsahu minimálne 2 000 letových hodín [38]10.
Pokrok zaznamenala aj ďalšia aktivita realizovaná v rámci PCC.
Jedná sa o spoločný projekt zameraný na vytvorenie Aktívneho
viacvrstvového systému obrany bojiska proti balistickým strelám
(ALTBMD – Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence). Na
stretnutí Konferencie národných riaditeľov pre vyzbrojovanie11,
ktoré sa uskutočnilo 10. mája 2006 v Bruseli, boli prijatá finálna
verzia Štúdie o uskutočniteľnosti systému protiraketovej obrany
(NATO Missile Defence Feasibility Study). Tento približne 10 000
stránkový odborný materiál analyzuje možnosti protiraketovej
obrany a spôsoby jej vývoja, výroby a operačného nasadenia [19].
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Na jeho základe sa po 4 rokoch teoretickej a výskumnej práce
pristúpi k praktickej činnosti súvisiacej s ALTBMD. Na financovaní tohto projektu sa budú podieľať všetky členské štáty a po
jeho zavŕšení pôjde rovnako ako v prípade AWACS o spoločne
zdieľaný vojenský systém.
Aj v otázke vojenských spôsobilostí progres zaostáva za pôvodnými očakávaniami. V prípade viacerých spoločných projektov došlo k posunutiu termínov dosiahnutia ich „prvej disponibility“ o niekoľko rokov. K oneskorovaniu dochádza v dôsledku
nárastu finančných výdavkov na operačné náklady vojenských
jednotiek nasadených v expedičných misiách, ktoré odčerpávajú
zdroje z modernizačných a akvizičných programov súvisiacich
s PCC [2]. Obzvlášť európski členovia NATO zápasia s problémom, ako finančne zladiť drahú reformu svojich ozbrojených síl
spojenú s vysokými finančnými výdavkami na prebiehajúce
zahraničné misie. Hlavným problémom európskych krajín je nízka efektivita vynakladania prostriedkov na obranu a stereotypné
zotrvávanie na nevyužiteľných vojenských spôsobilostiach pre
tradičnú teritoriálnu obranu.
V súčasnosti európske krajiny NATO disponujú 2,2 mil. vojakmi v aktívnej službe a 2,6 mil. vycvičenými záložníkmi, pričom na
obranu vydávajú približne 220 mld. USD ročne. Tieto vysoké
finančné položky predstavujú de facto polovicu obranného rozpočtu USA, ale ani zďaleka nezabezpečujú vojenskú efektivitu
amerických ozbrojených síl. Je to spôsobené nesprávnou koordináciou výdavkov na obranu, nízkou interoperabilitou ozbrojených síl európskych krajín a ich nedostatočnou vojensko-technologickou úrovňou [3]. Americké ozbrojené sily disponujú
1,4 mil. vojakov a 1,9 mil. vycvičených záložníkov, ktorých miera
nasaditeľnosti a udržateľnosti v expedičných operáciách je neporovnateľne vyššia ako v prípade európskych ozbrojených síl
(s výnimkou Veľkej Británie a čiastočne Francúzska). Podľa kritérií Istanbulského summitu – rýchlej nasaditeľnosti a dlhodobej
udržateľnosti je v súčasnosti použiteľných len 70 000 vojakov
európskych krajín, čo predstavuje len niečo vyše 3 % z celkového
počtu 2,2 mil. vojakov [31]. V dôsledku toho sú európske krajiny
podstatne slabšie pripravené reagovať na aktuálne bezpečnostné
hrozby kdekoľvek vo svete a svoju diplomaciu nemôžu podporiť
schopnosťou vyslať do krízovej oblasti dostatočne odstrašujúci
počet vlastných vojakov.
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V období 2005/2006 orgány NATO vypracovali vstupné
a výstupné ukazovatele nasaditeľnosti a udržateľnosti ozbrojených síl členských štátov, do ktorých zahrnuli celkové početné
stavy, nasaditeľné jednotky, spôsobilosti pre dlhodobé nasadenie,
výdavky na operácie a výdavky na výzbroj a výstroj. Porovnanie
vstupných ukazovateľov z roku 2005 s výstupnými ukazovateľmi v ďalších rokoch poskytne obraz o úspešnosti jednotlivých
členov v reforme ozbrojených síl a vytvorí tak kritériá pre hodnotenie ich výkonov. Proces bol už spustený a jeho prvé výsledky ukazujú, že niektoré členské krajiny už naplnili, alebo dokonca prekročili záväzok Istanbulského summitu týkajúci sa 8 %
nasaditeľnosti a udržateľnosti a 40 % použiteľnosti. Ostatní
členovia však tieto záväzky zatiaľ neplnia [36].

Transformácia na agende summitu NATO v Rige
Na pravidelnej bezpečnostnej konferencii v Mníchove 4. februára
2006 generálny tajomník J. de Hoop Scheffer oficiálne ustanovil
transformáciu aliancie ako kľúčovú tému pre najbližší summit
NATO v Rige. Transformáciu nazval stále neukončeným procesom, pričom ako podmienku úspešného napredovania definoval
väčšiu politickú, vojenskú a finančnú solidaritu členských krajín.
„Transformačný summit“ v Rige mal byť právom katalyzátorom určitého zblíženia v kľúčových otázkach spomenutých na
predošlých stranách. Ale už krátko po mníchovskej konferencii
začalo prichádzať k oslabeniu pôvodného dôrazu na transformáciu. Popri politických a finančných otázkach a popri problematike
vojenských spôsobilostí boli do agendy summitu v Rige zaradené
aj také témy ako posilňovanie globálnych partnerstiev s krajinami
v oblastiach operačnej pôsobnosti NATO, spôsoby boja proti
terorizmu či energetická bezpečnosť [34].
K ďalšiemu posunu pri koncipovaní agendy summitu v Rige
došlo počas stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín v Sofii v dňoch 27. – 28. apríla 2006. Za najaktuálnejšie témy,
ktoré by mali riešiť najvyšší politickí predstavitelia členských krajín v Rige, boli označené tri politické a dve vojenské otázky.
V politickej dimenzii sa jedná o vytváranie globálnych partnerstiev a posilňovanie už existujúcich partnerstiev NATO, priebeh
ďalšieho rozširovania NATO a spôsob realizácie tzv. výcvikovej
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iniciatívy zameranej na partnerské krajiny v oblasti Stredozemného mora a Perzského zálivu.12 Vo vojenskej dimenzii sa jedná
o ďalší rozvoj vojenských spôsobilostí a o zefektívňovanie fungovania prebiehajúcich expedičných operácií NATO [21].
Hoci sa zatiaľ jedná len o návrh agendy Rižského summitu, jednotlivé témy nenasvedčujú väčšej solidarite v otázkach transformácie. Naznačujú skôr určitú snahu nájsť témy pre možné zblíženie názorov. Len pár mesiacov pred Rigou sa zatiaľ nerysuje potrebná zhoda v kľúčových problémoch. Napríklad vytváranie
globálnych partnerstiev, ktoré by výrazne posilnilo politický význam NATO, čelí opozícii Francúzska, ktoré sa vždy stavalo proti
posilneniu roly NATO ako medzinárodného bezpečnostného aktéra [11]. Z tohto dôvodu je otázne, v akej podobe sa túto koncepciu podarí presadiť do agendy summitu. Tiež ešte nie je jasné,
ako bude agenda summitu pokrývať problém spôsobu financovania operácií pod vedením aliancie. Táto otázka je predmetom
širokej odbornej a politickej diskusie, ktorej prvé výsledky by mali
byť prezentované v novembri 2006. Zatiaľ sa však minimálne
rovnako veľa, ak nie viac energie minulo na otázku len nepriamo
súvisiacu s transformáciou, ako napr. členstvo Ukrajiny a Gruzínska v NATO. Hoci ich význam pre alianciu a pre Slovensko je
neodškriepiteľný, hrozí, že prílišné zahltenie agendy v Rige zmenší nádej na pokrok v jednotlivých bodoch.
Proces tvorby agendy summitu v Rige sa zintenzívňuje s približovaním termínu jeho konania a prebiehajú politické diskusie,
ktorých cieľom je pripraviť podklady pre prijatie záverečných
riešení najvyššími politickými predstaviteľmi členských krajín.
Generálny tajomník NATO sa naposledy k štruktúre agendy
summitu vyjadril 31. mája 2006 pri príležitosti spojeného zasadania NAC a Parlamentného zhromaždenia NATO v Paríži. Formálne sa pri písaní programu dodržiava pôvodný dôraz na transformáciu. Prvá časť agendy bude venovaná vojenskej dimenzii
transformácie a mala by sa týkať operácií NATO s dôrazom na
Afganistan. Druhá časť agendy bude patriť politickej dimenzii
transformácie a mala by sa zaoberať rozvojom partnerstiev s nečlenskými krajinami a prípravou tzv. výcvikovej iniciatívy pre krajiny Stredomorského dialógu a Istanbulskej iniciatívy pre spoluprácu. Aj keď sa na summite v Rige neočakáva pozvanie
nových krajín, prinesie odozvu na deklarovaný záujem Ukrajiny
a Gruzínska o získanie členstva. V neposlednom rade bude táto

1

12Malo by sa jednať o poskytovanie vojenského výcviku a poradenstva pre partnerské krajiny v rámci Stredomorského dialógu (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko,
Mauretánia, Maroko, Tunisko) a Istanbulskej iniciatívy
pre spoluprácu (Bahrajn, Katar, Kuvajt, Spojené arabské
emiráty) – pozn. aut. (Matúš
Korba).
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časť agendy venovaná aj posilneniu spolupráce s krajinami ako
Austrália, Nový Zéland, Japonsko a Južná Kórea, ako aj otázkam
energetickej bezpečnosti. Tretia časť agendy sa bude už tradične
zaoberať otázkou vojenských spôsobilostí a PCC. Veľký dôraz
bude položený na NRF, ktoré do konania summitu majú dosiahnuť plnú operačnú spôsobilosť [35].
Veľmi významný posun nielen v príprave agendy summitu
v Rige, ale celkovo v procese transformácie NATO, prinieslo
stretnutie ministrov obrany členských krajín v rámci Výboru pre
obranné plánovanie, ktoré sa uskutočnilo 8. júna 2006 v Bruseli.
Pri tejto príležitosti boli prijaté Ministerské smernice pre proces
plánovania spojeneckých síl (Ministerial Guidance for the Alliance’s
force planning process), ktoré predstavujú základný rámec pre obranné plánovanie na budúcich 10 rokov [5]. Ministerské smernice
vychádzajú z CPG, ktorá stanovuje priority pre pokračovanie politickej a vojenskej transformácie. Reflektujú aktuálny vývoj
globálneho bezpečnostného prostredia a nárast hrozby terorizmu, preto požadujú ešte viac zlepšiť spôsobilosť nasadiť vojenské jednotky na veľké vzdialenosti a v zložitých podmienkach.
Z tohto dôvodu NATO posunie dôraz na rozvoj spôsobilostí
umožňujúcich realizovať väčší počet operácií, ktoré budú síce
početne menšie, ale vysoko náročné a rôznorodé. Zároveň ostanú
zachované spôsobilosti viesť rozsahom aj počtom väčšie misie,
vrátane bojových operácií vysokej intenzity.
Ministri obrany členských štátov zároveň schválili aktualizáciu
Cieľov síl (Force Goals), ktoré boli pôvodne prijaté na Istanbulskom summite v júni 2004. Do roku 2008 má byť vypracovaný
komplexný súbor nových Cieľov síl [5]. Prostredníctvom toho
má byť ovplyvnené obranné plánovanie v členských krajinách
smerom ku generovaniu vojenských jednotiek použiteľných
v širokom spektre budúcich misií NATO. Ozbrojené sily členov
NATO sa budú musieť pripraviť na zapojenie svojich jednotiek
do 2 väčších a 6 menších mnohonárodných zmiešaných operácií,
ktoré môžu prebiehať paralelne. V prípade väčších misií sa bude
jednať o nasadenie vojenských jednotiek v sile zboru (do 60 000
vojakov) a v prípade menších operácií pôjde o vojenské jednotky
v sile brigády alebo divízie (do 20 000 až 30 000 vojakov). Paralelné realizovanie 8 expedičných operácií krízového manažmentu,
ktorých charakter môže pokrývať celé spektrum náročnosti od
bojového nasadenia po humanitárnu pomoc, predstavuje hornú
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hranicu ambícií NATO ako bezpečnostného aktéra v prvých
dvoch desaťročiach 21. storočia [27].13
Všetky spomenuté body predpokladanej agendy summitu
v Rige s výnimkou vojenských spôsobilostí spadajú do politickej
dimenzie transformácie NATO. Trend zvyšovania dôležitosti politickej dimenzie transformácie by malo potvrdiť aj stretnutie najvyšších politických predstaviteľov členských krajín v novembri
2006, od ktorého sa očakáva prijatie dôležitých záverov v celom
rade strategicky dôležitých otázok. Politickí predstavitelia členských krajín si však uvedomujú, že politická aj vojenská dimenzia
transformácie NATO si vyžadujú priebežné riešenie veľkého
množstva problémov a jeden summit na prijatie všetkých potrebných rozhodnutí nepostačuje. Preto sa otvorila diskusia o tzv.
stratégii dvoch summitov, ktoré by mali byť venované aktuálnym
problémom transformácie. Popri summite v Rige v novembri
2006 sa uvažuje aj o uskutočnení ďalšieho summitu na jar 2008.
Prvýkrát o tejto stratégii informovala na oficiálnej úrovni americká ministerka zahraničných vecí Riceová na zasadnutí NAC
v Bruseli 8. decembra 2005 [26].

Implikácie pre Slovensko
Výzvy a príležitosti, ktoré transformácia NATO predstavuje, sa
bytostne týkajú Slovenska. Proces plánovania štruktúry a rozpočtu Ozbrojených síl SR je úzko prepojený s plánovacími procesmi
aliancie prostredníctvom Cieľov síl. Transformácia NATO je tak
v mnohých oblastiach aj de facto transformáciou Ozbrojených síl
SR. Týka sa to hlavne jej vojenskej dimenzie.
Dôraz na nasaditeľnosť a udržateľnosť síl – leitmotív druhej
vlny transformácie NATO– už zanechal jasnú stopu v rozhodnutiach prijatých na Slovensku počas uplynulých niekoľkých rokov.
SR je členom konzorcia SALIS, prostredníctvom ktorého zabezpečuje výraznú časť požiadaviek na transport jednotiek OS
SR na zahraničné misie (pozri „Vojenské misie: slovenské „lessons
learned“ pre informácie o misiách). Do najbližšej budúcnosti sa
v NATO uvažuje aj o možnom spoločnom nákupe strategických
dopravných lietadiel, čím by Slovensku rozšírila škála možností
zabezpečenia prepravy jednotiek na misie v zahraničí. Mnohé iné
realizované či plánované akvizície pre Ozbrojené sily SR ako napr.

1

13Maximálny

počet nasadených vojakov v 2 väčších
a 6 menších paralelných expedičných operáciách NATO
by mohol dosiahnuť úroveň
240 – 300 tis. V súčasnosti
prebiehajú 4 menšie operácie, v ktorých je spolu nasadených približne 34 000 vojakov (Afganistan – 16 000
k októbru 2006, Kosovo –
16 000 v júni 2006, Irak –
300 v júni 2006, Active Endeavour v Stredomorí – cca.
1 500). Aj keď pravdepodobnosť, že nastane potreba
paralelne realizovať 8 operácií, ostáva v časovom horizonte 5 rokov relatívne
nízka, rozdiel medzi v súčasnosti nasadenými 35 000
vojakmi a maximálnym cieľovým počtom predstavuje
ukazovateľ, akým smerom
by sa malo uberať kvalitatívne zlepšovanie vojenských spôsobilostí ozbrojených síl členských krajín.
Z kvantitatívneho hľadiska
členské krajiny deklarujú
schopnosť vyčleniť 1,4 mil.
vojakov pre potreby NATO,
väčšinou však len pre účel
teritoriálnej obrany spojencov v rámci článku V. Severoatlantickej zmluvy. V najbližších 10 rokoch je však
hrozba takéhoto typu veľmi
nepravdepodobná a v súčasnosti je preto potrebné
zlepšovať kvalitatívne ukazovatele jednotiek vyčlenených pre potreby NATO.
Kľúčovým kvalitatívnym ukazovateľom by teda mala byť
schopnosť členských štátov
paralelne nasadiť do expedičných operácií 240 – 300
tis. vojakov, čo je zhruba
17 – 21 % z celkového počtu síl vyčlenených pre potreby NATO – pozn. aut.
(Matúš Korba).
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komunikačné systémy či taktické dopravné lietadlá sú takisto zamerané na posilnenie expedičných schopností našich jednotiek.
Dá sa teda skonštatovať, že transformačné úsilie NATO slúži ako
katalyzátor a ako kompas pre modernizačné snahy OS SR.
Platí tiež, že vojenská transformácia NATO predstavuje pre
Slovensko možnosť reálnych úspor pri implementácii vlastných
reforiem. Napríklad možný nákup spoločných strategických prepravných lietadiel v rámci NATO otvára OS SR možnosť lacnejšieho zabezpečenia týchto kapacít, ako by tomu bolo v prípade
individuálneho národného postupu. Tak ani ako ostatné členské
krajiny, Slovensko sa však nevyhlo komplikáciám súvisiacim
s transformáciou. Osobitne nás trápi fenomén kanibalizácie modernizačných projektov operačnými nákladmi; výdavky na zahraničné misie predstavujú veľkú a neustále narastajúcu položku,
ktorá si často vyžaduje zásah do časti rozpočtu určeného na plnenie transformačných cieľov. Tieto náklady narastú exponenciálne po aktivovaní slovenského príspevku do NATO Response
Force. Preto jednou z priorít rezortu obrany na najbližší rok-dva
musí byť aj úprava mechanizmu financovania zahraničných
operácii OS SR.
Prebiehajúcu politickú transformáciu NATO treba vnímať ako
príležitosť pretaviť do transatlantickej praxe víziu SR o fungovaní transatlantickej bezpečnostnej komunity v novom bezpečnostnom prostredí. Akú úlohu by mala hrať EÚ po boku
NATO? Kde sa ich právomoci prekrývajú, v čom sa líšia? Aká
by mala byť transatlantická stratégia boja proti novým formám
terorizmu? A malo by byť NATO platformou pre hľadanie
tejto stratégie, či mal by dialóg prebehnúť v rovine EÚ-USA?
V niektorých otázkach sa Slovensko vyslovilo jasne: napríklad
v otázke ktorá inštitúcia bude platformou pre spojenecké operácie SR, aj vzhľadom na reálne plánovacie a veliace kapacity EÚ,
prioritne využíva alianciu. O niečo menej ale bolo počuť hlas
Slovenska v príbuzných diskusiách, napríklad o použití sily bez
mandátu Bezpečnostnej rady OSN (prax, konkrétne účasť na
operáciách v Kosove a Iraku, naznačuje skôr flexibilný postoj –
v tejto výsostne politickej a spolitizovanej otázke však môže prísť
k posunu).
Celkovo však platí, že transformačné procesy NATO predstavujú určitý makroobraz slovenskej reality. Každá jedna z otázok kladených v rámci politickej či ekonomickej dimenzie trans32
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formácie, predstavuje problém, s ktorým sa či už rezort obrany
či vláda SR potýka prakticky denne. Ako členovia aliancie a ako
krajina, ktorá úzko prepojila zaistenie vlastnej bezpečnosti na
členstvo v NATO, je v záujme SR aktívne vstúpiť do procesu
transformácie, poučiť sa zo skúseností spojencov vo vojenskej
oblasti, využiť možnosti spolupráce a s nimi súvisiace úspory
a usmerňovať proces politickej transformácie tak, aby výsledná
podoba pôsobenia NATO odrážala hlavné politicko-bezpečnostné priority SR.
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Akú rolu môže a má zohrávať EÚ pri zaisťovaní mieru a bezpečnosti vo svete?
Obranné ambície EÚ versus NATO – ako ich zladiť a ako ďaleko môže Európa
zájsť pri budovaní vlastných vojenských kapacít?
Mali by sa preemptívne operácie stať nástrojom EBOP?
Potreba teoretického rozpracovania problematiky definície preemptívnej operácie
(PEO)
Príklon k preempcii, potreba stanovenia kritérií jej použitia, problémy vývoja
medzinárodného práva
Ktoré regióny majú z pohľadu EBOP špecifický význam pre EÚ?
Podoba zahraničnej politiky SR v nasledujúcom období: proatlantická – softeurópska,
softatlantická – proeurópska, iná
Možné otázky (témy) ktoré by slovenská bezpečnostná komunita mohla rozvíjať ako
predpoklad pre skvalitnenie príspevku SR do rozvíjania EBOP

Úvod
Po skončení studenej vojny sa predpokladalo, že Európania prevezmú podstatne väčšiu zodpovednosť za vývoj vo svete. Balkánska kríza a najmä vývoj v Bosne a Hercegovine (BaH) však
ukázali, že Európa na to ešte ani zďaleka nie je pripravená. Hoci
nastala v Európe vážna bezpečnostná kríza, do ktorej USA
neboli ochotné vstúpiť, EÚ nielenže nebola schopná prijať
adekvátne politické rozhodnutia, ale nemala ani dostatočné
vojenské nástroje na jej riešenie. Európskej únii síce nechýbali
vysoké ciele, ale nebola ich schopná z rôznych príčin splniť
(napr. Helsinský cieľ – teda mať do roku 2003 60 000 vojakov
nasaditeľných do 60 dní a udržateľných 1 rok – nebol nikdy
splnený).
Lekcie balkánskych vojen priniesli prvé reálne kroky v politickej oblasti a v rokoch 1999 – 2003 viedli k etablovaniu Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), integrálnej
súčasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)
EÚ. Charakter a účinnosť EBOP sú však bezprostredne určované politickou vôľou členských krajín v rámci SZBP. Tá je na37
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viac limitovaná množstvom špecifických záujmov a rozličných
strategických orientácií jednotlivých členov únie.
Skúsenosti z BaH, Kosova, Afganistanu a Iraku ukázali, že na
zvládnutie tých najzávažnejších bezpečnostných hrozieb a konfliktov sú potrebné vojenské nástroje krízového manažmentu
(KM). Práve použitie vojenskej sily umožnilo zmeniť situáciu
v mieste nasadenia, stabilizovať bezpečnostné pomery a vytvoriť vhodné podmienky na pôsobenie civilných misií (humanitárnych, rekonštrukčných, pozorovateľských, policajných, asistenčných, atď.)
Tieto skúsenosti ovplyvnili aj charakter historicky prvého
koncepčného bezpečnostného dokumentu EÚ – Európskej bezpečnostnej stratégie (EBS) [1]. Únia bola pod tlakom aktuálnych
bezpečnostných hrozieb nútená prijať záver, že v prípade budúcich rozsiahlych kríz a konfliktov vysokej intenzity bude nasadenie vojenských nástrojov predstavovať najúčinnejší prostriedok
(ak zlyhá diplomacia). Preto sa EÚ začala oveľa viac venovať
vojenským spôsobilostiam, od ktorých sa odvíja efektivita vojenských nástrojov KM a tým aj celková akcieschopnosť EBOP.
Popritom EÚ naďalej venuje patričnú pozornosť aj civilným
nástrojom KM, ktorých koordinované nasadenie spolu s vojenskými nástrojmi predstavuje najefektívnejší spôsob prevencie
a eliminácie bezpečnostných kríz a konfliktov.
Pomerne úspešné operácie Althea v Bosne a Hercegovine,
Concordia v Macedónsku a Artemis v Konžskej demokratickej
republike potvrdili doterajší názor expertov, že EÚ by mala byť
nielen civilnou, ale aj vojenskou mocnosťou. Nie je však zatiaľ
jasné, či by rozvoj vojenskej dimenzie posilnil alebo naopak poškodil EÚ, ktorá je v súčasnosti považovaná za svetovú soft
mocnosť.
Postoj SR k SZBP a EBOP je posledných osem rokov konštantný. V programovom vyhlásení z roku 2002 vláda M. Dzurindu prehlásila, že bude podporovať posilňovanie SZBP a EBOP
ako výraz legitímnych snáh EÚ zladiť svoj politický, ekonomický
a kultúrny potenciál s medzinárodným vplyvom a zodpovednosťou za svetový vývoj. V posledných rokoch sa medzi európskymi expertmi rozvinula široká diskusia o budovaní intervenčných (vojenských) schopností, ktoré by doplnili doterajšie veľmi vysoko cenené schopnosti „soft power“ EÚ. Dobudovanie
vojenských schopností na úroveň soft power automaticky vy38
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voláva otázku roly EÚ ako globálneho aktéra a vplyvu takejto
zmeny na transatlantické vzťahy a globálny bezpečnostný systém. Je logické, že takéto zmeny nie sú otázkou najbližšej budúcnosti a vyžadujú si rozsiahlu diskusiu na všetkých relevantných
(akademických, odborných, politických, ...) fórach.
Do roku 2004 bolo úsilie slovenskej bezpečnostnej komunity
sústredené na splnenie strategického cieľa – stať sa členom EÚ.
Len veľmi málo sa zatiaľ diskutovalo o tom, ako chce SR už ako
člen EÚ ovplyvňovať budúci vývoj európskej bezpečnostnej
politiky. Začiatkom roka 2006 sa uskutočnila široká diskusia1, do
ktorej sa zapojilo okolo 40 civilných a vojenských expertov.
Počas nej prezentovali svoj názor na päť okruhov týkajúcich sa
EBOP:
1. Akú rolu môže a má zohrávať EÚ pri zaisťovaní mieru
a bezpečnosti vo svete?
2. Obranné ambície EÚ versus NATO – ako ich zladiť a ako
ďaleko môže Európa zájsť pri budovaní vlastných vojenských kapacít?
3. Mali by sa preemptívne operácie stať nástrojom EBOP?
4. Ktoré regióny majú z pohľadu EBOP špecifický význam
pre EÚ?
5. Zahraničná politika SR by mala byť v nasledujúcom období: proatlantická – softeurópska; softatlantická – proeurópska; iná – a prečo?
Prieniky neformálnych názorov slovenskej bezpečnostnej komunity sú zhrnuté v nasledujúcich podkapitolách.

Akú rolu môže a má zohrávať EÚ pri zaisťovaní
mieru a bezpečnosti vo svete?
Pri odpovediach sa predstavitelia bezpečnostnej komunity zhodujú v tom, že EÚ by mala v budúcnosti zohrávať väčšiu rolu
pri zaisťovaní mieru a bezpečnosti vo svete. Vychádzajú z toho,
že EÚ už je globálnym aktérom a ďalšie rozšírenie toto postavenie prinajmenšom kvantitatívne potvrdí. Rozdiely sú v názoroch
na samotnú realizáciu úlohy globálneho aktéra, resp. na nástroje
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktoré by mala využívať. Do
popredia vystúpilo niekoľko oblastí, ktorým bude potrebné ven-

1Z

iniciatívy Centra pre európske a severoatlantické
vzťahy, za spolupráce s Národnou akadémiou obrany
maršala Andreja Hadíka v Liptovskom Mikuláši a s podporou Nadácie Friedricha
Eberta – pozn. aut.
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ovať vyššiu pozornosť. Patria k nim: vývoj samotnej Európy a
vyjasnenie, čím Európa chce byť; vyjasnenie kompetencií voči
NATO (a vzťahu s USA); vypracovanie platformy spoločných
záujmov ako predpokladu kohézie a akcieschopnosti EÚ.
Z hľadiska vývoja Európy bude podľa väčšiny pokračovať
integrácia, čo si bude vyžadovať ďalší rozvoj SZBP a EBOP.
Autori z akademického prostredia sa zaoberajú dvoma možnosťami vývoja Európy. Jedna z nich je euronacionálny či
supranacionálny štát (alebo nová forma zväzu prispôsobená
„postmodernej“ dobe). Druhou je súbor tesne spolupracujúcich
štátov presadzujúcich parciálne záujmy bez prenesenia základných rozhodovacích právomocí (poskytuje minimálne možnosti
pre ďalší rozvoj SZBP a EBOP). Táto skupina predpokladá, že
previazanosť s jednotlivými časťami okolia EÚ, stieranie hraníc
a ekonomická a sociálna kooperácia ovplyvnia aj potrebu spoločného čelenia problémom. Opierajú sa o hodnotenie dvoch
základných prístupov v EÚ (funkcionalizmus vs. federalizmus)
a prichádzajú k záveru, že aj v prípade prevládania funkcionalistického prístupu bude (na základe prirodzeného vývoja) potrebná ochrana (obrana) záujmov EÚ. Pri analýze budúcich úloh EÚ
ako aktéra medzinárodných vzťahov odporúčajú vychádzať z jej
špecifík. Nemá predpoklady byť štátom (preto nepokladajú za
správne porovnávanie s USA), pri rozhodovaní musí harmonizovať vôľu 25 aktérov, má špecifické ekonomické a politické
nástroje a stanovené hodnoty, ktoré chce šíriť. Zároveň je dôležité rešpektovať aj prvotný aspekt vzniku EÚ – zabránenie
konfliktu v Európe.
Berúc do úvahy uvedené faktory analytici predpokladajú, že
EÚ bude aj naďalej prednostne používať ako najdôležitejší
mocenský nástroj „príťažlivosť“ alebo „mäkkú moc“ predstavovanú perspektívou členstva v EÚ. Tým sa líši od USA, ktoré viac
používajú „tvrdú moc“. V tomto ohľade má EÚ lepšiu východiskovú pozíciu než USA (napriek deficitom v spoločnom
konaní a vojenskej oblasti) a stáva sa „veľmocou“ iného typu,
tzv. civilnou alebo normatívnou. Kondicionalitu, demokratizáciu, vládu práva (domáceho aj medzinárodného) a multilateralizmus považujú za to, čo môže a čo by mala únia do sveta exportovať a formovať ho tak na svoj obraz. Upozorňujú ale na to, že
by sa EÚ nemala voči USA vymedzovať negatívne a silná Európa nemusí byť hrozbou, ale východiskom lepšej spolupráce
40
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s USA. V súvislosti s prednostným uplatňovaním „mäkkej moci“
sa vyskytli aj úvahy, či v prípade väčšieho príklonu Európy
k vojenskému potenciálu nestratí štatút „normatívnej mocnosti“.
Táto dilema je detailnejšie riešená ďalej.
Iná skupina expertov vychádzala z praktického vývoja, teda
z pozitívneho posunu v oblasti SZBP a EBOP. Rozvinutie
inštitucionálnych prvkov EBOP (politický a bezpečnostný
výbor, vojenský výbor, vojenský štáb), rozvoj spôsobilostí
(Headline Goals) a reálne vykonané operácie považujú za vývoj
k vyššiemu využívaniu intervenčnej politiky, resp. za dôkaz, že
EÚ vie (aj keď v obmedzenej miere) intervenovať v krízových
situáciách.
Tento prístup vyvolal medzi slovenskými expertmi diskusiu
o budúcich ambíciách EÚ v tejto oblasti. Plynie z nej, že je
potrebné vychádzať z kombinácie ambícií NATO a EÚ, no názory na zodpovednosť organizácií sa rozchádzajú.2 Diskusia
pokračovala aj v hľadaní odpovedí na druhú postavenú otázku.
Potvrdila, že problém spočíva najmä v nejasnej definícii záujmov
EÚ. Pretože je málo pravdepodobné, že by EÚ bola schopná
zjednotiť sa na širšom spektre spoločných záujmov, musí sa
zamerať na záujmy v oblasti bezpečnosti, najmä vo vzťahu
k NATO a USA.3 Väčšina vyjadrila súhlas s tým, že globalizácia
a vznik nových hrozieb si logicky vyžiadali nielen reformu
NATO, ale aj posilnenie bezpečnostnej a obrannej dimenzie EÚ.
Ako pozitívum je hodnotená zhoda oboch organizácií pri hodnotení hrozieb a priblíženie európskeho strategického myslenia
k chápaniu USA: presadzovanie hodnôt a záujmov a posun
k proaktívnemu prístupu. Problémom zostáva prístup k transformácii oboch inštitúcií.
Pri porovnaní oboch organizácií vychádza, že transformácia
NATO (čo sa týka reakcie na krízy) sa začala skôr a podarila sa
lepšie, než v EÚ. Tým podľa väčšiny názorov NATO potvrdilo
svoje opodstatnenie a transformovalo sa z koalície zameranej na
teritoriálnu obranu na bezpečnostno-vojenskú inštitúciu.4 Transformáciu EÚ považujú za problematickejšiu kvôli neschopnosti
včas reagovať na krízu na západnom Balkáne, zlyhaniu niektorých projektov či nedôslednému plneniu ich zámerov. Popri
úspechoch NATO boli v diskusii prezentované aj kritické
pohľady: NATO je od studenej vojny tiež v kríze, ale rýchlejšie
reaguje.

2

2Na

jednej strane stoja názory, že NATO je obranná
inštitúcia s čoraz väčším
preberaním bezpečnostných
funkcií a EÚ je zameraná
skôr na ekonomické a politické záležitosti. Na druhej
strane sú názory, že EÚ bude rozširovať obrannú agendu a NATO by nemalo prekročiť hranicu v preberaní
zodpovednosti za civilný
KM.

3Niektorí

autori uvažujú
o širšom definovaní záujmov, čo by mohlo viesť
k doplneniu EBS o stratégie
pre ďalšie oblasti s cieľom
definovať obsah a rozsah
zodpovednosti EÚ (predísť
tomu aby sa angažovala
všade).

4Vyskytujú sa aj marginálne
názory typu „NATO je za
zenitom svojej existencie
a stráca svoje opodstatnenie“. Na opačnej strane
spektra existuje silnejšie
zastúpenie „pro-NATO“ názorov. Tie sa kriticky vyjadrujú, že „pridaná hodnota“ EÚ bude problematická, ak pôjde mimo NATO
a vyjadrujú obavy, či sa
EBOP nestane protiamerickou zbraňou.
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Ako argumenty uvádzajú, že po roztržke v aliancii (2003) sa ani
Istanbulskému summitu nepodarilo nastoliť spoločnú stratégiu
NATO5. Tu sa môžu prejaviť zložitosti v delení kompetencií
NATO – EÚ. S budovaním prvkov vojenského KM a záujmom
manažovať operácie je EÚ považovaná za konkurenta NATO.
Aliancia zasa snahou tlmiť krízu peacekeepingovými operáciami,
ale najmä záujmom o kompetencie a spôsobilosti civilného KM
vyvoláva nevôľu EÚ. Práve na základe týchto komplikovaných
vzťahov vyvstáva potreba jasnej definície záujmov EÚ vo vzťahu
k NATO. Väčšina diskutujúcich sa zhodla v tom, že predpokladom zostane deľba práce na základe vyjasnenia pozícií v transatlantickom bezpečnostnom dialógu.

5Okrem

toho uvádzajú
turecko-grécke
napätie,
francúzsky izolacionizmus,
závislosť nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky od USA, špeciálne
vzťahy medzi USA a Spojeným kráľovstvom, nedokonalosť dohody Berlín
plus (ako východiska z núdze) a silný atlanticizmus
niektorých štátov. Je pravdepodobné, že okrem nových štátov EÚ môže byť atlanticizmus (príklon k USA)
silný aj u krajín západného
Balkánu, minimálne v Čiernej Hore, Macedónsku a Kosove, ktoré mali nepretržitú
podporu USA.

6Konštituovanie

EBOP tak,
aby nebola konkurenciou
NATO. Známe sú tri kritériá
– neoslabiť transatlantické
väzby, nie duplicite organizačných štruktúr a vojenských spôsobilostí, zabránenie diskriminácii európskych členov NATO (nečlenov EÚ). Za možné považujú oddelenie zodpovednosti NATO – EÚ (vecnú aj geografickú).
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Obranné ambície EÚ versus NATO – ako ich zladiť
a ako ďaleko môže Európa zájsť pri budovaní
vlastných vojenských kapacít?
Diskusia nadviazala na predošlú výmenu názorov čo sa týka definície oboch organizácií a možného vývoja ich ambícií v širšom
chápaní bezpečnosti. Potvrdila vplyv zmien v chápaní pojmu
obrana od teritoriálnej k obrane záujmov a poukázala na špecifiká EBOP.
Všeobecne predstavitelia bezpečnostnej komunity považujú
za reálne zladenie obranných ambícií oboch inštitúcií, stanovenie
určitých hraníc a limitov a odporúčajú stavať na modeli z Pražského summitu NATO 2002.6 Využitie silných stránok oboch
organizácií považujú za perspektívne aj v budúcnosti a spoluprácu chápu ako predpoklad zachovania efektívnosti a relevantnosti oboch organizácií.
Charakterizovanie pojmu obrana bude dôležité z hľadiska rozširovania funkcií oboch organizácií aj ich priestorového vplyvu.
Ako bolo naznačené v prvej otázke, NATO rozšírilo svoju funkciu od obrany cez šírenie zóny stability a prosperity, operácie
mimo článku 5 (peacekeeping a peacebuilding) až po najnovší boj proti
terorizmu a proliferácii ZHN. Sporné zostáva preberanie funkcie
civilného KM, až do súčasnosti domény EÚ. Európska únia začala koncipovať EBOP a usiluje o kvalitatívne vyššiu SZBP a zatiaľ „nevylučuje“ spoločnú obranu. Súbežne vznikala iniciatíva
NATO – Európska bezpečnostná a obranná identita (EBOI)
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a obe organizácie prejavili záujem o prepojenie vzhľadom na rovnaký cieľ, ktorým je posilnenie európskych spôsobilostí. Podľa
niektorých vyjadrení je zladenie oboch programov neúspešné
a rozvinutie EBOP považujú za zlikvidovanie EBOI.
Rozdiely sa vyskytli v názoroch na európske obranné ambície.
Niektorí respondenti predpokladajú, že EÚ momentálne nemá
obranné ambície ani dostatočné vojenské kapacity a iba hľadá
možnosti vybudovania reálnych spôsobilostí. Na druhej strane
sú názory, že napriek pomalému rozvoju EBOP sa podarilo
vytvoriť určité inštitucionálne prvky, spôsobilosti (aj keď obmedzené) a na ich základe aj možnosť aktívne zasiahnuť v rôznych typoch misií.7
V diskusii o obranných ambíciách EÚ boli prezentované
úvahy o význame vzťahov s USA. Na základe analýzy rozporov
pri pohľade EÚ a USA na „európsku obranu“ sa väčšina expertov zhodla na potrebe zblíženia názorov na zladenie obrany
spoločných záujmov. Na formovanie EBOP má vplyv rozdelenie Európy v pohľade na USA. Aj keď USA zostávajú garantom
obrany v Európe, táto funkcia (v klasickom poňatí obrany) už
nie je taká dôležitá ako počas studenej vojny. Na druhej strane
Európa už nemá také prioritné miesto v americkej obrannej
stratégii. Zhoda nastala v tom, že obe strany si uvedomujú význam NATO ako inštitucionálneho nástroja pri spoločnej
vojenskej akcii. Na základe toho predpokladajú, že zladenie obranných ambícií NATO a EÚ je najefektívnejším riešením. Aj
kvôli tomu, že v existujúcom rozdelení Európy (proatlantické;
proeurópske; „neutrálne“ štáty) zatiaľ noví členovia zaujímajú
proatlantický postoj.8
Dochádza k posunu v delení zodpovednosti, kde EÚ bola
prikladaná iba politická a ekonomická úloha a NATO obranná
(rozšírená o bezpečnostnú). Čo sa týka obranných ambícií EÚ je
problém charakterizovaný skôr ako budovanie spôsobilostí intervenovať. Samotná EBOP nie je dimenzovaná iba na vojenskú
zložku, paralelne sú rozvíjané aj civilné spôsobilosti a väčšina
našich expertov predpokladá, že pre EÚ budú typické najmä
civilné bezpečnostné misie9. Čo sa týka vojenských ambícií,
napriek rozvoju Európskej obrannej agentúry zostáva EÚ závislá na kapacitách NATO a podľa doterajšieho vývoja ani sama
nepredpokladá prekročenie „petersbergských misií“ (humanitárne a záchranné akcie, udržanie mieru, bojové nasadenie

2

7V

súčasnosti na troch kontinentoch, v misiách vojenských a policajných a v misiách na budovanie právneho štátu. Celkovo asi
6 300 vojakov, 1 000 policajtov a civilných expertov
– pozn. aut.

8Vyvodzujú

z toho, že by
pri kríze uprednostnili
NATO, čo vyžaduje citlivý
postup EÚ. Otvorený zostáva možný postoj štátov
západného Balkánu, ktoré
sa usilujú o začlenenie do
oboch organizácií a predpokladá sa u nich skôr proatlantický postoj.

9Spôsobilosť

pripraviť 5 500
policajtov a expertov na právne a civilnosprávne otázky
– pozn. aut.
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v krízových situáciách), čo vyplýva zo Zmluvy o Európskej únii.10
Zodpovednosť za obranu Európy, vojenskú pomoc pri útoku
a obranu územia zostáva na NATO. V súvislosti s ďalším rozvojom EBOP bol diskutovaný aj vplyv neúspechu prijatia Ústavnej
zmluvy. Väčšina sa priklonila k názoru, že zabrzdí aj pokrok
v EBOP. Na druhej strane boli názory, že neúspech ústavy nemá
drastický dopad na EBOP ako jednu z mála oblastí, ktoré zaznamenali pokrok. Budovanie spôsobilostí je najmenej spornou
otázkou v EÚ a je to rozbehnutý proces. Problém je skôr
v otázkach politických rozhodnutí. Vychádzajúc z EBS sa slovenskí experti zhodujú v tom, že najmenej jasná zostáva otázka reakcie na jednotlivé hrozby – teda ktoré prostriedky a v akých prípadoch budú použité vojenské prostriedky. Aj túto skutočnosť
považujú za dôležitú pri zvažovaní obranných ambícií EÚ.

Mali by sa preemptívne operácie stať nástrojom
EBOP?
Problematike preemptívnych operácií bola v príspevkoch jednotlivých analytikov aj v prebiehajúcej diskusii venovaná zvýšená
pozornosť. Výsledky sa dajú zhrnúť do záveru, že je tu výrazná
potreba problematiku teoreticky spracovať, definovať preemptívnu operáciu a odlíšiť ju od intervencie. Charakteristický bol
príklon k názoru, že preemptívne operácie by sa mali stať
nástrojom EBOP v oprávnených prípadoch. Predpokladom je
definícia hrozieb, voči ktorým by boli použité a stanovenie
kritérií ich použitia, a to aj za súčasnej problematickej situácie vo
vývoji medzinárodného práva.

Potreba teoretického rozpracovania problematiky
zadefinovania pojmu preemptívna operácia (PEO)

10Ich

možné rozšírenie
padlo neúspechom Ústavnej zmluvy – pozn. aut.

44

Pri analýze problému je charakteristická zhoda všetkých
oslovených analytikov v tom, že najdôležitejšie je definovať preemptívnu operáciu (resp. princíp/koncepciu preempcie) a zmeniť doterajšie postoje k chápaniu takejto operácie. Do súčasnej
doby chýba hlbšie teoretické rozpracovanie problematiky. Preempcia (PE) nie je pojmom s univerzálnym rozšírením. Slovenčina (ale aj francúzština) disponuje len pojmom prevencia a sémantické rozlišovanie bolo predmetom sporov aj pri iných poj-
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moch. Politické teórie pripúšťajú, že politické pojmy sú predmetom intelektuálnych a ideologických sporov, často bývajú využívané na obhajobu určitej politiky a dôraz kladú niekedy viac na
propagandistickú hodnotu, než na presnosť a jednoznačnosť
vyjadrovania.11
Pri výmene názorov sa účastníci vrátili k diskusii o preempcii
v súvislosti s prípravou EBS. Skutočnosť, že pojem existoval
v pôvodnom návrhu, ale v konečnom znení bol vynechaný, niektorí analytici považujú za znak pasívnej sebadefinície EÚ. To sa
nezhoduje s jej ambíciou byť globálnym aktérom. Za podstatu
problému považujú vznik nového pojmu (na základe zmeny
v americkom strategickom myslení), ktorý dovtedy nemal zastúpenie v žiadnom dokumente SZBP a EBOP. Tlak USA na
zmenu pravidiel pri použití sily pokračuje a medzi členskými
štátmi EÚ nie je v tejto otázke konsenzus. To sťažuje proces
rozhodovania a schválenia PE operácie.
V súvislosti s PE sa objavuje iný pojem – intervencia. Pri
posudzovaní oboch sa dostávame na pôdu medzinárodného
práva, podľa ktorého intervencia je narušením suverenity, ak sa
nejedná o sebaobranu, alebo neexistuje mandát BR OSN. Účastníci diskusie sa vo všeobecnosti priklonili k názoru, že intervenciu je možné chápať voľnejšie ako počas studenej vojny. Otvorená zostáva otázka, či bude EÚ súhlasiť s postojom USA, že
právo na sebaobranu je použiteľné v reakcii na hrozby. Viacerí
autori poukázali na ďalší súvisiaci problém, ktorým je percepcia
bezprostrednej hrozby a jej odlíšenie od bezprostredného útoku.
Zhodli sa na tom, že sa EÚ v medzinárodnom práve prikláňa
skôr k status quo a mala by sa angažovať smerom k zmenám.
Čo sa týka teoretických prístupov k pojmu, do popredia vystúpilo niekoľko prístupov. Jeden z nich navrhuje opustenie
newtonowsko-redukcionistického myslenia a posun k chápaniu
protivníka ako „komplexného adaptabilného systému“12. Ďalšie
prístupy vychádzajú z „rastúceho vplyvu postmodernej spoločnosti v globalizujúcom sa svete“, čo vytvára predpoklady pre
nové spôsoby riešenia problémov medzinárodnej bezpečnosti.
Tu sa viacerí autori venujú novému systémovému chápaniu
bezpečnosti, jej rôznym dimenziám, multisektorovému a asymetrickému charakteru. Všeobecne vychádzajú zo skutočnosti,
že problém európskej bezpečnosti sa dostal do kvalitatívne novej
podoby a pojem PE sa začal intenzívnejšie objavovať v bez-
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11Bližšie napríklad [2, s. 17 –

18]. Štáty obhajujú svoj
jadrový deterent, ale u iných
odsudzujú jadrovú hrozbu.
Podobne intervencia môže
byť narušenie zvrchovanosti, ako aj oslobodenie. Je
možné očakávať, že podobné diskusie vyvolá aj pojem
PE – pozn. aut.
12Návrh

predpokladá stret
tohoto prístupu s rozvíjajúcim sa dekonštruktivistickým náhľadom na svet.
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13USA sa snažili rozšíriť
koncept sebaobrany tak,
aby zahŕňal aj možnosť PE,
teda útoku, ktorý eliminuje
bezprostrednú hrozbu –
pozn. aut.
14Niektorí autori si v tomto
kontexte kladú otázku, či sa
dá hovoriť o výlučne nevojenských PE zásahoch: je
ťažké si predstaviť PE zásah
civilného krízového manažmentu bez súhlasu oficiálnych orgánov daného štátu.
15„...proti novým bezpečnostným hrozbám sa nedá
postupovať konvenčnými
prostriedkami“ (citácia z diskusie). Iný prístup teoreticky ráta s výstavbou a prípravou bezpečnostných síl,
ktoré budú mať síce vojensko-organizačnú podobu,
ale budú sa líšiť od intervenčných vojsk 20. storočia (viac prvkov nevojenského charakteru, vnímanie
druhej strany nie ako nepriateľa, ale ako subjektu,
ktorý treba stabilizovať a vyriešiť jeho problémy, ktoré
nie je schopný riešiť vlastnými silami).
16Vychádzajú z názoru, že
PE údery nepredstavujú stabilný základ svetového poriadku a už vôbec nie multilaterálneho, ktorý presadzuje EÚ.
17Tento prístup považujú za
rozchod s idealistickými
predstavami o zaisťovaní
medzinárodnej bezpečnosti, ktoré koncom 20. storočia dominovali v diskusiách o role EÚ ako bezpečnostného aktéra.
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pečnostnom diskurze len prednedávnom (v súvislosti s prípravou operácie USA proti Iraku).13
Pri charakteristike PEO je možné vysledovať dva prístupy:
vojenská PE a „soft PE“ (rozšírenie PE do sféry nevojenskej).14
Analytici, ktorí sa zaoberali vojenskými PEO, vychádzali z toho,
že bude pri jednaní s nevojenskými hrozbami (predovšetkým
s terorizmom a proliferáciou ZHN) nevyhnutné použitie vojenských nástrojov. V prípade ich vylúčenia z arzenálu EÚ predpokladajú, že únia zostane „krok pozadu“ oproti teroristickým
organizáciám. Zároveň sú názoru, že politické rozhodovanie
(či už o intervencii alebo PE) v prípade obrany záujmov bude
jednoduchšie, ak budú existovať vojenské spôsobilosti.
Druhá skupina prezentovala názor, že je potrebné posunúť
chápanie PEO od operácií čisto vojenských k operáciám nevojenského charakteru. Platí to predovšetkým pre EÚ, ktorá sa etablovala ako soft power.15 Diskutované bolo, či súčasnú európsku soft
politiku je možné považovať za nejaký druh PEO nevojenského
charakteru. Autori vychádzali z toho, že vojenská akcia prináša
stabilizáciu bezpečnostných pomerov a vytvára podmienky pre
následné pôsobenie civilných misií. Teda predpokladajú využitie
všetkých možností (súčastí) krízového manažmentu aj pri PE,
v prípade EÚ nástrojov EBOP16. PE poskytujú veľké možnosti
pri tvarovaní „nepriateľského“ systému. Podľa tejto kategórie
expertov je potrebné PE zaradiť do širšieho kontextu krízového
manažmentu, ktorý aj podľa EBS má civilnú a vojenskú dimenziu (synergia hard a soft komponentov). Pri zdôvodnení vychádzajú zo základných princípov EBS, ktorými sú zaisťovanie stability
v susedstve EÚ a jej prostredníctvom predchádzanie vzniku
nových hrozieb. V prípade ich vzniku EBS deklaruje pripravenosť využiť civilné a vojenské nástroje KM17 [1].

Príklon k preempcii, potreba stanovenia kritérií jej
použitia, problémy vývoja medzinárodného práva
Porovnanie názorov potvrdzuje všeobecný súhlas s tým, že by sa
PE mala stať nástrojom EBOP. Súhlas sa však viaže na výnimočnosť – využitie PE ako opodstatnenej výnimky a podmienečnosť – stanovenie kritérií a podmienok pre jej oprávnenie s predpokladom že by išlo o akcie menšieho rozsahu.

Elemír NEČEJ, Vladimír TARASOVIČ

Požiadavka definície princípu PE vychádza z potreby odlíšiť
ju od obrany a prevencie. Zároveň je potrebná diskusia o definovaní „bezprostrednej hrozby“ ako fenoménu, ktorý by mal byť
spúšťačom PE vojenskej akcie. Diskusia sa venovala stieraniu
rozdielov medzi potenciálnou a bezprostrednou hrozbou po studenej vojne a novej percepcii hrozieb v EÚ.18
Tento problém súvisí s medzinárodným právom, ktorého vývoj zaostáva za rozvojom spoločenských vzťahov.19 Pretože PE
leží z hľadiska medzinárodného práva na hranici legálnosti
(možnosť použitia sily na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu – reakcia na akt agresie), USA sa usilovali o jej včlenenie
do konceptu sebaobrany. Kvôli rozporom v diskusii nakoniec
prevládol názor, že je potrebné stanoviť kritériá oprávňujúce
PE. Problémom zostáva inštancia, ktorá by oprávnenosť posúdila.20 Diskusia môže nastať aj okolo morálnosti operácií,
keďže v období studenej vojny mohli viesť k nukleárnej vojne.
Podľa niektorých názorov táto argumentácia v súčasnosti už nie
je tak relevantná. Pri narastaní schopností jednotlivcov a skupín
destabilizovať a narúšať stabilitu nielen štátov, ale aj celého medzinárodného systému, môžu PE akcie účinne ovplyvňovať nepriaznivý vývoj. Súčasne s priklonením sa k možnosti PE
v EBOP bolo poukázané na ďalšie súvislosti „rizikového“
charakteru, ktoré je potrebné zobrať do úvahy.21
Užšia skupina sa zamerala skôr na filozofiu intervenčnej politiky v nových podmienkach európskej bezpečnosti. Podľa nej
nastala potreba nového teoretického pohľadu, ktorý by mal
prekonať „NATO-centristické“ chápanie bezpečnosti. Za východisko považuje chápanie vytvorené najmä v rámci Kodanskej
školy s dôrazom na pozitívne vymedzovanie a multisektorovú
charakteristiku bezpečnosti. Vychádza z toho, že prioritné
nasadenie ozbrojených síl (napr. na Balkáne) vyriešilo síce niektoré aspekty ozbrojeného násilia, ale neviedlo k riešeniu
bezpečnosti rozvojového charakteru. V úvahe o intervenčnej
politike EÚ (na základe nového systémového chápania bezpečnosti) nevylučuje použitie ozbrojených síl, ale nevychádza
z ich nasadzovania ako z priority. Je orientovaná najmä na riešenie problémov spôsobmi mäkkej bezpečnosti.22
Pre pochopenie názorov na problematiku PE je vhodné doplniť materiál niektorými citátmi:

2
18V diskusii bolo kriticky poukázané na to, že EÚ chýba
jednotný postoj k „demokratickej intervencii“ (zásah
proti diktátorskému režimu
a nastolenie demokracie).
Rovnako sú len veľmi všeobecne stavané možné odpovede na terorizmus a šírenie ZHN. Podľa diskutujúcich teroristické útoky v Londýne a Madride nevyvolali
celoeurópsku reakciu a nepostačujúca je reakcia na
jadrový program Iránu. Zhoda nastala v tom, že je potrebné zostrené vnímanie
alebo vznik nových hrozieb,
aby sa EÚ zjednotila na záujmoch a presnejšom definovaní PEO.
19Z toho vyplýva aj požiadavka, aby EÚ vplývala na
konsolidáciu medzinárodného práva a jeho jednoznačný výklad. Ďalej by
právo malo reagovať na
vývoj a nemalo by „cementovať“ existujúcu distribúciu moci.
20EBS

predpokladá zatiaľ
akýkoľvek akt intervencie
iba na základe súhlasu OSN.
Experti predpokladajú problémy pri konsenze, ak by
rozhodovalo 25 štátov EÚ.

21Každá

PEO vytvára precedens a spôsobilosti pre
takéto operácie môžu získať
aj ďalšie krajiny, čo nemusí
vyhovovať záujmom a bezpečnosti EÚ. Ďalej je tu
možnosť vytvárania ad hoc
koalícií aj v EÚ, čo je
problematika, ktorá nie je
zatiaľ dostatočne preskúmaná. Do úvahy treba tiež
brať neistotu a nevypočítateľnosť bezpečnostného prostredia ako takého a prípravu formy a obsahu tak,
aby sa neobrátili proti tvorcovi (Irak). Pri PEO vojenského charakteru treba brať
do úvahy jej fázy a premyslene pripraviť exit strategy.
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 „Predstihujúce zásahy sú integrálnou súčasťou modernej bezpečnostnej aj
vojenskej stratégie a ich apriórne odmietnutie z politických dôvodov by
výrazne znížilo efektivitu vojenských nástrojov KM. Ochota členských
štátov EÚ uskutočňovať ich bude narastať priamo úmerne s tým, ako
budú narastať nové bezpečnostné hrozby.“
 „Nie je dôvod na to, aby sa EÚ v záujme svojej bezpečnosti neuchýlila
i k tomuto druhu operácií – v každom prípade by malo ísť o akciu jednoznačne podloženú. V opačnom prípade by sa voči tejto akcii neobrátila
len verejná mienka jej samotných občanov, ale i svetového spoločenstva.“
 „Vhodne zvolené a načasované PE akcie v zrýchľujúcom sa svete budú
skôr nutnosťou ako možnosťou, preto by ich ani EÚ nemala úplne
odmietnuť. Zároveň by sa EÚ nemala zameriavať na vojenské chápanie
tohto pojmu, ale snažiť sa ho rozšíriť a zakomponovať do neho svoje
vlastné pozitívne skúsenosti so „soft-PE“ akciami.“
 „Vo vlastnom záujme bude EÚ nútená viesť v „blízkej budúcnosti“
vojenské operácie. V EBS sa neoperuje s motiváciou ozbrojenej akcie
podľa modelu prevencia – preempcia… Európa bude musieť prehodnotiť a zlepšiť proces strategického rozhodovania, vojenské aj civilné spôsobilosti, koordináciu spravodajských služieb, partnerské dohody s ďalšími kľúčovými hráčmi a predovšetkým, ako sa v tejto stratégii výslovne
uvádza, zvýšiť náklady na obranu.“
 „Politické rozhodovanie o intervenciách v záujme obrany záujmov EÚ
však bude oveľa jednoduchšie, ak už budú existovať vojenské spôsobilosti.“

Ktoré regióny majú z pohľadu EBOP špecifický
význam pre EÚ?

22Podmienkou je, aby vzniknutý stav bol stabilnejší ako
ten, proti ktorému bola intervencia zameraná.
23EÚ

prešla od pôvodného vzdialenostného limitu
3 000 km od Bruselu
k nasadeniu tam, odkiaľ
prichádzajú hrozby. Obmedzujúcimi faktormi sú
dostatočné spôsobilosti na
takúto úlohu a neistý konsenzus – pozn. aut.
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Možno konštatovať, že všetci prispievatelia súhlasia s určitým
geografickým „posadením“ akcií EBOP. Rozdiely sa vyskytujú
v názoroch na to, či by malo existovať nejaké geografické obmedzenie.23
Jedna skupina sa viac prikláňa k názoru, že koncentrácia na
regióny je nedostatočná. Špecifikácia oblastí by mala vychádzať
z kritéria európskych bezpečnostných záujmov, resp. záujmu EÚ
stabilizovať ich. Nevylučujú však možnosť stanovenia určitého
poradia aj z geografického hľadiska. Druhá skupina vychádza
z predpokladu, že pôsobenie EÚ ako bezpečnostného aktéra sa
realizuje aj v regionálnych dimenziách a je možné stanoviť pri-
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ority z regionálneho hľadiska. Okrem iného sa opierajú priestorových smerov stanovených v EBS. Prvá skupina vychádza
z potreby nových teoretických prístupov, ktorá zaznela aj v predchádzajúcich otázkach. Dôvodom, prečo nestačí sústredenie na
regióny, je globalizovaný svet a marginalizácia vzdialeností. Nastupujú nové fenomény chronopolitiky a chronostratégie, zvyšuje sa závislosť na kyberpriestore. Podstatnejšia je preto analýza
možných účinkov hrozieb. Jeden z problémov je prednostné
riešenie vnútorných bezpečnostných problémov EÚ ako predpoklad aktivizácie v ďalších oblastiach.24 Z hľadiska vnútornej
bezpečnosti sa predpokladá vstup radikálnych organizácií
(náboženských, etnických) do EÚ vplyvom veľkých migračných
presunov, z čoho vyplýva potreba podchytiť aj podstatu myšlienok (napríklad radikálneho islámu) a nie iba to, kde sa nachádzajú.25 Autori však nevylučujú, že by sa EÚ mohla venovať
regiónom. Existujú regióny, odkiaľ vychádzajú vojenské a nevojenské ohrozenia a oblasti so špecifickým významom, ktoré treba stabilizovať.26
Druhá skupina vychádza z viacerých faktorov regionálnej orientácie EBOP. Jedným z nich je posun geografických hraníc EÚ
v dôsledku ostatného rozšírenia o 10 štátov (s možnosťou ďalšieho rozširovania). SZBP a EBOP sú nástrojmi, ktoré členské
štáty využívajú vo všetkých susediacich oblastiach. V analýze
možností pôsobenia únie v „geopolitických dimenziách“ nedochádza k zásadnejším rozporom, aj keď existujú určité rozdiely
vyplývajúce z možných prognóz angažovania NATO (v ňom
špeciálne USA) a EÚ. Dôležitá je deľba kompetencií oboch organizácií.27 Vyskytli sa aj úvahy, že dohodou o geografickom rozdelení pôsobnosti NATO a EÚ by sa USA mohli stiahnuť z Európy
(pretože v súčasnosti fungujú ako garant európskej bezpečnosti,
podľa názoru niektorých už nepotrebný). EÚ a NATO zároveň
predstavujú historicky rozdielne typy aktérov medzinárodných
vzťahov a medzinárodnej bezpečnosti.
Názory na regionálnu orientáciu EBOP vychádzajú z angažovania SZBP. Príkladom sú tri smery charakterizované v EBS.28
Detailnejšie členenie podávajú ďalší autori (transatlantická, východoeurópska, balkánska, stredo- a blízkovýchodná, stredomorská). Predpokladá sa, že širšia čiernomorská oblasť (vrátane
južného Kaukazu) sa v dôsledku vstupu Rumunska a Bulharska
do EÚ stane dôležitou sférou pôsobnosti SZBP a EBOP29

2
24Patrí sem vyriešenie turecko-cyperského (resp.
grécko-tureckého) konfliktu a stabilizácia Balkánu.
Nevylučujú širšie geograficky neobmedzené operácie za predpokladu, že
spĺňajú kritérium „bezpečnosť pre EÚ“. Oblasti civilného KM pritom poskytujú najväčší priestor pre
konanie.
25Ohrozenie totiž môže
prísť aj od radikálnych
muslimov žijúcich v USA
alebo EÚ. Niektoré členské
štáty sa môžu sústrediť aj
na Francúzsko (krajinu s vysokým percentom neintegrovaného muslimského obyvateľstva) ako územie,
z ktorého pre nich môžu
prichádzať rôzne hrozby.
26EÚ by sa určite mala zameriavať na oblasti, z ktorých získava energetické
zdroje.
27Prijatie spoločnej strategickej vízie NATO a EÚ sa
pôvodne očakávalo už na
Istanbulskom summite v júni 2004, ale k schváleniu
dokumentu ešte stále nedošlo.
28Západný (euro-atlantický),
východný (smer spolupráce
i potenciálneho rozširovania) a južný (stredomorský).
V širšom zmysle je východný smer orientovaný aj
na spoluprácu s Áziou a južný smer na spoluprácu s Afrikou. V západnom nielen
zameranie na Severnú, ale aj
na Strednú a Južnú Ameriku.
29V

Čiernomorí dochádza
k novému usporiadaniu vzťahov. Okrem spomenutých
krajín sem patrí aj RF, z geopolitického hľadiska sem
možno zaradiť aj Moldavsko, Arménsko a Azerbajdžan.
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30Vplýva na to prílišná
rozloha, zložitý komplex
problémov, možný vplyv
iných hráčov, ako aj riziko
presadzovania úzkych národných záujmov niektorých európskych štátov.
Môže ale slúžiť ako „laboratórium“ pre test pôsobnosti EBOP na zlyhané
štáty a prechodu od humanitárnej k demokratickej
intervencii.
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EÚ je bezpečnostným spoločenstvom, v ktorom stratil vojenský konflikt ako spôsob riešenia sporov význam. Prínosom EÚ
je preto export tohto vývoja do svojho bezprostredného okolia.
Počet regiónov, v ktorých sa EÚ angažuje, odráža rozsah jej
ambícií a záujmov. Z uvedeného pohľadu vychádza stanovenie
priorít v poradí: Balkán, východná Európa, Stredný východ, severná Afrika, subsaharská Afrika. Balkán vzhľadom na rozbehnuté procesy integrácie regiónu do EÚ; Bielorusko, Ukrajina
či Moldavsko patria (potenciálne) do poľa mocenskej príťažlivosti EÚ; Stredomorie (hoci perspektíva členstva bola explicitne odmietnutá) súvisí so stabilizáciou južnej periférie EÚ.
Stredný východ je z dôvodu politickej nestability a ekonomického významu kandidátom na ďalší región prominentného významu. Do oblasti pôsobenia je zaradená aj subsaharská Afrika.
Dôvodom sú väzby z historickej a koloniálnej minulosti, skutočnosť, že región príliš nefiguruje v zornom poli USA, riziko
masovej migrácie a poskytovania útočiska pre terorizmus.
Okrem toho sa tu prejavila neúčinnosť organizácií ako Africká
únia alebo OSN. Názory na využitie nástrojov EBOP v subsaharskej Afrike však nevyjadrili všetci autori. Diskusia sa niesla
najmä pod vplyvom ostatnej misie EÚ v Konžskej demokratickej republike, ktorá je považovaná za akýsi predvoj „demokratickej intervencie“. Diskutujúci ju považujú za oprávnenú, ale
z hľadiska dosiahnuteľných kapacít EÚ vyjadrili skepticizmus
ohľadom rozširovania angažovanosti v subsaharskej Afrike.30
Účastníci diskusie sa zhodujú v názore, že by EÚ mala sledovať vo svojej zahraničnej politike cieľ, ktorému vďačí za vlastnú existenciu: postupné rozširovanie priestoru stability a bezpečnosti. Prípadne môže fungovať vo vzdialenejších regiónoch
ako mierotvorca. Predpokladajú okrem nasadenia ozbrojených
síl aj využitie ďalších možností EBOP.

Podoba zahraničnej politiky SR v nasledujúcom
období: proatlantická – softeurópska, softatlantická
– proeurópska, iná
V porovnaní s ostatnými otázkami je tu najľahšie využiteľná
krivka štatistickej pravdepodobnosti. Na ľavej a pravej strane
(v štatistickom slova zmysle: s najmenším percentom výskytu) sú
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názory silne „proeurópske“ a „pro-NATO“, v strede s najväčším
počtom ležia názory sa rôznou mierou príklonu na jednu či druhú stranu spektra (s vyšším zastúpením proatlanticizmu). Väčšina sa prikláňa k pragmatickej politike SR, ktorá by dlhodobo
mohla priniesť najväčší úspech. Charakterizovaná je ako „proslovenská“.
Proeurópske názory vychádzajú z predpokladu, že sa EÚ
vyvinie do organizácie prezentovanej v návrhu Ústavnej zmluvy
a do úvahy berie neistotu ďalšieho vývoja NATO. Súčasnú
proatlantickú (proamerickú) politiku SR hodnotia ako krátkozrakú (za predpokladu, že sa svet bude dlhodobo vyvíjať podľa
iného než studenovojnového scenára).
Proatlantické pozície vychádzajú z doterajšej orientácie SR.
Získavame silu a vplyv členstvom v medzinárodných zoskupeniach (predovšetkým v NATO) a bezpečnosť Európy je zviazaná s bezpečnosťou USA.31 Títo autori hodnotia, že v súčasných podmienkach EÚ ako entita ani jednotlivé členské štáty nie
sú schopné garantovať bezpečnosť a stabilitu v Európe. Aj
v prípade zvýšenia efektivity v tomto smere zostáva dôležitá stabilizácia európskej periférie, ktorá nie je možná bez americkej
participácie. Proatlanticizmus neznamená bezpodmienečný súhlas s USA, ale najmä koordináciu krokov a zladenie záujmov.
Pozitívna je aj historická skúsenosť. V súvislosti s rozvojom
EBOP považujú za potrebné, aby SR prispela k efektívnej deľbe
práce medzi NATO a EÚ s cieľom zabrániť ich vzájomnej
konkurencii a oslabeniu.32 SR by mala splniť záväzky, ktoré na
seba prijala v oblasti EBOP a sledovať, či svoje záväzky plnia aj
ostatní členovia únie. Rozvoj EBOP bude pre SR výhodný, ak
dôjde k spravodlivému rozdeleniu povinností a nákladov a k rovnakému čerpaniu výhod. Dôraz proatlantická skupina kladie na
to, aby sa SR snažila o udržanie transatlantickej väzby a udržanie
pozornosti USA smerom k európskym spojencom. Odporúčajú
vyhýbať sa zdvojenému mandátu, ovplyvňovať bližšiu kooperáciu oboch zoskupení, vyjasňovať možnosti v rámci Berlín plus
a užšie spolupracovať pri príprave operácií.
Tretia skupina názorov (s najvyšším zastúpením) je založená
na snahe vyhýbať sa extrémom a brať do úvahy možnosti SR. Aj
tu sa vyskytujú úvahy nad vývojom oboch zoskupení. Predpokladajú, že ak sa EÚ v blízkej budúcnosti vydá cestou väčšej politickej a bezpečnostnej integrácie, SR si ako malý člen bude len

2

31Na druhej strane tento
postoj SR v prospech spolupráce s USA nebráni
v podpore SZBP a EBOP,
alebo vybudovaniu samostatných zásahových jednotiek EÚ pre využitie tam,
kde sa USA a NATO rozhodnú neangažovať. Ak sa
stotožňujeme s týmito postojmi a veríme, že atlanticizmus a europeizmus nemusia byť vylučujúce sa
pojmy, ale naopak pojmy
komplementárne, predložky soft- a pro- v prípade SR
nie sú nevyhnutné.
32Najväčšiu hrozbu preto
zo slovenského hľadiska
predstavuje súperenie medzi jednotlivými členskými
krajinami NATO a EÚ, ktoré by mohlo viesť k paralýze akcieschopnosti a strate dôveryhodnosti organizácií. Takáto situácia by
mohla spôsobiť marginalizáciu významu menších
členských štátov.

51

2

33Z

názorov vyberáme:

„Určite by mala byť iná než
tieto dve (+/-) alternatívy,
Je pravda, že vzhľadom na
ponímanie problematiky
v krajinách EÚ je treba
pristúpiť na zjednodušenia
(buď „atlanticizmus“ alebo
„euro-autonómia“), ale na
otázku sa nedá odpovedať
apodikticky.“
„SR by malo byť vyhnúť sa
možnému konfliktu rolí plynúcemu zo súčasného členstva v EÚ a NATO. V súčasnosti je analytikmi zvonka radená medzi proatlantické štáty, okrem toho sa
súčasná politická reprezentácia aj subjektívne cíti dobre v pozícii „priateľa“
USA. Je teda predstaviteľná
redefinícia tejto roly a iný
výklad záujmov bezpečnosti SR pri odlišnej konštelácii politických síl.“
„Samozrejme, vzhľadom
na svoj obmedzený potenciál a limitované kapacity
SR môže len ťažko zohrávať inú úlohu, než pridať sa
existujúcemu vývoju. Slovensko nie je a nebude policy-makerom, ale len policy-takerom.“
34Vojenský

príspevok –
NATO: KFOR (Kosovo)
– 111, ISAF (Afganistan)
– 56. Koaličná operácia
pod vedením USA: Iraqi
Freedom (Irak) – 104. EÚ:
Althea (Bosna a Hercegovina) – 39, EUMM - 2 [3].
Civilný príspevok: EUPM
(Bosna) 4 policajti. EU PAT
(Macedónsko) – 1. EU BAM
/(Ukrajina a Moldavsko) –
2. Iracká sloboda (Jordánsko) – 4. V pláne je
1 pre Palestínu a 2 pre
Cyprus alebo Kosovo [5].
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ťažko môcť vybrať. Zostane mu iba možnosť prispôsobiť sa
danému stavu. Zároveň je možné diskutovať, či SR malo v prípade proamerického prístupu k otázkam Iraku na výber aj
nejakú európsku zahraničnú politiku. Počas tejto krízy sa práve
ukázali problémy jednotnej európskej zahraničnej politiky, keď
sú rozhodnutia EÚ ako samostatného aktéra závislé na dobrej
vôli 25 členov. Slovensko by v budúcnosti malo viesť hlavne
politiku proslovenskú a až sekundárne sa rozhodovať medzi
politikou proeurópskou alebo proatlantickou.33 Diskutovaný bol
aj paradox, že SR je hodnotená ako proatlantická, hoci je príjemcom ekonomických výhod a užívateľom možností tretieho piliera EÚ. Pri nerovnomernosti v poskytovaní vojenských
prostriedkov KM medzi NATO a EÚ34 sa SR bude musieť
intenzívnejšie zapojiť do oblasti civilného KM a reagovať tak na
skutočnosť, že spôsobilosti pre NATO Slovensko začalo plniť
skôr v dôsledku skoršieho členstva v NATO.

Možné otázky (témy), ktoré by slovenská
bezpečnostná komunita mohla rozvíjať ako
predpoklad pre skvalitnenie príspevku SR
do rozvíjania EBOP
Aký je vplyv rozširovania EÚ a NATO na kompetencie v bezpečnostnej oblasti? Ako smerovať vyjasnenie kompetencií? Bude existovať dohoda, podľa ktorej NATO neprekročí isté hranice civilného a EÚ vojenského KM? Bude existovať geografické obmedzenie obrany záujmov NATO a EÚ v zmysle, že
NATO bude mať strategicky „širší“ priestor? Vytvorí zásah
EÚ v KDR precedens pre širšie angažovanie sa v subsaharskej
Afrike? Aký vplyv má stabilizačný a asociačný proces štátov
západného Balkánu? Aké sú záujmy SR pri aktivizácii sa v uvedenej oblasti EBOP? Bude viesť neschopnosť dosiahnutia konsenzu v EBOP k vytváraniu ad hoc koalícií v EÚ? Do akej hĺbky
a akou formou by EÚ mala deklarovať svoje záujmy? Majú byť
charakterizované v širšom bezpečnostnom kontexte, alebo by
mohli začať vyčlenením voči NATO a USA? Čo považuje SR za
dôležité z hľadiska záujmov definovaných v bezpečnostnej
stratégii? Je potrebná ich aktualizácia vzhľadom na analýzu záujmov okolitých štátov a na diskusiu o definovaní záujmov EÚ?
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Potrebuje EÚ obranné kapacity na presadzovanie a obranu svojich záujmov? Aké sú názory SR na rozšírenie intervenčných
možností nad petersbergské misie v zmysle analýz „Bielej knihy
EÚ“? Je možné lepšie definovať preemptívnu operáciu? Ako by
sa dala charakterizovať „soft-preemptívna“ operácia ak vôbec je
možná? Bude nový prístup vyžadovať nový typ intervenčných síl
(kombinácia vojenskej a civilnej zložky)? V ktorých oblastiach
EBOP predpokladá SR vyšší tlak od EÚ? Čím SR môže a musí
prispieť okrem vojenskej zložky KM? Aký by mal byť postoj SR
k celkovému vývoju druhého piliera EÚ?
ZDROJE
[1] A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy, http://www.iss-eu.org/solana/solanae.pdf, 1. 6. 2006.
[2] Heywood, Andrew: Politická teorie, Eurolex Bohemia: Praha 2005.
[3] Ministerstvo obrany SR – misie, http://www.mosr.sk/index.php?page=166,
1. 6. 2006.
[4] Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2002, http://www.vlada.gov.sk/dokumenty/programove_vyhlasenie_vlady-20021104.rtf, 1. 6.
2006.
[5] Slovenskí policajti v európskej policajnej mierovej misii v Bosne a Hercegovine, http://www.minv.sk/archiv/misiepz/oceneni.htm, 1. 6. 2006.
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Reforma OSN
Autor: Daniel DOM
Oponent: Josef JANOŠEC

Vývoj
Miléniový summit
Súčasné návrhy reformy vo väčšej slobode
Reforma BR OSN
Rada pre ľudské práva
Komisia pre budovanie mieru

Úvod
Systém Organizácie spojených národov zahŕňa široké spektrum
aktivít, ako sú udržovanie mieru vo svete, odzbrojenie a nešírenie ZHN, politika dodržiavania a rozširovania ľudských práv,
poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci, otázka utečencov, boj proti extrémnej chudobe a hladu, problémy environmentálnej degradácie, aktivity v oblasti zdravia svetovej populácie, vzdelávania a kultúry. Nasledujúci príspevok priblíži vybrané
aspekty agendy pre reformu OSN za obdobie 1997 – 2006.

Vývoj
Od konca studenej vojny sa potreba reformy aktivít OSN dostáva
stále viac do centra záujmu jednotlivých členských krajín a predstaviteľov organizácie. Na prebiehajúci reformný proces v OSN je
možné nazerať cez optiku postojov a spätnej odozvy členských
krajín na navrhnuté opatrenia vyjadrené v prijatom konsenze a následnej implementácie opatrení členskými krajinami.
Záujem pokračovať v adaptácii organizácie na nové výzvy meniaceho sa globálneho prostredia načrtol vo svojom akceptačnom prejave [16] súčasný generálny tajomník (GT) OSN Kofi
Annan. Nástupom do funkcie boli jeho zámery formulované
konkrétnejšie a predložené v tzv. „dvojkoľajnom“ reformnom
programe [18].
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1Rozvojová spolupráca v čas-

ti Freedom from Want sa zameriava na hospodársku oblasť vytvorením podmienok
pre voľný obchod tovarov
z najmenej rozvinutých krajín. Programovým cieľom sa
stalo znížiť mieru extrémnej
chudoby vo svete o polovicu a rovnakou mierou uľahčiť prístup k zdrojom pitnej
vody do roku 2015. Medzi
inými cieľmi je zabezpečenie základného vzdelania
pre všetkých, odpustenie dlhov najchudobnejším krajinám, štedrejšia humanitárna
pomoc, boj proti HIV/AIDS
a rozširovanie informačných
technológii v krajinách tretieho sveta. Bezpečnostná
agenda v časti Freedom
from Fear sa týka posilnenia
medzinárodného práva prijatím zmlúv o kontrole zbrojenia, znížením jadrového
arzenálu, cielenosťou sankcií BR OSN, posilnením
mierových operácii a skoncovaním s tzv. kultúrou beztrestnosti zriadením Medzinárodného trestného súdu
a podpísaním a ratifikáciou
tzv. Rímskeho štatútu. Enviromentálna agenda v časti
Sustainable future vyzýva
k ratifikácii Kjótskeho protokolu, „zelených účtov“ v hospodárskej politike štátov
a k podpore pri realizácii
Millennium Ecosystem Assessment. Posledná časť dokumentu je venovaná obnove OSN – pozn. aut.
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„Prvá koľaj“ reformných opatrení, plne v kompetenciách GT,
sa zamerala na racionalizáciu a zefektívnenie práce Generálneho
sekretariátu (GS), kde sa postupnými krokmi podarilo skonsolidovať narastajúci rozpočet, znížiť duplicitu aktivít, zjednodušiť
a zreorganizovať administratívne členenie hospodárskych a sociálnych oddelení a zaviesť Zásady správania (Code of Conduct)
zamestnancov OSN.
Vzhľadom na obmedzené právomoci GT boli reformné opatrenia „druhej koľaje” predstavené formou odporúčaní v správe
Obnova OSN: Program reformy [3]. Tieto opatrenia mali dlhodobejší charakter a vyžadovali prijatie zo strany členských krajín. Správa sa zamerala na transformáciu funkčného výkonu
vonkajších aktivít organizácie. Reformné návrhy sa týkali posilnenia rozvojovej a humanitárnej pomoci, rozvoja ľudských práv
a aktivít mierových misií. Medzi najúspešnejšie reformné aktivity patrí zriadenie funkcie zástupcu GT, prijatie „kabinetného“
štýlu riadenia, ktoré zoskupuje vrcholných funkcionárov zodpovedných za hlavné činnosti OSN, vytvorenie vrcholnej riadiacej skupiny, strategicko-plánovacej skupiny a zavedenie na cieľ
orientovaného zostavovania rozpočtu. V podstatných častiach
boli odporúčania podporené rezolúciami Valného zhromaždenia
(VZ) [5] a pevne ukotvili otázku reformy v agende OSN.

Miléniový summit
Vymedzenie nových úloh OSN dostalo do popredia záujmu úsilie
o zvolanie Miléniového summitu. Prelomovému podujatiu na
najvyššej úrovni predchádzala tzv. Miléniová správa [4] predložená GT v roku 2000, v ktorej identifikoval naliehavé problémy
súčasného sveta, ako aj nové scenáre vývoja OSN v nadchádzajúcom tisícročí. Odporúčania pre vlády členských štátov boli sumarizované v agendách pre mier a bezpečnosť, rozvojovú spoluprácu a ochranu životného prostredia1. V septembri 2000 boli
za účasti 147 hláv štátov odporúčania Miléniovej správy prijaté
schválením návrhu rezolúcie k realizácii záverov Miléniového
summitu. V tomto výstupnom dokumente, tzv. Miléniová deklarácia [6], členské krajiny potvrdili oddanosť základným princípom OSN a odhodlanie aktívne prispievať k napĺňaniu prijatých cieľov. Dokument okrem štandardných úloh vyplývajúcich
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z univerzálneho poslania OSN poukázal aj na nové ciele zvýšenia
efektívnosti práce OSN, minimalizácie dopadu sankcií BR na
civilné obyvateľstvo a účinnejšej koordinácie boja proti medzinárodnému terorizmu. V dokumente je značná pozornosť venovaná najmenej rozvinutým krajinám, osobitne africkým a opatreniam na odstránenie chudoby. V nadväznosti na túto deklaráciu
bolo prijatých osem Miléniových rozvojových cieľov [13] a Cestovná mapa implementácie Miléniovej deklarácie [21] s podrobne
rozpracovanými úlohami a indikátormi pre dosiahnutie stanovených cieľov.
Prijaté miléniové priority OSN a ich implementácia vyvolali
opätovnú potrebu hlbších inštitucionálnych reforiem vo vnútri
organizácie, najmä v GS. V septembri 2002 Kofi Annan predstavil ďalšiu komplexnú správu Posilnenie OSN: Agenda pre
ďalšiu zmenu [19]. Reformný balík obsahoval návrhy na inštitucionálne posilnenie oblasti ľudských práv, zabezpečenie súladu
aktivít organizácie s prioritami Miléniovej deklarácie, pružnejšiu
alokáciu zdrojov (skrátenie rozpočtového obdobia zo 4 na 2 roky) a odporúčania pre koherentnejšie informačné a komunikačné stratégie pre vzťah so súkromným i mimovládnym sektorom. V neposlednom rade sa správa zamerala aj na zmeny
v personálnej politike OSN. VZ správu podporilo rezolúciou na
plenárnom stretnutí v decembri 2002 [7].

Súčasné návrhy reformy Vo väčšej slobode
Jedným z posledných a v súčasnosti najdôležitejších reformných
opatrení OSN, ktoré integruje dosiahnuté výsledky a návrhy
vrcholných stretnutí a summitov, je správa GT OSN Vo väčšej
slobode smerom k rozvoju, bezpečnosti a ľudským právam pre
všetkých [11]. Opiera sa o zistenia správy panelu na vysokej
úrovni (High-level Panel – HLP) o hrozbách, výzvach a zmene [20]
a o správu Miléniového projektu [26]. Dokument pozostáva zo
štyroch hlavných súborov a vnútorným členením nadväzuje na
„Miléniovú správu“ z roku 2000.
Správa v prvej časti Freedom from Want vyzýva extrémne chudobné štáty k prijatiu a implementácii národných rozvojových
stratégií s dôrazom na zlepšenie úrovne vládnutia posilňovaním
inštitúcií a vlády zákona, k vytvoreniu protikorupčného prostre57
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EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy
stanovila dosiahnutie predmetných výdavkov nasledovne: pre EÚ-15 zvýšenie
podielu ODA na HNP na
0,51 % do r. 2010 a 0,7 %
do r. 2015, nové členské
krajiny by mali dosiahnuť
0,17 % do r. 2010 a 0,33 %
do r. 2015. Tento kolektívny
záväzok znamená zvýšenie
ODA o ďalších 20 mld. EUR
ročne do r. 2010 a o 45 mld.
EUR do r. 2015 [14, s. 5].

3Panel

odporučil prijatie definície, ktorá by jasne stanovila, že „teroristickým je
každý čin, ktorý má spôsobiť
smrť, alebo vážne fyzické
zranenie civilistov, alebo nebojujúcich, a kladie si za
cieľ zastrašiť obyvateľstvo,
alebo donútiť vládu, alebo
medzinárodnú organizáciu,
aby vykonala, alebo naopak
sa zdržala určitého konania“
[20, s. 49]..

4Päť základných pilierov pro-

titeroristickej stratégie OSN:
1. odradiť nespokojné skupiny od toho, aby sa uchyľovali k terorizmu a jeho
podpore; 2. zabrániť teroristom v prístupe k prostriedkom (umožňujúcim uskutočnenie útokov); 3. odstrašiť štáty od podpory terorizmu; 4. rozvíjať kapacity
štátov pri porážke terorizmu
5. brániť ľudské práva v boji
proti terorizmu [11, s. 26].
Tieto tzv. “5 Ds” (z angličtiny dissuade, deny, deter,
develop, defend) boli GT oproti záverom panelu „zmäkčené“ v 4. bode, kde namiesto pojmu porážka terorizmu (defeat) zdôrazňuje
pojem predchádzanie terorizmu (prevent) [17].
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dia s vhodnou legislatívou ochrany investícií a majetku a k tvorbe
podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti a súkromného
sektora. Následne sú rozvinuté krajiny vyzývané, aby cestou vyšších výdavkov na rozvojovú pomoc a odpustením dlhov pre
najmenej rozvinuté krajiny podporili tieto stratégie. To v rovine
realizácie znamená zvýšenie podielu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) k ich hrubému národnému produktu na 0,7 % do roku
20152. Spoločnú platformu predstavuje environmentálna agenda, v ktorej sa členským krajinám pripomína potreba vytvorenia
nového medzinárodného rámca ochrany životného prostredia
po roku 2012, kedy skončí platnosť Kjótskeho protokolu.
Druhá časť správy Freedom from fear načrtáva víziu novej kolektívnej bezpečnosti založenú na myšlienke komplexnej vzájomnej
závislosti, kde len spoločným úsilím môžu štáty zabrániť sérii
vzájomne prepojených hrozieb, akými sú medzištátny konflikt,
použitie ZHN, terorizmus, občianska vojna, či v konečnom dôsledku rovnako závažným hrozbám pandémií, chudoby alebo
devastácie životného prostredia. Výzvy sformulované v podobe
imperatívu v sebe nesú potrebu silnej a účinnej multilaterálnej
inštitúcie, ktorá napomôže predchádzať hrozbám vymedzením
spoločných priorít a kolektívnym konaním. Špecifickým je návrh
na prijatie všeobecného dohovoru o terorizme, ktorého základným predpokladom je zhoda na univerzálnej definícii terorizmu.
GT sa v správe prikláňa k obsahu definície, ako ju prezentovala
správa HLP o hrozbách, výzvach a zmene3. Nabáda štáty, aby
prijali protiteroristickú stratégiu založenú na odstrašujúcich
prostriedkoch a posilňovaní schopnosti štátov bojovať prostriedkami, ktoré budú kompatibilné s dodržiavaním ľudských
práv4.
V oblasti odzbrojenia a nešírenia ZHN sú štáty vyzvané k oživeniu multilaterálneho systému dohôd dosiahnutím súladu so
všetkými článkami NPT, Dohody o biologických a toxických
zbraniach a Dohody o chemických zbraniach. Novým prvkom je
snaha o zriadenie Komisie pre budovanie mieru, ktorá má pomáhať povojnovým krajinám v tranzícii k trvalému mieru. Komisia zložená z členov BR OSN a zástupcov ECOSOC by takto
získala dostatočnú legitimitu v očiach dotknutej krajiny a medzinárodného spoločenstva. Od irackej krízy zostáva otvorenou
otázkou použitie sily BR OSN. GT vyzval na prijatie rezolúcie,
ktorá do budúcnosti jasne stanoví základné princípy pre opráv-

Daniel DOM

nenosť vojenského zásahu. Takýto mandát podľa záverov HLP
musí obsahovať náležité odôvodnenie zásahu z hľadiska závažnosti hrozby, primeranosti prostriedkov na jej zastavenie alebo
odvrátenie, jasné objasnenie motívov zásahu, ubezpečenie o vyčerpaní všetkých nevojenských prostriedkov a kalkuláciu úspešnosti eliminácie hrozby [20, s.57 – 58].
Tretí okruh odporúčaní pod názvom Freedom to live in dignity je
založený na koncepte zodpovednosti chrániť (responsibility to protect), ktorý berie na zodpovednosť štáty zlyhávajúce v ochrane
vlastného obyvateľstva v zmysle systematického porušovania základných ľudských práv a slobôd. Tu leží bremeno morálnej zodpovednosti na pleciach medzinárodnej komunity, ktorú oprávňuje použiť diplomatické, humanitárne a iné metódy pri ochrane
civilného obyvateľstva. Proaktívny prístup humanitárnej intervencie je posilnený v poslednej inštancii rozhodnutím BR OSN
o vynútenom konaní [20, s. 57]. S dôrazom na uplatňovanie ľudských práv a podporu vlády zákona je v záujme OSN rozširovať
demokratizačné tendencie v postkonfliktných krajinách, ako sa
členské štáty zaviazali v Miléniovej deklarácii. Tento účel malo aj
zriadenie a podpora tzv. Fondu demokracie5.
Záver správy Vo väčšej slobode smeruje k zefektívneniu
hlavných telies organizácie a je venovaný návrhom, ako vyššie
uvedené slobody uplatniť v rámci systému OSN. Odporúčania
týkajúce sa tzv. revitalizácie VZ sa sústreďujú na zjednodušenie
agendy, štruktúry výborov, procesných pravidiel a snažia sa
o lepšie zameranie VZ na podstatné záležitosti. Reformné opatrenia pre tri hlavné rady OSN charakterizuje úsilie o vyváženie
ich zodpovedností a kompetencií. Snahy o podporu ľudských
práv by mali dosiahnuť novú inštitucionálnu podobu v Rade
pre ľudské práva, kde by znova zdôraznili ústrednú pozíciu
ľudských práv a slobôd v systéme OSN. Nové úlohy pre Hospodársku a sociálnu radu vyplývajú z ročného hodnotenia pri
napĺňaní MRC na ministerskej úrovni a spočívajú v posilňovaní
koherencie aktivít, ako aj vzťahov medzi normatívnou a operačnou činnosťou OSN. Štruktúra GS by sa v budúcnosti mala
viac prispôsobiť riadeniu globálnych záležitostí delegovaním
väčších právomocí v oblasti manažmentu a alokácie zdrojov na
sekretariát.

3

5Fond

demokracie bol zriedený v marci 2006. Medzi
významných prispievateľov
sa od začiatku zaradili USA
a India – pozn. aut.
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Reforma BR OSN
Osobitné miesto v reformnom procese patrí BR OSN ako orgánu s primárnou zodpovednosťou za udržovanie mieru vo svete. Sám Kofi Annan prehlásil, že reforma OSN nebude dosiahnutá bez zmien v BR. V zásade je reforma BR rozdelená na dva
okruhy [2, s. 2]. Prvý okruh tvoria otázky členstva (vrátanie rozšírenia), otázka práva veta a hlasovania. Druhý okruh charakterizuje snaha o transparentnosť a zlepšenie procesno-metodologického a rozhodovacieho procesu.
Podľa návrhu je kľúč k dosiahnutiu širšej reprezentatívnosti
BR OSN v rukách tých členských krajín, ktoré svojou činnosťou
najviac prispievajú k činnosti OSN z hľadiska výšky príspevkov
do spoločného rozpočtu, účasti na mierových misiách, či dobrovoľnou aktivitou v oblasti bezpečnosti, rozvoja a diplomacie.
Tieto kritériá sleduje aj odporúčanie HLP v základných modeloch rozšírenia BR OSN (tzv. modely A a B) [20, s. 66 – 68]. Oba
návrhy počítajú s rozšírením rady na 24 členov s proporčným
rozdelením kresiel medzi štyri regióny sveta: Afrika, Ázia a Tichomorie, Európa a Amerika.
Model A navrhuje rozšíriť počet stálych členov BR zo súčasných päť o ďalších šesť krajín, kde Európa získa štyri, americký
kontinent dve, Ázia a Tichomorie po tri a Afrika dve kreslá.
Kreslá pre nestálych členov BR s dvojročným mandátom by sa
rozšírili zo súčasných desiatich na trinásť tak, aby bol zachovaný
podiel šesť kresiel pre každý geografický región. Tento model
odoberá stálym členom právo veta.
Model B nerozširuje skupinu stálych členov BR, ale vytvára
novú kategóriu obnoviteľného štvorročného členstva pre dva
štáty z každého regiónu. Noví členovia by mali osem kresiel, pričom nestále dvojročné členstvo by sa rozšírilo tak, aby Afrika
mala štyri kreslá, Ázia a Tichomorie tri, Európa jedno a Amerika tri kreslá. Opätovne by sa zachovala proporčnosť šesť kresiel
pre región.
V oboch návrhoch by VZ volilo členov BR OSN na základe
troch najvyšších príspevkov v oblastiach rozpočtu, dobrovoľných príspevkov a bezpečnosti.
Vo výstupnom dokumente [1] jesenného summitu OSN 2005
bolo zo správy Vo väčšej slobode konsenzuálne prijatých niekoľko odporúčaní. Vlády členských štátov sa vo veľkej miere
60
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zhodli na ODA, konkrétne v záväzku poskytnúť financie na
rozvojové ciele v objeme 50 mld. USD do roku 2010. Medzníkom v inštitucionálnom budovaní OSN sa stal súhlas so zriadením Komisie pre budovanie mieru ako medzivládneho poradného orgánu s väzbou na tzv. „úrady dobrej vôle“ pri GS. Podobne bolo podporené založenie Rady pre ľudské práva
v priebehu 2006 a slávnostne bol inaugurovaný Fond demokracie (13 krajín vyčlenilo 32 mld. USD). Na úrovni GS bola podporená reforma riadenia a snahy o nezávislé Oversight Services.
Menších úspechov sa podarilo dosiahnuť v oblasti boja proti
terorizmu odsúdením jeho všetkých foriem. Z výstupného dokumentu boli vynechané pasáže o odzbrojení, ako aj nešírení ZHN.
Environmentálna agenda sa obmedzila na pomoc štátom najviac
zraniteľným klimatickými zmenami.

Rada pre ľudské práva
V marci 2006 bola založená dlho očakávaná Rada pre ľudské
práva, ktorá nahradila nie veľmi účinnú a zdiskreditovanú Komisiu pre ľudské práva. Členstvo v rade má univerzálny charakter
a sleduje kvóty regionálneho zastúpenia, ale so zreteľnou snahou
obmedziť ho len na krajiny, ktoré dodržujú najvyššie štandardy
ľudských práv [24] a najviac prispievajú k ich podpore. Členská
krajina, ktorá je volená absolútnou väčšinou (96 hlasov) všetkých
krajín VZ sa zaväzuje aktívne spolupracovať s radou a podieľať
sa na hodnotiacom mechanizme dodržiavania ľudských práv.
V prípade systematického a hrubého porušovania ľudských práv
môže byť privilegované členstvo krajiny pozastavené dvojtretinovou väčšinou hlasov VZ. To vytvára vyšší štandard ako pri
voľbe člena a predstavuje silnú prekážku presadeniu pôvodného
zámeru. Najväčším kritikom dosiahnutého kompromisu
ohľadom voľby členov boli USA, ktoré požadovali vyššiu hranicu pre dosiahnutie členstva, argumentujúc úsilím zabrániť
členstvu krajinám, ktoré ľudské práva hrubo porušujú a ich prípadné zvolenie by ich čiastočne rehabilitovalo a bránilo pred
ďalšou kritikou [10]. Preto USA napriek drvivému súhlasu VZ
odmietli podporiť rezolúciu za vytvorenie rady6 a ani nekandidovali na členstvo. Význam Rady pre ľudské práva na pozadí jej
predchodkyne spočíva v jej priamej zodpovednosti pred VZ a te-

6Za

prijatie rezolúcie bolo
170 štátov, proti boli USA,
Izrael, Marshallove ostrovy
a Palau – pozn. aut.
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da umiestneniu do centra systému OSN s perspektívou „povýšenia“ na úroveň hlavných orgánov, ako sú BR OSN a ECOSOC.
Napriek kritike USA je rada vyvrcholením úsilia o vysporiadanie
sa s problémom dôrazom na podmienenie členstva dobrým záznamom štátu v oblasti ľudských práv a tým aj jeho väčšej zodpovednosti. Hoci zvolenie absolútnou väčšinou VZ nemusí byť
dostatočným kritériom, tento spôsob bráni regionálnej skupine
presadiť „problémového“ kandidáta. V neposlednom rade je
dôležité úsilie pre odpolitizovanie ľudsko-právnych otázok a zabránenie dvojakému štandardu posudzovania. To ale závisí od
miery, akou demokratické krajiny budú schopné blokovať krajiny so slabou ochranou ľudských práv a od stanoveného mechanizmu kontroly a hodnotenia [12, s. 3]. Výsledky volieb členov rady z 9. mája ukázali, že nové opatrenia sú účinné, ale len
do určitej miery7. Ak pripustíme, že sa nový orgán na ochranu
ľudských práv vybral správnym smerom, prvým testom jeho
účinnosti bude hodnotenie novozvolených členov a dopad takýchto správ na zmenu pri ochrane práv vlastných občanov.

Komisia pre budovanie mieru

7Za

členov Rady pre ľudské
práva boli zvolené krajiny
s pochybnou úrovňou ochrany ľudských práv: Kuba,
Čína, Saudská Arábia, Tunisko, Pakistan, Alžírsko, Kamerun, Azerbajdžan a Ruská federácia. Podľa Freedom
House, bližsie viď [25].

8Pre

bližšie zastúpenie 31
krajín v organizačnom výbore komisie zo 16. mája 2006
viď [23].
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V snahe udržať záujem medzinárodného spoločenstva o krízové
regióny krátko po ukončení vojnového konfliktu, ale aj pred jeho
vypuknutím bolo HLP odporúčané vytvorenie Komisie pre budovanie mieru. Tieto odporúčania sa stali základom časti správy
Vo väčšej slobode a zrod komisie bol podporený rezolúciou
summitu v roku 2005. Postkonfliktná úloha komisie ako poradného medzivládneho orgánu má zabrániť opakovaniu sa konfliktu poskytovaním integrovaných stratégií pre obnovu a vyčlenením prostriedkov pre postkonfliktnú rekonštrukciu a pre
budovanie inštitúcií. Členstvo v je rozdelené do piatich kategórií
podľa príspevku krajín do oblasti bezpečnosti, poskytovania finančných prostriedkov a na základe voľby VZ8. Inštitucionalizácia postkonfliktných aktivít medzinárodného spoločenstva a hlavne ich koordinácia môže značne prispieť k riešeniu vnútroštátnych ozbrojených konfliktov a pôsobiť predovšetkým preventívne. Pred komisiou ale vyvstáva niekoľko starých problémov
týkajúcich sa potreby nájdenia politického konsenzu. To znamená prijatie konsenzu pri riešení konfliktu, budúcom riadení

Daniel DOM

3

a modeli národného hospodárstva, pri dohode o legislatívnej či
volebnej reforme a v neposlednom rade aj pri riešení bezpečnostných otázok, akými sú aj peacekeepingové misie. Existujú
obavy, že vyriešenie konfliktu bude sledovať záujmy a predstavy
najsilnejších hráčov – stálych členov BR OSN, ktorí v 31-člennej
komisii majú permanentné zastúpenie. Úspešnosť komisie bude
závisieť od úspechu reformy BR OSN a teda aj od rovnomernosti zastúpenia rozvojových krajín v nej [22]. Potenciálny vplyv
komisie je z pohľadu trvalých riešení konfliktných situácii značný. Je zrejmé, že podobne ako pri novozriadenej Rade pre ľudské práva bude jej účinnosť testovaná v niekoľkých regiónoch
súčasne – v Iraku, Afganistane, Libérii, Sierra Leone či Haiti, teda v štátoch, ktoré dlhodobú a komplexnú pomoc medzinárodného spoločenstva potrebujú.

Implikácie pre SR
Postoj SR voči agende OSN sa zakladá na skúsenostiach z transformačného procesu a vo veľkej miere je ovplyvňovaný snahou
o členstvo v integračných zoskupeniach, ako aj vývojom na
medzinárodnopolitickej scéne. Univerzálne poslanie organizácie
a interakcia 192 krajín s rôznou hodnotovou, politickou či hospodárskou úrovňou vytvára spleť vzťahov a postojov, ktoré je
často ťažké spojiť v záujme dosiahnutia spoločného cieľa. Reformné vlny, ktoré prebehli OSN v uplynulom období, sú toho
dôkazom. Na druhej strane reštrukturalizácia OSN a posilnenie
jej vplyvu na svetové udalosti vytvára model medzinárodných
vzťahov, ktorého uplatňovanie by malo byť v prioritnom záujme
veľkej väčšiny štátov závislých na rešpektovaní noriem medzinárodného práva, a teda aj SR. Želaný posun k dôraznejšiemu
presadzovaniu agendy OSN by v porovnaní s predvstupovým
obdobím malo priniesť pôsobenie Slovenska v BR OSN v kontexte zodpovednosti členstva v EÚ. SR ako nestály člen BR
OSN má záujem na jej reforme smerom k širšej reprezentatívnosti. Ale politická nezhoda na úrovni EÚ a citlivosť otázok
rozšíreného členstva vytvárajú akúsi bariéru pre ráznejšie formulovanie predstáv. Novú perspektívu a výzvu pre zahraničnú
politiku SR predstavujú nové orgány OSN, najmä Komisia pre
budovanie mieru, kde Slovensko môže prispieť svojimi skú63
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senosťami z reformy bezpečnostného sektora a poznatkami
z práce mierových misií. V oblasti podporných aktivít OSN je
SR ako jedna z mála členských krajín oceňovaná v plnení
finančných záväzkov vyplývajúcich z členstva v OSN a v budovaní informačných a rozvojových centier OSN. Tento kredit
je potrebné aj naďalej zdôrazňovať hlavne v súvislosti so zabezpečovaním finančných prostriedkov nielen pre spoločný
rozpočet, ale aj smerom k jednotlivým programom a fondom
OSN.
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Summit ASEAN v Kuala Lumpur
Ako už bolo poznamenané v minuloročnej Panoráme, najvyšším
orgánom zoskupenia ASEAN je summit hláv štátov a vlád. Summit sa uskutočňuje pravidelne na rotačnom princípe v členskom
štáte, ktorý práve predsedá Stálej komisii ASEAN (ASEAN
Standing Committee).
V poradí 11. summit sa uskutočnil 12. – 14. decembra 2005
v malajskom Kuala Lumpur pod názvom: One Vision, One Identity, One Community (Jedna vízia, jedna identita a jedna komunita)
[1]. V rámci summitu sa konali taktiež 9. summit ASEAN + 3,
9. summit ASEAN + Japonsko, 9. summit ASEAN + Čína,
9. summit ASEAN + Kórejská republika a 4. summit ASEAN +
India. Prvýkrát sa uskutočnil summit ASEAN + RF [2]. Všetky
zúčastnené krajiny sa v záverečnom komuniké vyjadrili v prospech ďalšieho fungovania zoskupenia, pričom poukázali na
kontinuálny progres v jednotlivých vytipovaných oblastiach – t. j.
Vientiane Action Program, ako aj v oblasti bezpečnostnej, hospodárskej a socio-ekonomickej [3].
Vrcholom summitu ASEAN však nebolo samotné vyhlásenie,
ale uskutočnenie Summitu východoázijských krajín (East Asia
Summit – EAS). Na summite sa zúčastnilo desať členských krajín
ASEAN; Kórea, Čína a Japonska (ASEAN + 3 – APT); a India,
Austrália a Nový Zéland [2]. Samotný summit vyplynul z dlhoročnej diskusie a spolupráce v rámci ASEANu a APT. Členské
štáty ASEANu mali už v 90. rokoch záujem rozvíjať širší dialóg
s krajinami východnej Ázie. Malajský premiér Mahathir vtedy
navrhol založenie Východoázijského hospodárskeho zoskupenia
(East Asian Economic Group), ktorého členmi mali byť výhradne
67
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ázijské krajiny. Keďže to vylučovalo z účasti USA, tie začali klásť
hlavný dôraz na rozvoj APEC s významnou úlohou USA a jej
ázijských spojencov. Prvým výrazným krokom smerom k širšej
hospodárskej spolupráci vo východnej Ázii bolo spustenie procesu ASEAN + 3, ktorý vyplynul zo stretnutia členských krajín
s Čínou, Japonskom a Kóreou [5]. Je potrebné poznamenať, že
spolupráca nie je inštitucionalizovaná a je založená na dialógu
a konferenciách, ktoré sa môžu uskutočňovať v rôznych formátoch (ASEAN + 1, + 2 alebo + 3). V októbri 2004 sa v rámci
10. summitu členské štáty dohodli, že by sa spolupráca v rámci
APT mohla rozšíriť a oznámili, že v rámci 11. summitu ASEAN
sa uskutoční Východoázijský summit. Vzhľadom na obrovskú
rôznorodosť členských a zúčastnených štátov (niektoré sú vyspelými demokraciami, iné komunistickými krajinami a ďalšie
zasa pod vojenskou vládou, sú medzi nimi hospodárski obri, chudobné, mnohopočetné, rozľahlé, pro- či protizápadné krajiny),
bolo a stále je vytvorenie akéhokoľvek fungujúceho pan-regionálneho zoskupenia obrovskou výzvou. V apríli 2005 ASEAN stanovil tri podmienky účasti na summite [6]:
 štát musí byť partnerom ASEAN na dialóg;
 musí byť s ASEAN hospodársky prepojený;
 a musí byť signatárom Dohody o priateľstve a spolupráci
(Treaty of Amity and Cooperation) – Nový Zéland a Austrália ju
podpísali tesne pred summitom.
Iniciatíva prizvať ďalšie tri štáty bola zdrojom rozdielnych
názorov na identitu a budúcnosť tejto „domnelej“ komunity,
nakoľko nie všetky krajiny ASEAN + 3 súhlasili s ich pozvaním.
Nakoniec však dospeli ku kompromisu.
Nakoniec tri hodiny trvajúci summit skončil podpísaním Kualalumpurskej deklarácie o východoázijskom summite [4]. Deklarácia stanovila, že summit sa bude konať pravidelne pod
záštitou členského štátu ASEAN, ktorý bude predsedať ASEAN
na záver summitu hláv štátov a vlád členských krajín, a že jeho
hlavným cieľom je vytvoriť širšie fórum pre dialóg o strategických, politických a ekonomických otázkach spoločného záujmu
a podporovať mier, stabilitu a ekonomický rozvoj. Nepriniesla
ale žiadne konkrétne kroky.
Agendu tvorilo pomerne veľké množstvo tém ako napr.: terorizmus, námorná bezpečnosť, vtáčia chrípka, obchod a hospo68
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dárska oblasť – najmä vytvorenie východoázijskej zóny voľného
obchodu, energetika, nadnárodný zločin, šírenie zbraní hromadného ničenia apod.. Kľúčovým problémom tejto komplexnej
agendy je to, že ostatné multilaterálne a regionálne organizácie,
ktoré sú v regióne aktívne, sa danými problémami už zaoberajú.
Aj národné štáty sú si vedomé, že prílišný počet regionálnych
a subregionálnych telies spôsobuje ich neefektívnosť a nepružnosť. Navyše po summite nebolo stále jasné, kde je pridaná hodnota tohto zoskupenia pre ostatné regionálne snahy.
Je zrejmé, že cesta k širšej regionálnej spolupráci v Ázii nebude
jednoduchá. Hlavným motívom stretnutia lídrov východoázijských krajín bolo položiť základ pre inštitucionalizovanú
regionálnu komunitu, ktorá by sa zamerala na spoluprácu najmä
v ekonomickej, ale aj v bezpečnostnej oblasti. Ako už bolo
spomenuté, deklarácia z Kuala Lumpur ani nenaznačuje, akú
úlohu má EAS hrať vo vytváraní regionálnej komunity. Zároveň
nie je jasné, akú úlohu v ňom majú zohrávať krajiny ako Austrália, India, či Nový Zéland. Zložitejšou otázkou je však to, do
akej mieri východoázijské spoločenstvo, či už bude členstvo exkluzívne alebo inkluzívne, bude schopné dosiahnuť konsenzus
v ekonomických a bezpečnostných otázkach, prihliadnuc na existujúce animozity medzi hlavnými hráčmi zoskupenia, ako napr.
Čína a Japonsko, Čína a India, Japonsko a Kórea atď. Je nepravdepodobné, že sa všetky spory a disparity vyriešia v dohľadnej dobe. Pozitívnym znakom však je, že ázijské krajiny vôbec
položili, hoci len krehké, základy ďalšej ekonomickej a politickej
spolupráce.

Implikácie pre Slovensko
Je jasné, že súčasné rozširovanie regionálnej spolupráce v Ázii
má výhradne ekonomický charakter. ASEAN jednoznačne sledoval uľahčenie spolupráce svojich členov so širším počtom
vplyvných regionálnych hráčov. Rozšírenie takejto spolupráce
nad rámec ASEAN by v prípade, že sa podarí, v blízkej budúcnosti mohlo výrazne ovplyvniť aj SR ako člena EÚ. Východná
Ázia by nahradila EÚ na „poste“ druhého najvplyvnejšieho ekonomického a politického zoskupenia a to by oslabilo pozíciu
Európskej únie na multilaterálnych fórach. Ázijská regionalizácia
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a čiastočná hospodárska izolácia môže výrazne ovplyvniť aj
obchodné vzťahy EÚ s regiónom. Okrem toho treba mať na
zreteli, že ázijský región je veľmi krehký. Napr. štáty ASEAN +
3 (teda najmä tie + 3) sú síce ekonomickými „tigrami“, ale predstavujú zdroj možného bezpečnostného ohrozenia, ktoré by
mohlo mať globálne dôsledky (kríza na Kórejskom polostrove,
či konflikt Čína a Taiwan). Očividne je schopnosť ázijských krajín riešiť tieto konflikty samostatne limitovaná. ASEAN síce
disponuje tzv. Regionálnym fórom, ktoré je jediným regionálnym
bezpečnostným fórom, a ktorého členom je aj EÚ, ale väčšina
bezpečnostných otázok sa rieši aj tak bilaterálne. Teda výhradná
ekonomická integrácia pri neriešení hrozieb by mohla pre
Európu priniesť i bezpečnostné riziká. Prvoradým problémom
je, že EÚ nemá vypracovanú koherentnú politiku voči regiónu.
Chýba jej komplexný regionálny strategický dokument, ktorý by
usmernil politiku únie. Teda na integráciu krajín nie je pripravená. EÚ by teda mala čo najskôr takýto dokument pripraviť
a využiť tak snahy ázijských krajín vo svoj prospech. Najmä malé
krajiny ako SR by mohli z európskeho regionálneho prístupu
profitovať, keďže by to prinieslo rámec na koordináciu vlastných záujmov s členskými štátmi EÚ. SR musí byť v tomto procese aktívnejšia. Úlohou Slovenska je vyjsť čo najskôr s takouto
iniciatívou na pôde európskych inštitúcií a nie len čakať na aktivitu niekoho iného.
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Úvod
Myšlienka panafrikanizmu je stará viac ako jedno storočie, ako
politická koncepcia bola však prvýkrát spomenutá vo vyhlásení
kolonizovaných národov Panafrického kongresu v roku 1945.
V päťdesiatych rokoch minulého storočia sa tejto myšlienky
chytili vodcovia oslobodzovacích hnutí. Títo sa neskôr rozdelili
na dva hlavné prúdy. Radikáli hlásali, že vznik jednotlivých štátov je prekážkou zrodu budúceho panafrického štátu a gradualisti vnímali vytvorenie národných štátov ako nenahraditeľný
krok k jednote [4, s. 16-17].
Ako kompromis medzi týmito dvoma pozíciami bola v roku
1963 vytvorená Organizácia africkej jednoty (OAJ). Na jednej
strane bola OAJ inšpirovaná myšlienkou panafrikanizmu, na
druhej strane v základných princípoch kládla dôraz na jednotlivé
štáty a ich práva [4, 17].
V roku 2002 Africká únia (AÚ), v nemalej miere inšpirovaná
projektom Európske únie1, nahradila OAJ. Jej účelom bolo
zvýšiť úroveň spolupráce a integrácie medzi africkými štátmi,
dosiahnuť väčšiu „jednotu a solidaritu medzi africkými krajinami a národmi Afriky” a „brániť suverenitu, teritoriálnu integritu
a nezávislosť členských štátov” [2, čl. 3 a, b]. AÚ však bola už
od začiatku sužovaná rivalitou medzi vodcami štátov, vzájomnou
nedôverou a predsudkami. Jedným z najväčších problémov bol
fakt, že napriek podpore deklarovanej demokratickej forme
vládnutia na prvom zasadaní AÚ bolo zakladajúcim štátom dovolené pokračovať v ich vtedajších formách vlád, vrátane autoritatívnych či vojenských [1].

1Či

už v zmysle AEC, alebo
v širšom. Zároveň je to
konfrontácia s Kaddáfiho
projektom Spojených štátov
afrických po vzore Indie
alebo paradoxne USA. Netreba zabúdať, že pamätná
deklarácia zaväzujúca k vytvoreniu AÚ bola prijatá
v Syrte, teda v Líbyi – pozn.
oponenta.
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Najvyšším orgánom AÚ je Zhromaždenie AÚ zložené z hláv
štátov a vlád alebo akreditovaných zástupcov. Ďalšími dôležitými orgánmi sú Výkonná rada AÚ zložená z ministrov alebo
predstaviteľov dezignovaných vládami členských štátov, ktorá sa
zodpovedá zhromaždeniu; Komisia AÚ zložená z predsedu, zástupcu predsedu a ôsmych komisárov; Výbor stálych zástupcov
AÚ; Panafrický parlament; Ekonomická, sociálna a kultúrna rada
AÚ; Súdny dvor AÚ a špecializované technické výbory [1].
V oblasti bezpečnosti bolo významným krokom zostavenie
Rady pre mier a bezpečnosť (RPMB), ktorej hlavnou náplňou je
podpora spolupráce pri vynútení mieru (peace enforcement) a udržiavaní mieru (peacekeeping) na kontinente. Ďalším krokom by
malo byť vytvorenie spoločnej obrannej politiky v rámci AÚ.
Jedným z najdôležitejších nástrojov bezpečnostnej politiky AÚ
bolo vytvorenie Afrických pohotovostných síl (African Standby
Force – ASF), ktoré sú tvorené kontingentmi s civilnou i vojenskou zložkou v krajine pôvodu a sú pripravené na rýchle nasadenie. Ich hlavnou náplňou je prevencia konfliktov, intervencie
a postkonfliktné budovanie mieru [4, s. 22 – 23].

Africká únia v Darfúre
2Treba

pripomenúť, že konflikt v Sudáne je najdlhšie
trvajúcim konfliktom v Afrike pomaly starším ako OAJ
samotná. OAJ sa s ním nedokázala vysporiadať počas
niekoľkých desaťročí. Z bezpečnostného hľadiska je
podstatné pozadie konfliktu.
Umar al-Bašír ako líder Sudánu a šedá eminencia režimu Hasan at-Turábí sú podstatnými persónami nových
dejín sudánskeho konfliktu.
Turábí je od smrti Chomejního považovaný za popredného mysliteľa a vodcu v radikálnych islámskych kruhoch a z toho pramení os
Sudán – Teherán. Sudánsky
radikálny vplyv je exportovaný najmä do susedného
Čadu – pozn. oponenta.
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Od svojho založenia bola RPMB veľmi aktívna pri odhaľovaní
hrozieb a odpovedaní na ne. Napríklad vo februári 2005 RPMB
poslala expertnú misiu do Somálska na podporu implementácie
mierovej zmluvy z októbra 2004. Taktiež úspešne zasiahla
v Togu, kde sa jej podarilo obnoviť ústavnosť a poriadok. Avšak
najväčšiu výzvu, pred akou AÚ počas svojho fungovania stála,
predstavuje Darfúr2. Je potrebné zdôrazniť, že AÚ túto zodpovednosť neodmietla a pokúsila sa tento konflikt riešiť. Avšak,
ako sa ukazuje, jej sily na vyriešenie tejto krízy nestačia a vonkajšia pomoc je viac než potrebná [3, 2].
Keď sa prvýkrát ukázal skutočný rozsah krízy v Darfúre, AÚ
bola zjavnou voľbou na prevzatie zodpovednosti za jej riešenie.
Napriek úspešnému začiatku jej účinkovania však únia nebola
plne pripravená na to, čo nasledovalo. Na začiatku misie AÚ asistovala najprv aktivitám Medzivládneho úradu pre rozvoj
(IGAD) a neskôr Čadu pri organizácii nového kola rozhovorov
medzi vládou a rebelmi, na ktoré boli prvýkrát pozvaní po-
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zorovatelia EÚ a USA. Výsledkom rokovaní bolo podpísanie
mieru v N'djamene medzi sudánskou vládou, Sudánskou oslobodzovacou armádou (SLA) a Hnutím za spravodlivosť a rovnosť (JEM), ktorý ustanovil komisiu na monitorovanie implementácie prímeria. Neskôr strany uzavreli ďalšiu dohodu v Addis Abebe, ktorá ustanovila AÚ za vedúcu medzinárodnú organizáciu pre riešenie krízy v Darfúre. AÚ následne v rámci misie
AMIS zodpovedala za vyslanie 60 vojenských pozorovateľov
a 300 príslušníkov ozbrojených síl z členských štátov na ich
ochranu [3, 3].
Násilie v Darfúre však ďalej eskalovalo, spôsobilo nútené premiestnenie 2 miliónov ľudí v rámci krajiny aj za hranice a prerušovanie dodávok humanitárnej pomoci. Úmerne k zhoršovaniu násilia sa zvyšovali aj očakávania voči AÚ: bolo potrebné
zvýšiť vojenskú prítomnosť a zvýšiť tlak na sudánsku vládu.
Napriek rezolúciám OSN však tento tlak nebol nikdy dostatočne
silný a sudánska vláda neplnila stanovené požiadavky [3, 4].
Koncom roka 2004 bola schválená zrevidovaná misia AMIS II
o počte 3 320 vojakov a policajtov, ktorých hlavnou úlohou bolo
monitorovanie a verifikácia návratu vnútorne premiestnených
osôb (VPO) a táborov VPO, aktivít milícií proti civilnému obyvateľstvu, snáh vlády o odzbrojenie milícií a zastavenie násilia
všetkými stranami. Napriek prudko sa zhoršujúcej situácii
v oblasti plné nasadenie AMIS II trvalo viac ako 6 mesiacov.
Hlavnou prekážkou začatia misie bolo zdržanie krajín poskytujúcich ozbrojené sily a celkový nedostatok odbornosti AÚ pri
plánovaní a vykonávaní komplexných mierových operácií. Postupne sa počet síl v AMIS II zvýšil na 7 731, no misia doteraz
pracuje pod plne autorizovanou kapacitou a jej kľúčové úlohy
ostávajú nenaplnené [3, 4].
AÚ počas svojho pôsobenia v Darfúre zaznamenala aj úspechy, ale jej malý rozsah, limitované schopnosti a slabý mandát
významne obmedzili jej efektívnosť. Základným problémom
AMIS je pôvodná dohoda o zriadení tejto misie, ktorá neobsahovala vymáhací mechanizmus a bola založená na dôvere v dodržiavanie dohody a dobrej vôli zúčastnených strán. Tiež tlak
medzinárodného spoločenstva na strany konfliktu je zatiaľ neefektívny a ďalej podkopáva misiu AÚ. Bezpečnostnej rade trvalo viac ako 8 mesiacov od prijatia prvého ultimáta na odzbrojenie džandžavídskych milícií, kým v marci 2005 uvalila sankcie.
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AÚ nebola schopná v takomto prostredí uspieť. Na zaručenie
úspechu musí byť táto misia rozšírená, mať silnejší mandát na
ochranu civilistov a hlavne získať podporu od OSN, EÚ a iných
kľúčových partnerov [3, 5].

Implikácie pre Slovensko
Africký kontinent nepatrí medzi priority slovenskej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky, napriek tomu SR ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN musí mať zvýšený záujem o stabilizáciu
situácie na kontinente. Regionálna spolupráca v Afrike sa javí
ako kľúčový faktor stability a rozvoja, podporujúc lokálne riešenia konfliktov a kríz. Africká únia je ambiciózny projekt, ktorý
má potenciál napomôcť stabilite a rozvoju na kontinente, potrebuje však výpomoc od iných krajín a regionálnych organizácií.
Preto bude dôležité, a to nielen počas nášho účinkovania v BR
OSN, podporiť ďalší rozvoj únie a spoluprácu medzi africkými
krajinami pri budovaní mieru, napríklad vyslaním vojenských
odborníkov, pozorovateľov, materiálnou pomocou a rozvojovou
spoluprácou. SR zároveň pri spracovávaní svojej ambicióznej
agendy pre BR OSN – reformy bezpečnostného sektora – musí
dbať na špecifiká lokálneho inštitucionálneho rámca presadzovania reformy. V prípade reformy bezpečnostného sektora v afrických krajinách to znamená spracovávať východiská reformy
v úzkej spolupráci so štruktúrami a pre štruktúry Africkej únie.
ZDROJE
[1] Copley, Gregory R., ed: The African Union: Has the Substance of the OAU
Evaporated in the Style of the New African Union? GIS, 2. 8. 2002.
[2] Charter of the African Union, http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/
au_act.htm, 15. 5. 2006.
[3] International Crisis Group: The EU/AU Partnership In Darfur: Not Yet
a Winning Combination. Africa, Report N°99, Brusel 25. október 2005.
[4] Mřller, Bjřrn: The Pros And Cons Of Subsidiarity: The Role Of African
Regional And Subregional Organisations In Ensuring Peace And Security In
Africa. DIIS Working Paper no 2005/4, Kodaň 2005.
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Úvod
Liga arabských štátov (LAŠ) zaznamenala v sledovanom období
výrazný pokrok vo viacerých oblastiach. Zmena nastala navonok
i vo vnútri. Nielenže zorganizovala svoj pravidelný každoročný
summit, ale prvýkrát vo svojej histórii spoluorganizovala summit
spolu s iným regiónom sveta. Rovnako sa začala reformovať
zvnútra, aby sa viac priblížila požiadavkám súčasnosti a budúcnosti. Generálny tajomník LAŠ Amr Músá čeliac zmenám po
konci studenej vojny a globalizácii stanovil priority Ligy –
palestínska otázka, boj proti chudobe, demokratizácia arabského
sveta, modernizácia, voľný trh a problematika Iraku a Iránu [3].
V septembri 2005 Rusko oficiálne požiadalo mať svojho vlastného predstaviteľa pri LAŠ, čím by sa mu podarilo (na rozdiel od
USA) nadviazať oficiálne kontakty s organizáciou a tak hrať
aktívnejšiu rolu v arabskom regióne1.

Summit LAŠ – Južná Amerika
Konal sa v dňoch 10. – 11. mája 2005. Jeho deklarovaným
hlavným cieľom bolo posilniť ekonomické, obchodné a kultúrne väzby medzi týmito regiónmi. Tento summit nie je náhodný. Väčšina krajín Južnej Ameriky (hlavne Brazília, Argentína
a Chile) má na svojom území komunity imigrantov z Libanonu,
Sýrie, Palestíny a iných arabských štátov a ich význam v miestnej
ekonomike a politike za posledné dekády rástol. Dokonca nie-

1Prehĺbiť väzby s arabskými
krajinami s dôrazom na
energetickú spoluprácu je
podľa ruského ministra zahraničných vecí Lavrova
„kľúčová priorita zahraničnej politiky Ruska“ [6].
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ktorí súčasní aj minulí prezidenti krajín Latinskej Ameriky majú
predkov z arabského sveta. Summit mal priniesť vzájomné výhody pre obidve strany. Pre arabský svet je totiž Latinská Amerika vzorom pri ekonomickej tranzícii spoločnosti, ktorou budú
musieť prejsť, a potenciálne vhodným miestom pre arabské
investície. Na druhej strane je pre Latinskú Ameriku arabský svet
zaujímavý tým, že je obrovským trhom pre ich poľnohospodárske produkty a bohatou surovinovou základňou. Nezanedbateľným faktorom v pozadí je aj to, že Latinská Amerika so
svojimi zásobami fosílnych palív by s arabskými krajinami mohla
vytvoriť nejaký druh ropnej aliancie, ktorá by dokázala efektívnejšie presadzovať spoločné záujmy. Nová aliancia má slúžiť
ako protiváha dominancii USA a má otvoriť nové regionálne
trhy. Aj s týmto imperatívom bola podpísaná obchodná dohoda
medzi MERCOSUR a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive,
ktorá má byť prvým krokom k voľnému obchodu medzi organizáciami.
Summit sa vyznačoval viacerými významnými črtami. Zúčastnili sa ho zástupcovia 12 latinskoamerických a 22 arabských krajín. Bol to prvý summit dvoch nesusediacich regiónov, ktorý sa
konal mimo rámca OSN. Zúčastnil sa ho aj novozvolený iracký
prezident Džalál at-Talabání, pre ktorého to bola vôbec prvá
zahraničná návšteva od nástupu do úradu. Na druhej strane však
bola rozčarovaním pre organizátorov neúčasť hláv štátov LAŠ
na summite. Z 22 ich prišlo len päť [5] a ostatní poslali náhradníkov z nižších pozícií, čo mohlo byť spôsobené nátlakom na
tieto krajiny zo strany USA [4], ktorým nebol udelený štatút
pozorovateľa. Z dvanástich latinskoamerických krajín sa summitu zúčastnilo len deväť prezidentov. Egypt chcel získať podporu
latinskoamerických štátov pre stále kreslo v BR OSN po reforme
a Brazília recipročne žiadala o arabskú podporu pre svoju kandidatúru.
Summit bol zakončený podpísaním Brazílskej deklarácie [1],
ktorá pokrýva množstvo politických, ekonomických a kultúrnych aspektov spolupráce a zriaďuje nástroje implementácie
rozhodnutí summitu. Prevláda v nej však najmä politický aspekt.
Explicitne odsudzuje terorizmus, no na druhej strane priznáva
právo na odpor voči okupácii cudzou mocou. Potvrdzuje potrebu dosiahnuť trvalý mier na Strednom východe, a to stiahnutím
sa Izraelu na hranice z roku 1967 a zrušením jeho osád na
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okupovaných územiach. Podčiarkla aj dôležitosť rešpektovania
jednoty a teritoriálnej integrity Iraku a nezasahovania do jeho
vnútorných záležitostí.
Počas summitu sa ukázali rôzne priority týchto dvoch regiónov. LAŠ využila túto príležitosť na kritizovanie Izraela
a USA a vyjadrenie solidarity s Palestínčanmi, zatiaľ čo latinskoamerickí predstavitelia sa sústreďovali hlavne na ekonomické
otázky.
Ďalší summit LAŠ – Latinská Amerika sa má konať v roku
2008 pravdepodobne v Maroku.

Summit v Chartúme
Osemnásty summit LAŠ, ktorý sa konal 27. – 28. marca 2006
v Chartúme, mal vo svojej agende množstvo chúlostivých
regionálnych otázok. V prvom rade sa prejednávala otázka urovnania konfliktnej situácie v Iraku. Nebola to prvá takáto iniciatíva, pretože Músá sa pokúšal počas svojej prvej návštevy Iraku od
pádu S. Husajna (október 2005) byť mediátorom troch znepriatelených minorít (sunnitov, šíitov a Kurdov). Šíiti a Kurdi
v neho ako Egypťana však nemali dostatok dôvery a tým bola
celá jeho snaha skomplikovaná. Napriek tomu LAŠ všemožne
podporovala urovnanie konfliktnej situácie v Iraku aj formou
organizovania konferencií o budúcnosti Iraku či rôznymi vyhláseniami. Summit sa zmohol iba na zdôraznenie dôležitosti
dialógu medzi obyvateľmi Iraku.
Ďalším bodom programu bola stabilizácia napätých vzťahov
medzi Sýriou a Libanonom, pričom sa apelovalo na upokojenie
s referenciou na bratské vzťahy týchto dvoch štátov z minulosti.
LAŠ odmietla nátlak USA a možné sankcie v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Rafíka al-Harírího.
Stanovisko k misii OSN v Darfúre bolo v súlade s očakávaniami zamietavé, keďže sudánsky prezident ako hostiteľ summitu považuje misiu za zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny. Namiesto toho sa navrhlo poskytnutie financií súčasnej
misii AÚ v Darfúre.
Summit sa tradične venoval aj izraelsko-palestínskemu konfliktu. LAŠ vyjadrila solidaritu s Hamásom v súlade so svojimi
predošlými krokmi. LAŠ sa pokúsila riešiť situáciu v Palestíne po
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tom, ako Izrael pozastavil platby miestnej samospráve, ponukou
poskytovania pomoci o objeme 50 mil. USD mesačne. Táto iniciatíva však stroskotala preto, že niektoré členské krajiny LAŠ
neposkytli financie do spoločného fondu, z ktorého mali byť
vyplácané Palestínskej samospráve. Následne nato Músá na pôde
Európskeho parlamentu vyzval EÚ, aby nezastavovala financovanie pre Palestínsku samosprávu. Summit odmietol aj snahu
Izraela o jednostranné stanovenie štátnych hraníc navrhované
premiérom Ehudom Olmertom. Aj na summite ale ostalo len pri
verbálnej podpore či odmietnutiach a záverečné komuniké ostalo bez jasnej predstavy, ako sa vyhlásenia majú premeniť v činy.
Summitu sa už tradične nezúčastnili všetky hlavy členských
štátov LAŠ. Tentoraz chýbali kľúčové postavy ako egyptský prezident, saudskoarabský kráľ, ale aj ďalší (marocký kráľ či šejk
SAE). To ilustruje vážnosť, akú summitom prikladajú jednotliví
vrcholní predstavitelia členských štátov ligy.

Vnútorná reforma

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.
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Reformný proces vnútri LAŠ, ktorému predchádza založenie
arabského parlamentu a participácia mimovládnych organizácií
v ňom, má za cieľ rozšíriť záber organizácie. Tá sa má zmeniť
z výlučne medzivládnej entity na entitu s participáciou celej
spoločnosti. V parlamente majú mať všetky členské štáty LAŠ
rovnaký počet hlasov – mechanizmus, inšpirovaný niekdajším
modelom fungovania Európskeho parlamentu. Do konca roku
2005 mal byť vytvorený parlament na prechodné obdobie. Inauguračné zasadnutie tohto parlamentu sa uskutočnilo 27. decembra 2005 v Káhire [2], sídlo parlamentu bude ale v Sýrii a bude
zasadať dvakrát ročne. Jeho prvým predsedom sa stal kuvajtský
liberálny politik Muhammad Džásim as-Sakr. Právomoci prechodného parlamentu však budú veľmi obmedzené. Nebude
mať žiadnu zaväzujúcu legislatívnu právomoc a bude môcť vyjadrovať svoj názor len na záležitosti, ktoré mu budú posunuté
Radou LAŠ. Mimovládne organizácie majú byť zase po vzore
OSN zastúpené v „Ekonomickej a sociálnej rade“ LAŠ a budú
mať poradný hlas. LAŠ tak využíva overené skúsenosti iných
organizácií na to, aby sa reformovala a prispôsobila sa zvýšeným
nárokom, ak má ostať životaschopnou.
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Záver
LAŠ je bezzubá, pretože rozhodnutia prijaté na jej summitoch sú
nezáväzné pre krajiny, ktoré za ne nehlasovali. Možno aj preto,
že mnohé udalosti, ktoré hýbu arabským svetom, sú mimo kontrolu Arabov samotných. Pokiaľ sa nezmenia kompetenčné väzby v rámci ligy, nemožno očakávať, že úlohy v schválených deklaráciách budú naozaj splnené. Aj novovytvorený parlament má
iba symbolické právomoci, preto nemožno očakávať zásadnejší
posun v kompetenciách LAŠ voči svojim členským krajinám.
Reálnu zmenu možno očakávať až v prípade zjemnenia prílišných rozdielov a redukcie niekedy veľmi krátkozrakých ambícií jednotlivých krajín vo vzťahu k citlivým otázkam arabského
sveta..

Implikácie pre Slovensko
Je potrebné presunúť dôraz na bilaterálne vzťahy Slovenska
s jednotlivými štátmi LAŠ, poprípade vzťahy v rámci EÚ – jednotlivé štáty LAŠ. V rámci tohto presunu dôrazu by sa SR mala
snažiť zároveň ovplyvniť sfunkčnenie a spevnenie inštitucionálnych väzieb organizácie a pomôcť členským krajinám eliminovať hlavnú prekážku, ktoré LAŠ bránia vo faktickej funkčnosti:
deklaratívny charakter vyplývajúci z prílišnej heterogenity záujmov členských krajín.

ZDROJE
[1] 11/05/2005 South American and Arab Countries Summit concluded,
http://www.saudinf.com/MAIN/y8163.htm, 9. 5. 2006.
[2] Arab parliament meets in Cairo, http://english.aljazeera.net/NR/exeres/9C0B6509-D352-41C6-9800-6B398D62671D.htm, 28. 12. 2005.
[3] Arab world ready for reforms: Moussa, http://english.people.com.cn/
200506/30/eng20050630_193241.html, 10. 5. 2006.
[4] Iraq president a rare Arab leader at summit with Latin America,
h t t p : / / w e b. l e x i s - n e x i s . c o m . p r o x y. w w w. m e r l n - e u r o p e . o r g /
universe/document?_m=61fe002ce2c614ab8203b0310d2676d9&wchp=d
GLbVtb-zSkVb&_md5=cb69628b461b32b86f6ec1c72d4e9b33, 10. 5.
2006.
[5] It's
the
oil,
stupid,
http://www.janes.com/business/news/fr/fr
050525_1_n.shtml, 30. 6. 2005.
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[6] Russia seeks a representative at the Arab League, http://web.lexisn ex i s. c o m . p r ox y. w w w. m e r l n - e u r o p e. o r g / u n i ve r s e / d o c u m e n t ? _
m=e3c7b73e337a49c0382189ca26f6f4de&_docnum=1&wchp=dGLbVt
b-zSkVb&_md5=0438ab323466f342a682288f4944ccfa, 15. 5. 2006.
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Úvod
Latinská Amerika je neslávne známa ambicióznymi myšlienkami
regionálnej integrácie, ktoré sa nikdy nezrealizovali, alebo inak
zlyhali. Regionálna integrácia, ktorá opätovne začala v polovici
80. a začiatkom 90. rokov má podobu dvoch konkurujúcich procesov. Regionálny zahŕňa štáty Mercosuru, pozostatky Stredoamerického spoločného trhu, Caricom, Andský pakt a množstvo
bilaterálnych a viacstranných dohôd voľného obchodu. Druhý
proces má charakter hemisférický a je ukotvený v bilaterálnych
zmluvách rozšírenej NAFTA+ schémy v podobe Zóny voľného
obchodu Amerík (FTAA)1, ktorá však nie je integračným zoskupením v zmysle vytvárania supranacionálnych inštitúcií.
Z hľadiska regionálnych bezpečnostných komplexov rozoznávame na juhoamerickom kontinente dve hlavné subregionálne
zoskupenia a to menšie Andské spoločenstvo a hospodársky silnejší Mercosur [1, s.324]. Založenie Mercosuru bolo motivované
myšlienkami európskej integrácie v oblasti budovania spoločného základu politickej stability a demokracie v regióne. Argentína a Brazília si po skúsenostiach s vojenskými režimami a medzištátnou rivalitou na kontinente uvedomili, ako sú ich demokracie zraniteľné. Druhým silným dôvodom pre vzájomnú spoluprácu, predovšetkým po zániku bipolárneho rozdelenia sveta
a nástupe ekonomickej globalizácie, bol pocit marginalizácie
v regionálnej a globálnej ekonomike. Snaha o zvýšenie konkurencieschopnosti a spoločný makroekonomický postoj na globálnej scéne viedla štáty tzv. južného cípu k založeniu Spo-

1Španielsky

ALCA: Washingtonom presadzovaný koncept zóny voľného obchodu pre 34 štátov Ameriky
s výnimkou Kuby – pozn.
aut.
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ločného trhu juhu.2 Mercosur začínal síce ako zóna voľného
obchodu, ale s ambíciou vyvinúť sa v colnú úniu definovanú
spoločnou colnou sadzbou (CET) a prípadne spoločným trhom
s voľným pohybom tovaru, kapitálu a pracovnej sily. V súčasnosti je ale neúplnou colnou úniou s mnohými výnimkami aj v CET.
Hoci je Južná Amerika z hľadiska kultúry a spoločnej histórie
najhomogénnejším regiónom sveta, jej integračné ambície sú
brzdené v niekoľkých rovinách.

Argentínsko-brazílska aliancia

2Mercosur

(portugalsky Mercosul) je najväčšia zóna
voľného obchodu juhoamerických krajín založená
zmluvou z Asunción (1991)
medzi štátmi Brazílie, Argentíny, Uruguaja a Paraguaja a neskôr doplnená a novelizovaná zmluvou z Ouro
Preto (1994). Pridružené
členstvo majú Bolívia, Čile,
Kolumbia, Ekvádor a Peru.
Venezuela prijala pozvanie
za člena Mercosuru 9. decembra 2005. Pridružené
krajiny požívajú výhody preferenčného cla, ale nemusia
prijímať externé colné tarify
Mercosuru voči tretím krajinám – pozn. aut.

3Tzv.

zmluvou z Guadalajary (18. júla 1991) bola ustanovená spoločná agentúra
pre monitorovanie a kontrolu jadrových materiálov
(ABAC). Bližšie pozri [3, 7].
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Na tento komplex vzťahov je možné nahliadať z hľadiska interferencie superveľmoci USA a jej záujmov a z hľadiska faktorov
posilňujúcich alebo oslabujúcich subregionálnu spoluprácu, najmä v interakcii argentínsko-brazílskeho integračného jadra Mercosuru s andskými štátmi.
Argentínsko-brazílske zbližovanie má svoje korene v opustení
pretekov jadrového výskumu a následnom budovaní recipročnej
dôvery, ktorá neskôr veľmi rýchlo prerástla do systému vzájomnej nukleárnej kontroly.3 Vojna Argentíny o Falklandské ostrovy
podnietila nepísanú regionálnu bezpečnostnú alianciu s Brazíliou
a vytvorila perspektívu spolupráce a potlačenia historickej rivality [5]. Počiatky intenzívnejšej hospodárskej spolupráce Argentíny s blízkym susedom boli jedným z dôsledkov jej neproduktívnych obchodných vzťahov s USA. Táto situácia motivovala
Brazíliu k ekonomickému pritiahnutiu Argentíny na jej vlastný
geopolitický orbit a zároveň spĺňala argentínske ambície expandovať na brazílske trhy [13]. Devalvácia brazílskeho realu na
konci 90. rokov ale nemalou mierou prispela k finančnej kríze
v susedných krajinách, hlavne v Argentíne (vtedy ešte menovo
viazanej na USD).
Subregionálna orientácia Argentíny sa začala prejavovať aj
odklonom od jej strategického kurzu „automatických“ aliancií
s USA. Ešte v roku 1997 bola Clintonovou administratívou Argentína hodnotená ako jeden z najvýznamnejších spojencov mimo NATO [20, s. 6], ale jej finančná kríza v rokoch 2002/2003
a tvrdá, nie celkom spojenecká reakcia USA prinútili krajinu hľadať nové strategické partnerstvo. Hospodársku integráciu oboch
krajín síce krízy spomalili, ale podnietili značný pokrok v politic-
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kej oblasti. Obe krajiny poučili o ich vzájomnej závislosti a dlhodobo ukotvili tému Mercosuru a vzájomných bilaterálnych vzťahov na úrovni strategického partnerstva [16].
Zmenu zahraničnopolitickej orientácie Argentíny zdôraznilo
nové ľavicovo orientované politické vedenie Néstora C. Kirchnera, ktoré odmietalo tzv. Washingtonský konsenzus4 a kritizovalo predošlú neoliberálnu hospodársku politiku. V kontexte
presadzovania spolupráce typu Juh-Juh bola v Brazíli strategická
logika podporená zahraničnou politikou „sebadôvery“ (auto-estima) prezidenta Ignácia Lulu, ktorá priniesla psychologickú víziu
kolektívnej identity Južnej Ameriky so silným sociálnym rozmerom. V praxi to znamenalo vyššiu mieru brazílskej intervencie a solidarity pri alokácii zdrojov pre susedov [6, s.1139].
Z hľadiska Brazílie sú priority jej zahraničnej politiky stanovené
podľa vzorca Argentína–Mercosur–Južná Amerika. Líderstvo
Brazílie v aliancii s Argentínou je formované ako hospodárska
protiváha severoamerickému vplyvu a tento nový druh regionalizmu je prítomný aj v taktickom odmietaní rokovať o dohodách
o voľnom obchode s USA, resp. v snahe viesť tieto rokovania vo
formáte 4 + 1 a nie na individuálnom základe [23]. Brazílska
zahranično-obchodná stratégia je čiastková a primárne zameraná
na záležitosti prístupu k trhu. Riadi sa pritom hospodárskymi
záujmami v Južnej Amerike a v odvetviach, kde je najviac
konkurencieschopná. USA sa zasadzujú o komplexnejšie obchodné dohody, ktoré market access ďaleko presahujú5. Tieto
rozdiely sa markantne prejavili v novembri 2005 na Summite
Amerík v Mar del Plata, kde sa krajiny Mercosuru a Venezuela
odmietli pripojiť k rokovaniam o FTAA, kým bohaté krajiny
neznížia svoje poľnohospodárske dotácie a neodstránia obchodné bariéry [12].
Brazília svoju prioritu prístupu na trh presadzuje ako regionálny líder a hlas rozvojových krajín. Jej zámerom je zmeniť poľnohospodársku politiku WTO a politicky využiť Mercosur pri
odmietaní dohôd FTAA pre ich nedostatočnú vyváženosť voči
brazílskym záujmom. USA patria síce medzi najväčších obchodných partnerov Brazílie, ale jej obchodné priority váhu vzájomného obchodu nezohľadňujú [11]. Na druhej strane ani podiel
štátov Mercosuru na brazílskom exporte nie je významný.
Môžeme povedať, že jej medzinárodný obchod je značne diverzifikovaný, vrátane jej exportu do krajín EÚ6. To Brazílii zaruču-

7

4Washingtonský

konsenzus
je súbor makroekonomických politík určených predovšetkým latinskoamerickým krajinám. V prípade
Argentíny sa o presadenie
týchto princípov zasadzoval
jej bývalý prezident Carlos
Menem (1989 – 1999) –
pozn. aut.

5Vážnu

nezhodu na rokovaniach v Mar del Plata
priniesla ambícia USA presadiť kontinentálny štandard
pri dodržiavaní práv duševného vlastníctva. Zabraňoval by neautorizovanému šíreniu liekov v rozvojových
krajinách, hlavne Brazílii,
ktorá sa bráni problémom
šírenia HIV/AIDS – pozn.
aut.

6Brazília vyváža 25 %
svojich tovarov do EÚ, 21 %
do USA, 20 % do Latinskej
Ameriky a 15 % do Ázie.
Brazílsky export do krajín
Mercosuru predstavuje menej ako 10 %. [11, s. 9]
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je nezávislosť hegemóna. Preto okrem pomeru vzájomného svetového obchodu je pre smerovanie brazílskej zahraničnej politiky
kľúčový jej hospodársky model so silným rozvojovým komponentom. Zahraničné hrozby sú vnímané a spájané predovšetkým
s ekonomickými a nie vojenskými rizikami [2, s.22].

Uruguaj – malá sestra veľkého brata

7Za

zmienku stojí, že Uruguaj je podľa Environmental
Sustainability Index [22]
v ochrane životného prostredia na treťom mieste po
Fínsku a Nórsku. Plánované
celulózky reprezentujú oproti 10 zastaralým celulózkam v Argentíne najmodernejšiu technológiu – pozn.
aut.

8Argentínska

finančná kríza
mala negatívny vplyv na
uruguajský bankový sektor
a spôsobila 11 % pokles
HDP, 20 % nárast nezamestnanosti a zbedačenie
tretiny vidieckej populácie.
Pôžičky krajiny sa vyšplhali
do výšky 2,3 mld. USD.
Napriek tomu sa Vázquezova vláda zodpovedne rozhodla dodržať svoje záväzky voči MMF a tak si udržala kredibilitu v očiach investorov [26].
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Mercosur stojí pred vážnym problémom vo vzťahu k svojim
menším členom, najmä Uruguaju, u ktorého narastá sklamanie
z nedostatočných výhod členstva a snaží sa posilniť svoje obchodné vzťahy s USA. „Intenzívny bilateralizmus medzi Argentínou a Brazíliou poškodzuje menšie krajiny Mercosuru” prehlásil v marci 2006 minister financií Uruguaja Danilo Astori
a dodal, že namiesto zmierňovania rozdielov medzi členskými
krajinami dochádza k ich prehlbovaniu [25]. Na druhej strane
uruguajských snáh o uzatvorenie preferenčnej dohody s USA
stojí rozhodnutie Mercosuru, ktoré zakazuje bilaterálne zmluvy
s tretími krajinami bez odobrenia organizácie [15]. Pohyb krajiny
týmto smerom by si vyžiadal jej vystúpenie z Mercosuru. Ako sa
neskôr ukázalo, uruguajská vláda od tohto zámeru oficiálne
opustila [24]. Napriek tomu tieto snahy nie sú pochované. Uruguaju je predkladaný čílsky model, kde krajina ako pridružený
člen uzatvára čo najviac dohôd o voľnom obchode, liberalizuje
svoje hospodárstvo a tak vytvára prostredie pre priame zahraničné investície [18].
V súčasnosti medzištátne napätie vyvoláva historicky najväčšia
španielsko-fínska investícia do celulózky v poriečí Uruguaja. Nedávno eskalovala blokádou ciest medzi Argentínou a Uruguajom
a viedla tak porušeniu základného princípu slobody pohybu
tovarov v zóne. V máji Argentína z dôvodov environmentálnej
ochrany rieky preniesla spor na pôdu Medzinárodného súdu
v Haagu. Uruguaj na to reagoval vyhláseniami o oslabovaní mechanizmov Mercosuru pre urovnávanie obchodných sporov.7 Pre
Uruguaj je prilákanie zahraničných investícií kľúčom riešenia dlhu
voči MMF8 a udržania trvalého rastu hospodárstva, ktoré svojim
objemom ani produkciou surovín nemôže konkurovať gigantickým susedom. Aj preto sa ľavicová vláda Tabaré Vázqueza prikláňa k pragmatickým riešeniam politického stredu, ale je si ve-
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domá aj svojej zviazanosti s budúcnosťou Mercosuru a princípmi
solidarity medzi jeho členmi.9 Bude záležať na veľkých hráčoch
združenia, či integrácia v Mercosure ostane len pri víziách, alebo
ju inštitucionálne prehĺbia aj za cenu posilnenia supranacionality
a tým pádom oslabenia ich národného vplyvu

Venezuela, nový člen?
V apríli 2006 na stretnutí prezidentov v Asunción ohlásil Hugo
Chávez vystúpenie Venezuely z Andského spoločenstva národov
(CAN). Tento krok zdôvodnil kategorickým odsúdením uzavretia dohôd o voľnom obchode Kolumbie a Peru s USA a obavami zo zaplavenia domáceho trhu lacným tovarom z USA. Z jeho
pohľadu členstvo Venezuely nemalo význam v zoskupení, ktoré
slúži iba elitám a nadnárodným spoločnostiam a nie „nášmu
ľudu, pôvodnému obyvateľstvu a chudobe“ [17]. Na Chávezov
postoj je možné nazerať ako na politické vystúpenie proti USA,
ale tiež isté potrestanie Kolumbie za jej zasahovanie do venezuelských volieb.10 Vektor Chávezovho antiamerikanizmu sa prejavil aj vystúpením Venezuely zo zoskupenia G-311 a podporou
regionálnej integrácie motivovanej princípmi politickej a ideologickej afinity medzi ním, Fidelom Castrom a Evo Moralesom pod
značkou tzv. Bolívarskej alternatívy pre Ameriku (ALBA). Chávezovu zahraničnopolitickú rošádu korunovalo jeho vyhlásenie
o plnom členstve Venezuely v Mercosure. To v prípade tretej
najväčšej ekonomiky na kontinente a piateho najvýznamnejšieho
exportéra ropy na svete, značne posilní váhu združenia vo
vzťahu k USA. Je ale potrebné zdôrazniť, že napriek vzájomne
napätým vzťahom je Venezuela spoľahlivým dodávateľom ropy
do USA.12
Začiatok venezuelského členstva v Mercosure ihneď poznačil
diplomatický rozpor s USA pri nominácii kandidátov na nestále
členstvo v BR OSN. Venezuela bola „prirodzene“ podporená
Brazíliou a Argentínou [4] na úkor guatemalskej kandidatúry.
Otázkou budúcnosti zostáva, ako sa tento vzácny súhlas prejaví
aj pri budovaní energetických sietí, hlavne plynovodov v južnej
Amerike, keď ideologické venezuelsko-bolívijské spojenectvo
narazí na pragmatické záujmy Brazílie a ostatných štátov južného
cípu. Dôležité bude, ako kontroverzné venezuelské vedenie

9Za

zmienku stojí hrozba
uvalenia reštrikcií na vojenskú pomoc zo strany USA,
ktorej čelí Uruguaj kvôli nevyňatiu amerických občanov spod jurisdikcie MTT
(ICC) v súvislosti s článkom
98 zmluvy. Naopak Argentíne bola udelená výnimka
ako hlavnému spojencovi
mimo NATO [19].

10Ako vypovedal bývalý vysoký predstaviteľ kolumbijskej bezpečnostnej služby
(DAS) Rafael García, DAS
spolupracovala so stovkou
ozbrojencov na destabilizácii venezuelskej vlády, ktorá
viedla k zabitiu prokurátora
D. Andersona a komplotu
voči Chávezovi [8].
11G-3: Venezuela, Mexiko,
Kolumbia – pozn. aut.
12Napriek venezuelskému
nesúhlasu s vojnou v Iraku
Caracas pred vypuknutím
vojenského konfliktu ubezpečil USA, že bude spoľahlivým dodávateľom ropy.
Podobne pozitívne možno
hodnotiť aj ich spoluprácu
pri potláčaní obchodu s drogami [21].
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dokáže pretaviť zmes politík hospodárskeho intervencionizmu,
nacionalizmu a Chávezových populistických avantúr do konštruktívneho vzťahu s krajinami Mercosuru, harmonizácie s pravidlami organizácie13 a demokratického cítenia týchto krajín.
Pretože ako povedal brazílsky minister zahraničných vecí Celso
Amorim: „Nie Mercosur sa má prispôsobiť Venezuele, ale Venezuela Mercosuru“ – v opačnom prípade sa nedosiahne žiadna
dohoda [14].

Európska únia a Mercosur

13Podľa

harmonogramu stanoveného členskými krajinami má Venezuela na prijatie spoločných taríf obdobie rokov 2010 až 2014. Podobne Andské spoločenstvo
stanovuje 5-ročné obdobie
na úplné vystúpenie krajiny
zo združenia – pozn. aut.

14Ako

počas stretnutia poznamenal Wolfgang Schüssel „všetci sa porozprávali
so všetkými“ – pozn. aut.
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Už od roku 1995 únia iniciovala rokovania s Mercosurom v oblasti inter-regionálnej zóny voľného obchodu. Politika EÚ sleduje vytvorenie osobitného vzťahu s krajinami južného cípu
ako istej protiváhy voči vplyvu USA pri presadzovaní ich vlastného programu voľného obchodu (FTAA). V podobnom
duchu sú krajiny Mercosuru naklonené týmto rokovaniam, ale
vzájomná dohoda viazne kvôli rovnakým problémom ako pri
FTAA. Brazília chce zlepšiť svoj prístup na trh EÚ s poľnohospodárskymi produktmi, zatiaľ čo únia presadzuje zníženie
ciel pre svoje priemyselné výrobky [11, s.11] a otvorenie sektoru
služieb. Obe strany sú si vedomé, že k pokroku v týchto
otázkach nedôjde, kým sa neuzavrú rokovania katarského kola
v WTO medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami [10].
V tomto zmysle výsledky schôdzky WTO v Hongkongu nesplnili očakávania juhoamerických krajín a ukázalo sa, že hlavnou, i keď nie jedinou obštrukciou pre dosiahnutie dohody sú
poľnohospodárske dotácie vo vzťahu k spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ.
Štvrté stretnutie hláv štátov Latinskej Ameriky a Karibiku
s EÚ vo Viedni prinieslo jednu zaujímavú novinku, keď boli
rozbehnuté viaceré paralelné rokovania a agendy. Ale vo vzťahu
s Mercosurom neboli dosiahnuté hmatateľné výsledky okrem
zdôraznenia dôležitosti biregionálnej asociačnej dohody a pokračovania interegionálneho dialógu aj v období medzi summitmi14 so snahou inštitucionálne ich ukotviť v euro–latinskoamerickej rade [9]. Summit bol ukončený len minimálnym konsenzom z dôvodu problematických ideologických debát v duchu
znárodnenie kontra liberalizácia.
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Implikácie pre SR
Región Latinskej Ameriky nepatrí medzi priority zahraničnej politiky SR, čomu zodpovedá aj zredukované zastúpenie SR v tomto
regióne. Z pohľadu SR sú kľúčovými krajinami Mercosuru Brazília a Argentína. Brazília z dôvodu jej investícií na Slovensku
a možností exportu slovenských produktov a Argentína vo
vzťahu jej spoločného členstva so SR v BR OSN [27]. Z hľadiska
európskej úrovne SR podporuje uzavretie asociačnej dohody
medzi EÚ a Mercosurom. Výhoda uzavretia takejto dohody je
zrejmá z príkladu Mexika a Chile. Napriek istým výhodám prehlbovania spolupráce z pozície členskej krajiny EÚ sa však
vstupom stredoeurópskych a pobaltských krajín do EÚ sa európsky záujem od Latinskej Ameriky ešte viac vzdialil.
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Úvod
Dohoda o kolektívnej bezpečnosti (DKB) bola podpísaná
15. mája 1992 v Taškente s pôvodnou platnosťou do roku 19991,
kedy bola predĺžená do roku 2003 s možnosťou automatickej prolongácie (o 5 rokov). Súhlas s predĺžením funkčnosti DKB a protokol o prolongácii podpísali len Rusko, Tadžikistan, Kirgizsko,
Bielorusko, Arménsko a Kazachstan, od DKB sa rozhodli odstúpiť Azerbajdžan, Gruzínsko a Uzbekistan. Veľký význam pre
rozvoj vojenskej organizácie SNŠ malo 10. zasadnutie Rady kolektívnej bezpečnosti (RKB) členských štátov, ktoré sa uskutočnilo
v máji 2002. Hlavy členských štátov DKB rozhodli o transformácii DKB na plnohodnotnú medzinárodnú vojensko-politickú organizáciu (ODKB). V rámci novej organizácie začal od 1. januára
2004 fungovať Spoločný štáb ODKB, bola prehĺbená spolupráca

1Členmi

sa stali Arménsko,
Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Rusko
a Tadžikistan, neskôr sa pripojili aj Azerbajdžan a Gruzínsko – pozn. aut.
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v rámci Kolektívnych síl rýchlej reakcie (KSRR) a taktiež nastal
prudký rozvoj vojensko-technickej spolupráce.

Hrozby pre členské krajiny ODKB
V tejto časti v žiadnom prípade nechcem rozoberať príslušné
dokumenty ODKB, ktoré popisujú výzvy a hrozby pre členské
krajiny organizácie (už boli neraz rozoberané), ale upriamim
pozornosť na posledný dokument, ktorý sa zameriava na túto
problematiku. Ide o správu „Bezpečnostné hrozby a výzvy členských štátov ODKB“, ktorá bola vypracovaná Centrom pre euroatlantickú bezpečnosť MGIMO MZV RF a zverejnená v decembri 2005.
Autori dokumentu nevylučujú možnosť vypuknutia regionálnych ozbrojených konfliktov s účasťou jednej alebo niekoľkých
krajín SNŠ, pričom najväčšie nebezpečenstvo predstavuje situácia:
„ak dva alebo viac štátov SNŠ vystupujú ako rôzne strany konfliktu“. Experti predpokladajú, že najnebezpečnejšia situácia je stredoázijskom regióne a odvolávajú sa na problém Náhorného Karabachu, ktorý je najcitlivejšou témou vo vzájomných vzťahoch
Arménska a Azerbajdžanu. Tvorcovia správy si ale myslia, že ani
jednému členskému štátu ODKB nehrozí rozsiahla vojenská agresia zo strany tretích krajín či vojenských blokov. [3]
Podľa všetkého informácie o správe zverejnené v médiách
predstavujú niečo ako profesionálne zorganizovaný „únik informácií“, ktorý má otestovať reakciu na niekoľko neštandardných
myšlienok. Aby niekto urobil záver o možných konfliktoch v postsovietskom priestore, nemusí byť práve expertom na euroatlantickú bezpečnosť. Len téza o tom, že nie je potrebné sa obávať vojenskej hrozby zo strany štátov, ktoré nie sú členmi ODKB,
prezrádza, že tvorcovia dokumentu sú súčasťou štruktúr MZV
RF. Táto časť správy teda neobsahuje nič zvlášť zaujímavého.
Ďalej však autori dokumentu prirovnávajú hrozby súvisiace s ozbrojenými konfliktami k hrozbám vychádzajúcim z „pokusov
o vojenský alebo politický prevrat v jednom alebo niekoľkých štátoch SNŠ“ a tiež z „vypuknutia občianskych nepokojov, ktoré
môžu vyústiť až do občianskej vojny“ [3]. Je pravdepodobné, že
práve tu sa nachádzajú hlavné tézy novej koncepcie ODKB,
podľa ktorej môžu byť spoločné ozbrojené sily organizácie na90
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sadené na území akéhokoľvek jej členského štátu, v ktorom si
vládnuci režim nevie poradiť s vnútropolitickou situáciou. Podľa
všetkého v týchto prípadoch môže ODKB uskutočniť potrebné
kroky „policajného charakteru“, alebo (v súlade s Chartou OSN)
uskutočniť silovú „operáciu pre likvidáciu hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť“ [3].
Takáto pozícia autorov dokumentu však prudko kontrastuje
s predchádzajúcimi vyhláseniami vedenia ODKB. Ešte v lete 2005
generálny tajomník organizácie Nikolaj Borďuža vyhlasoval, že nie
je plánované využívať koaličné sily ODKB na potláčanie vnútorných konfliktov v členských štátoch organizácie. Borďuža vyzval
na využitie politického potenciálu ODKB na riešenie vnútorných
problémov len prostredníctvom ústavnej cesty a nasledovne argumentoval: „Vnútropolitická kríza je záležitosťou každého štátu a nie
agresiu zvonka. Fakticky sa jedná o pokračovanie politického boja.
A každý štát si s tým musí dať rady sám“. [6]
Je potrebné poznamenať, že počas zasadnutí ministrov obrany
a ministrov zahraničných vecí krajín ODKB v Moskve koncom
októbra 2005 sa objavili náznaky zmeny koncepcie vojensko-politickej spolupráce v rámci organizácie. Vtedy bola dosiahnutá dohoda o vzniku mobilných vojenských jednotiek, ktoré by v prípade
potreby mohli na seba prevziať mierové funkcie. Predpokladalo sa,
že tieto sily budú vysielané do konfliktných zón na základe rozhodnutia RKB v prípade požiadavky členského štátu ODKB.
Správa vychádza z posledných udalostí v postsovietskom priestore, najmä z udalostí v Kirgizsku (pád Akajevovho režimu – rabovanie, pohromy, rozmach organizovaného zločinu a pod.) a Uzbekistane (udalosti v Andižane – provokácia zo strany islamských
radikálov, masová podpora miestneho obyvateľstva a jedného z uzbeckých klanov, krvavé potlačenie). Snaží sa načrtnúť možné reakcie na podobné udalosti a hlavným cieľom „úniku informácie“ je
pokus o preverenie reakcie medzinárodného spoločenstva.

Možná spolupráca ODKB s NATO
Počas roku 2005 sa ODKB aktívne snažila o nadviazanie spolupráce s NATO, najmä v prípade Afganistanu. V decembri 2005
počas zasadnutia Rady NATO-Rusko, vysvetlil minister zahraničia
RF Sergej Lavrov základné smery činnosti ODKB. Aliancia podľa
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zvláštneho predstaviteľa generálneho tajomníka pre Kaukaz a strednú Áziu Roberta Simmonsa na toto vysvetlenie reagovala pozitívne. Simmons ale dodal, že „v súčasnosti, keď ešte činnosť
ODKB nezískala viac prepracovaný charakter, je ešte priskoro
hovoriť o hlbšej spolupráci medzi ODKB a NATO“. [2]
Podľa všetkého bude NATO naďalej pokračovať v rozvíjaní
vzťahov s všetkými členskými krajinami ODKB na individuálnom
základe. Čiže môžeme konštatovať, že Rusko by chcelo vidieť
v ODKB niečo ako druhé NATO, ktoré disponuje vlastnými
mierovými silami a môže jednať s NATO ako rovnocenný partner. NATO však zatiaľ neplánuje uznávať ODKB ako takéhoto
partnera.

Vojenský potenciál ODKB
Vojskové skupiny
Východoeurópska (rusko-bieloruská) vojsková skupina

2Od marca 2006 začalo
Rusko do Bieloruska dodávať raketové systémy
S-300PS, ktorými bude vyzbrojená 115. raketová brigáda dislokovaná v Brestskej oblasti. Bielorusko je
vyzbrojené modernizovanými stíhačkami MiG-29BM
a Su-27BM, ktoré využíva
na monitorovanie hranice
s NATO. Okrem toho bieloruskí špecialisti vyvinuli
„staronovú“ zbraň, ktorá
umožňuje prevádzať hĺbkový prieskum – aerostaty
využívané ako alternatíva
voči prieskumným lietadlám NATO „AWACS“ [4].
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Skupinu je možné považovať za jednu z reakcií na kroky NATO
pri rusko-bieloruských hraniciach. Ako je známe, z Bieloruska
bola stiahnutá ruská skupina strategických jadrových síl. V budúcnosti sa ale uvažuje o dislokácii protiraketových zbraní – keďže sa
jedná o zbraň obranného charakteru. A je vysoko pravdepodobné, že to tak aj bude, keďže Bielorusko a RF sa aktívne angažujú
v budovaní spoločného systému protivzdušnej obrany (PVO).
V západnom a severozápadnom okrsku fungujú operačno-taktické veliteľstvá vzdušných síl a síl PVO Bieloruska, z ktorých
každé zahŕňa 5 delostreleckých raketových a rádiotechnických
brigád a základne vzdušných síl. Podľa názoru veliteľa vzdušných
síl RF Vladimíra Michajlova toto zabezpečenie spoľahlivo chráni
Bielorusko a Rusko pred vzdušnými hrozbami zo západu.2 Bielorusko-ruská vojsková skupina je považovaná za jednu z najbojaschopnejších ozbrojených formácií postsovietskeho priestoru. [4]

Kaukazská (rusko-arménska) vojsková skupina
Kaukazská skupina je produktom rusko-arménskej bilaterálnej
spolupráce. Vznikla na základe rozhodnutia zasadania RKB z mája
2001 v Jerevane. Súčasťou vojskovej skupiny sa mali stať jednotky
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102. vojenskej základne RF na území Arménska a jednotky
5. armádneho zboru ozbrojených síl Arménska. Právny základ bilaterálnej vojensko-politickej spolupráce Ruska a Arménska tvorí
veľké množstvo medzivládnych, resp. medzirezortných dohôd
a zmlúv uzavretých ešte v roku 19923. Právne bol proces reštrukturalizácie ruskej vojenskej prítomnosti a štatút ruských vojenských
základní na arménskom území ošetrený radou bilaterálnych dohôd v rokoch 1992 – 1995, vrátane Dohody o ruskej vojenskej základni na území Arménska podpísanej 16. marca 2006. Hlavným
dokumentom vojensko-politickej spolupráce oboch krajín je ale
tzv. „Veľká zmluva“ – Dohoda o priateľstve, spolupráci a vzájomnej obrane uzavretá 27. augusta 1997.
Ruské vojská dislokované na území Arménska (v mestách
Gumri a Jerevan a na vojenskom letisku Erebuni) tak dnes
zahŕňajú: skupinu bojového riadenia ruských vojsk v Arménsku;
102. vojenskú základňu; 426. leteckú skupinu; 520. letecké veliteľstvo4.

Južná (Kazachstan, Kirgizsko, Rusko a Tadžikistan) vojsková
skupina
V súčasnosti existuje politické rozhodnutie o vytvorení štvorstrannej vojskovej skupiny. Spoločný štáb ODKB ukončil prácu
nad projektom Dohody o spoločnej skupine vojsk (síl) stredoázijského regiónu kolektívnej bezpečnosti. Vybudovanie tejto
skupiny predpokladá plán koaličného vojenského rozvoja
ODKB do roku 2010. Predpokladá sa vybudovanie podobnej
skupiny, ako sú východoeurópska a kaukazská. Malo by ísť
o skupinu schopnú čeliť nielen útokom teroristov, ale aj „veľkému ozbrojenému konfliktu“ ohrozujúcemu krajiny ODKB.
Skupina má riešiť úlohy súvisiace s lokalizáciou a zastavením
možných pohraničných konfliktov na vonkajších hraniciach regiónu (región pozostáva z územia Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a subjektov RF priliehajúcich ku kazašskej hranici),
porážkou vojsk agresora a zastavením vojenskej činnosti za podmienok „výhodných“ pre členov ODKB. Skupinu bude riadiť
spoločné veliteľstvo (na rozdiel od východoeurópskej skupiny,
kde je velenie počas krízového obdobia v kompetencii
bieloruského ministerstva obrany). Štruktúru, zloženie a početnosť skupiny a spoločného veliteľstva majú schvaľovať prezidenti Kazachstanu, Kirgizska, Ruska a Tadžikistanu5.

8
3Väčšina

zmlúv sa týkala
rozdelenia vojenského majetku jednotiek bývalej Sovietskej armády dislokovaných na území Arménska
a štatútu ruských ozbrojených síl na území republiky.
Podľa týchto dohôd bola
arménskej strane odovzdaná
výzbroj a vojenská technika
164. motostreleckej divízie
a 15. motostreleckej divízie,
ktoré boli súčasťou 7. gardovej armády bývalého zakaukazského vojenského okruhu a 127. divízia 7. gardovej
armády dislokovaná v Pomri
ostala pod kontrolou RF
(v roku 1995 bola transformovaná na 102. vojenskú
základňu skupiny ruských
vojsk v Zakaukazsku). Jednotky bývalého zakaukazského pohraničného vojenského okruhu na území Arménska sa stali súčasťou vojskovej skupiny „Arménsko“
federálnej pohraničnej služby RF [4]. Obe strany spoločne financujú skupinu
ruských pohraničných vojsk,
ktorá chráni arménske hranice s Iránom a Tureckom –
pozn. aut.

4Vo

vojskovej skupine „Arménsko“ sú zahrnuté 4 pohraničné oddiely. Celkovo
sa vo výzbroji ruských vojsk
nachádza 74 ks tankov T-72,
17 ks obrnených transportérov, 129 ks bojových vozidiel pechoty, 84 delostreleckých systémov, 18 stíhačiek
MiG-29, 2 jednotky systémov S-300V, 1 jednotka systému „Kub“. Početnosť predstavuje vyše 3 500 ľudí [4].

5Ako

základ pre vybudovanie skupiny poslúžia Kolektívne sily rýchleho nasadenia (KSRN). Dnes sa jedná
o 11 práporov (po tri z RF,
Kazachstanu a Tadžikistanu;
a dva z Kirgizska), plus letecký komponent – ruská
vojenská letecká základňa
v Kante (Kirgizsko) [4].
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Mierové misie
V priebehu roka 2006 by mala ODKB disponovať svojím mierovým kontingentom. Podľa vyjadrení tajomníka ODKB Nikolaja Borďužu „k januáru 2006 bol odsúhlasený na 95 % celý balík
dokumentov – základných dohôd a niekoľko normatívnych
aktov, ktoré umožnia vytvoriť potrebný potenciál na realizáciu
mierovej činnosti nielen na území členských krajín organizácie,
ale za určitých podmienok, ktorých splnenie vyžaduje OSN, aj na
území celého SNŠ a v globálnom meradle“. [5]

Vojenské základne
Ruská vojenská letecká základňa v Kante
V súčasnosti je na ruskej základni v Kante dislokovaných 5 útočných lietadiel Su-25, dva vrtuľníky Mi-8, 4 tréningové lietadlá
L-39. Okrem toho sa v budúcnosti plánuje nasadiť v Kante aj
stíhačky Su-27, keďže sa jedná o zaistenie protivzdušnej obrany.
Hovorí sa aj o modernizačných plánoch objektu. Údajne sa
jedná o výstavbu značného počtu objektov pre personál základne. Čo sa týka výzbroje leteckej základne, tá má byť trojnásobne navýšená [4].

Ruská vojenská základňa v Tadžikistane
Ruská základňa má korene v 201. motostreleckej divízii ozbrojených síl RF. V novembri 2005 oficiálne získala štatút vojenskej
základne na území Tadžikistanu. V súčasnosti ruskú vojenskú
základňu tvorí jedna motostrelecká divízia s príslušenstvom.
Tabuľka č. 1: – Ruská vojenská základňa v Tadžikistane
POČETNOSŤ
PERSONÁLU
7 800

BOJOVÉ OBRNENÉ DELOSTRELECKÉ RAKETOMETY MÍNOMETY PROTIVZDUŠNÁ
TANKY
(KS)

128

VOZIDLÁ
(KS)

SYSTÉMY
(KS)

(KS)

OBRANA

314

122 mm
– 66 ks

122 mm
– 12 ks

(KS)
36

Riadené
strely

(PM38 120
mm)

„zem-vzduch“
– 20 ks

(BMP-2,
T-72
BRM-1K,
BTR-80)

94

(2S1),

(BM-21),

152 mm
– 54 ks
(2S3)

220 mm
– 12 ks
(9P140)

(SA-8)
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V budúcnosti sa plánuje dislokácie ruskej vojenskej leteckej
skupiny na tadžickom letisku Gissar 10 km od Dušanbe. Predpokladá sa, že na letisku Gissar bude dislokovaných 6 útočných
lietadiel Su-25 a 12 vrtuľníkov Mi-24 a Mi-8. [4]
ODKB a Afganistan (boj proti pašovaniu a šíreniu narkotík)
Jednou z hlavných hrozieb pre členské štáty ODKB je vzrastajúce pašovanie a šírenie narkotík z Afganistanu, keďže práve
narkobiznis ostáva jedným z hlavných zdrojov financovania medzinárodného terorizmu a nadnárodných zločineckých skupín.
V súčasnosti môžeme konštatovať, že pašovanie narkotík cez rieku Pjandž na afgansko-tadžickej hranici neustále narastá.
ODKB jednoznačne podporuje proces formovania globálnej
protinarkotickej koalície pod patronátom BR OSN. V máji 2004
vytvorila koordinačnú radu riaditeľov kompetentných orgánov pre
boj s nezákonným pohybom narkotík. Všetky štáty hraničiace s Afganistanom podpísali politickú deklaráciu o pripravenosti vybudovať tesný kruh okolo tohto štátu. Prúd narkotík tečúci „severnou trasou“ (Afganistan – stredná Ázia – Rusko – Európa) má
4 smery: Tadžikistan – Uzbekistan – Moskva – Európa; Irán –
Turecko – Gruzínsko – severný Kaukaz; Kirgizsko – Kazachstan
– Ural (Sibír); Turkménsko – Azerbajdžan – Povolžie (Rusko). Jedinou možnosťou, ako znížiť tok narkotík, je vybudovanie antinarkotického pásma okolo Afganistanu spoločnými antinarkotickými operáciami síl EÚ, USA, NATO a RF na území Afganistanu
a krajín strednej Ázie. Keďže stále nebolo prijaté rozhodnutie
o spoločných operáciách, ODKB realizuje svoje vlastné kroky.
Operačno-preventívne operácie „Kanál“ sú zamerané na odhalenie a blokovanie spôsobov pašovania narkotík na „severnej trase“.
Operácia „Kanál – 2005“ bola rozdelená na dve etapy (október
a december) a zúčastnilo sa jej 148 000 príslušníkov špeciálnych
služieb, bezpečnostných orgánov, vnútra, colných a pohraničných
služieb. Pre zablokovanie nelegálnej prepravy narkotík bolo
vytvorených 2 832 stacionárnych postov, 5 323 spoločných operačných skupín pracujúcich na pohraničných územiach či na železničných staniciach, na cestách a letiskách. Bolo „pokrytých“
vyše 1 300 železničných uzlov a staníc, 2 567 ciest, 190 letísk. Na
úrovni pozorovateľov sa operácie zúčastnili predstavitelia kompetentných orgánov Azerbajdžanu, Iránu, Číny, Pakistanu, Uzbekistanu a Ukrajiny.
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Následkom operácie sa podarilo z nezákonného obratu skonfiškovať vyše 11 ton narkotík, vrátane 550 kg heroínu, vyše
1 tony hašišu a vyše 117,6 tony prekurzorov. Bolo odhalených
9 352 zločinov v súvislosti s narkotikami, z ktorých 620 spáchala skupina osôb, 4 793 bolo spojených s predajom a 766 s pašovaním a prevážaním narkotík. Bolo začatých 7 567 trestných
stíhaní. Bolo skonfiškovaných 1 030 ks strelných zbraní a okolo
38 000 ks streliva. [7]
Môžeme konštatovať, že adaptáciu ODKB na moderné výzvy
a hrozby si vyžaduje situácia na južných hraniciach členských
krajín organizácie. Nízka úroveň bezpečnostných zložiek Afganistanu a neschopnosť príslušníkov ozbrojených síl USA
a NATO efektívne čeliť narkobarónom veľmi negatívne vplývajú na situáciu v regióne. Kľúčovú úlohu pri stabilizácii situácie
v oblasti pašovania a šírenia narkotík môže zohrať práve ODKB
v spolupráci s Šanghajskou organizáciou spolupráce, ktorých
efektivitu uznalo aj ministerstvo zahraničia USA v správe o otázkach globálneho terorizmu.

Možné rozširovanie ODKB
Pokiaľ hovoríme o možnom rozširovaní ODKB, máme na mysli
predovšetkým Uzbekistan, ktorý už členom organizácie bol, ale
v roku 1999 z nej vystúpil. Plán Taškentu pripojiť sa k ODKB
sa stal logickým pokračovaním pripojenia sa Uzbekistanu k Eurázijskému ekonomickému spoločenstvu. Jeho plnoprávnym
členom sa stal 25. januára 2006.
Technické aspekty návratu Uzbekistanu do ODKB ešte budú
predmetom rokovaní s členskými štátmi organizácie. Politológovia ale hovoria, že integračný kurz Taškentu smerom k štruktúram SNŠ znamená kardinálny obrat politického vektora krajiny
[1]. Potvrdzuje to aj fakt, že v decembri 2005 Uzbekistan a Rusko uzavreli strategickú dohodu, podľa ktorej budú krajiny koordinovať svoje úsilia pri budovaní regionálneho bezpečnostného systému v strednej Ázii. Kvôli stabilizácii v regióne sa diskutuje o možnosti vybudovania ruskej vojenskej základne na
území Uzbekistanu.
Ako vieme, v Uzbekistane bola od roku 2001 dislokovaná
americká vojenská letecká základňa, ktorá mala slúžiť ako logi96
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stická základňa pre operáciu USA v Afganistane. Až do roku 2005
boli vzťahy medzi Taškentom a Washingtonom na veľmi dobrej
úrovni. Situácia vo vzájomných vzťahoch sa zhoršila v máji 2005,
keď uzbecké vojská krvavo potlačili vzburu v Andižane a zahynuli
aj nevinní ľudia. Vzťahy Taškentu so Západom sa prudko zhoršili
a 29. júla 2005 za podpory Moskvy a Pekingu MZV Uzbekistanu
oficiálne upovedomilo Washington o potrebe stiahnutia amerických vojsk a techniky z leteckej základne Hanabad. Pre Uzbekistan by to znamenalo posilnenie medzinárodnej izolácie a preto
sa Islam Karimov rozhodol pre integráciu s Ruskom, ktorá by mu
mala v budúcnosti priniesť politické a ekonomické dividendy. Nie
je vylúčené, že na oplátku bude Karimov musieť povoliť umiestnenie ruskej vojenskej základne na svojom území.

Závery – vojensko-politická integrácia v rámci
ODKB
Rusko
ODKB pre Rusko predstavuje predovšetkým nástroj na riešenie
úloh národnej bezpečnosti na svojich hraniciach. Pod patronátom RF sa tu de facto vytvára široký obranno-politický priestor
a spoločný vojensko-technický potenciál. V širšom slova zmysle
ODKB napomáha upevneniu pozícií Ruska a kolektívnych pozícií členských krajín vo svete a formovaniu podstatného eurázijského pólu bezpečnosti a stability. Rusko si to uvedomuje
a preto je kľúčovým členom organizácie, ktorý nesie na sebe väčšinu finančných výdavkov.

Arménsko
Arménsko s podporou RF zohráva kľúčovú úlohu v kaukazskom regióne kolektívnej bezpečnosti, keďže je jediným členským štátom ODKB v Zakaukazsku. Arménske vedenie venuje
prioritnú pozornosť posilneniu spoločnej vojskovej skupiny
ruských vojsk a určených arménskych jednotiek. V prípade negatívneho vývoja situácie v regióne sa nevylučuje možnosť jej
posilnenia. Rozvíja sa normatívno-právna základňa spolupráce
Arménska v rámci ODKB aj na bilaterálnom základe. Arménsko
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využíva výhody režimu ODKB týkajúceho sa zľavneného nakupovania zbraní a vojenskej techniky. Pre Arménsko predstavuje ODKB jedno z najpokrokovejších integračných zoskupení
v rámci SNŠ.

Bielorusko
Bielorusko má v tesnom prepojení s RF zohrávať kľúčovú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti vo východoeurópskom regióne
kolektívnej bezpečnosti. Jedná sa druhú krajinu organizácie, čo
sa týka vojenských parametrov. Bielorusko bezprostredne hraničí s členskými krajinami NATO (Poľsko, Litva a Lotyšsko),
čo v kontexte plánovanej redislokácie častí infraštruktúry NATO
na východ značne znepokojuje RF i Bielorusko.
V tomto kontexte obe krajiny neustále riešia otázky posilnenia
spoločného bezpečnostného systému, vypracovávajú dokumenty
o spoločnej hranici ich spoločného štátu, dokumenty o spoločnej
ochrane vzdušnej hranice, migračných otázkach atď. Bielorusko
vystupuje za aktívnejšiu zahraničnopolitickú koordináciu štátov
ODKB najmä v otázkach spolupráce v medzinárodných organizáciách, ohľadom NATO, účasti členských štátov v EAPC,
afganského a irackého problému. Bieloruské vedenie kladie najväčší dôraz na posilnenie vojenskej spolupráce vo východoeurópskom regióne a konkrétne na spoločnú regionálnu skupinu vojsk:
predovšetkým zvýšenie bojovej pripravenosti skupiny, otázky
materiálno-technického charakteru zabezpečenia vojsk, vypracovanie vojenskej doktríny spoločného štátu, vybudovanie spoločného regionálneho systému PVO Bieloruska a RF. Značnú
úlohu v PVO – sledovanie vesmírneho priestoru a varovanie pred
raketovým útokom zohráva rádiolokačná stanica „Volga“ na bieloruskom území.
Vzhľadom na to, že je Bielorusko jednou z najviac ekonomicky rozvinutých členských krajín ODKB, spoločne s RF poskytuje za veľkých zliav vojensko-technickú podporu svojim
spojencom (predovšetkým Arménsku a Tadžikistanu). Keďže
bieloruská ústava neumožňuje vysielať vojenské kontingenty na
územia iných štátov, je vojensko-ekonomická a vojensko-technická spolupráca jedným z hlavných druhov pomoci Bielorusov
členským štátom ODKB. Podstatu tvorí vojensko-ekonomická
spolupráca RF a Bieloruska. Okolo 200 ruských obranných zá98
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vodov udržiava vzťahy takmer so 120 organizáciami bieloruského vojensko-priemyselného komplexu.

Kazachstan
Kazachstan je iniciátorom mnohých integračných procesov
postsovietskeho priestoru. Ešte v roku 1994 prezident Nursultan Nazarbajev vystúpil s návrhmi ohľadom vytvorenia Eurázijskej únie, ktoré obsahovali aj tézy týkajúce sa zaistenia bezpečnosti členských krajín. Konkrétne jeho projekt zahŕňal tézy
o vytvorení jednotného obranného priestoru, spoločnej ochrane
hraníc, vytvorení mierových síl pre zaistenie stability a riešenie
konfliktov v členských krajinách a medzi nimi. Na základe kazašskej iniciatívy boli podniknuté dôležité kroky s cieľom prehĺbenia integrácie v rámci vtedy ešte DKB: vyhlásenie vojenskopolitických vzťahov medzi členskými štátmi za prioritné oproti
vojenským vzťahom s tretími štátmi; vytvorenie štábneho orgánu DKB ako samostatnej od SNŠ štruktúry; aktivizácia vojensko-technickej spolupráce a vyškolenie kádrov za zľavnených
podmienok v rámci DKB; rozvíjanie spolupráce medzi regionálnymi systémami kolektívnej bezpečnosti.
Čo sa týka zaistenia vlastnej bezpečnosti členských štátov, tu
kazašská strana kladie dôraz na potrebu maximálneho rozšírenia
vojensko-technickej spolupráce v rámci ODKB, na rozvoj mobilných síl, vysoko presných zbraní, letectva, PVO, moderných
prostriedkov spravodajstva a prieskumu a pod.

Kirgizsko
Kirgizsko sa v rokoch 1999 a 2000 stalo objektom útoku zo strany
teroristických skupín a preto maximálne potrebovalo organizáciu
ako DKB, neskôr ODKB, ktorá by mu garantovala bezpečnosť.
Po vpáde militantov na územie kirgizského batkinského okresu
v lete a na jeseň 1999 a 2000 poskytli v súlade s DKB RF, Kazachstan, Tadžikistan a Arménsko krajine pomoc. Kirgizsko sa v maximálnej miere angažovalo a angažuje v budovaní KSRN. V Biškeku je dislokovaná stála operačná skupina štábu KSRN. Veľmi
dôležitým rozhodnutím bolo vytvorenie leteckého komponentu
KSRN. Od 28. apríla 2003 je v meste Kant na území Kirgizska
dislokovaná ruská letecká vojenská základňa.
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Tadžikistan
Tadžikistan zaujíma strategicky dôležité postavenie – na južnej
hranici zóny zodpovednosti ODKB. Jedná sa prakticky o najviac
ohrozovanú krajinu z pohľadu teroristickej a narkotickej hrozby.
Toto určuje význam republiky vo všetkých hlavných sférach činnosti ODKB. Tento význam sa naplno prejavil až po dosiahnutí
politického prímeria v Tadžikistane, v čom istú úlohu zohrali aj
štruktúry DKB. V roku 2001 Tadžikistan spoločne s RF podporil jednotky Severnej aliancie v Afganistane, ktoré zohrali hlavnú
úlohu pri porážke Talibov. Toto znamenalo podstatný vklad do
zaistenia bezpečnosti južných hraníc SNŠ a DKB. Transformácia
201. motostreleckej divízie na ruskú vojenskú základňu v Tadžikistane v roku 2005 taktiež pomohla zvýšeniu úrovne vojenskej
spolupráce s RF a v rámci ODKB. Zvýšenie objemu toku narkotík z Afganistanu zvýrazňuje dôležitosť úlohy spolupráce Tadžikistanu s členskými štátmi ODKB v otázkach čelenia šíreniu
narkotík. Tu, tak ako aj predtým, podstatnú úlohu zohráva pohraničná spolupráca a vybavenie pohraničných postov modernou
technikou.

Implikácie pre Slovensko
ODKB má pre Slovenskú republiku dvojaký význam. Jednak sa
jedná o neustále posilňovanie rusko-bieloruskej vojskovej skupiny vo východoeurópskom regióne ODKB. Tento región susedí
priamo s členskými krajinami NATO a je logické, že kroky smerujúce ku koncentrácii ozbrojených síl pri ich hraniciach vyvolávajú znepokojenie. Na druhej strane to môžeme poprieť tvrdením, že sa jedná prevažne o výzbroj obranného charakteru. Okrem toho, pôsobenie ODKB vo východoeurópskom regióne
komplikuje realizáciu cieľov zahraničnej politiky SR týkajúcich sa
nastolenia „demokratického režimu“ v Bielorusku.
Je však potrebné uznať, že pôsobenie organizácie v kaukazskom a stredoázijskom regióne napomáha stabilizácii, čo SR
vyhovuje. Prípadná destabilizácia v obidvoch regiónoch by mohla
mať na SR ekonomický dopad. Síce nie sme priamo napojení na
dodávky energetických surovín z týchto regiónov, ale kríza by
„napomohla“ prudkému zvýšeniu cien.
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Okrem toho je tu aj afganská otázka súvisiaca s prítomnosťou
a úlohou našich vojakov, ale predovšetkým pašovaním a šírením
narkotík. V tejto oblasti zdieľame rovnaké záujmy ako ktorákoľvek členská krajina ODKB. Slovensko figuruje už nielen ako
tranzitná krajina pre pašovanie narkotík, ale značná časť narkotík
u nás aj ostáva, čo znamená, že sa stávame cieľovou krajinou.
Z toho pramení potreba aktivizácie diskusie o možnej spolupráci s ODKB pri budovaní „antinarkotického pásma“ okolo Afganistanu v rámci NATO.
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Úvod
Organizácia islamskej konferencie (OIK) má v roku 2005/2006
57 členov a 11 pozorovateľov z radov štátov a medzinárodných
organizácií. Jej hlavným poslaním je zachovávať islámske
duchovné, etické, sociálne a ekonomické hodnoty, ktoré sú jedným z dôležitých faktorov pri dosahovaní pokroku ľudstva [2].
Jednotiaci element celej organizácie je ochrana islámu za predpokladu, že spoločná viera bude tvoriť spoločné záujmy. Ale
časté mocenské spory medzi krajinami o vplyv v OIK a nespôsobilosť formulovať jasnú a jednoznačnú politiku spravili z tejto
organizácie skôr symbolické miesto na stretávanie a rozhovory.

Problémy a ciele OIK
Hlavnými súpermi o vplyv sú Irán a Saudská Arábia, ktorá je aj
najväčším prispievateľom do rozpočtu OIK. Recipročne je nazývaná ako strážca dvoch svätých mešít, čo samo osebe hovorí o jej
vplyve v organizácii. Problémy spôsobuje aj používanie islámu
ako základu OIK a súvisiaci diskurz o tom, ktorá interpretácia
je správnejšia a ktorý je ten správny islámsky pohľad na právo
a spravodlivosť.
Nemenej dôležitým cieľom je ochrana svätých miest (Jeruzalem) a podpora Palestínčanov v boji za oslobodenie spod okupácie. Práve táto problematika je označovaná ako centrálna pre
všetkých muslimov. OIK je jedinou islámskou organizáciou,
ktorá spojila muslimské štáty sveta a je koordinačným centrom
103
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„jednotnej islámskej akcie“[3]. Otázkou však ostáva, prečo organizácia s takým obrovským potenciálnom je tak veľmi bezzubá
pri riešení tejto problematiky. Určitú rozčarovanosť a bezmocnosť vyjadril na summite v roku 2003 malajský premiér Mahathir:
„Máme 1,3 miliardy ľudí. Máme najväčšie zásoby ropy na svete.
Máme obrovské bohatstvo…Poznáme fungovanie svetovej
ekonomiky a financií. Kontrolujeme 57 zo 180 štátov sveta. Naše
hlasy môžu tvoriť a rušiť medzinárodné organizácie…Viac ako
polovicu storočia bojujeme za Palestínu. Čo sme dosiahli? Nič.
Sme na tom horšie ako predtým“[4]. V súvislosti s Palestínou je
nutné poznamenať, že kým OIK formálne odsudzuje terorizmus
vo všetkých jeho formách, palestínskych teroristov považuje za
legitímnych bojovníkov za slobodu. Pre OIK je jediným riešením
izraelsko-palestínskeho konfliktu utvorenie palestínskeho štátu.
OIK sa potkýna na tom, že je založená na dvoch základoch:
idealistickom – idea jednoty pod spoločným náboženstvom
priťahuje masy a pragmatickom – štátna suverenita, na ktorej
si OIK zakladá a zdôrazňuje to dostatočne vo svojej charte,
nemôže byť obetovaná tomuto cieľu. OIK sa pokúša tieto dva
základy spojiť. Koncept panislámizmu sa pomáha vytvárať pocitom spoločnej histórie, ktorý má tieto veľmi rôznorodé štáty
spájať. Napriek tomu však existujú štáty, ktoré považujú napr.
USA za „veľkého satana“ a niektoré sú ochotné hostiť americké
jednotky na svojom území [1].
Nový generálny tajomník OIK prof. Ekmeleddin Ihsanoglu,
ktorý bol na čelo tejto organizácie zvolený začiatkom roku 2005,
si dal za priority svojej misie fundamentálnu reformu organizácie.
Zmeniť by sa mala Charta OIK a paralelne s tým by sa mali upraviť aj mechanizmy vytvárania a implementácie rezolúcií OIK.
V Sanná v Jemene sa 28. – 30. júna 2005 uskutočnilo 32. zasadnutie islámskej konferencie ministrov zahraničných vecí. Generálny tajomník OIK aj tu vo svojom príhovore narážal na
hlavný problém tejto organizácie, teda na neaplikovateľnosť rezolúcii a opäť volal po ich zracionálnení. Táto iniciatíva by mohla viesť k zmene doteraz len „deklaratívnej“ organizácie.
Islámsky svet v septembri 2005 riešil na pôde OSN problematiku detskej úmrtnosti negatívne vplývajúcej na demografickú situáciu. Zo 16 krajín s najvyššou úmrtnosťou detí vo
svete je 11 členov OIK. Okolo 4,3 mil. detí mladších ako 5 rokov
tam ročne zomiera na liečiteľné choroby a podvýživu – väčšina
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z nich do prvého roku života. Miléniové rozvojové ciele deklarujú do roku 2015 o. i. 50 % zníženie chudoby a hladu, univerzálne
základné vzdelanie, dvojtretinové zníženie detskej a materskej
úmrtnosti [5]. Ale ani polovica zo štátov OIK nie je na ceste
k naplneniu týchto cieľov, čo svedčí aj o efektívnosti tejto organizácie a o kooperácii medzi jej jednotlivými štátmi.

Terorizmus a deklaratívna reforma na summite
v Mekke
Saudský kráľ Abdulláh v úvodnom príhovore summitu OIK
v Mekke 7. decembra vyzval muslimské štáty na zjednotenie
a boj proti extrémistom, ktorí „uniesli“ islám. Kráľ odporučil
členom OIK, aby robili väčšie pokroky vo výučbe k tolerancii
a umiernenosti. Ruský delegát na summite povedal, že RF plne
podporuje snahy OIK v boji proti terorizmu. Summit sa taktiež
zaoberal tým, ako chrániť islám pred útokmi z vonku a ako zastaviť extrémistických islámskych vodcov.
Na záver tohto summitu bola prijatá deklarácia, kde zúčastnené štáty odmietajú terorizmus a všetky formy extrémizmu
a násilia. Vyjadrujú tiež nevôľu nad rastúcou islámofóbiou po
celom svete a sú odhodlané použiť všetky dostupné prostriedky
na boj proti týmto fenoménom. Rovnako tak bol schválený
dlhodobý strategický dokument s názvom „Desaťročný akčný
program na čelenie výzvam, pred ktorými stojí muslimská umma
v 21. storočí“. Tento dokument pokrýva široké spektrum problémových oblastí v politickej, sociálno-ekonomickej, kultúrnej
a rozvojovej oblasti. Z bezpečnostnej oblasti je najvýznamnejšie
odhodlané vyhlásenie bojovať proti terorizmu vo všetkých jeho
formách a odlíšiť ho „od legitímneho odporu voči cudzej moci“[6], čo je jasnou narážkou na dianie v Palestíne. Ďalej sa
v dokumente vyzýva na boj proti islámofóbii, ktorý ma byť
vedený vysvetľovacou kampaňou o pravých hodnotách islámu.
Muslimské krajiny tiež majú byť podporované v boji proti
extrémizmu a terorizmu. V otázke Palestíny si kladie program za
cieľ odstránenie „rasistického“[6] separačného múru, úplné stiahnutie Izraela z Golanských výšin, z teritória Libanonu a východného Jeruzalemu a vytvorenie palestínskeho štátu s Jeruzalemom ako hlavným mestom. OIK chce v celom mierovom pro105
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cese hrať väčšiu úlohu ako doteraz. Cieľom programu je aj zásadná reforma celej OIK, ktorá by nemala obísť ani zmenu jej
názvu a posilnenie právomocí generálneho tajomníka a celej organizácie.
Snahy po reforme reflektujú to, čo vnímajú mnohí predstavitelia muslimských krajín, t. j. že OIK vykazuje len veľmi málo
činnosti okrem lobovania a summitov, ale rétoricky je dokonale
v súlade s náladami muslimského sveta. Postavila sa však do nemožnej pozície a musí hľadieť do priepasti medzi deklarovanými ideálmi a realitou.

Implikácie pre Slovensko
OIK vzhľadom na svoju priširokú členskú bázu, ešte širšie záujmy a notorickú neefektívnosť pri presadzovaní konkrétnych
riešení problémov nie je relevantným partnerom pre rokovania
so Slovenskom. Perspektívnejšie je rokovanie s jednotlivými
členskými štátmi na bilaterálnej úrovni.
ZDROJE

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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Úvod
Šanghajská organizácia spolupráce (ŠOS) je najväčšou ázijskou
regionálnou organizáciou1. Štatút Ruska a Číny ako stálych členov BR OSN podstatne zvyšuje politický potenciál tejto organizácie pri rozhodovaní o kľúčových problémoch medzinárodnej
a regionálnej bezpečnosti. Berúc do úvahy rastúci záujem expertno-analytických kruhov o perspektívy ŠOS sa môj príspevok
bude okrem prehľadu kľúčových udalostí venovať aj samostatným faktorom, ktoré môžu ovplyvniť budúcnosť tejto organizácie. Pri analýze činnosti ŠOS je veľmi dôležité brať do úvahy záujmy Číny, o. i. v energetickej sfére. Čína, ktorá je spoločne s Ruskom kľúčovou krajinou tejto štruktúry, bude zohrávať čoraz
väčšiu úlohu v stredoázijskej politike, čo ovplyvní aj ďalšiu činnosť ŠOS ako vplyvnej medzinárodnej organizácie.

Summit ŠOS v Astane (júl 2005)
V júli sa v Astane (Kazachstan) uskutočnilo stretnutie hláv členských štátov ŠOS. V prvom rade je potrebné spomenúť, že
Rusko, Čína a krajiny strednej Ázie (všetky okrem Turkménska)
poskytli štatút pozorovateľa Indii, Iránu a Pakistanu a vyslovili sa
za posilnenie ekonomických vzťahov a boja proti terorizmu.
Okrem toho vystúpili proti koncepcii unipolárneho sveta a „farebným revolúciám“ v regióne.

1Územie

členských štátov
zaberá značnú časť eurázijského kontinentu (vyše
30 mil. m2) a zaisťuje pre
nich geostrategický prístup
do Európy na západe a do
ázijsko-tichomorského regiónu na východe. Pri tom sa
celkový počet obyvateľov
členských krajín ŠOS približuje k 1, 455 mld. ľudí (okolo 25 % obyvateľstva planéty) [1].
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2Dohodli sa na vytvorení
jednotného registra medzinárodne stíhaných osôb
v oblasti terorizmu; vypracovaní jednotných princípov zastavenia činnosti teroristických, separatistických
a extrémistických organizácií, ktoré sú zakázané v členských štátoch ŠOS; spolupráci pri organizácii a uskutočnení spoločných antiteroristických cvičení; prijatí
opatrení na svojich územiach proti činnosti teroristov, vrátane tej, ktorá je
nasmerovaná proti záujmom iných štátov; vypracovaní jednotných východísk
a štandardov monitoringu
peňažných prevodov, pohybu finančných prostriedkov osôb a organizácií, podozrivých z prepojenia s terorizmom – pozn. aut.
3„V

súčasnosti konštatujeme
pozitívnu dynamiku, stabilizáciu vnútropolitickej situácie v Afganistane“, hovorí
sa v deklarácii, ktorá bola
schválená počas summitu.
Následne deklarácia pokračuje: „Berúc do úvahy ukončenie aktívnej vojenskej fázy antiteroristickej operácie
v Afganistane, členské štáty
ŠOS považujú za nevyhnutné, aby príslušní účastníci antiteroristickej koalície
stanovili konečné termíny
dočasného využívania objektov infraštruktúry a dislokácie vojenských kontingentov na území členských krajín ŠOS“ [6].

108

I. KAPITOLA – ŠOS: nový pól eurázijskej geopolitiky

V Astane členovia ŠOS podpísali celkom 7 dokumentov2.
Málokto mohol v roku 1996 predpokladať, že členské štáty tzv.
Šanghajskej päťky – Rusko, Kazachstan, Kirgizsko, Čína a Tadžikistan, ktoré podpísali Dohodu o posilnení dôvery vo vojenskej oblasti v oblasti hraníc, v priebehu piatich rokov vytvoria
organizáciu, ktorá bude ašpirovať na vplyv v medzinárodných
záležitostiach. V roku 2001 sa Šanghajská päťka transformovala
na ŠOS, ku ktorej sa pripojil Uzbekistan. Ešte nečakanejšie bolo
to, že ŠOS zosilnela natoľko, že počas summitu v Astane požiadala, aby účastníci antiteroristickej koalície v Afganistane na
čele s USA stanovili presné termíny stiahnutia vojenských kontingentov z územia Uzbekistanu a Kirgizska3. Myslia sa tým vojenské základne, ktoré využívali a využívajú predovšetkým ozbrojené
sily USA/NATO, a to v uzbeckom meste Hanabad a v medzinárodnom letisku Manas pri Biškeku (Kirgizsko). Podľa všetkého ako iniciátor požiadavky stanovenia konečných termínov
stiahnutia kontingentov vystúpil prezident Uzbekistanu Islam
Karimov. Je ale očividné, že táto iniciatíva bola pripravovaná
všetkými členskými štátmi ŠOS, keďže bola veľmi detailne prepracovaná potenciálna kompenzácia tých strát Kirgizska, ktoré
utrpí v prípade zrušenia základne v Manase. Za bývalého prezidenta Kirgizska Askara Akajeva sa prítomnosť na území republiky leteckej základne Manas a ruskej základne v meste Kant
považovala za prvok multivektorovej zahraničnej politiky. Popri
tom Biškek disponoval stabilnými zdrojmi finančných ziskov
v podobe platby za prenájom základne. Prezident Kirgizska v zastúpení Kurmanbek Bakijev (neskôr sa stal prezidentom) podporil ŠOS vo všetkých bodoch a tým pádom uskutočnil svoju geopolitickú voľbu. Tento krok kirgizského vedenia neostal bez povšimnutia – ihneď po ukončení summitu Čína poskytla Kirgizsku
nenávratnú pomoc vo výške 6 mil. USD. Odchod USA z Manasu
môže byť Kirgizsku kompenzovaný prostredníctvom vytvorenia
antiteroristického centra v meste Oš. Táto myšlienka bola zverejnená v čínskych médiách krátko pred summitom ŠOS v Astane.
Peking sa takýmto spôsobom pokúsil o skúšku reakcie Ruska,
keďže v prípade organizácie centra bude v Oši dislokovaný čínsky vojenský kontingent.
Počas stretnutia v Astane otázka organizácie ošskej antiteroristickej základne nebola prejednávaná, otázku ohraničilo len vyhlásenie prezidenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva, že je
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potrebné vypracovať mechanizmy operatívneho reagovania na
krízové situácie [11]. Pod spomínanými mechanizmami je potrebné chápať otvorenie centra v Oši alebo inom kirgizskom meste vo
Ferganskom údolí. Základňa by umožnila ŠOS kontrolovať situáciu v údolí – najnebezpečnejšom regióne strednej Ázie.
Astan znamená okamih zmeny vektoru smerovania štátov
stredoázijského regiónu. Predtým sa orientovali v svojej politike
na USA (prípad Uzbekistanu), resp. aj na USA a počas summitu
sa rozhodli vytvoriť nový pól vplyvu. Čiastočne je za to zodpovedný aj Washington podporou „farebných revolúcií“ v Gruzínsku, na Ukrajine a v Kirgizsku. Tento projekt transformácie
postsovietskych režimov znepokojil lídrov stredoázijských republík. Nie je náhoda, že sa téma „farebných revolúcií“ napriek
výzve prezidenta RF Putina nevzďaľovať sa od programu summitu (terorizmus, separatizmus, extrémizmus) neustále dostávala
do pozornosti vo vystúpeniach jeho kolegov. Prvý začal diskutovať o probléme „farebných revolúcií“ čínsky výkonný tajomník
ŠOS4. Islam Karimov upriamil pozornosť prítomných na nebezpečenstvo vonkajších zásahov do regiónu, ktorý sa nachádza
v „stave strategickej neurčitosti“. Prezident Tadžikistanu Enomali Rachmonov sa vyjadril ešte tvrdšie: „Za podmienok nedostatku prírodných zdrojov, ostrej ekonomickej konkurencie je
očividné, že sa boj o nadvládu nad strategickými zdrojmi a kontrolu ekonomicky dôležitého stredoázijského regiónu budú naďalej vyostrovať. Preto sa stredná Ázia podľa všetkého stane
v najbližších rokoch miestom geopolitického a geostrategického
súperenia rôznych síl“. [11]

Vojenské cvičenia a ŠOS
V auguste 2005 sa uskutočnilo rusko-čínske vojenské cvičenie
„Mierová misia – 2005“. Jednoznačne môžeme konštatovať, že
tieto manévre budú ešte dlho ovplyvňovať svetovú politiku.
Napriek tomu, že sa cvičenie nerealizovalo pod záštitou ŠOS
(ako je známe, neobsahuje vojenský komponent), zúčastnili sa
ho dve krajiny, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu v organizácii a aj
preto je potrebné ho hodnotiť v kontexte pôsobenia ŠOS.
A okrem toho, ako povedal náčelník ruského generálneho štábu
Balujevskyj, ŠOS môže zadať úlohu ozbrojeným silám akejkoľvek členskej krajiny. [4]

4Podľa

jeho názoru export
hotového modelu sociálneho vývoja „nemôže priviesť
k progresu spoločnosti“, ba
naopak, „vytvorí chaos, naruší normálny proces politického a ekonomického vývoja, vráti spoločnosť dozadu“. „Je potrebné v plnej
miere garantovať právo národov každého štátu na vlastnú cestu rozvoja, vážiť si ich
národnú špecifiku a historické tradície.“ [11]
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Cvičenie „Mierová misia“ bolo viac než len manévre. Jednalo
sa o krok k vybudovaniu nového systému bezpečnosti v Ázii,
ktorého hlavným prvkom sa má stať práve ŠOS. Čo teda presne
nacvičovali čínski a ruskí vojaci? Existuje viacero názorov. Podľa
jednej skupiny pozorovateľov využila Čína vojenské cvičenie na
postrašenie Taiwanu, iní si zas myslia, že Rusko využilo manévre
na demonštráciu ruských zbraní, ktoré by chcelo predať Číne.
Viacerí experti sú presvedčení o tom, že išlo o nácvik mierovej
operácie na Kórejskom polostrove. [3] Je pravdou, že dnes sa
Peking politicky sústreďuje na problém Taiwanu, ale je možné
povedať, že rusko-čínske cvičenie je klonom operácie v Kórei.
Je dôležité chápať, že pri realizácii daného cvičenia Čína, ani
Rusko nemajú v úmysle nič konkrétne, jednoducho sa jednalo
o nácvik modelu. Nacvičovanie spoločnej mierovej operácie
v Kórei je ideálnym modelom pre rusko-čínske vojenské cvičenie. Po prvé, destabilizácia situácie na polostrove nevyzerá ako
niečo nemožné. Situácia v KĽDR a vzťahy medzi oboma Kóreami predstavujú faktor neurčitosti pre všetkých hráčov. Po druhé,
situácia na Kórejskom polostrove sa priamo dotýka ruských záujmov. Po tretie, Kórejský polostrov je ideálnym miestom pre
skúšku síl na pozadí narastajúceho americko-čínskeho súperenia.
Taiwan sa na to až tak nehodí, keďže je pre Čínu príliš dôležitý,
než aby ho vystavovala útoku. Vojenský útok ohrozí ekonomický
potenciál Taiwanu a nadlho odvráti od Pekingu značnú časť
populácie ostrova. Kórejský polostrov predstavuje niečo iné.
KĽDR bola Washingtonom zaradená do „osi zla“, v Južnej
Kórei je dislokovaný americký kontingent a za istých okolností
(napr. pri neočakávanom páde režimu v KĽDR alebo v prípade
zjednotenia Kóreí) sú Čína a USA jednoducho odsúdení na
súperenie o vplyv nad polostrovom. Nebude to nevyhnutne znamenať priamy stret alebo konflikt, ale vojenský potenciál a pripravenosť použiť silu budú mať rozhodujúci význam. O nič
menšiu úlohu pri určení „víťaza“ nebude zohrávať schopnosť
vytvoriť koalíciu krajín pre uskutočnenie mierovej operácie, ktorá je prijateľná pre Kórejčanov. ŠOS predstavuje prakticky
hotovú platformu pre ňu. Nie nadarmo sa rusko-čínskeho cvičenia zúčastnili aj pozorovatelia z iných členských krajín ŠOS,
a krajín, so štatútom pozorovateľa: Iránu, Pakistanu, Indie a Mongolska. Týmto cvičením Čína preukázala, že je ochotná fungovať aj v rámci koalície, kým predtým sa predpokladalo, že vždy
110

Viktor KOVAĽOV, Richard CELDER

budú fungovať samostatne. Hoci to, čo bolo zrealizované
v rámci rusko-čínskeho vojenského cvičenia, je zatiaľ viac politickou demonštráciou než realitou. Rusko-čínska demonštrácia
vojensko-politických možností obsahuje ešte jedno dôležité
posolstvo – v určitých sférach je Rusko pripravené fungovať
v dvojici s Čínou, plniac úlohu „čísla 2“. Toto „číslo 2“ je však
veľmi dôležité, keďže dopravu, fungovanie PVO, protitankovú
obranu zaisťovali počas cvičenia práve Rusi5.
Treba spomenúť ešte jeden aspekt cvičenia. Ešte pred jeho
začiatkom Sergej Ivanov vyhlasoval, že Rusko kladie hlavný dôraz
na demonštráciu svojej vojenskej techniky. [7] Ruské ministerstvo
obrany chce prudko aktivizovať vojensko-technickú spoluprácu
s Pekingom, ktorá za pol druha roka značne upadla. Problém je
v tom, že ruský generálny štáb nepovažuje Čínu za vojenského
spojenca Ruska a preto je predaj niektorých druhov novej ruskej
techniky do tejto krajiny zakázaný. Časť nových zbraní Číňania
od Rusov predsa len dostávajú, ale so špeciálne zníženými bojovými charakteristikami. Okrem toho Rusko veľmi neochotne predáva do Číny celý komplex licencií na výrobu zložitých zbrojných
systémov. Ministerstvo obrany RF napríklad súhlasilo s predajom
Číne licencie na výrobu stíhačiek Su-27, ale odmietlo jej predať
licenciu na výrobu motorov k nim.
Ešte donedávna to Číňanov neznepokojovalo. Kvôli embargu
na vojenské dodávky zo strany EÚ a USA sa Čína nemôže chváliť veľkým počtom dodávateľom modernej vojenskej techniky
a bola nútená ju kupovať prevažne od RF. Ruský obchod so
zbraňami dodávanými Číne bol teda budovaný na základe princípu „ber čo dávajú“. A Čína brala. Za posledné roky Rusko
predalo Číne okolo 200 lietadiel štvrtej generácie, niekoľko
PVO S-300 a vyše 10 rôznych lodí a ponoriek v celkovej sume
vyše 15 mld. USD. Len za rok 2004 export ruskej vojenskej techniky do Číny činil takmer 2,3 mld. USD [2].
Ale už v roku 2004 sa nálady Číňanov zmenili. Predseda Štátnej rady Číny Wen Ťia-pao vyhlásil, že systém dodávania hotovej
vojenskej techniky z Ruska bol už vyčerpaný, a že prišiel čas
hľadania nových foriem spolupráce. A minister obrany Číny
Cchao Kang-čchuan navrhol zrušenie všetkých ohraničení na
dodávky ruskej vojenskej techniky do Číny a zaistenie prístupu
čínskych špecialistov k tajnému know-how ruského vojenskopriemyselného komplexu. Ruské ministerstvo obrany návrh Čí-
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5Okrem toho možno povedať, že ruské ozbrojené
sily ako „číslo 2“ súčasne
plnili ešte jednu dôležitú
funkciu – zaisťovali strategické krytie regionálnej mierovej operácie. 24. augusta
počas aktívnej fázy ruskočínskych manévrov raketové
vojská strategického významu úspešne vystrelili raketu
SS-20 (Satan podľa klasifikácie NATO) a okrem toho
sa cvičenia zúčastnili ruské
strategické bombardéry Tu95 a Tu-160.
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6Taktiež

sa medzi princípmi
spomína: nekompromisnosť
a neodvrátiteľnosť potrestania osôb a organizácií za terorizmus, separatizmus a extrémizmus; komplexný prístup k boju proti terorizmu,
separatizmus a extrémizmu
s využitím preventívnych,
právnych, politických, sociálno-ekonomických, propagandistických a iných nástrojov; neprípustnosť konfesného a iného pozadia
boja proti terorizmu; neposkytovanie podpory organizáciám a osobám podozrivým z teroristickej, separatistickej a extrémistickej činnosti; neposkytovanie útočiska osobám podozrivým
z teroristickej, separatistickej a extrémistickej činnosti;
jednotný prístup k možnosti
použitia adekvátnych prostriedkov pri vzniku hrozieb
pre bezpečnosť členských
krajín ŠOS v oblasti terorizmu, separatizmu a extrémizmu; zaistenie vzájomnej
ochrany informácií utajeného charakteru získavaných
v procese spolupráce; uznanie priority spoločných rozhodnutí ohľadom boja proti
terorizmu, separatizmu a extrémizmu, boj proti kyberterorizmu. [9]

7Bolo

vypracovaných 7 projektov právnych dokumentov, vrátane projektu dohody o organizácii a realizácii
spoločných antiteroristických krokov na území členských štátov ŠOS a o technickej ochrane informácií
v rámci RATŠ, pravidiel narábania s utajovanými informáciami v RATŠ a pod. –
pozn. aut.
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ňanov prakticky odignorovalo, následkom čoho sa vojenskotechnická spolupráca s Čínou prakticky úplne zastavila.
Až po rokovaniach Vladimíra Putina a Chu Ťin-tchaa v júli
2005, ktoré priniesli konečné rozhodnutie o uskutočnení spoločného vojenského cvičenia, sa podarilo odblokovať časť
„zmrazených“ kontraktov. Napríklad spoločnosť „Saľut“ podpísala s Čínou zmluvu vo výške 300 mil. USD na dodávku
100 motorov AL-31FN pre ľahkú čínsku stíhačku J-10. Strojársky závod Černyševa spoločne so závodom Klimova uzavreli s Čínou zmluvu vo výške 200 mil. USD na dodávku 100 motorov RD-93 pre stíhačku FC-1, ktorú Čína vyrába spoločne
s Pakistanom [5]. A to nie je koniec. Ak Rusko radikálne zvýši
úroveň techniky ponúkanej Číne a zruší najprísnejšie ohraničenia na dodávku technológií, export ruskej vojenskej techniky do
Číny sa môže zvýšiť zo súčasných 2,2 mld. USD na 3 – 4 mld.
USD ročne.

Boj proti terorizmu a ŠOS
Počas summitu v Astane bola schválená Koncepcia pre spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu. Tá určuje hlavné ciele,
úlohy, princípy, smery a formy spolupráce členských štátov ŠOS
v danej sfére a mechanizmus jej realizácie. Medzi princípmi
spolupráce sa spomínajú dodržiavanie všeobecne uznávaných
princípov a noriem medzinárodného práva; vzájomná dôvera;
vzájomné rešpektovanie suverenity, rovnosti a územnej celistvosti; nedopustenie použitia praxe „dvojitých štandardov“ v medzinárodných úsiliach v oblasti boja proti terorizmu, separatizmu
a extrémizmu; vzájomné uznávanie konania terorizmu, separatizmu a extrémizmu nezávisle od toho, či legislatíva členských
krajín ŠOS zahŕňa príslušné konanie do tej istej kategórie zločinov alebo ho opisuje s pomocou takých istých termínov6.
Prezentovaná bola správa predsedu Regionálnej antiteroristickej štruktúry (RATŠ) o činnosti RATŠ v roku 2004. Jednou
z hlavných činností štruktúry v roku 2004 bolo formovanie normatívnej právnej základne pre spoluprácu členských štátov ŠOS
v sfére boja proti terorizmu, separatizmu a extrémizmu7. Správa konštatuje potrebu zavedenia inštitútu stálych predstaviteľov
členských štátov ŠOS pri RATŠ, aby sa mohla zabezpečiť
spolupráca Výkonného výboru (VV RATŠ) s kompetentnými
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orgánmi členských štátov organizácie. V súvislosti s tým expertná skupina vypracovala projekty uznesenia o stálych predstaviteľoch členských štátov ŠOS pri RATŠ a pravidiel spolupráce
VV RATŠ ŠOS s kompetentnými orgánmi členských štátov
ŠOS8. V rámci medzinárodnej spolupráce VV RATŠ ŠOS spolupracoval s regionálnym predstaviteľom OSN pre narkotiká
a organizovaný zločin v strednej Ázii, OBSE v Uzbekistane
a diplomatickými misiami akreditovanými v Uzbekistane v otázkach boja proti terorizmu, separatizmu a extrémizmu. Na základe pozvania zo strany Antiteroristického centra SNŠ sa predstavitelia VV RATŠ zúčastnili na sústredení velenia antiteroristických jednotiek členských štátov SNŠ a na spoločnom
cvičení „Rubež-2004“ v Kirgizsku a „Antiteror-2004“ v Moldavsku. [10]

Budúcnosť ŠOS
V súčasnosti sme svedkami vzniku nového strategického bloku.
ŠOS bola vytvorená ako jedna z regionálnych organizácií spoločne s Colnou úniou, Euroázijským ekonomickým priestorom
a pod. V podstate týchto všetkých iniciatív ležal geopolitický
model prezidenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva a jeho
videnie eurázijského priestoru.
V rokoch 2003 – 2004 integračné procesy v rámci SNŠ zaznamenali neúspechy. Jednalo sa o „farebné revolúcie“, následkom
ktorých sa k moci v Gruzínsku a na Ukrajine dostali prevažne
proatlanticky orientovaní ľudia. RF a iné krajiny regiónu to považovali za faktor silnejúceho vplyvu USA a preto sa snažili
spoločne mu čeliť. Z tohto vyplynula aktivizácia činnosti ŠOS.
Hlavná pozornosť v rámci organizácie sa sústreďuje na Čínu.
Je zaujímavé, že ešte nedávno sa štáty regiónu pozerali na Peking
s obavami kvôli demografickej hrozbe a tempu rastu, čo podľa
nich v budúcnosti mohlo znamenať pohltenie slabých krajín
SNŠ. V súčasnosti táto hrozba ustúpila do pozadia pred fenoménom „farebných revolúcií“. Peking tiež jasnejšie chápe, čo
znamená pre čínsky režim upevnenie pozícií USA v strednej
Ázii. Čínske obavy vychádzajú najmä z hrozby etnicko-náboženského separatizmu v čínskom Ujgurstane, v Tibete a veľkým
zdrojom konfliktu s USA ostáva Taiwan. Pekinskí stratégovia sa
začali prikláňať k tomu, že RF, Kazachstan a iné krajiny SNŠ sú

8Okrem

toho rada RATŠ
ŠOS schválila „Zoznam teroristických, separatistických a extrémistických organizácií, ktorých činnosť je
zakázaná na území členských štátov ŠOS“ a „Zoznam osôb, ktoré sú hľadané špeciálnymi službami
členských štátov ŠOS pre
uskutočnenie alebo pre podozrenie z uskutočnenia
zločinov teroristického, separatistického a extrémistického charakteru“ – pozn.
aut.
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pre Čínu strategicky dôležitejšie než silný partner ako USA. Tým
viac, že USA ani neskrývajú, že za svojho hlavného geopolitického konkurenta v 21. storočí považujú práve Čínu.
S realizáciou „šanghajského projektu“ Peking spája perspektívy zaistenia vlastných geostrategických úloh v stredoázijskom
priestore v dlhodobej perspektíve. Cieľom zahraničnej politiky
Číny v regióne je vytvorenie „bezpečnostnej zóny“ ako základného faktoru a podmienky pre pokračovanie sociálno-ekonomických reforiem v krajine. Pri zachovaní nestability na Blízkom
východe sa bezpečnosť v regióne strednej Ázie a Kaspiku stáva
jednou z najdôležitejších priorít čínskej zahraničnej politiky.
Svedčí o tom rad publikácií čínskych expertov, kde prejavujú
znepokojenie nad následkami irackej kampane a kritizujú „jednostrannú“ politiku USA na Blízkom východe. [8] Po náraste
cien ropy aktuálnosť získal aj problém zaistenia energetickej
bezpečnosti Číny. Rada zahraničných expertov tvrdí, že tento
trend aktivizuje čínsku diplomaciu pri hľadaní alternatívnych
zdrojov energetických surovín. Zachovanie vysokých cien ropy
môže viesť k vzniku ekonomických rizík pre Čínu predovšetkým
v priemyselnom sektore, kde je badateľný deficit energetických
surovín. Naviac sa vyše 65 % závodov krajiny považuje za ekonomicky nerentabilné kvôli zastaranému vybaveniu, ktoré spotrebúva príliš veľa energie.
Nie je náhoda, že sa Peking od septembra 2004 snažil urýchliť výstavbu ropovodu zo západného Kazachstanu do Číny.
Treba poznamenať, že Peking zverejnil svoj záujem o realizáciu
projektu ešte v roku 1997. S cieľom urýchlenia realizácie projektu bola v júli 2004 vytvorená spoločná kazašsko-čínska
spoločnosť. Čína upriamuje svoju pozornosť aj na iné energetické suroviny regiónu: najmä zemný plyn v Uzbekistane a Turkménsku.
Snaha Číny o upevnenie ŠOS odzrkadľuje práve význam prikladaný modelovaniu činnosti organizácie v strednej Ázii v strednodobom a dlhodobom horizonte. Z tohto pohľadu ŠOS
umožňuje Číne, aby bola nielen „vonkajším pozorovateľom“
všetkých procesov v regióne, ale aby sa stala aktívnym hráčom,
ktorý bude schopný vplývať na formovanie budúceho regionálneho bezpečnostného systému v strednej Ázii. Tiež je potrebné
spomenúť aj geopolitickú aktivizáciu Iránu, nad ktorým visí
hrozba americkej invázie. Po zvolení nového prezidenta Ahma114
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dinežáda sa situácia ešte viac vyhrotila, keďže prezident Iránu
zaujíma veľmi konzervatívne a protiamerické pozície. Teherán sa
zúčastnil zasadnutia ŠOS v Astane ako pozorovateľ, čo rozširuje geopolitický význam celej organizácie.
Pre mnohých sa stala neočakávanou účasť Indie a Pakistanu
na summite ŠOS v Astane – teda účasť krajín, ktoré zdieľajú
množstvo vzájomných nevyriešených problémov. To môže znamenať, že v Ázii narastá potreba organizácie, ktorá bude schopná riešiť regionálne otázky samostatne – bez obracania sa na
USA a EÚ. Nečakaný krok uskutočnil počas summitu v Astane
Islam Karimov, ktorý jednoducho požiadal USA, aby opustili
územie Uzbekistanu. Túto myšlienku okamžite podporili RF
a Čína. Tak vzniklo jadro kontinentálnej strategickej aliancie so
spoločnými záujmami a spoločným konkurentom, resp. nepriateľom. A je známe, že najsilnejším faktorom zbližovania sa
v politike je existencia spoločného konkurenta/nepriateľa.
V súčasnosti to vyzerá, že krajiny regiónu plánujú riešiť spory
vlastnými silami a ŠOS je jednou z možností, ako to realizovať.
V rámci organizácie unikátnu úlohu zohráva Rusko, keďže je
spomedzi členských krajín tou najeurópskejšou a najschopnejšou chápať Západ. Teritoriálne a strategicky RF zaujíma kľúčové miesto v severovýchodnej Eurázii.
Perspektíva ŠOS a efektivita jej činnosti bude závisieť od toho, nakoľko budú konkrétne a adresné projekty vznikajúce
v rámci organizácie, ako budú realizované a nakoľko budú brať
do úvahy záujmy každej členskej krajiny. Na druhej strane získava zvláštny význam otázka bližšej spolupráce ŠOS s inými medzinárodnými štruktúrami, ktoré sa angažujú v stredoázijských
regionálnych procesoch. V tomto kontexte je potrebné počítať
s potrebou hľadania spoločných záujmov nielen v samotnej
ŠOS, ale aj prognózovať možné oblasti jej spolupráce s inými
medzinárodnými štruktúrami, v prvom rade v rámci boja proti
pašovaniu a šíreniu narkotík. Pre dosiahnutie úspechu si ŠOS
však musí vypracovať vlastnú stratégiu pre boj proti nezákonnému obratu narkotík. Praktická realizácia daného smeru (v rámci
Regionálnej antiteroristickej štruktúry) zvýši efektivitu boja členských krajín organizácie proti terorizmu a extrémizmu v strednej
Ázii.
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Implikácie pre Slovensko
ŠOS sa z dôležitého regionálneho hráča stala jednou z významných strategických opôr multipolárneho usporiadania sveta. Podľa záverov spoločného stretnutia v Astane možno už dnes hovoriť o zrode nového geopolitického pólu, resp. protipólu USA
v regióne strednej a južnej Ázie. Členské štáty ŠOS nehraničia so
SR, ale sú akýmsi mostom medzi Európou a ázijsko-tichomorským regiónom a v rámci svojej geostrategicky výnimočnej
polohy môžu priamo vplývať na situáciu v konfliktných oblastiach Ázie. NATO a EÚ už sú (a budú) aktívnymi hráčmi v geopolitike strednej Ázie a región sa tým pádom stáva zaujímavým
aj pre SR ako člena oboch inštitúcií.
Za predpokladu efektívnej koordinácie vojensko-politických
nástrojov môžu štáty ŠOS spoločne so štátmi NATO pôsobiť
ako aktívny „regulátor“ nežiaducich procesov nekontrolovaného
zbrojenia a organizovaného zločinu v regióne. Pre SR má vznik
a funkčnosť tejto štruktúry pozitívny význam, nakoľko združuje štáty deklarujúce spoločnú antiteroristickú agendu s cieľmi,
ktoré v oblasti bezpečnosti a obrany korešpondujú s základnými
princípmi a prioritami NATO. Koordinované úsilie v boji proti
pašeráctvu narkotík najmä v oblasti Afganistanu, kde máme
ostatne umiestnených našich vojakov, môže významne prispieť
k riešeniu problému narkotík a pomôcť aj pri jednaní s problémami extrémizmu, ilegálnej migrácie a „vysoko priepustných“
hraníc problémových oblastí.
Koncentrácia ŠOS na stabilizáciu regiónu strednej Ázie má
pre SR zároveň implikácie v oblasti energetickej bezpečnosti,
ktorá by bola v prípade konfliktu v tamojších štátoch ohrozená,
navyše bez praktickej možnosti ovplyvniť vývoj z našej strany.
Preto by sa mala SR snažiť o spoluprácu prostredníctvom EÚ,
resp. NATO a ŠOS a prostredníctvom posilňovania inštitucionálnych väzieb v regióne sa snažiť ovplyvniť dianie v tejto
vzdialenej, no pre globálnu stabilitu kriticky dôležitej oblasti,
v súlade s našimi záujmami.
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Úvod
Postupný rozpad bipolárneho systému a následná dezintegrácia
ČSFR umožnili Slovensku v plnej miere znovunadobudnúť
národnú suverenitu. Zvrchovaná existencia zároveň potvrdila
fakt, že Slovenská republika vzhľadom na svoje geopolitické
postavenie a malý mocenský potenciál musí zákonite fungovať
v podobe otvorenej spoločnosti. V ére globalizácie však národný
štát, naviac s otvoreným charakterom spoločnosti, samostatne
nedokáže adekvátne čeliť plnému spektru nových hrozieb. Ukazuje sa tak, že napĺňanie životných záujmov štátu a spoločnosti je
možné len prostredníctvom vyššieho kooperujúceho celku. Imperatívom zahraničnej politiky – vrátane jej bezpečnostnej dimenzie – sa preto stáva integrácia, t. j. úsilie pozdvihnúť ochranu
a presadzovanie štátnych a národných záujmov na vyššiu, nadštátnu úroveň. Z tohto dôvodu možno začlenenie SR do európskych a euroatlantických hospodársko-politických a bezpečnostných štruktúr považovať za logické riešenie individuálnych bezpečnostných problémov vyplývajúcich z charakteru bezpečnostného prostredia a z limitovanej politickej, hospodárskej a vojenskej moci Slovenska. Plnohodnotné členstvo v NATO a EÚ je
tak jedinou alternatívou, prostredníctvom ktorej môže SR priamo
a pozitívne ovplyvňovať svoju a európsku bezpečnosť [3, s. 128].
Inštitucionálne zakotvenie však popri viacerých výhodách (získanie bezpečnostných záruk, stabilizácia demokratických inštitúcií, zníženie možnosti recidívy autoritárskych metód vládnutia
atď.) zároveň stavia pred SR dilemu v otázke strategickej orientácie. Problém voľby medzi „euroatlantickou“ a „euroautonomis119
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tickou“ alternatívou zahraničnopolitickej a bezpečnostnej orientácie vyplýva predovšetkým z dvojitého zamerania integračného
procesu.1

Slovensko-americké vzťahy

1Zároveň

je však potrebné
podotknúť, že uvedená dilema v otázke strategickej
orientácie Slovenska je nateraz vyriešená. Podľa článku
12 Obrannej stratégie bude
„základný cieľ svojej obrannej politiky Slovenská republika realizovať z pozície
euroatlantickej orientácie“
[5] . Prípadnú zmenu môžu
privodiť vnútropolitické determinanty, t. j. nové zloženie vládnej koalície po parlamentných voľbách – pozn.
aut.

2Po

parlamentných voľbách
v roku 2005 a nástupe CDU
do čela veľkej koalície však
možno v nemeckej zahraničnej politike badať určitú
snahu o skvalitnenie vzťahov s Washingtonom a návrat k úrovni nemecko-amerických vzťahov spred obdobia irackej krízy – pozn.
aut.
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Vzhľadom na to, že SR považuje NATO za kľúčového garanta
bezpečnosti, hodnotí aj vzťahy s USA – vedúcou mocnosťou
aliancie – ako strategické partnerstvo [6]. To sa v praxi prejavuje
v silnej podpore aktivitám USA, pričom oficiálnym zdôvodnením je najmä slovenský dôraz na udržanie transatlantických
väzieb. O kvalite slovensko-amerických bilaterálnych vzťahov
navyše svedčí vyhlásenie Bieleho domu, podľa ktorého je
„Slovenská republika jedným z najbližších priateľov USA a aktívnym partnerom v presadzovaní slobody vo východnej Európe, Iraku či Afganistane“ [2]. Nadštandardná podpora, ktorú
Slovensko USA vyjadruje, má pritom opodstatnenie v úsilí
zabezpečiť si rovnoprávnejšie postavenie v rámci EÚ, zoči-voči
politicko-bezpečnostnému trendu „euroautonomizmu“, ktorý
otvorene presadzuje francúzsko-nemecký tandem.2 USA sú
z tohto dôvodu Slovenskom, podobne ako aj ostatnými stredoeurópskymi štátmi považované nielen za garanta bezpečnosti, ale
Washington je zároveň často využívaný ako protiváha voči silným európskym krajinám. Prípadná absencia USA v bezpečnostnej politike Európy by tak mohla viesť k obnoveniu podmienok pre začlenenie malých krajín do sféry vplyvu veľkých
európskych štátov a k situácii, kedy by väčšina nových členov
EÚ musela pristúpiť na nemecko-francúzsky model integrácie.
Prirodzený tlak integračného jadra tvoreného veľkými európskymi štátmi presadzujúcimi vlastné záujmy by preto SR mala kompenzovať blízkymi vzťahmi s USA. To zároveň prispeje k vytváraniu pre Slovensko výhodnej rovnováhy v rámci NATO aj
EÚ [7, s. 56]. Keďže je však slovenský priamy vplyv na americkú
zahraničnú politiku minimálny, mali by sme na ovplyvňovanie
rozhodnutí Washingtonu využívať predovšetkým „sprostredkovaný“ vzťah s USA, ktorý nám poskytuje členstvo v NATO. Za
účelom udržania strategického partnerstva by však SR mala
naďalej reagovať na zahranično-bezpečnostnú politiku Spojených štátov. Tie v podmienkach unipolarity vytvárajú sieť ad hoc
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spojenectiev založených na selektívnom výbere krajín deklarujúcich a disponujúcich politicko-bezpečnostnou kompatibilitou so
záujmami Washingtonu [3, s. 137]. Pre Slovensko je tak dôležité,
aby zahraničná a bezpečnostná politika SR nielen reflektovala
meniaci sa charakter amerických spojeneckých vzťahov, ale aby
sa popri dôraze na transatlantické väzby v rámci NATO súčasne
sústredila aj na posilňovanie bilaterálnych politicko-bezpečnostných vzťahov s USA. Týmto spôsobom môže Slovensko predísť prípadnému zníženiu svojej bezpečnosti v dôsledku oslabenia vnútornej kohézie NATO.

Bezpečnostná a obranná politika EÚ a Slovensko
Slovensko-americké strategické partnerstvo má zásadný vplyv aj
na slovenskú percepciu inštitucionálnej podoby Európskej
bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP). Slovensko vzhľadom na dôležitosť, ktorú prikladá vzťahom s USA, vníma ako
nevyhnutnosť transatlantický charakter EBOP. Musíme sa preto
aktívne zapájať do dynamickej diskusie o EBOP, ktorá aj napriek
vážnym nedostatkom v procese budovania bude zohrávať čoraz
významnejšiu úlohu v európskej bezpečnosti. Slovenská zahraničná a bezpečnostná politika tak zákonite musí brať na zreteľ ciele EÚ v alternatívnej aj komplementárnej (vo vzťahu
k NATO) oblasti bezpečnosti a obrany. Základným záujmom SR
nie je postaviť sa proti tomuto procesu, ale pokúsiť sa ovplyvňovať jeho vývoj tak, aby v čo najväčšej miere korešpondoval so
slovenskými záujmami. To znamená podporovať riešenia a rozhodnutia posilňujúce transatlantické vzťahy a spoluprácu medzi
USA a EÚ.
Cieľom zahraničnej politiky SR zároveň musí byť ovplyvňovanie rozhodovacích procesov tým smerom, aby sa operácie EÚ
v budúcnosti zhodovali v čo najväčšej miere s našimi geografickými prioritami. [1, s. 63]. Musíme sa naviac sústrediť na presadzovanie vlastných záujmov v kontexte politicko-inštitucionálneho a vojenského diskurzu v otázke budovania Európskych síl
rýchlej reakcie a zohrávať aktívnu úlohu v stratégii a procese výstavby Bojových skupín EÚ. Len tak môžeme implementovať
vlastnú stratégiu: akceptáciu spoločnej európskej bezpečnosti
pod podmienkou, že ostane súčasťou transatlantickej obrany.
121
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EÚ v otázke transatlantickej dimenzie EBOP ale nie je jednotná. „Konkurenčná“ bezpečnostná a obranná politika niektorých
európskych štátov (vo vzťahu k NATO) a ich úsilie zdvojovať
aliančné štruktúry môže viesť k premrhaniu obmedzených zdrojov a konfliktnému súpereniu medzi EÚ a USA. Slovensko sa
môže dostať do neľahkej pozície medzi „dvoma mlynskými
kameňmi“ a bude nútené „vyberať si“ medzi Washingtonom
a Bruselom, resp. niektorými rozhodujúcimi európskymi štátmi
a vyvažovať tak vplyv dvoch spojeneckých dimenzií [1, s. 60].

Implikácie pre Slovensko
Podľa slov ministra zahraničných vecí SR je však „pre Slovensko
voľba medzi Európou a USA voľbou falošnou. Názory Slovenska sa nemusia vždy zhodovať s hodnoteniami našich partnerov,
pričom prejavenie vlastného názoru nie je zradou princípu“ [4].
Strategickým záujmom SR je tak popri snahe zabrániť oslabeniu
transatlantických väzieb predovšetkým konsolidácia vzťahov
(naviac narušených spormi v otázke irackej krízy) v rámci EÚ, vo
vnútri NATO a medzi úniou a USA, a tým aj doriešenie problematiky vzťahu Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky
k NATO. Aby sa Slovensko opätovne nedostávalo do geopolitických siločiar medzi USA a veľkými štátmi únie, musí vyvíjať
značné úsilie a oslabovať tendencie vedúce k mocensko-konfrontačnej politike medzi aktérmi transatlantických vzťahov.
Musí aktívne viesť a stimulovať dialóg vedúci ku konsenzu
v sporných otázkach. S prihliadnutím na zachovanie strategickej
rovnováhy medzi USA a EÚ v slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politike si to od Bratislavy žiada najmä odvahu zaujímať konštruktívne (a jasné) stanovisko k transatlantickému diskurzu. Úsilie budovať silnú EÚ, transformujúce sa silné NATO
a silné transatlantické vzťahy musí byť cieľom slovenskej zahraničnej politiky. Je životným záujmom Slovenska pokračovať
v európskom integračnom projekte a posilňovať oba jeho piliere: politicko-hospodársku úniu a bezpečnostnú alianciu s atlantickou dimenziou.
Po získaní členstva v NATO a EÚ sa obe organizácie stali základným a najdôležitejším rámcom pre tvorbu zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR. Každá zmena, ktorá nastane v súvislosti
122
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s NATO a EÚ, bezprostredne ovplyvňuje aj politiku a postavenie Slovenska. Z toho vyplýva, že nie je možné oddeliť vývoj
zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky od vývoja aliancie a únie. Členstvom v oboch organizáciách Slovensko
získalo nielen väčšiu váhu v medzinárodných vzťahoch, ale aj
možnosť (a povinnosť) priamo a aktívne pôsobiť na transformáciu NATO a formovanie EBOP. SR tak môže ovplyvňovať
stanoviská NATO a EÚ k jednotlivým obsahovým a geografickým oblastiam, resp. ovplyvňovať ich smerom k určitým, zo slovenského pohľadu prioritným otázkam a regiónom [1, s. 57].
NATO a EÚ tak predstavujú multiplikátor moci, prostredníctvom ktorého Slovenská republika získava oveľa vyššiu mieru
schopnosti realizovať vlastné záujmy, ako by to vyplývalo z výlučne tradičných, hospodárskych, politických a vojenských determinantov moci.
Efektívnosť využívania nástrojov oboch inštitúcií v slovenský
prospech však popri funkčnosti samotnej aliancie a únie závisí
do veľkej miery predovšetkým od nových iniciatív a medzinárodnopolitických tém, s ktorými bude Slovensko prichádzať.
Musia byť kompatibilné a komplementárne so záujmami ďalších
členských krajín. Pred Bratislavou stojí výzva jednoznačne definovať oblasti, v ktorých môže a musí získať vplyv, a ktoré prinesú NATO a EÚ jedinečnú slovenskú pridanú hodnotu. Keďže
obidve inštitúcie majú potenciál a možnosti ovplyvňovať medzinárodné vzťahy na globálnej úrovni, zahraničnej a bezpečnostnej politike SR musí dominovať aktívny prístup. Musíme prispievať k bezpečnosti nielen v regionálnom, ale aj globálnom
meradle. Proaktívna politika je najlepším spôsobom ovplyvňovania medzinárodného diania. Aby Slovensko posilnilo svoju pozíciu v rámci NATO a EÚ, musí spojencom a partnerom ponúknuť čitateľné stanoviská vo všetkých otázkach – bez ohľadu
na to, či sú prioritné pre SR, alebo „len“ pre úniu a NATO.
Nesmieme ale zostať len pri formálnej politickej podpore, ale
podieľať sa na presadzovaní spoločných záujmov aj priamo. Len
tak môže SR vyrovnať a prekonať nedostatok malého politického významu, predísť marginalizácii v rámci oboch zoskupení
a získať pozíciu rešpektovaného, dôveryhodného a prospešného
spojenca, ktorý bude mať skutočný vplyv na kľúčové rozhodnutia. V opačnom prípade Slovensku hrozí, že sa stane iba pasívnym aktérom medzinárodného diania a nebude schopné do123
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statočne ovplyvňovať medzinárodné prostredie v súlade so svojimi záujmami.
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Úvod
NATO a Európska únia garantujú bezpečnosť Slovenskej republiky. Kolektívna obrana aliancie umožňuje reorientáciu obrannej politiky od obrany teritória štátu k obrane jeho záujmov
doma a v zahraničí. Záruky solidarity zo strany EÚ riešia otázku
hospodárskeho prežitia Slovenska a umožňujú reorientáciu na
vlastné uplatnenie v integrovanom celku a globálnej ekonomike.
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.
OSN poskytuje slabé politické a žiadne zmluvné garancie bezpečnosti SR; prispieva k jej všeobecnému záujmu o medzinárodný mier, stabilitu a bezpečnosť. Slovenskú politiku v rámci OSN
v rozhodujúcej miere formuje postoj EÚ. Schopnosť prispieť do
operácií OSN sa odvíja od plnenia štandardov NATO; vôľa
prispieť závisí od ambícií a záväzkov v rámci NATO a EÚ.
Mandát BR OSN je politicky preferovaným a dôležitým, ale nie
nevyhnutným základom pre operácie NATO. V operáciách EÚ
je explicitný mandát BR OSN dôležitejší. Deklarovaným záujmom SR je reforma OSN, „ktorá zvýši schopnosť tejto organizácie riešiť krízové situácie vo svete, zdokonalí organizáciu jej činnosti a zefektívni jej spoluprácu s regionálnymi organizáciami,
predovšetkým NATO a EÚ.“1 Dvojročné volené členstvo v BR

1Bezpečnostná

14.
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OSN od januára 2006 posunulo OSN do popredia v zahraničnej
a čiastočne aj bezpečnostnej politike SR. Je šancou pre rozvoj
diplomatického zboru a personálu ministerstva obrany. Takisto je
príležitosťou na rozšírenie obzoru slovenských masmédií a laickej verejnosti v medzinárodných otázkach. Môže pomôcť k získaniu väčšej podpory občanov pre medzinárodnú angažovanosť
a prekonaniu „ostrovnej mentality“ Slovákov.

Stav a perspektívy NATO a EÚ
Rok 2005 na transatlantickej úrovni znamenal zmenu prístupu
americkej administratívy a pokračovanie európskeho dialógu
o obrane. Washington prezidenta Busha vyslal jasný signál o podpore európskej integrácie a preukázal vôľu pracovať na zlepšení
vzťahov so spojencami, ktoré boli oslabené transatlantickými
a vnútroeurópskymi spormi o vojne v Iraku. Vnútorný politický
dialóg a praktická spolupráca v aliancii tak dostali nový impulz.
Stretnutia politických riaditeľov členských štátov sa venovali
širokému spektru otázok, vrátane tých sporných. Sily rýchlej reakcie NATO boli využité na nečakaný účel – humanitárnu pomoc
USA a Pakistanu, postihnutých prírodnými katastrofami.
Dôvodov, prečo napriek viditeľným znakom zlepšenia spolupráca v NATO zaostáva za očakávaniami atlantistov a medzinárodného štábu, je niekoľko. Väčšinu problémov – počínajúc vojenskými spôsobilosťami európskych členov, pokračujúc
financovaním operácií a končiac vzťahmi EÚ a NATO –
možno pripísať politike. Na európskej strane megadiskusii
o smerovaní európskej integrácie vo vzťahu k USA. Na druhej
strane Atlantiku diskusii o orientácii americkej zahraničnej politiky. Vzhľadom na to, že americkú zahraničnú politiku SR
ovplyvňuje v minimálnej miere, mala by nás zaujímať predovšetkým diskusia o budúcnosti európskej bezpečnosti. Polemika z prvej polovice 90. rokov medzi „europeistami“ a „atlantistami“ je opäť na stole. A tentoraz má Slovensko hlas, dokonca
právo veta.
Novoprijatá Obranná stratégia SR definuje orientáciu SR ako
„euroatlantickú“. Zbavená politickej korektnosti táto definícia
zodpovedá atlantizmu. Na oficiálnych aj neoficiálnych fórach
nástojčivo zaznieva principiálny postoj SR o potrebe komple126
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mentarity a pragmatickom prístupe k inštitúciám a spôsobilostiam2. Svoje principiálne postoje však Slovensko nepretavuje do
praxe relevantných pracovných a politických orgánov. Musíme
z roviny Stratégií prejsť do roviny stratégií. Z konzumentov sa
musíme stať prispievateľmi aj v rovine myšlienok. Ciele
poznáme, ale cesty nie. Naše najsilnejšie politické nástroje –
členstvo v NATO a EÚ – zatiaľ z tohto pohľadu zostávajú
nevyužité.
Hlavným problémom aliancie v roku 2005 bol rozpor medzi
politickými ambíciami a vojenskou realitou. V praxi sa prejavil
v prioritných oblastiach transformácie NATO – operačnej spôsobilosti síl nasadených v Afganistane a síl okamžitej reakcie
(NATO Response Force – NRF). Hoci členské štáty NATO
deklarovali 1,4 mil. vojakov schopných nasadenia, operačné
plánovanie pre 20-tisícové NRF nebolo schopné v požadovanom termíne vygenerovať potrebné sily. Vyvolalo tak otázniky nad dosiahnutím plnej operačnej spôsobilosti NRF naplánovanej na október 2006. Nedostatky v použiteľnosti vojsk
odhalil aj problém dodatočných leteckých kapacít pre Afganistan. Na relevantných fórach SR preto podporila kroky
k užšiemu prepojeniu politického rozhodovania s dostupnými
silami a prostriedkami. Nasadenie prvkov NRF na pomoc Pakistanu postihnutému zemetrasením takisto ukázalo netušenú
finančnú náročnosť NRF a otvorilo problém zdieľania nákladov.
SR podporuje rozšírenie spoločného financovania operácií (na
spôsob mechanizmu Athena uplatňovaného v EÚ). Začala sa
polemika o možnosti použitia síl okamžitej reakcie v civilnom
krízovom manažmente. Celkovo možno konštatovať, že slovenská diplomacia podporuje všetky kroky smerujúce k úspešnej
transformácii aliancie, neustálemu politickému dialógu o všetkých bezpečnostných otázkach, zjednoteniu vnímania hrozieb
a posilneniu solidarity spojencov.
Rozvoj bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (EBOP) v roku
2005 zatienil krach Ústavnej zmluvy v holandskom a francúzskom referende a kríza politického projektu rozšírenej Európy, ktorú dokument predstavuje. Samotná Ústavná zmluva
v oblasti EBOP neobsahuje dramatické zmeny. Odráža pokrok
dosiahnutý v rámci medzivládnych rokovaní a budúcnosť projektuje ako kompromis medzi štátmi, ktoré si želajú pokrok
k samostatnej európskej obrane a tými, pre ktoré záväzky kolek-
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časopise Obrana vo
februári 2006 napísal minister obrany: „Použiteľnosť
sa nesmie obmedzovať len
na vojsko, ale musí zahŕňať
aj politické inštitúcie. Aj
v riešení politických otázok
musí rozum zostať na prvom
mieste. Nemáme priestor na
duplicitu a plytvanie zdrojmi, vrátane našej politickej
dôveryhodnosti. Európska
únia sa posúva k obrane,
preto sa musí učiť a čerpať
z NATO. NATO sa scivilňuje,
preto sa musí učiť a čerpať
z Európskej únie.“ [2]
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tívnej obrany aj v budúcnosti má stelesňovať NATO. Budovanie
spôsobilostí EÚ bolo zamerané na prípravu síl okamžitej reakcie, ktoré budú zostavou dvoch bojových skupín (Battle Groups –
BG) v rozsahu asi 1 500 vojakov v každej jednotke. Podobne ako
v prípade NRF budú sily v pohotovosti na obdobie 6 mesiacov.
Členské krajiny poskytli dostatočný počet BG na plnú operačnú
pripravenosť od januára 2007. SR pokračuje v príprave bojovej
skupiny s Poľskom, Nemeckom, Litvou a Lotyšskom, ktorá by
mala byť uvedená do pohotovosti v prvej polovici roka 2010.
V novembri sme ohlásili vytvorenie ďalšej bojovej skupiny s ČR
s operačnou pripravenosťou v druhej polovici roka 2009. Slovenský príspevok budú tvoriť najmä prvky bojovej podpory
a bojového zabezpečenia, ale do česko-slovenskej spolupráce
zaradíme aj mechanizovanú bojovú jednotku. Vo viacerých
oblastiach prípravy síl a zaraďovania do síl rýchlej reakcie pretrvávajú medzi EÚ a NATO znaky netransparentnosti a súťaživosti. Slovensko podporuje plnú komplementaritu a koordinovaný postup na pracovných fórach. Zapojením do činnosti Európskej obrannej agentúry (EDA) SR spoluvytvára podmienky
na naplnenie politicko-vojenských ambícií EÚ, uplatnenie slovenského obranného priemyslu na medzinárodnom trhu a využitie našich skúseností a infraštruktúry pre testy vojenskej techniky. Limitujúcim faktorom je neprítomnosť slovenských zástupcov v riadiacich štruktúrach EDA. Tá do veľkej miery vyplýva z toho, že ministerstvo obrany od začiatku podcenilo význam
agentúry, nepripravilo kvalifikovaný personál do výberových konaní a nerealizovalo potrebný lobing. Oblasť EDA, podobne
ako celý proces vyzbrojovania, doteraz trpí absenciou medzinárodnej stratégie.
Slovensko vystupuje ako advokát rozširovania NATO a EÚ.
Vníma ho ako prostriedok na podporu reforiem a strategickej
predvídateľnosti v Európe. Spolu so spojencami pomáha Ukrajine splniť podmienky členstva v NATO. Vláda a mimovládne
organizácie pracujú na tom, aby Srbsko a Čierna Hora a Bosna
a Hercegovina pokročili v integrácii, ktorej prvým krokom je pozvanie do programu Partnerstvo za mier. Miesto v týchto inštitúciách posilní ich vyhliadky na členstvo a umožní spojencom lepšie ovplyvňovať reformu bezpečnostného sektora v srdci Balkánu. Ponúkame a poskytujeme ašpirantom a partnerom expertízu vo sférach medzirezortnej organizácie, prípravy strategic128
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kých dokumentov, civilného riadenia ozbrojených síl, podpory
verejnej mienky, výcviku civilného a vojenského personálu, obranného plánovania, interoperability a štandardizácie.
Vo vzťahu NATO–Ukrajina zaznamenal rok 2005 rozporuplné trendy. Na jednej strane sa v priebehu roka postupne prehlbovalo poznanie, že Ukrajina zlyháva v reformách prisľúbených prezidentom Juščenkom po „oranžovej revolúcii“. Pre
alianciu a SR táto stagnácia v konečnom dôsledku priniesla
nervózne čakanie, či výsledky parlamentných volieb v marci
2006 prinesú potvrdenie strategickej orientácie na vstup do
NATO a najmä potrebnú energiu a zdroje do reformy bezpečnostného sektora a ozbrojených síl. Napriek tomu už v októbri
Slovensko vyslalo signál, že podporuje udelenie štatútu kandidáta na členstvo Kyjevu na summite v Rige v novembri 2006.
Predstavitelia USA naznačili úmysel pozvať Ukrajinu do NATO
v roku 2008. Na druhej strane s Ukrajinou pokračovala praktická
spolupráca v rámci Posilneného dialógu dohodnutého v marci
2005 ako medzistupňa medzi Partnerstvom za mier a Akčným
plánom členstva. Bilaterálne memorandum podpísané slovenským a ukrajinským ministrom obrany v novembri 2005 vytvorilo priestor pre účasť civilných zamestnancov ukrajinskej strany
na stážach a kurzoch v SR. Bratislava prispela do fondu NATO
na likvidáciu zbraní a munície na Ukrajine sumou 30 000 EUR.
Kyjev uplatnil slovenské skúsenosti z prípravy na členstvo
v NATO v mechanizme medzirezortnej spolupráce, ktorú zaviedli prezidentské dekréty z februára a marca 2006.

Reforma obrany
Reforma obrany zvyšuje použiteľnosť vojenských jednotiek na
podporu zahraničnopolitických záujmov štátu uplatňovaných
v multilaterálnom rámci ktorejkoľvek organizácie. V obrannom
aj operačnom plánovaní bol prijatý princíp budovania tzv. jedného balíka síl.
V priebehu roku 2005 boli ukončené práce na aktualizácii
Dlhodobého plánu ministerstva obrany s výhľadom do roku
2015. Nový model ministerstva a ozbrojených síl je postavený na
cieľoch síl NATO, výsledkoch auditu ministerstva a generálneho
štábu, berie do úvahy aj príspevky do obrannej dimenzie EÚ,
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požiadavky vyplývajúce z nových hrozieb, chyby Modelu 2010,
zlyhania pri jeho realizácii a reálnu nedostupnosť finančných
zdrojov, na ktorých bol postavený. Plnenie dlhodobého plánu
umožní nasadenie prostriedkov rezortu na podporu politickovojenskej ambície SR v horizonte roku 2010. Obranná stratégia
ju definuje ako vybudovanie dostatočných kapacít na pôsobenie
v dvoch súbežných operáciách NATO, EÚ, OSN alebo medzinárodnej koalície. Ambícia predpokladá vyčlenenie jednotiek
v rozsahu práporu a roty, prípadne ich nákladového ekvivalentu.
Rotácia v práporných operáciách bude možná po roku 2010.
V súlade s politickým záväzkom v rámci aliancie má byť nasaditeľných 40 % pozemných síl a celkový počet nasadených vojakov
by nemal presiahnuť 8 % pozemných síl – v slovenských podmienkach asi 700 vojakov.
Ak nepríde k zmene súčasného rozpočtového výhľadu, výdavky na obranu budú v dohľadnom horizonte dosahovať
úroveň maximálne 1,9 % HDP. Takáto úroveň umožňuje plnenie cieľov síl v prvom poradí – jednotiek určených pre operácie
medzinárodného krízového manažmentu a kolektívnu obranu –
a obmedzeného počtu národných požiadaviek (napríklad zásah
pri prírodných katastrofách). Štandardy NATO vyžadujú finančne, materiálovo a personálne veľmi náročnú reformu bojových kapacít a rovnako rozsiahle úsilie v oblasti bojovej podpory a logistiky. Rozpočtované zdroje pritom nezahŕňajú náklady na príspevok do síl rýchlej reakcie NATO a EÚ, ktorý
v súvislosti s prípravou, pohotovosťou a prípadným nasadením
mechanizovanej prápornej skupiny od januára do júna 2008
môže dosiahnuť niekoľko miliárd korún. Slovensko sa musí
pripraviť na to, že obrana štátu – vrátane záväzkov a ambícií
členstva v NATO, zavedenia moderných technológií a rozvoja
profesionality v ozbrojených silách a na ministerstve – nielenže
nebude zadarmo, ale naopak, bude znamenať veľkú záťaž
v celom spektre zdrojov.
Systém obranného plánovania, ktorý umožňuje racionálne naplánovať a investovať veľké sumy peňazí v mnohoročnej perspektíve, bol v priebehu roka 2005 zjednodušený a stransparentnený. Boli prijaté tzv. ekonomické pravidlá riadenia rezortu, ktoré
spočívajú vo vytvorení dodávateľsko-odberateľských vzťahov
medzi zadávateľmi požiadaviek na podporné procesy (správa
majetku, logistika a legislatíva) a úradmi rezortu, ktoré im ich
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poskytujú na kvázikomerčnom základe. Hlavným problémom
obranného plánovania je každoročný odklon od rozpočtovaných
priorít. Ten postihuje aj ďalšie aspekty manažmentu zdrojov, predovšetkým proces vyzbrojovania vrátane obstarávacej fázy, ktoré
stále čakajú na zásadnú reformu. Riešenie musí zahŕňať opatrenia
na posilnenie rozpočtovej disciplíny, ako aj prispôsobenie celoštátneho systému verejného obstarávania špecifikám obrany. Legislatíva a postupy ministerstva financií dnes vyžadujú vyčerpanie rozpočtovaných zdrojov do konca rozpočtového roka bez ohľadu na
to, či sa podarí uzavrieť proces obstarávania. Zároveň núti rezorty
k úplnému vyčerpaniu rozpočtu pod hrozbou nepridelenia nevyčerpaného objemu v ďalšom roku. Dôraz na včasnosť čerpania
vedie k nákupom za každú cenu, vrátane neprioritných, ľahšie
obstarateľných projektov. Akvizícia novej, nezavedenej výzbroje
v mnohých prípadoch trvá dlhšie ako rok. Ako vhodné riešenie sa
ponúka rozšíriť rozpočtovanie na dva roky a poskytnúť potrebné
garancie účelovým viazaním prostriedkov. V opačnom prípade
s veľkou pravdepodobnosťou zlyháme v modernizácii ozbrojených síl a nedosiahneme plnú vojenskú integráciu do NATO
v stanovenom horizonte roku 2015.
Ciele síl v kľúčových oblastiach boli splnené. Na konci roku
2005 dosiahol afirmáciu podľa štandardov NATO základný
príspevok SR: prápor okamžitej reakcie. V priebehu dvoch rokov
budú dobudované spôsobilosti bojovej podpory a logistiky, aby
boli jednotlivé prápory vo forme prápornej skupiny použiteľné
globálne v širokom spektre operácií NATO. Modernizácia stíhačiek MiG-29 umožnila zaradenie stíhacieho letectva do integrovaného systému protivzdušnej obrany NATINEADS. Vo
viacerých oblastiach, najmä pri nebojových jednotkách, však
prichádza k oneskoreniam, ktoré ohrozujú splnenie politickovojenskej ambície a záväzkov prijatých v rámci NATO v horizonte roku 2010.3
Systém riadenia obrany nadobudol vitálnu dimenziu zavedením hodnotenia obrany podľa štandardov NATO. Komplexné hodnotenie obrany za rok 2005 (prezentované v apríli
2006) by malo otvoriť cestu lepšiemu zvládnutiu cyklu plánovania–realizácie–kontroly, ktorý je predpokladom úspešného riadenia veľkých organizácií. Výzvou do budúcnosti je zavedenie
moderných technológií a zvyšovanie kvalifikácie personálu zapojeného do riadenia obrany a bezpečnostného systému ako celku.
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3Komplexné

hodnotenie obrany za rok 2005 problém
pomenúva nasledovne: „SR
neplní záväzok vyčleňovať
obranný rozpočet na úrovni
2 % HDP, preto len reštrikciami a odďaľovaním realizácie prevažne rozvojových
programov sú plnené úlohy
rezortu. ... Presúvanie finančných prostriedkov nedostatočne zohľadňujúce priority
rezortu v priebehu rozpočtového roka zakladá do budúcna rastúci vnútorný deficit.“ [3, s. 17 – 18]
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Vojenská špecializácia umožňuje udržať výrazný profil SR
a posilniť alianciu špičkovými spôsobilosťami odmínovania a radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Rozvíjame úlohu
vedúcej krajiny NATO pre oblasť likvidácie nevybuchnutej munície (Explosive Ordnance Disposal – EOD). Novým projektom je
rozvoj Centra výnimočnosti na Slovensku. Toto odborné pracovisko by malo byť výcvikovým a skúškovým zariadením na podporu interoperability v jednej z dimenzií boja proti terorizmu.
Personál je kritickým faktorom úspechu. Máme od začiatku
roku 2006 plne profesionálnu armádu. Počty regrutovaných vojakov sú zatiaľ uspokojivé, ale systém regrutácie si čoskoro vyžiada vyjasnenie kompetencií a ďalší rozvoj moderných prístupov. Rezort obrany zlepšuje materiálne stimuly a stabilizuje profesionálne prostredie potrebné na pritiahnutie a udržanie tých
najlepších. Počet ľudí na pozíciách relevantných pre medzinárodné pôsobenie rýchlo rastie.
Riadenie civilného personálu nezaznamenalo zásadný rozvoj
oproti stavu stagnácie, ktorý sme konštatovali v bilancii prvého
roku členstva v NATO. Prijímaniu civilných odborníkov a absolventov univerzít chýba komplexný prístup, vysielanie do kurzov
je voluntaristické, systém vzdelávania civilných zamestnancov
neexistuje a hodnotenie pracovného výkonu je formálnou záležitosťou. Devätnásta novela zákona o štátnej službe (platná od
júna 2006) umožňuje ministerstvu lepšie riadenie kariérneho
postupu civilných zamestnancov. Na druhej strane vytvára
priestor pre väčšie politické zasahovanie do systému, ktorý má
byť budovaný na princípe apolitickosti. V rezorte sa začali práce
na stratégii personálneho manažmentu pre civilných zamestnancov v štátnej službe. Nový prístup bude možné zhodnotiť podľa
premietnutia stratégie do vykonávacích noriem a personálnej
praxe.
Popri klasickej personalistike je potrebné rozvinúť činnosti,
ktoré majú priamy dopad na identifikované nedostatky personálneho manažmentu. Treba nadviazať partnerstvá s univerzitami
a gymnáziami. Zaradiť bezpečnosť ako základ prežitia štátu
a spoločnosti do študijných plánov. Realizovať prednášky, prijímať stážistov, konzultovať diplomové práce. Vytvoriť predpoklady pre študentov na oboznámenie s činnosťou rezortov a požiadavkami bezpečnosti v meniacich sa podmienkach. Identifikovať najlepších v predstihu, usilovať o ich prijatie do pracov132
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ného pomeru po ukončení štúdia a podobne ako ostatným kvalifikovaným zamestnancom im vytvoriť podmienky na dlhodobú kariéru v obrane a bezpečnosti.

Predpoklady plnohodnotného členstva
Konanie štátov diktuje národný záujem. V podmienkach členstva v euroatlantických štruktúrach sa do národného záujmu priamo premieta kolektívny záujem dohodnutý konsenzom v Bruseli.
Viac či menej náš záujem ovplyvňujú aj záujmy ostatných členov
a naopak. Po dvoch rokoch členstva v NATO a EÚ v záujmoch
nemáme dostatočne jasno. Prejavuje sa to minimálne v troch
navzájom súvisiacich oblastiach.
Stratégia. Slovensko nemá stratégiu v rámci NATO a EÚ.
Tieto organizácie majú byť nástrojom na dosiahnutie národných
záujmov vo vyššom celku. Vieme v praxi definovať, aké sú to
záujmy? Ak je naším záujmom obsiahnuť takmer všetko, pravdepodobne nedosiahneme vôbec nič. Tam, kde sú záujmy definované a deklarované, stoja za nimi peniaze, ľudia, technika? Váhanie v budovaní Centra výnimočnosti EOD, výrazné sklzy
v plnení príslušného cieľa síl a rozptyl zdrojov na výskum a vývoj svedčia o opaku. Ak je Ukrajina a Balkán prioritou zahraničnej politiky, prúdi do tejto oblasti podstatná časť zdrojov
a ľudskej energie? Sme kooperatívni aj asertívni vo vzťahu s Ukrajinou a krajinami juhovýchodnej Európy, berúc ohľad na národný, nielen aliančný záujem?
Prioritizácia. V zmysle zvolených priorít treba jasnejšie zadefinovať, ktoré činnosti prispievajú k naplneniu ambícií a záväzkov členstva v medzinárodných organizáciách. V širšom
zmysle samozrejme reforma bezpečnostného sektora prispieva
k tomu, aby SR bola stabilným a dôveryhodným spojencom.
Spoločenské reformy vláda od začiatku neuskutočňovala pre
NATO, ale v záujme krajiny samotnej. Otázku, čo robíme pre
naše členstvo v NATO, si dnes musíme klásť kvôli hodnoteniu
a zlepšovaniu vlastného príspevku. Tento príspevok totiž veľa
napovie o našom politickom vplyve. Plánovanie a čerpanie zdrojov je pomerne exaktnou činnosťou; merateľné rozpočtové ukazovatele patria k indikátorom úspešného plnenia priorít. Civilní
a vojenskí odborníci rezortu stoja pred dvoma výzvami. Po prvé,
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zlepšovať hodnotenie operačnej pripravenosti vojsk. Po druhé,
presnejšie identifikovať zdroje na podporu medzinárodných záväzkov. Modernizačné projekty spojené s cieľmi síl sú základnou
a najväčšou položkou.4 Osobitným problémom bude zodpovedať otázku, ktoré náklady na bežnú prevádzku vojenských
útvarov započítať do cieľov síl. Odpoveď vnesie viac svetla aj do
diskusie o tzv. rovnovážnych silách – schopnosti prispievať do
kolektívnych spôsobilostí a plniť národné požiadavky.
Proaktívnosť. V oblasti operácií aj budovania spôsobilostí je
potrebné prejsť z reaktívneho k proaktívnemu prístupu. Výraznejšie zmeniť nepomerné zastúpenie v operáciách OSN
v dôsledku politiky vlády pred rokom 1998 v prospech NATO
trvalo sedem rokov. SR bola medzi poslednými krajinami, ktoré
výraznejšie prispeli do operácií NATO v Afganistane a EÚ
v Bosne. Konzervatívny zámer prispievania do síl okamžitej
reakcie sa zmenil až pod tlakom NATO. Dlho potom, ako Praha,
Budapešť a Vilnius deklarovali zámer zohrať vedúcu úlohu
v provinčných rekonštrukčných tímoch v Afganistane, začína
Bratislava uvažovať o nejakom príspevku do ťažiskového prvku
prioritnej operácie NATO. Kým poľské a české bojové jednotky
získavajú prestíž a skúsenosti v nasadení vysokej intenzity
v Afganistane a Iraku, SR sa naďalej fixuje na kapacity bojovej
podpory a humanitárnu dimenziu.
Neznamená to, prirodzene, že Slovensko zlyháva ako spojenec. Znamená to, že nedosahuje svoj plný potenciál, dokonca
riskuje stratu svojich tradičných konkurenčných výhod. Ako
malý štát potrebujeme koncentrovať úsilie na dosiahnutie obmedzeného počtu priorít, v ktorých sa môžeme profilovať
a maximalizovať svoj vplyv. Politicko-vojenská aliancia si vyžaduje politicko-vojenskú špecializáciu. Je čas bližšie ju definovať
a urobiť všetko pre jej naplnenie.

Zahraničné operácie

4Rozhovor

s predstaviteľom
GŠ OS SR, 31. mája 2006.

5Stav k 16. júnu 2006 – pozn.

aut.
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Slovenská republika formuje bezpečnostné prostredie pôsobením v 13 zahraničných operáciách a misiách.5 Celkový počet vyslaných vojakov sa od roku 2004 pohyboval v rozmedzí 560 –
840 osôb. Optimálnym cieľovým stavom bude pôsobenie väčších
jednotiek v malom počte operácií. Na konci apríla 2006 tvorili
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z celkového počtu do 660 nasadených vojakov operácie a misie
NATO a EÚ 37 %; v modrých prilbách OSN stále pôsobilo 46 %
vyslaných vojakov. Podstatnú časť zvyšných počtov tvoril ženijný
kontingent v koaličnej operácii Iracká sloboda.
Kľúčové operácie sa realizujú v regiónoch západného Balkánu, Afganistanu a Iraku. Spojenecký rámec umožňuje lepšie
dosahovanie záujmov SR, ako aj efektívnejšie naplnenie mandátu OSN, pod ktorým medzinárodné sily všade pôsobia. V roku
2005 bolo preto rozhodnuté o posilnení účasti v operáciách
NATO a EÚ na Balkáne a v Afganistane. Transformácia KFOR
z brigádnej štruktúry na účelové zoskupenia si vyžiadala posilnenie logistického komponentu našej jednotky. Štábne zastúpenie
v operácii EÚ Althea v Bosne doplnilo vyslanie strážnej čaty.
K stabilizácii Afganistanu prispievame jednotným kontingentom
zloženým z odmínovacích a stavebných kapacít. Koncom roku
2005 bola stavebná čata v koaličnej operácii Trvalá sloboda integrovaná do slovenského kontingentu ISAF. V súvislosti s ďalším
rozširovaním NATO na juh a východ Afganistanu sa zvažuje
zapojenie do aktivít provinčných rekonštrukčných tímov s dôrazom na výcvikové, ženijné a logistické spôsobilosti. Trendom
v Iraku je posilnenie výcvikovej dimenzie a postupný presun
dôrazu na výcvikovú misiu NATO (NTM-I): v roku 2006 prišlo
k doplneniu počtu inštruktorov v NTM-I na parlamentom
stanovený mandát.
V snahe podporiť pozíciu Slovenska v BR OSN bol zmenený
pôvodný zámer stiahnuť kontingent z operácie OSN na Golanských výšinách. Namiesto toho sa Slovensko usilovalo o to, aby
Chorvátsko rozšírilo svoj príspevok, posilnilo tým svoj medzinárodný kredit a umožnilo redukciu našej jednotky. Tomuto
plánu zabránil sekretariát OSN s argumentom, že pôsobenie
väčších jednotiek je efektívnejšie. Preto výzvou pre Slovensko
a jeho partnerov v NATO, opierajúc sa o skúsenosti z aliančných
operácií, zrejme bude presvedčiť OSN o hodnote malých jednotiek spĺňajúcich minimálne štandardy interoperability.6 Najväčšou operáciou slovenských ozbrojených síl naďalej zostávajú
mierové sily UNFICYP na Cypre, ktorý patrí medzi deklarované
priority nášho pôsobenia v BR OSN.
Pri nasadzovaní síl by sa naše ozbrojené sily už v strednodobom horizonte mali odkloniť od ad hoc jednotiek k organickým jednotkám vysielaným priamo zo štruktúry ozbrojených
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6Rozhovor

s pracovníkom
Stálej misie SR pri OSN,
1. júna 2006.
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síl a po rotácii opäť zaraďovaným na pôvodné miesto. Tento
prístup však neprinesie optimálny efekt bez toho, aby sa operačné skúsenosti začali aplikovať do doktrín a výcviku. Najbližšie roky bude charakterizovať snaha ministerstva obrany
o udržanie počtov nasadených vojakov na súčasnej úrovni. Táto
snaha vyplýva z dvoch dôvodov. Jednak by mal byť umožnený
plynulý prechod na vysielanie organických jednotiek vyčlenených
pre operácie NATO a EÚ a pripravovaných podľa cieľov síl
NATO. Rezortu obrany sa tiež naďalej nedarí nájsť spoločnú reč
s ministerstvom financií o mechanizme financovania nových
operácií. Náklady na vyslanie nového kontingentu, často dosahujúce stovky miliónov korún, dnes idú z rozpočtu ministerstva obrany na úkor výcviku a výzbroje ozbrojených síl. Riešením by bolo vytvorenie účelovo viazanej položky štátneho
alebo rezortného rozpočtu, využívanej len pre prípad neplánovaných operácií.
Katalyzátorom zmien v ozbrojených silách sú predovšetkým
vojenské aktivity na Balkáne, keďže kontingenty v Kosove aj
Bosne sú tvorené organickými jednotkami. Príprava na medzinárodný krízový manažment je hlavným vektorom reformy ozbrojených síl. Hlavné transformačné úlohy vyplývajú z cieľov síl
– zamerať ozbrojené sily na kolektívnu obranu záujmov, zmeniť
štruktúru síl v prospech síl pôsobiacich v širokom spektre operácií aj mimo územia SR, vykonať zmeny na posilnenie prvkov
bojovej podpory a bojového zabezpečenia vlastných jednotiek,
vybudovať spôsobilosti na podporu spojeneckých síl na úrovni
zboru alebo bojiska a reorientovať veliteľstvá síl od bojových
úloh k poskytovaniu síl. Do budúcnosti treba v ozbrojených
silách dohliadnuť na pretavenie operačných skúseností do výcviku a na zodpovedajúce pracovné zaradenie vojakov, ktorí tieto
skúsenosti v operáciách získali.
Slovensku zatiaľ takisto chýba legislatíva na zrýchlené rozhodovanie vlády a parlamentu o vysielaní jednotiek v rámci síl
okamžitej reakcie NATO a EÚ. Novelizácia ústavy, ktorú si
účasť v NRF a bojových skupinách vyžaduje, zostáva úlohou pre
nové funkčné obdobie vlády a parlamentu. Doterajšia kontroverzná diskusia nasvedčuje tomu, že si táto otázka vyžiada pevné
politické líderstvo.
Generálny štáb a ministerstvo sa budú musieť postaviť čelom
aj k personálnym požiadavkám pôsobenia v spojeneckých a koa136
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ličných operáciách. Deklarovaný cieľ Obrannej stratégie SR –
„primerane sa podieľať na politickom a vojenskom rozhodovaní
predovšetkým o použití mnohonárodných síl a o postupe pri
konsolidácii pomerov po ukončení konfliktov“ – si vyžaduje jednak promptne reagovať na ponuky vyslania personálu do riadiacich štruktúr a jednak tieto príležitosti rozširovať asertívnym
lobingom. Medzinárodné pozície treba využiť na to, na čo sú
vytvárané – na presadzovanie vplyvu a obhajobu záujmov.

Bezpečnostná rada OSN
Členstvo v BR OSN bolo dlhodobým cieľom slovenskej zahraničnej politiky. Podmienkou na jeho získanie bola nominácia
v rámci regionálnej skupiny a voľba v pléne Valného zhromaždenia OSN. Mesiac pred zaujatím voleného kresla v rade predložil minister zahraničných vecí do vlády stratégiu pod názvom
Základný rámec pre pôsobenie SR v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch
2006–2007. Vláda si od zvládnutia tejto výzvy sľubuje preskúšanie diplomatickej služby a celej krajiny, preukázanie záujmu
o svetové dianie, aktívne zapojenie do krízového manažmentu,
upevnenie medzinárodnej prestíže a postavenia Slovenska. Konkrétne chce „zvýšiť svoj zahranično-politický vplyv, upevniť si
dôveryhodnosť a rešpekt zo strany medzinárodného spoločenstva a zároveň si ochrániť politicko-bezpečnostné a obchodnoekonomické záujmy počas výkonu tejto funkcie, ale aj v ďalšom
období.“ [4, s. 6 – 7] V zmysle Bezpečnostnej stratégie SR bude
„usilovať o posilňovanie transatlantického partnerstva a o efektívnu realizáciu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
EÚ“. Dokument definuje regionálne priority členstva – západný
Balkán, východnú Európu a Cyprus – a niekoľko tzv. prierezových priorít, v ktorých chce orientovať pozornosť BR OSN
na terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia a postkonfliktnú obnovu [4, s. 8 – 11].
Členstvom v BR môže Slovensko priniesť vklad do posilnenia
úlohy a zefektívnenia činnosti OSN. Ako malý štát má záujem na
rozvoji medzinárodného režimu. Limitujúcim faktorom je prirodzene veľkosť Slovenska a charakter nášho členstva. Máme
hlas, ale nie právo veta. Dominantnými hráčmi v BR je päť stálych členov, pričom s troma z nich nás viažu aliančné zväzky.
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V prípade vyhrotenia situácie, napríklad okolo iránskeho jadrového programu, by Slovensko za istých okolností mohlo
zohrať úlohu jazýčka na váhach. V tomto – a každom – prípade
musíme urobiť tak na pôde OSN, ako aj na ostatných fórach
všetko pre zachovanie transatlantickej jednoty. V absolútnej
väčšine situácii to tak nebude. Sedemdesiat percent agendy tvorí
Afrika, ktorá nie je a nebude prioritou našej zahraničnej politiky
a len pomaly sa dostáva do agendy NATO a EÚ. V neprioritných oblastiach bude dôležité nepodľahnúť tendencii nadmerne
sa angažovať a najmä nevyvolať očakávanie vojenskej angažovanosti.
Prierezovou témou počas predsedníctva SR v BR OSN vo
februári 2007 bude reforma bezpečnostného sektora so zameraním na Afriku a Áziu a zvláštnym dôrazom na reformu ozbrojených síl [4, s. 10]. Východiskom majú byť slovenské skúsenosti zo spoločenskej transformácie po páde komunizmu a reformy
obrany. Globálnym kontextom je posilnenie postkonfliktnej obnovy krízových regiónov a podpora spolupráce OSN s regionálnymi organizáciami. Ambíciou je otvoriť diskusiu na pôde BR
OSN a vypracovať návrh rezolúcie, ktorá by uložila úlohu generálnemu tajomníkovi a orgánom OSN vypracovať ucelenú
koncepciu reformy bezpečnostného sektora. Prierezová téma
slovenského predsedníctva bola nepochybne zvolená ambiciózne. Príprava koncepcie, „ako stabilizovať krajinu, keď nič nefunguje, polovica obyvateľov je negramotných, 80 % nezamestnaných a životné podmienky sú len na 55 rokov fyzického
veku“7 značne presahuje slovenskú skúsenosť; vyžiada si rozsiahle intelektuálne úsilie a zapojenie zahraničných partnerov.
Výraznú úlohu bude musieť zohrať aj ministerstvo obrany.

Bezpečnostná komunita a verejnosť

7Rozhovor

s pracovníkom
Stálej misie SR pri OSN,
1. júna 2006.
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Nielen kroky vlády, ale aj ich podpora poslancami, bezpečnostnou komunitou, médiami a verejnosťou rozhodnú o tom, či
národný a spoločný záujem v konkrétnom prípade uspeje alebo
zlyhá. Verejná mienka už nie je len garantom nezvratnosti
demokracie ako pred voľbami v roku 1998, ale je faktorom, ktorý
spolurozhodne o úspechu operácie našich ozbrojených síl. Najdôležitejšou úlohou vlády vo vzťahu k obyvateľstvu je pripraviť
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ho na novú medzinárodnú zodpovednosť a adekvátnu reakciu na
teroristický útok. Trvale je potrebné propagovať tematiku
obrany. Tvorí ju predovšetkým (permanentná!) reforma ozbrojených síl podporená dostatočnými zdrojmi a vonkajším tlakom
na ich efektívne využitie. Po získaní členstva je potrebné propagovať tri nové aspekty obrany: záujem o obranu a bezpečnosť
spojencov, politiku prevencie nasadením vojsk do zahraničných
operácií a bezpečnosť občana pred novými hrozbami.
Ambície a záväzky člena NATO možno plne realizovať len
prepojením rezortných odborníkov s parlamentnou pôdou,
straníckymi centrálami, akademickou sférou, novinármi, analytikmi, podnikateľmi a tvorcami verejnej mienky. Bezpečnostná komunita je vitálnym spojivom medzi štátom a občanom,
medzi hlavným mestom a regiónmi. Vytvorenie spoločenstva
založeného na vzájomnej dôvere – dokonca rotácii – ľudí vládneho, súkromného a mimovládneho sektora je zrejme otázkou
jednej generácie. Treba však začať teraz. Jadro koalície, ktorá
musí mať záujem na rozvoji bezpečnostnej komunity na Slovensku, tvoria silové rezorty – zahraničie, obrana a vnútro.
Tieto rezorty si v prvom rade musia rozumieť navzájom. Rozvíjať formálnu aj neformálnu výmenu informácií, spoločné vzdelávanie v oblasti národnej bezpečnosti, rotáciu personálu –
jednoducho vytvoriť strategické partnerstvo bez ohľadu na byrokratický alebo stranícky záujem. Bezpečnostnú kultúru musia
šíriť aj ďalej, najmä na ministerstvo financií, ktoré periodicky aj
účelovo alokuje zdroje na ich činnosť. Grantové a outsourcingové projekty môžu rezortom pomôcť získať nové myšlienky
a ušetriť zdroje. Aj reforma Bezpečnostnej rady SR je šancou
na systematické zapojenie externistov do tvorby bezpečnostnej
politiky.
Naša budúcnosť – jednotlivo a spoločne – je euroatlantická.
Slovensko ašpiruje na plnohodnotné členstvo v plnohodnotnom
spoločenstve. Vieme, o čo bojujeme. Treba pokračovať, ale aj
začínať.
ZDROJE
[1] Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 27. septembra 2005.
[2] Fedor, Martin: Úsilie o plnohodnotné členstvo, Obrana, február 2006, s. 29.
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[3] Komplexné hodnotenie obrany za rok 2005, Komunikačný odbor
Ministerstva obrany: Bratislava 2006.
[4] Základný rámec pre pôsobenie Slovenskej republiky v bezpečnostnej rade
Organizácie spojených národov v rokoch 2006 – 2007. Materiál na rokovanie vlády SR, 9. decembra 2005.
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Spojené štáty americké
Základné princípy bezpečnostnej politiky USA
– konštanty a zmeny
Základné princípy zahraničnej a bezpečnostnej politiky1 USA
definované v predposlednej Národnej bezpečnostnej stratégii
(NSS 2002) [26] sa vo výraznej miere nezmenili ani v analyzovanom období.
Základom je aktívny prístup k medzinárodným vzťahom
a dôraz na formovanie globálneho bezpečnostného prostredia
na základe amerických záujmov a ideí. Práve neokonzervatívna
americká administratíva definovala „revolučný“ prístup k medzinárodným vzťahom: má ambíciu nielen reagovať na zmeny
globálneho bezpečnostného prostredia, ale ho aj aktívne for-

1Napriek

tomu, že táto publikácia je zameraná predovšetkým na bezpečnostnú
politiku, súčasné reálie medzinárodných vzťahov si vyžadujú komplexnejší prístup
pri analýze tejto sféry. Dôsledkom zmien v globálnom
bezpečnostnou prostredí nie
je možné v každom prípade
striktne oddeliť analýzu zahraničnej a bezpečnostnej
politiky. Vo zvýšenej miere
to platí v prípade USA, kde
bezpečnostná politika tvorí
vyslovene najdôležitejšiu
časť zahraničnej politiky,
ktorú vo výraznej miere ovplyvňuje a z tohto dôvodu
by bolo ich oddelenie kontraproduktívne aj z hľadiska
analýzy – pozn. aut.
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2Na

tieto zmeny reagovala
už aj Národná obranná stratégia Spojených štátov (NDS
2005) v roku 2005 [24], ktorá bola analyzovaná v predchádzajúcej Panoráme [23].
NDS 2005 okrem toho, že
potvrdila základné princípy
americkej bezpečnostnej politiky v oblasti formovania
globálneho bezpečnostného
prostredia a transformácie
kritických regiónov, definovala kategórie bezpečnostných hrozieb pre USA ako
tradičné, nepravidelné, katastrofické a disruptívne. Klasifikácia teda jednoznačne
proti tradičným hrozbám stavia „prevahu“ hrozieb nových.
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movať. Formovanie globálneho bezpečnostného prostredia zahŕňa ako dôležitý element aj rozširovanie princípov demokracie
vo svete a „vytváranie“ štátov s demokratickým zriadením, čo by
malo zároveň posilniť americké postavenie vo svete. Ako krajný
spôsob aplikácie tohto princípu figuruje zmena režimu v štátoch,
ktoré znamenajú bezprostrednú hrozbu pre USA. Realizácia preemptívnych krokov tvorí dôležitý komponent tejto stratégie,
vychádza z amerického hodnotenia reálií bezpečnostného prostredia a predovšetkým nepredvídateľnosti a potenciálnej iracionality jej aktérov.
V prvej polovici vlády Bushovej administratívy bolo jednoznačne možné identifikovať dôraz na štátnych aktérov v medzinárodných vzťahoch. Dôsledkom reálií bezpečnostného prostredia sa však tento prístup mení (viď novú Národnú bezpečnostnú stratégiu z marca 2006 – NSS 2006 – v ďalšej podkapitole) [25]. Americká rétorika aj naďalej narába s pojmami ako
štátny aktér a veľmoc. Ale najmä kvôli pôsobeniu teroristických
organizácií sa dôraz kladie aj na neštátnych aktérov.
Podobný posun je možné identifikovať aj v prístupe k charakteru hrozieb a pôvodu hrozieb. Kým v predchádzajúcom období
bol dôraz jednoznačne kladený na „tradičné“ vojenské hrozby
a štáty, ktoré môžu takýmto spôsobom ohroziť USA, v poslednom období je možné hovoriť o jednoznačnom posune smerom
k netradičným hrozbám a aktérom, ktorí môžu operovať netradičnými metódami a prostriedkami2.
Ďalším špecifickým princípom americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky je „selektívny multilateralizmus“. Znamená
odhodlanie spolupracovať s ostatnými bezpečnostnými aktérmi
na základe ich ochoty a schopností spolupracovať na riešení
a eliminovaní globálnych problémov, ktoré sú dôležité pre USA.
V poslednom období je dôraz americkej administratívy na medzinárodnú spoluprácu najmä s tradičnými spojencami silnejší,
hlavne kvôli komplikáciám s transformáciou Stredného východu
(Irak, ale aj palestínske územia), iránskej hrozbe, ako aj kvôli zlepšeniu vnímania USA v očiach globálnej verejnej mienky. Dôležitým prvkom v rámci tohto modifikovaného prístupu boli návštevy amerického prezidenta a ministerky zahraničných vecí
v Európe. Počas svojej európskej návštevy vo februári 2005 sa
americký prezident okrem iných stretol aj vtedajším nemeckým
kancelárom Schröderom a francúzskym prezidentom Chiracom.

Róbert ONDREJCSÁK

Návštevy boli považované za dôležité momenty zlepšovania
vzájomných vzťahov po irackej kríze. V Nemecku Bush viackrát
zdôraznil dôležitosť transatlantických vzťahov a ich nenahraditeľnosť a vyhlásil, že „pre Európu sú nevyhnutné americké ozbrojené sily, kým pre Spojené štáty európska podpora“. Napriek
tomu, že ide o pomerne klasickú a „štandardizovanú“ formuláciu, v atmosfére po irackej kríze a z úst amerického prezidenta
išlo o symbolické gesto. Neznamená to však, že americko-francúzske vzťahy by sa opäť stali pre americkú administratívu prvoradými a tiež americko-nemecké vzťahy sa zlepšili až po zmene
vlády v novembri 2005 a návšteve novej nemeckej kancelárky vo
Washingtone.
Táto mierna zmena však v žiadnom prípade neznamená, že
USA už nekladú dôraz na efektivitu spolupráce. Pri riešení vážnych problémov sa naďalej budú spoliehať na koalície ochotných a schopných, ktoré nemusia byť totožné s existujúcimi spojenectvami.
Dôsledkom zmien v globálnom bezpečnostnom prostredí
pokračuje aj redislokácia amerických ozbrojených síl vo svete.
Redislokácia je zároveň dôkazom „revolučného prístupu“ Bushovej administratívy ku komplexnej problematike americkej
bezpečnosti. Ide totiž o najrozsiahlejšiu zmenu v tomto smere
od ukončenia studenej vojny. Súčasná administratíva bola prvá
za posledných takmer 20 rokov, ktorá sa rozhodla reagovať na
nové podmienky aj na tejto úrovni (a v zásadnom rozmere).
V analyzovanom období došlo ku kryštalizácii amerických
plánov pre Európu. Boli podpísané dohody s Rumunskom
a Bulharskom o zriadení amerických základní. Dohoda s Rumunskom bola podpísaná 6. decembra 2005 a na jej základe budú americké ozbrojené sily využívať štyri základne v Rumunsku3. V Bulharsku budú americké ozbrojené sily používať tiež
štyri vojenské základne.
Došlo tiež k redislokácii amerických síl o počte viac ako
10 000 vojakov z Kórejského polostrova na Stredný východ
v rámci rotácie jednotiek v Iraku. V Južnej Kórei však tieto jednotky nebudú nahradené. Paralelne s týmto procesom ale dochádza k posilňovaniu amerických spôsobilostí v oblasti a posilňovaniu americkej prítomnosti na základniach na ostrove
Guam a v západnej časti Pacifiku4. Určité nóvum je aj zvýšená
angažovanosť USA v Afrike – aj keď jej miera sa v súčasnosti

1

3Letecká

základňa „Mihail
Kogalniceanu“ pri prístavnom meste Constanca, ďalej
základňa Babadag v severnej Dobrudži, Cincu v Transylvánii a výcviková základňa Smardan v župe Braila –
pozn. aut.

4V júni 2005 bolo vyslaných

15 bombardérov typu F-117
do Južnej Kórei a uvažuje sa
o presune námornej útočnej
skupiny vedenej lietadlovou
loďou na Guam alebo na
inú základňu v regióne –
pozn. aut.
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ešte nedá porovnať s európskou angažovanosťou. USA sa v minulom roku zameriavali predovšetkým na „Africký roh“, kde sa
sústredili na boj proti terorizmu a paralelne s ním na pomoc pri
budovaní spôsobilostí afrických štátov v oblasti stabilizácie a krízového manažmentu (v auguste 2005 odovzdali v Nairobi „krízové centrum“).

Nová Národná bezpečnostná stratégia USA
(marec 2006)

5QDR

2006 bolo vydané
6. februára 2006, NSS 2006
až v marci 2006 – pozn. aut.
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Hoci bola NSS 2006 [25] vydaná až po Quadrennial Defense
Review 2006 (QDR 2006) [27], z metodologického hľadiska je
správnejšie analyzovať ich v opačnom poradí5. Národná
bezpečnostná stratégia je totiž skôr tá „Grand Strategy“, ktorá
prezentuje základné princípy a smerovanie bezpečnostnej politiky, kým QDR z týchto princípov vychádza a hovorí detailnejšie
o spôsoboch realizácie tejto stratégie.
NSS 2006 jednoznačne vychádza z princípov predchádzajúcej
stratégie z roku 2002. Pri definovaní princípov a cieľov teda nie
je taká „revolučná“ ako predchádzajúca. Napriek tomu ale obsahuje mnoho nových prvkov, aktualizuje a prispôsobuje smerovanie vývoju za posledné štyri roky. V porovnaní s predchádzajúcou NSS je väčší dôraz kladený na globálnu transformáciu,
šírenie demokracie a na súvislosti týchto procesov s bezpečnosťou USA a bojom proti terorizmu. Boj proti terorizmu ako
najaktuálnejšia úloha USA – „Amerika je vo vojne“ [25, s. 1] – je
dlhodobo neoddeliteľný od globálnej transformácie. To znamená miernu modifikáciu v porovnaní s NSS 2002. Súčasná stratégia sa snaží pracovať viac s koreňmi problémov a stanovuje jednoznačné riešenie: šírenie demokracie. To korešponduje s tohtoročnou Správou o stave Únie [18]. Prejav mal silný ideologický
náboj a za hlavnú úlohu USA vo svete označil rozširovanie demokracie. Prezident potvrdil aj „ofenzívny“ prístup USA k otázke boja proti terorizmu.
NSS definuje priamu súvislosť medzi bezpečnosťou a prosperitou USA (a „slobodného sveta“) a šírením demokracie vo
svete. Konečným cieľom USA je ukončenie tyranie vo svete, čo
povedie k zvýšeniu bezpečnosti USA. Tento princíp vychádza
z Kantovej tézy, ktorá je založená na presvedčení, že liberálne
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republiky (v novšom chápaní demokracie6) medzi sebou nebojujú (predovšetkým kvôli vysokej miere kontroly vlád zo strany
verejnej mienky). Konštatuje sa, že transformácia je komplikovaný a dlhodobý proces.
V záujme dosiahnutia tohto dlhodobého cieľa USA podľa
štruktúry NSS 2006 musia vykonať 10 krokov7. Hneď prvý
z nich v praktickej rovine znamená podporovať demokratické
úsilie a aktívne pristupovať k šíreniu demokracie a stability vo
svete. Práve táto časť, ktorá zároveň znamená aj definovanie
a prezentáciu ideologického pozadia americkej politiky, zaberá
najrozsiahlejšiu časť NSS 2006.
Centrálnou, aj keď nie jedinou oblasťou v tomto smere je
Stredný východ, vzhľadom na prebiehajúce transformačné procesy v Iraku a Afganistane. Zmeny v štátoch ako Ukrajina
a Gruzínsko potvrdzujú aj americké presvedčenie, že šírenie demokracie takmer automaticky znamená aj posilňovanie pozícií
USA v medzinárodnej komunite. Zároveň sa však viackrát
zdôrazňuje, že medzi vážne výzvy pre USA patria snahy niektorých štátov o separovanie ekonomických od politických slobôd, čo je jednoznačná narážka na situáciu v Číne [25, s. 3 – 4].
Podľa prezentovanej doktríny existencia tyranií znamená hrozbu
pre „demokratický svet“ a niektoré diktatúry, ktoré sa snažia
získať ZHN priamo ohrozujú bezpečnosť USA [25, s. 3].
Stratégia prezentuje tri kroky, podľa ktorých USA v tejto oblasti musia postupovať: ukončiť tyraniu; podporiť budovanie
efektívnych demokracií; principiálnosť v cieľoch a pragmatický
prístup pri riešeniach. Tento postup poukazuje na ďalšie posuny
v americkej globálnej stratégii. Kým predchádzajúce stratégie
kládli jednoznačný dôraz na porazenie nepriateľov, čo de facto
korešponduje s bodom číslo 1 – „ukončiť tyraniu“ – NSS 2006
kladie veľký dôraz aj na „budovanie demokracií“, čo v praktickom živote znamená nationbuilding. Táto modifikácia pravdepodobne vychádza zo skúseností z Iraku, Afganistanu a ďalších
oblastí, vrátane Balkánu. V porovnaní s základnými dokumentmi
tvoriacimi základ súčasnej americkej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky, ktoré jasne hovorili, že cieľom USA musí byť udržanie
dominantnej pozície voči potenciálnym veľmocenským rivalom
a najdôležitejšou úlohou ozbrojených síl je „vyhrávať vojny a nie
angažovať sa v nationbuildingu“ [17], je to výrazný posun. Dlhodobú perspektívu týchto procesov ukazuje aj konštatovanie, že

1

6Novšie

chápanie reprezentujú teoretici a politici ako
Michael Doyle, Francis Fukuyama či Bill Clinton –
pozn. aut.

7Usilovať

o ľudskú dôstojnosť; posilňovať spojenectvá
v záujme porazenia terorizmu a zabrániť útokom na
USA a spojencov; spolupracovať s ostatnými pri riešení regionálnych konfliktov; znemožniť nepriateľom, aby ohrozovali USA
a spojencov zbraňami hromadného ničenia; naštartovať novú éru ekonomického
rastu pomocou slobodného
trhu; rozšíriť okruh rozvoja
budovaním demokratickej
infraštruktúry a podporou
otvorených spoločností; spolupracovať s globálnymi
mocnosťami; transformovať
bezpečnostné inštitúcie USA,
aby boli schopné reagovať na
výzvy a príležitosti 21. storočia; využiť možnosti a čeliť výzvam globalizácie [25].
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8Podobne

sa vyjadril prezident v Správe o stave Únie
v januári 2006: „...jedinou
možnosťou ako poraziť teroristov je poraziť ich temné
vízie nenávisti ponúknutím
nádejnej alternatívy politickej slobody a mierovej zmeny. Spojené štáty podporujú
demokratické reformy všade
na širšom Strednom východe. Voľby sú vitálne, ale znamenajú len začiatok. K budovaniu demokracie je potrebná vláda zákona, ochrana menšín a silné, zodpovedné inštitúcie, ktoré vydržia dlhšie ako jedno volebné obdobie“ [18].

9V

súvislosti s Irakom prezident v Správe o stave Únie
povedal: „Konečným cieľom
teroristických skupín v krajine je získať moc v štáte
a využívať Irak ako strategickú základňu pre svoje akcie
proti USA.“ [18]
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nestačí zorganizovať v transformujúcom sa štáte slobodné a demokratické voľby, ale treba sa venovať aj dlhodobejším aktivitám:
budovaniu inštitúcií a posilňovaniu práv a hodnôt.
Tento komplexný prístup sa v dokumente ešte niekoľkokrát
opakuje. Napríklad v súvislosti s riešením regionálnych konfliktov sa píše, že prístup USA musí zahŕňať tri stupne: 1. prevencia konfliktu; 2. zákrok; 3. postkonfliktná stabilizácia a rekonštrukcia. [25, s. 15]. Dôležité je aj konštatovanie, že treba brať
ohľad na miestne špecifiká pri budovaní demokracie a že v tomto procese musí byť použitá široká škála prostriedkov (vojenské
nástroje teda nie sú prioritné).
Posledným dôležitým princípom je medzinárodná kooperácia
(najmä) so starými spojencami zdieľajúcimi podobné hodnoty
ako USA a multilaterálny prístup. Multilateralizmus je ďalší princíp, ktorý má o čosi vyššiu váhu ako v NSS 2002.
Potvrdzuje sa, že USA musia napriek doterajším úspechom
naďalej bojovať s medzinárodným terorizmom. Sýria a Irán sú
považované za štáty, ktoré podporujú teroristické skupiny a poskytujú im útočisko. Dochádza teda prakticky k potvrdeniu „osi
zla“, samozrejme s výnimkou Iraku. Ako nóvum možno označiť, že v boji proti terorizmu je kladený väčší dôraz na ideologický aspekt: „boj proti terorizmu je bitka zbraní aj bitka ideí –
boj proti teroristom a proti ich vražednej ideológii“ [25, s. 9].
Dlhodobo úspech v boji proti terorizmu znamená víťazstvo vo
vojne ideí8.
Komplexný prístup je prezentovaný v štyroch krokoch, podľa
ktorých USA musia postupovať v boji proti terorizmu [25, s. 12]:
postupovať preventívne a zabrániť teroristom vykonať útoky;
znemožniť „darebáckym štátom“ a teroristom získať ZHN;
znemožniť teroristickým skupinám nájsť útočisko a podporu
v „darebáckych štátoch“; znemožniť teroristickým skupinám
kontrolu nad akýmkoľvek národom/štátom, ktorý by mohol
byť využitý ako ich základňa. USA v neustále sa zvyšujúcej intenzite deklarujú, že nikdy neumožnia teroristickým skupinám,
aby zničili už existujúcu demokraciu, získali ako útočisko strategicky dôležitý štát9, destabilizovali Stredný východ, a udreli na
USA alebo na amerického spojenca. Tieto body je možné chápať aj ako minimálne defenzívne ciele USA na Strednom
východe so samozrejmým dôrazom na Irak („víťazstvo v Iraku
a Afganistane je vitálne“ [25 s. 12]). Podľa amerického preziden-
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ta USA zostanú aj vojensky v Iraku dovtedy, kým si to situácia
vyžaduje, pričom konečné rozhodnutie závisí od vojakov na
mieste. Tento postoj potvrdzujú aj stanoviská ostatných čelných
predstaviteľov. Podľa ministerky zahraničných vecí USA bude
termín odsunu amerických jednotiek z Iraku závisieť najmä od
schopnosti irackých ozbrojených síl prevziať zodpovednosť za
bezpečnosť v krajine. V tejto súvislosti iracký poradca pre národnú bezpečnosť Muwaffak Rubaj’í koncom januára vyslovil
názor, že do konca roka 2006 zostane v Iraku menej ako 100 tis.
(zahraničných) spojeneckých vojakov.
Dôležitou časťou NSS 2006 je časť zaoberajúca sa hrozbou
ZHN. Táto časť vo veľkej miere korešponduje s prístupmi
a princípmi prezentovanými v NSS 2002. Teroristický útok
s použitím ZHN je považovaný za najväčšiu hrozbu pre americkú bezpečnosť. Práve v tejto súvislosti zostáva americká stratégia „najtvrdšia“: v záujme zabránenia podobným útokom „Spojené štáty budú, v prípade že je to potrebné, konať preemptívne pri uplatňovaní inherentného práva na sebaobranu“
[25, s. 18]. Zároveň však stratégia konštatuje, že USA nebude
využívať tento princíp v každom prípade a preferuje nevojenské
akcie. Predovšetkým v kontexte vzťahov s RF a Čínou je dôležité,
že si USA si de facto vyhradzujú exkluzívne právo na uplatňovanie princípu preempcie: „žiadna krajina nemôže využívať
preempciu ako zámienku na agresiu“ [25, s. 18]. Súčasťou
ochrany proti ZHN je aj budovanie protiraketovej obrany, ktorá
je v rovine deklarácií zameraná na ambície „darebáckych štátov“
(osobitne sú zdôraznené Irán a Severná Kórea).
Najefektívnejším postupom je znemožniť štátom a teroristom, ktorí majú ambície vyrábať nukleárne zbrane, získať kritický nukleárny materiál. Z toho pramenia dva ciele: 1. znemožniť darebáckym štátom získať spôsobilosti na výrobu kritických materiálov; 2. znemožniť potenciálny transfer týchto
materiálov zo štátov, ktorá už nimi disponujú, darebáckym štátom alebo teroristickým skupinám.
Prezentované princípy je možné zhrnúť jednou vetou: „zaväzujeme sa držať najnebezpečnejšie zbrane na svete preč od
rúk najnebezpečnejších ľudí na svete“ [25, s. 19].
Za najkritickejšiu krajinu je označený Irán. USA podporili snahy svojich európskych spojencov o diplomatické riešenie iránskeho problému aj v rokoch 2005/2006. Podľa amerického sta149
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10Najmä dohoda z 19. septembra 2005 uzavretá šiestimi štátmi regiónu (USA, Čína, Japonsko, Rusko, Severná a Južná Kórea) – pozn.
aut.
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noviska musí byť diplomacia úspešná, aby nemuselo dôjsť k ku
konfrontácii. De facto to znamená, že ako konečná možnosť –
v prípade, že diplomatické kroky nevedú k riešeniu – figuruje
vojenské riešenie. Stratégia však poukazuje aj na skutočnosť, že
americké problémy s Iránom sú rozsiahlejšie ako len nukleárne
ambície Teheránu. Americké stanovisko môže byť zmenené
v prípade, že iránsky režim realizuje strategické rozhodnutie
a dramaticky zmení svoju politiku, politický systém a „poskytne
svojim občanom slobodu“ [25, s. 20]. Na zabezpečenie svojich
konečných cieľov sú USA deklaratívne odhodlané použiť „všetky dostupné prostriedky“. Podobný prístup je deklarovaný smerom k Severnej Kórei, ktorá je druhou kritickou krajinou pre
USA z pohľadu hrozby ZHN. Poukazuje sa však aj na dôležitosť
regionálnej kooperácie a zdôrazňuje sa diplomatický postup10.
V prípade Iránu a Severnej Kórey sa dôraz kladie na kroky
znemožňujúce domácu výrobu kritického nukleárneho materiálu,
kým v prípade teroristických skupín je dôležitejšie zabrániť im
získať ho. Aj tu je potvrdený aktívny prístup proti ZHN z predchádzajúcej stratégie: nové reálie bezpečnostného prostredia vyžadujú nový prístup: aktívny, niekedy až ofenzívny, obsahujúci
konvenčné aj nukleárne prvky – vzhľadom na ich súčasnú efektivitu môžu pôsobiť čiastočne v rámci odstrašenia („nová triáda“)
– ako aj budovanie systémov protiraketovej obrany.
Napriek uprednostňovaniu diplomatických postupov sú v krajnom prípade USA ochotné použiť pri riešení vážnych hrozieb
vojenské prostriedky. Platí to dokonca aj v prípade, že existuje
neistota v určení času a miesta nepriateľského útoku. Stratégia
poukazuje na to, že potenciálne dôsledky útokov s použitím ZHN
sú také rozsiahle, že je neprijateľné pripustiť možnosť ich vykonania. „To je princíp a logika preempcie. Miesto preempcie v našej
národnej bezpečnostnej stratégii zostáva potvrdené“ [25, s. 23].
Ďalšie nástroje, ktoré NSS 2006 považuje za dôležité, sú podpora globálneho ekonomického rastu, transformácia rozvojových spoločností, humanitárne akcie, všeobecný rozvoj a prosperita. Stratégia presadzovania globálneho ekonomického rastu
a prosperity zahŕňa aj energetickú bezpečnosť. Kľúčovým faktorom je diverzifikácia, ktorú NSS 2006 analyzuje v dvoch rôznych súvislostiach: diverzifikácia dodávateľských regiónov a dodávateľov a diverzifikácia v zmysle hľadania alternatívnych zdrojov energie a technologických riešení.
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Okrem potvrdenia nároku na zabezpečenie regiónov dôležitých z hľadiska nálezísk, ako aj kritických námorných komunikácií, sa dôraz kladie predovšetkým na nové, alternatívne
metódy a technológie, ktoré by znížili závislosť od tradičných
zdrojov energie. Prezident v januári prezentoval ambiciózny
cieľ: do roku 2025 majú USA pomocou nových technológií
znížiť import ropy zo Stredného východu o 75 %11 a zbaviť sa
tak svojej závislosti [18]. Súčasnú energetickú závislosť od štátov v nestabilných regiónoch považuje stratégia za vážny rizikový faktor (viac ako 50 % americkej spotreby závisí od importu ropy [25, s. 28]).
Spolupráca a vzťahy s ďalšími mocenskými centrami a dôležitými regiónmi dostala v stratégii tradične veľký priestor. Kvôli
známym faktorom za najdôležitejší cieľ, ako aj dôvod medzinárodnej spolupráce považuje medzinárodný terorizmus.
Západná hemisféra
Západnú hemisféru USA považuje za prvú líniu svojej obrany.
USA budú podporovať stabilitu, rozvoj a posilňovanie demokratických štátov v Latinskej Amerike, vychádzajúc z presvedčenia, že „keď najbližší susedia Ameriky nie sú bezpeční a stabilní,
budú aj Američania v menšom bezpečí“ [25, s. 37]. Kľúčové sú
vzťahy USA s Kanadou a Mexikom, a NSS 2006 vyzýva na
posilňovanie „strategických vzťahov“ s regionálnymi lídrami
Karibiku, Strednej a Južnej Ameriky.
Afrika
Geostrategická dôležitosť Afriky pre USA rastie. Existuje
priama súvislosť medzi americkou bezpečnosťou a posilňovaním slabých a zlyhávajúcich štátov v Afrike, ako aj budovaním
„stabilných demokracií“ na územiach, ktoré v súčasnosti nie sú
pod efektívnou kontrolou centrálnych vlád. Najdôležitejším
americkým cieľom v Afrike teda musí byť presadzovanie ekonomického rastu a expanzia efektívnych, demokratických štátov.
Stredný východ
Okrem deklarovania všeobecnej podpory pre transformáciu
a rozširovanie demokracie v oblasti stratégia vyjadruje presvedčenie, že Izrael a palestínske územia musia žiť v mieri ako dva
demokratické štáty, čo znamená explicitnú podporu palestínskej

11Bush

nehovoril o ostatných regiónoch, ktoré sú pre
USA vitálne z hľadiska importu ropy a zemného plynu: Venezuela a západná Afrika. Rast ich dôležitosti postupne znižuje podiel ropy
zo Stredného východu v celkovom americkom importe
energetických surovín –
pozn. aut.
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štátnosti. Za kľúčových spojencov sú považovaní Egypt a Saudská Arábia, kým za najväčšie hrozby Irán a Sýria, ktoré podľa
americkej percepcie podporujú terorizmus.
Európa
Okrem pozitívneho konštatovania, že NATO „zostáva vitálnym pilierom zahraničnej politiky USA“ [25, s. 38], NSS 2006
presadzuje ďalšiu vnútornú reformu organizácie (štruktúry, spôsobilosti, procedúry). Potvrdzuje princíp otvorených dverí pre
ďalšie rozširovanie organizácie. Európa je označovaná ako „domov“ najstarších a najbližších spojencov USA, s ktorými Američania zdieľajú spoločné hodnoty a záujmy. Jedinou konkrétne
menovanou krajinou však je Spojené kráľovstvo: NSS 2006 priamo potvrdzuje special relationship. Exkluzívne postavenie Spojeného kráľovstva sa zdôraznilo aj v ďalších dokumentoch (napríklad v QDR 2006) silnejšie ako kedykoľvek predtým.
Rusko
Na rozdiel od predchádzajúcej stratégie sa tu väčší dôraz kladie
na stav demokracie v RF: „posilňovanie našich vzťahov bude
závisieť od zahraničnej a vnútornej politiky, ktorú si Rusko zvolí“
[25, s. 39]. USA budú presadzovať rešpektovanie demokratických
hodnôt v RF. Odklon americkej politiky od praktickej spolupráce
„bez ideológie“ v oblasti boja proti terorizmu, proti šíreniu ZHN
či regionálnej kooperácie predovšetkým v strednej Ázii potvrdzujú aj posledné výroky popredných amerických predstaviteľov
(napríklad prejav Donalda Rumsfelda vo Vilniuse).
Južná a stredná Ázia
NSS 2006 deklaruje rastúcu strategickú dôležitosť regiónov,
v ktorých sú USA prítomné intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. Za kľúčové štáty sú považované India a Pakistan. Vzhľadom na intenzívny vývoj americko-indických vzťahov a na strategickú dôležitosť tohto vývoja na globálnej úrovni je táto téma
analyzovaná v samostatnej podkapitole.
Podľa stratégie sa súčasnej americkej administratíve podarilo
dosiahnuť, aby pozitívny vývoj vo vzťahoch s jedným štátom
automaticky neznamenalo zhoršenie vzťahov s druhým. Je pravda, že dôsledkom geografických reálií boja proti terorizmu – predovšetkým operácií v Afganistane – dôležitosť Pakistanu a celého
152
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regiónu pre americkú globálnu a regionálnu stratégiu narástla.
Kým však vzťahy s Pakistanom sú pre USA dôležité kvôli
regionálnym aspektom, indicko-americké vzťahy získavajú
váhu na globálnej úrovni. Z toho vyplýva, že dôležitosť Indie
rastie pre USA viac, než dôležitosť Pakistanu.
Stredná Ázia je prioritou americkej zahraničnej politiky. Región je dôležitý pre USA predovšetkým z troch dôvodov: 1. ako
miesto šírenia demokracie a expanzie liberálnych trhových reforiem; 2. kvôli diverzifikácii zdrojov energetických surovín; 3. ako
dôležitá opora v boji proti terorizmu. Je zaujímavé, že v QDR
2006 sa negatívne hodnotí možnosť, že by sa niektorá veľmoc
mimo regiónu mala snažiť získať moc nad jeho energetickými
zdrojmi. [27, s. 28]. Americké obavy môžu súvisieť s čínskymi
aktivitami v regióne.
Východná Ázia
Ambície USA v regióne sú veľmi rozsiahle a komplexné [25,
s. 40]12. Na rozdiel od Európy však v regióne majú pred multilaterálnou kooperáciou prioritu bilaterálne vzťahy. Odzrkadľuje
sa to aj v charakteristike vzťahov: kým v prípade Európy jediným exponovaným dvojstranným vzťahom USA boli americkobritské špeciálne vzťahy, vo východnej Ázii sa zdôrazňujú partnerstvá s Japonskom („najbližší spojenec v regióne“), Austráliou
(„naša aliancia má globálny rozsah“), Južnou Kóreou (s dôrazom
na Kórejský polostrov). Ku „kľúčovým priateľom a spojencom“
sú zaradené Indonézia, Malajzia, Filipíny, Singapur a Thajsko.
Potenciál regiónu, miera americkej angažovanosti a záujmov,
ako aj čínsky faktor sú natoľko dôležité, že sú analyzované
v samostatnej podkapitole.
V porovnaní s NSS 2002 je NSS 2006 všeobecnejšia a zároveň
ambicióznejšia v ideovej oblasti. Zdôrazňovanou ambíciou USA
už nie je len poraziť teroristické skupiny, ale transformovať svet
do takej podoby, aby si v ňom terorizmus nemohol nájsť miesto.
Transformácia bola síce konečným cieľom aj v predchádzajúcej
stratégii, no v NSS 2006 už postúpila na exkluzívne miesto.

Quadrennial Defense Review 2006
QDR 2006 [27] je vojensko-politickým dokumentom, ktorý
vychádza z princípov stanovených v NSS. QDR stanovuje základné ciele Spojených štátov vo vojensko-politickej a vo-

12„Spojené štáty sú pacifickým národom, s rozsiahlymi záujmami v celej východnej a juhovýchodnej
Ázii. Stabilita a prosperita regiónu závisí od našej trvalej
angažovanosti: udržiavanie
silných partnerstiev podporených obrannými silami
v prvej línii ktoré podporujú
ekonomickú integráciu prostredníctvom rozširovania
trhu a investícií a podporovania demokracie a ľudských práv“ [25, s. 40].
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jenskej oblasti a prezentuje aj z nich vyplývajúce kroky na
vojenskej úrovni. Určuje strategické smery rozvoja ozbrojených síl USA.
Základným hodnotiacim stanoviskom dokumentu je, že USA
nemusia čeliť konvenčnej hrozbe pochádzajúcej od štátneho aktéra, ako to bolo v prípade ZSSR. Súčasní nepriatelia USA sú
rozptýlení a sú súčasťou globálnej siete teroristických organizácií, ktoré chcú dosiahnuť svoje radikálne ciele používaním nekonvenčných metód.
Dokument prezentuje aj skúsenosti (lessons learned) z predchádzajúceho obdobia:
 Disponovať kompetenciami a zdrojmi na budovanie partnerských kapacít, dosiahnuť najvyššiu možnú mieru jednoty
a prijať nepriame prístupy pri spojeneckom boji so spoločnými nepriateľmi. Podporiť partnerov, aby boli schopní konať
viac v záujme svojej bezpečnosti a tým odbremeniť USA.
 Namiesto odpovedí a reakcií na udalosti klásť dôraz na preventívne prostriedky a zvýšenie rýchlosti pri blokovaní kríz.
 Zvýšiť slobodu konania Spojených štátov a ich spojencov.
 Minimalizovať americké náklady predovšetkým udržaním technologického náskoku USA.
QDR by malo napomáhať pri akcelerácii transformačných
procesov naštartovaných v roku 2001 s cieľom efektívnejšie
čeliť „novým“ hrozbám. Tieto procesy boli prezentované aj
v NDS 2005 [24]. Kvôli dosiahnutiu tohto cieľa QDR koncentruje na štyri prioritné vojensko-politické úlohy.
 Porazenie teroristov
V súvislosti s bojom proti terorizmu sa konštatuje, že úspech
sa nedá dosiahnuť výlučne vojenskými prostriedkami a potvrdzuje sa presvedčenie z NSS 2006, že vojna proti terorizmu je
„bitka zbraní a bitka ideí“ [27, s. 22].
Z vojenských prostriedkov potrebných pre tento boj sú vyzdvihované najmä špeciálne sily, schopnosť rýchleho globálneho
úderu, spôsobilosti pre boj v mestskom prostredí, ako aj spravodajské spôsobilosti.
 Obrana amerického homelandu
154

Róbert ONDREJCSÁK

1

 Ovplyvňovanie a formovanie strategických rozhodnutí
štátov, ktoré sa nachádzajú na „strategickej križovatke“
(jedna z najdôležitejších kapitol dokumentu).
Strategická voľba niektorých súčasných a budúcich veľmocí
bude mať priamy vplyv na pozíciu USA a ich spojencov. V tejto
súvislosti budú USA realizovať dvojitú stratégiu: presadzovať
vzájomnú spoluprácu a zároveň sa pripraviť na možnosť, že
tieto strategické voľby dopadnú negatívne z hľadiska amerických
záujmov.
Ku kľúčovým regiónom QDR 2006 zaraďuje východnú Áziu
a Tichomorie, Stredný východ, strednú a južnú Áziu. Z konkrétnych štátov sú vymenované Irak, Líbya, Venezuela, RF, India
a Čína. Rusko už nie je považované za vojenskú hrozbu, ako bol
ZSSR. USA presadzujú spoluprácu s Moskvou na báze spoločných záujmov (nie hodnôt!) najmä v boji proti terorizmu, šíreniu ZHN a v boji proti narkotikám. QDR zároveň prezentuje
americký pohľad na vnútropolitický vývoj v RF a obavy súvisiace
s „eróziou demokracie“ [27, s. 29].
Na záver je potvrdená základná strategická paradigma prítomná v americkom strategickom myslení už desaťročia: USA nepripustia, aby niektorá veľmoc diktovala podmienky regionálnej
alebo globálnej bezpečnosti. Budú sa usilovať odradiť akéhokoľvek vojenského konkurenta od vývoja spôsobilostí, ktoré by
mu umožnili dosiahnuť regionálnu hegemóniu či realizovať nepriateľské akcie a nátlak proti USA alebo ich spojencom. Ak
odstrašenie zlyhá, USA znemožnia nepriateľskej mocnosti dosiahnuť strategické a operačné ciele. [27, s. 30].
 Zabrániť nepriateľským štátom a neštátnym aktérom
získať alebo použiť zbrane hromadného ničenia
V tomto prípade sú zo štátnych aktérov zdôraznené opäť
Irán a Severná Kórea, z neštátnych predovšetkým teroristické
organizácie. Kroky USA v tejto oblasti je možné rozdeliť na
preventívne a reaktívne. Kľúčovým konštatovaním je, že v prípade zlyhania prevencie „USA použijú všetky elementy svojej/národnej sily v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi štátmi,
aby lokalizovali, zabezpečili a zničili zbrane hromadného ničenia“. [27, s. 34]. V tejto krátkej vete sú potvrdené dva základné
princípy americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky: spolupráca s „ochotnými a schopnými“ štátmi a použitie sily ako
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poslednej inštancie na zabezpečenie základných amerických bezpečnostných záujmov.
Z týchto základných úloh vyplývajú dôležité implikácie pre
ozbrojené sily: transformácia zo statických na expedičné sily,
z rozsiahlych inštitucionálnych síl smerom k operačným spôsobilostiam. Ozbrojené sily musia byť schopné realizovať okrem
tradičných bojových operácií aj operácie asymetrického boja či
stabilizačné a rekonštrukčné aktivity.
Špecifickým prvkom je dôraz na jazykové vzdelávanie príslušníkov ozbrojených síl a v rámci neho odklon od európskych
jazykov smerom k jazykom regiónov, kde je zásah amerických
ozbrojených síl najpravdepodobnejší. [27, s. 15] Vzhľadom na
reálie bezpečnostného prostredia sa pravdepodobne jedná o ázijské jazyky ako perzština, arabčina, urdu, atď.
V druhej časti dokumentu sa detailne prezentujú kroky vo
vojenskej oblasti a v oblasti vývoja potrebné pre splnenie definovaných úloh pre ozbrojené sily. V porovnaní s QDR 2001 je väčší dôraz kladený na špeciálne sily a na spôsobilosti globálneho
úderu.
QDR 2006 zdôrazňuje aj medzinárodnú spoluprácu pri dosahovaní vytýčených cieľov. Ku kľúčovým spojencom dokument
zaraďuje okrem NATO aj dvojstranné aliancie USA s Austráliou, Japonskom a Južnou Kóreou. Tieto spojenectvá manifestujú „strategickú solidaritu“ slobodných demokratických štátov
zdieľajúcich spoločné hodnoty i vojenské a bezpečnostné bremená sveta [27, s. 6]. Dokument osobitne vyzdvihuje „unikátne
vzťahy“ USA so Spojeným kráľovstvom a Austráliou. Úzka vojenská spolupráca s týmito štátmi predstavuje „model“ pre rozsah a hĺbku spolupráce. [27, s. 7].
Na zabezpečenie plnenia prezentovaných úloh ozbrojených síl
v nasledujúcom období schválil Kongres 21. decembra 2005
obranný rozpočet USA na rok 2006 vo výške 453 mld. USD,
z toho 50 mld. na operácie v Iraku a Afganistane.
Čína a Ďaleký východ
Okrem Stredného východu bol v roku 2005 a v prvej polovici
2006 v centre americkej zahraničnej stratégie Ďaleký východ.
Dôvodom bol najmä intenzívny vývoj v oblasti a z dlhodobého
hľadiska čínsky potenciál narušiť regionálnu rovnováhu. Aj podľa
QDR 2006 má Čína „najväčší potenciál vojensky konkurovať
156

Róbert ONDREJCSÁK

1

USA a disponovať disruptívnymi vojenskými technológiami, ktoré môžu časom redukovať tradičné americké vojenské výhody
v prípade absencie americkej protistratégie“ [27, s. 29]
Súčasná administratíva vychádza z premisy, že Čína je potenciálnym „strategickým rivalom“. Predošlá administratíva hovorila o Číne ešte ako o „strategickom partnerovi“ [17]. Dôležitosť,
akú USA prisudzujú Číne, dokazuje aj skutočnosť, že každoročne sa vypracováva štúdia o jej vojenskom potenciáli. Posledné hodnotenie bolo vydané v máji 2006 [3]. Najväčší dôraz
kladie na energetickú bezpečnosť, Taiwan a rastúci vojenský
potenciál Číny.
Čo sa týka pohľadu najnovších strategických dokumentov
USA na Čínu, NSS 2006 uznáva skutočnosť, že sa Čína stáva
globálnym aktérom. Zároveň vyzýva k zodpovednej politike
a plneniu záväzkov. K oblastiam, kde je možná potenciálna
americko-čínska spolupráca, podľa dokumentu patrí terorizmus,
šírenie ZHN a energetická bezpečnosť.
Podľa QDR 2006 Spojené štáty podporujú vývoj Číny ako
ekonomického partnera a zodpovedného aktéra v medzinárodných vzťahoch. Dokument však vyjadruje aj americké obavy
súvisiace najmä so značnými čínskymi investíciami do strategického arzenálu a spôsobilostí umožňujúcich projekciu sily. [27,
s. 29] Zdôrazňuje sa, že od roku 1996 má každoročné zvyšovanie
čínskeho obranného rozpočtu tempo viac ako 10 % (okrem
2003). K faktorom, ktoré sú z amerického pohľadu problematické, patria:
 pokračujúca netransparentná vojenská expanzia a rozvoj čínskych ozbrojených síl;
 čínska snaha o zablokovanie prístupu na niektoré trhy s energetickými surovinami;
 podpora štátom, ktoré sú bohaté na nerastné suroviny, bez
ohľadu na ich charakter (napríklad Sudán, Irán)
Energetickej bezpečnosti patrí špecifické miesto v bilaterálnych vzťahoch oboch mocností. V tejto oblasti sú totiž USA
a Čína partnermi aj rivalmi zároveň. Kontrola energetických
surovín a námorných komunikácií je v súčasnosti a v budúcnosti ešte viac jediným efektívnym inštrumentom na kontrolu čínskeho rastu v rukách USA. Z tohto pohľadu je kľúčovým faktorom, že až 80 % čínskeho importu ropy prechádza cez
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Malacký prieplav a Indický oceán, ktoré sú v súčasnosti úplne
pod kontrolou amerického vojenského námorníctva (v horizonte jedného desaťročia sa ako silný aktér v regióne objaví
India). V strednodobom horizonte Čína však tento stav nemieni
rešpektovať a plánuje získať aspoň také prostriedky, ktoré
umožnia kontrolu Juhočínskeho mora a v dlhodobom horizonte
aj ďalšej časti vitálnej námornej cesty z Perzského zálivu do čínskych prístavov. Aj keď sú v súčasnosti čínske námorné sily zamerané predovšetkým na operácie v Taiwanskom prieplave,
v širšom kontexte môže byť kľúčová nová aktivita námorníctva
v Indickom oceáne. Okrem získavania základní v Barme čínske
bojové lode v roku 2005 navštívili prístavy v Pakistane a prvýkrát
v histórii uskutočnili námorné cvičenie mimo vlastných teritoriálnych vôd [3].
S americkými vzťahmi s Čínou a čiastočne aj s RF súvisia
udalosti v strednej Ázii. Na zasadnutí Šanghajskej organizácie
spolupráce v Kazachstane 5. júna 2005 prijali členské štáty vyhlásenie, podľa ktorého majú štáty protiteroristickej koalície
bojujúce v Afganistane určiť definitívny termín stiahnutia svojich vojenských jednotiek zo strednej Ázie. USA výzvu takmer
okamžite odmietli. Napriek tomu však 29. júla 2005 Uzbekistan
oficiálne vyzval USA na stiahnutie vojenských jednotiek zo základne na juhu krajiny. Situáciu, resp. americké pozície v regióne
sa snažila stabilizovať americká ministerka zahraničných vecí,
ktorá v októbri 2005 navštívila Kirgizsko, Kazachstan, Afganistan a Tadžikistan.
Udalosti v strednej Ázii je nevyhnutné skúmať v širších strategických súvislostiach. Okrem boja proti terorizmu je región pre
USA dôležitý aj kvôli geostrategickým faktorom a energetickej
bezpečnosti. Zo strategických faktorov je najdôležitejší čínsky
vývoj v hospodárskej a vojenskej oblasti. Rast čínskeho vplyvu sa
nesústreďuje len na bezprostredné okolie Číny, ale objavuje sa aj
v ďalších regiónoch, vrátane strednej Ázie Pravdepodobne najexotickejšou časťou sveta, kde sa Čína snaží o zvýšenie svojej
váhy, je južné Tichomorie, resp. malé ostrovné štáty v širšom
regióne, kde po postupnom stiahnutí sa Spojeného kráľovstva
vzniká vákuum. Cieľom Číny v tomto regióne je okrem získania
hospodárskych a strategických výhod aj zníženie počtu štátov,
ktoré diplomaticky uznávajú Taiwan. Analýza týchto skutočností však patrí do inej kapitoly.
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Najexponovanejším problémom v bilaterálnych vzťahoch
USA-Čína bol aj v roku 2005 Taiwan. NSS stanovuje dva
princípy, ktorými by sa zainteresované strany mali riadiť v problematike Taiwanu: mierové riešenie problémov a žiadne unilaterálne kroky [25, s. 40]. Požiadavka mierového riešenia súvisí
predovšetkým s Čínou, kým odmietanie unilaterálnych krokov
s oboma entitami (hoci o čosi väčší dôraz možno klásť na Čínu):
u Číny v spojitosti s realizáciou vojenských krokov, u Taiwanu
v spojitosti s prípadným vyhlásením nezávislosti.
14. marca 2005 čínsky parlament schválil kontroverzný zákon,
podľa ktorého môže taiwanské vyhlásenie nezávislosti znamenať casus belli pre Čínu. Čínska vláda zároveň varovala USA
a Japonsko, aby nezasahovali do jej vnútorných záležitostí (problém Taiwanu je v Číne interpretovaný ako vnútorná záležitosť,
čo potvrdzuje dôležitosť čínskeho vyhlásenia). USA reagovali na
čínske kroky pomerne rýchlo. Condoleezza Riceová ešte v druhej polovici marca 2005 – týždeň po schválení čínskeho zákona
– navštívila Taiwan, kde vyhlásila, že USA sú garantom ázijskej
bezpečnosti a vyjadrila presvedčenie, že kontinentálna Čína sa
bude usilovať o mierové riešenie problému.
V júni 2005 pohrozil čínsky generál Ču Čeng Hu USA, že
v prípade americkej vojenskej angažovanosti v prípadnom taiwanskom konflikte má Čína v úmysle odpovedať nukleárnym
úderom na americké územie [3]. V reakcii na medzinárodné
a predovšetkým americké reakcie čínska vláda potvrdila princíp
no-first use v prípade nukleárnych zbraní a názory generála označila za súkromné. Nebolo to ale prvé a pravdepodobne ani posledné podobné vyjadrenie oficiálneho čínskeho predstaviteľa.
V reakcii na dlhodobý vývoj, ako aj na aktuálne zvýšené
napätie v Taiwanskom prielive sa USA snažili o posilňovanie
svojich pozícií a spojenectiev v širšom regióne.
19. februára 2005 bola vo Washingtone podpísaná americkojaponská dohoda v rámci definovania „spoločných strategických
cieľov“, podľa ktorej je Japonsko ochotné plne participovať na
ochrane spoločných záujmov v oblasti Taiwanu a Kórejského
polostrova. Znamená to naplnenie pomerne dávnych amerických snáh dosiahnuť oveľa vyššiu mieru japonskej angažovanosti v bezpečnosti Ďalekého východu: USA presadzovali postupné
odovzdávanie časti zodpovednosti v západnom Tichomorí už od
skončenia studenej vojny. Vyššiu mieru medzinárodnej angažo159
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vanosti Japonska v oblasti bezpečnosti bola však ochotná akceptovať až vláda premiéra Koizumiho.
Symbolické boli americké reakcie aj začiatkom mája 2005, keď
Severná Kórea uskutočnila skúšky balistických rakiet s dlhým
doletom (balistické rakety preleteli nad Japonskom a zrútili sa do
mora južne od Aljašky a názorne tak demonštrovali spôsobilosti
Severnej Kórei). Americká ministerka zahraničných vecí rokovala s japonským ministrom a vyhlásila, že „USA sú schopné
ochrániť sámé seba a svojich spojencov od nukleárnych a balistických hrozieb“. Ešte v máji 2005 boli uskutočnené rozsiahle
vojenské manévre v Thajsku (Cobra Gold 2005) s participáciou
amerických, japonských, thajských a singapurských ozbrojených
síl. Manévre mali potvrdiť schopnosť kooperácie spojencov
a zároveň demonštrovať silu amerických spojenectiev v oblasti
Ďalekého východu a juhovýchodnej Ázie.

Budovanie „strategického partnerstva“ s Indiou
V QDR 2006 sa o Indii hovorí ako o rastúcej veľmoci a kľúčovom strategickom partnerovi USA [27, s. 28]. V roku 2005 sa
americko-indické vzťahy dostali na novú úroveň a postupne
získavajú celosvetovú dôležitosť a váhu z hľadiska formovania
globálneho bezpečnostného prostredia.
V praktickej rovine k prehĺbeniu americko-indického partnerstva vo výraznej miere prispela aj dohoda v oblasti využívania
nukleárnej energie. Dôležitým momentom v tomto procese bola
návšteva indického premiéra Manmóhana Singha v USA 18. júla
2005. Americký prezident vyhlásil, že vzhľadom na skutočnosť,
že India je „zodpovedným štátom s rozvinutou nukleárnou technológiou“, mala by dostať tie isté výhody ako ostatné podobné
štáty [10]. Vyhlásil tiež, že sa bude usilovať o úplnú spoluprácu
s Indiou v oblasti civilného využívania nukleárnej energie a bude
žiadať americký Kongres o to, aby prispôsobil americké zákony
takejto spolupráci. India na druhej strane súhlasila s akceptovaním zodpovednosti aj postupov ostatných štátov s rozvinutou
nukleárnou technológiou, ďalej s oddelením svojho civilného
a vojenského nukleárneho výskumu, ako aj s istými kontrolnými
mechanizmami zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu (IAEA) [10]. Indický premiér potvrdil aj unilaterálne
indické moratórium na testy s nukleárnymi zbraňami.
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Okrem konkrétnej dohody v nukleárnej oblasti bol americkoindický summit dôležitý aj kvôli obsahu spoločných deklarácií.
Najvýznamnejšia bola deklarácia o transformácii vzťahov medzi
USA a Indiou na globálne partnerstvo, ktoré im umožní líderstvo v oblastiach spoločného záujmu [27, s. 28].
Konečnú dohodu o nukleárnej spolupráci podpísali indický
premiér s americkým prezidentom 2. marca. V súčasnosti sa
v Kongrese vedie intenzívna diskusia o budúcnosti dohody,
vzhľadom na právne a medzinárodné komplikácie s jej prípadnou aplikáciou. Kritici dohody hovoria, že vytvára viacero kategórií štátov, ktoré vlastnia nukleárne zbrane, ale nie sú členmi
„klubu“ oficiálnych jadrových mocností (stáli členovia BR
OSN). Okrem toho zvýhodňuje Indiu oproti iným. Ešte dôležitejšia ako samotná dohoda je však progres, ktorý podpis dokumentu vytvoril vo vzťahoch Indie a USA.
Mimoriadnu dôležitosť dohody a skutočnosť, že jej podpísanie má ďalekosiahlejší efekt na vzťahy medzi oboma mocnosťami dokazujú aj slová indického ministra zahraničných vecí:
„Nemám pochybnosti, že aj v prípade zabrzdenia dohody sa
v našich vzťahoch budú rozvíjať ďalšie elementy, pretože je za
tým jednoznačná logika“ [15].
Vo vzťahoch s Indiou teda USA prekonali, resp. prehodnotili
axiómu, ktorá platila niekoľko desaťročí a ktorá mala korene ešte
v časoch studenej vojny. Ide o princíp zbližovania s Indiou len
dovtedy, kým to neohrozí či neobmedzí americké vzťahy s Pakistanom a Čínou. Zmena tohto postoja a postupný prechod
na prioritizáciu vzťahov s Indiou znamená najvážnejšiu
a najďalekosiahlejšiu strategickú zmenu v americkej zahraničnej a bezpečnostnej politike v Ázii po skončení studenej vojny.
Dôraz na Indiu v americkej zahraničnej politike je čiastočne
ovplyvnený aj rastúcim vplyvom Číny. Indická regionálna veľmoc s globálnym potenciálom môže v budúcnosti figurovať ako
protiváha čínskym snahám na získanie dominantného vplyvu
v juhovýchodnej a východnej Ázii a v oblasti Indického oceánu.
Minimálny strategický okruh indických záujmov totiž zahŕňa severnú časť Indického oceánu a samotný indický subkontinent,
kým maximálny, resp. potenciálny indický strategický okruh zahŕňa obrovské územie od strednej Ázie až po juhovýchodnú
Áziu. Je to oblasť, ktorá je už v súčasnosti strategicky veľmi
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dôležitá aj pre USA. Navyše sa oblasť juhovýchodnej Ázie
v budúcich desaťročiach stane miestom najintenzívnejšieho stretu strategických záujmov USA, Číny a potenciálne Indie. Z pohľadu americko-indického partnerstva je kľúčové, že v žiadnom
z týchto regiónov – vrátane strednej Ázie, Indického oceánu
a juhovýchodnej Ázie – nie sú americké a indické záujmy v protiklade. Okrem reálnych strategických záujmov posilňuje vzťahy
Indie a USA aj ideologická blízkosť: ako americkí predstavitelia
často zdôrazňujú, ide o partnerstvo medzi „najväčšou a najsilnejšou demokraciou vo svete“.13
Špecifickým, ale dôležitým faktorom v súvislosti s americkoindickým partnerstvom sú postoje médií a verejná mienka.
V USA sa vzťahy s Indiou nediskutujú až tak intenzívne, no
v Indii je partnerstvo oboch mocností zo strany médií intenzívne. Neznamená to samozrejme, že by sa v indickej tlači sa
neobjavovali články a komentáre kritické voči USA (viď iracký
konflikt), ale partnerstvo oboch štátov je v prevažnej miere
kladne hodnotené a podporované [22]. K praktickým krokom
v posilňovaní bilaterálnych vzťahov patria napríklad aj spoločné
indicko-americké vojenské manévre v rámci spoločného cvičenia
7. – 19. novembra v Západnom Bengálsku.
Strategická dôležitosť Indie je zakotvená aj v nových strategických dokumentoch USA. NSS 2006 o Indii hovorí ako o veľmoci, ktorá zdieľa tie isté hodnoty ako USA. Potvrdzuje dôležitosť dohody z júla 2005 a konštatuje sa, že „India je pripravená
prevziať v spolupráci so Spojenými štátmi globálnu zodpovednosť, aká prináleží veľmociam“ [25, s. 39]. Podľa QDR 2006 sa
strategická spolupráca medzi Indiou a USA má zvyšovať a ponúka dôležité príležitosti obom mocnostiam. [27, s. 28].

Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko
Základné princípy bezpečnostnej politiky Spojeného
kráľovstva – konštanty a zmeny v roku 2005/2006
13Ako potvrdila návšteva indického premiéra v USA
v júli 2005 alebo napríklad
NSS 2006 [25, s. 39].
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Zahraničná a bezpečnostná politika Spojeného kráľovstva patrí
v Európe medzi najstabilnejšie a najčitateľnejšie. Vychádza z princípov, ktoré sú akceptované relevantnými politickými silami, čo
garantuje stabilitu základného smerovania aj v prípade vnútropolitických zmien. Samozrejme, existujú odlišné prístupy – naprí-
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klad v miere angažovanosti na strane USA – ale nie v strategickom
smerovaní. Určitú výnimku tvorí len „európska politika“ v zmysle
postojov k EÚ. Tu je možné identifikovať s veľkou dávkou
zjednodušenia (vzhľadom na názory rôznych skupín v rámci
strán) rozdiel medzi „euroskeptickou“ pravicou a ľavicou, ktorá je
viac „proeurópska“ (treba však opäť zdôrazniť, že sa jedná o veľmi výrazné zjednodušenie, keďže aj v rámci Labouristickej strany
existuje časť s rezervovanými postojmi k EÚ).
Strategické smerovanie britskej bezpečnostnej politiky je prezentované v najdôležitejších bezpečnostno-politických dokumentoch, počínajúc The Strategic Defence Review: A New Chapter [28] z
roku 2002 až po Bielu knihu z roku 2003 [17].
Britská zahraničná a bezpečnostná politika vychádza z presvedčenia, že Spojené kráľovstvo je „stredná veľmoc“ s globálnymi záujmami. Má ambíciu udržať, resp. posilniť svoje postavenie. K naplneniu tohto cieľa pristupuje pragmaticky a principiálne. Snaží sa: 1. o maximalizáciu svojich možností a nástrojov;
2. o získanie vplyvu na kľúčové rozhodnutia prostredníctvom
vplyvu na tých, ktorí tieto rozhodnutia prijímajú.
K prvému bodu patrí napríklad budovanie efektívnych ozbrojených síl, ktoré sú schopné reagovať na zmeny v bezpečnostnom prostredí. S tým súvisiaci pragmatizmus viedol britských
decízorov po ukončení studenej vojny k hlbokej transformácii
ozbrojených síl. Najdôležitejším krokom bol prechod od dôrazu
na nukleárne sily a odstrašenie na expedičné sily schopné bojovať aj v mimoeurópskych podmienkach. Znamená to, že napriek
udržiavaniu potenciálu nukleárneho odstrašenia Spojené kráľovstvo vo významnej miere redukovalo energiu a zdroje investované do tejto oblasti, ktorá je v súčasných podmienkach menej
relevantná. Celý proces bol realizovaný „bez ideológie“, na rozdiel od Francúzska, v prípade ktorej sa nukleárnym zbraniam
okrem bezpečnostných úloh pripisuje silná politická náplň.
V rámci druhého princípu britskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky sú suverénne najdôležitejšie „špeciálne vzťahy“
s USA. Prostredníctvom nich má teoreticky Spojené kráľovstvo
možnosť ovplyvňovať globálne procesy v takej miere, ktorá by
len s britským potenciálom nebola možná.
Špeciálne vzťahy medzi partnermi však nie sú automatické,
napriek existencii často zdôrazňovanej spoločnej histórie, dlhému americko-britskému spojenectvu či jazykovej a kultúrnej
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blízkosti oboch národov. Preto Spojené kráľovstvo tieto vzťahy
systematicky buduje a vychádza z presvedčenia, že exkluzívne
britské miesto v politike USA je možné udržať len dovtedy, kým
bude Británia pre USA dôležitým, efektívnym a aj v nových podmienkach „použiteľným“ partnerom. Pri napĺňaní týchto podmienok Briti opäť zvolili pragmatický prístup, ktorý určil základné ciele britskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Na politickej úrovni z toho pre Britániu plynie snaha pôsobiť
ako most, zjednocujúci prvok v americko-európskych vzťahoch.
To však predpokladá existenciu určitého britského vplyvu v rámci EÚ. Na vojenskej úrovni je to udržiavanie nasaditeľných vojenských síl s takým potenciálom a silou, ktorá je relevantná aj
v potenciálnych spoločných operáciách s americkými ozbrojenými silami. Je dôležité dodať, že napriek určitej absencii „balansu“ v britsko-amerických vzťahoch – čo napriek pozitívnym
vplyvom na postavenie Spojeného kráľovstva vyplýva z rozdielov medzi potenciálom oboch partnerov – aj USA uznávajú
exkluzivitu a špeciálny charakter americko-britských vzťahov
(viď vyššie v kapitole o americkej bezpečnostnej politike).
S predchádzajúcimi princípmi korešpondujúce priority zahraničnej politiky Spojeného kráľovstva, ktoré boli prezentované
v novom dokumente Active Diplomacy for a Changing World v marci
2006 [1], potvrdili s určitými modifikáciami smerovanie predchádzajúceho dokumentu z roku 2003.
K základným prioritám britskej zahraničnej politiky podľa dokumentu patria:
 svet bezpečnejší pred globálnym terorizmom a zbraňami hromadného ničenia;
 Spojené kráľovstvo bezpečnejšie pred medzinárodnou kriminalitou, vrátane pašovania drog, ľudí a prania špinavých peňazí;
 prevencia a riešenie konfliktov pomocou silného medzinárodného systému;
 budovanie efektívnej, globálne konkurencieschopnej EÚ a bezpečnosť oblastí v jej susedstve;
 podpora britskej ekonomiky prostredníctvom otvorenej a expandujúcej globálnej ekonomiky, vedy a inovácie a zabezpečenie energetických zdrojov;
 pomoc udržateľnému rozvoju a zníženie chudoby, ľudské práva, demokracia, good governance a ochrana prírody;
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 boj proti ilegálnej migrácii;
 vysoko kvalitné služby britským občanom v zahraničí;
 bezpečnosť a good governance britských zaoceánskych teritórií.
Prvé miesto terorizmu a šírenia ZHN, ako aj ďalšie dve priority v poradí potvrdzujú silnú spojitosť zahraničnej a bezpečnostnej politiky aj v britskom ponímaní.
Prvá a najdôležitejšia priorita a čiastočne aj tretia (prevencia
a riešenie medzinárodných konfliktov), resp. britský prístup
k ich riešeniu vo väčšej miere korešponduje s americkou percepciou, kým ostatné sú viac „európske“. Naznačuje to určitý
posun smerom k rovnováhe medzi americkým a európskym
vektorom v rámci britskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
V rámci zahraničných vzťahov Veľkej Británie dokument
stanovuje určitú hierarchiu. EÚ je jednoznačne definovaná ako
„najdôležitejšia multilaterálna angažovanosť a záväzok Spojeného kráľovstva [1, s. 23]. V súvislosti s úniou sa používa relatívne neutrálny a pragmatický tón, vyzdvihuje sa však dôležitosť susedských regiónov EÚ a ich stabilizácia a rozvoj
[1, s. 23 – 24]. USA sú definované ako „najdôležitejšie
bilaterálne vzťahy“ Spojeného kráľovstva [1, s. 24]. Zdôrazňuje sa dôležitosť úzkej spolupráce Európy a USA a NATO je naďalej deklarované ako základná transatlantická bezpečnostná
inštitúcia.
V súvislosti s Čínou sa uznáva jej rýchly rast a jej možný
globálny vplyv. Vzťahy Číny v jej regióne (predovšetkým s USA)
a čínska úloha v rozvojových štátoch budú mať čoraz väčší vplyv
na britské záujmy. India je hodnotená ako „najväčšia demokracia
na svete“ [1, s. 24 –25] a strategický partner Británie, pričom ich
partnerstvo je založené na spoločných záujmoch a hodnotách.
Japonsko zostáva dôležitým partnerom, pričom japonsko-čínske
vzťahy budú kľúčové pre bezpečnosť východnej Ázie. Rusko je
dôležité ako najväčší sused EÚ, najdôležitejší dodávateľ energetických surovín, nukleárna mocnosť a kľúčový hráč v oblasti
šírenia ZHN. K ďalším štátom s dôležitou regionálnou úlohou,
ktorých globálny vplyv bude rásť, patria podľa britského hodnotenia Brazília, Mexiko, Južná Afrika, Nigéria a Indonézia.
Okrem toho, že dokument pristupuje komplexne a realisticky
k procesom v globálnom bezpečnostnom prostredí, je možné
identifikovať snahu o „balans“ medzi Európou a Amerikou.
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Základné princípy bezpečnostnej politiky Francúzska
– konštanty a zmeny v roku 2005/2006
Základné princípy francúzskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky sú stabilné a čitateľné, majú dlhú tradíciu a opierajú sa o relatívne silnú podporu verejnosti. Okrem princípov to platí aj pre
ciele a nástroje. Z toho vyplýva, že vnútropolitické zmeny nemajú až taký rozhodujúci vplyv na ich formovanie alebo realizáciu.
Základné smerovanie francúzskej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky bolo potvrdené aj v posledných bezpečnostno-politických dokumentoch, v Obrannej stratégii Francúzska z roku 2003
[16] a v rozsiahlom dokumente La Loi de Programmation Militaire 2003 – 2008 z roku 2002 [11].
V rámci francúzskej politickej elity a strategickej komunity
vládne široký konsenzus o postavení Francúzska ako globálnej
veľmoci s globálnymi záujmami. Francúzske strategické myslenie
vychádza z ambície túto pozíciu udržať aj v súčasných podmienkach a so zreteľom na dominantné postavenie USA. Z tohto vychádza francúzsky koncept multipolarity v medzinárodných
vzťahoch, pričom by medzi najdôležitejšie centrá moci mala
patriť EÚ. Francúzsko má silnú ambíciu formovať jej podobu,
ako aj politiku. Francúzsky dôraz na EÚ je konštantný a únia je
vnímaná ako multiplikačný faktor francúzskeho vplyvu v medzinárodných vzťahoch. Samozrejme, platí to len v prípade, keď
je Francúzsko úspešné pri presadzovaní vlastných ideí a koncepcií na európskej úrovni. To vysvetľuje snahu ovplyvňovať a iniciovať vývoj európskej integrácie predovšetkým v oblastiach,
ktoré môžu byť určujúce pre EÚ ako „globálneho aktéra“.
K týmto témam nepochybne patrí zahraničná, bezpečnostná
a obranná politika, formovanie ktorých na celoeurópskej úrovni
(a samozrejme podľa francúzskych koncepcií) je jedným z najdôležitejších cieľov Francúzska.
Francúzsko si však môže nárokovať pozíciu globálnej veľmoci
a „lídra Európy“ len v prípade, že disponuje atribútmi globálnej
veľmoci. K nim patrí aj nárok na „strategickú autonómiu“, ktorá
je vnímaná z viacerých pohľadov: po prvé, dôležitosť nezávislej
voľby v každom prípade; po druhé, silný francúzsky dôraz na štátnu suverenitu (odzrkadlený aj v postoji k podobe EÚ).
S nárokom na strategickú autonómiu, ako aj na „veľmocenstvo“
ako také súvisí – okrem stáleho členstva v BR OSN – aj dôraz na
samostatné nukleárne sily, ktoré sú vnímané aj ako vyjadrenie suve166
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renity a exkluzívneho postavenia Francúzska. Vo vojenskej oblasti
sú dôležité aj snahy budovať sily schopné realizovať expedičné
operácie v mimoeurópskych regiónoch, keďže bez rozsiahlych
spôsobilostí v oblasti projekcie sily nemôže existovať žiadna veľmoc s ambíciou ovplyvňovať globálne bezpečnostné prostredie.

Základné princípy bezpečnostnej politiky Nemecka
– konštanty a zmeny v roku 2005/2006
Zahraničná a bezpečnostná politika Nemecka sa v súčasnom
období nachádzajú vo fáze formovania. Základné ciele a princípy nie sú v takej miere vykryštalizované, ako v Spojenom
kráľovstve a Francúzsku. Dôvodom je, že Nemecko v súčasnej
podobe existuje len 15 rokov a ďalšie historické dôvody, ktoré sú
všeobecne známe. Pravdepodobne aj kvôli týmto faktorom mali
vnútropolitické zmeny výrazný vplyv aj na zahraničnú politiku
SRN. Napriek tomu však za posledných 15 rokov došlo k intenzívnemu vývoju v oblasti definovania smerovania, cieľov a princípov zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Tie sú definované
v bezpečnostno-politickom dokumente Defence Policy Guidelines
z roku 2003 [4].
Dôležitým prvkom je snaha vybalansovať dva najdôležitejšie
smery nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky: atlantický
a európsky. Kvôli (v porovnaní s Francúzskom a Spojeným kráľovstvom) nie úplne vyprofilovanému smerovaniu dochádzalo
v posledných rokoch v Nemecku k zmenám v prioritizácii
a dôraze na atlantické a európske smerovanie relatívne často.
Post-studenovojnové vlády na čele s vtedajším kancelárom Helmutom Kohlom realizovali jednoznačne proatlantickú zahraničnú politiku (s tým, že v európskych otázkach intenzívne spolupracovali s Francúzskom), kým predovšetkým v druhej polovici
vlády kancelára Schrödera mal prioritu európsky smer a vzťahy
s Francúzskom. Prvé mesiace novej kancelárky Angely Merkelovej nasvedčujú tomu, že nemecká zahraničná a bezpečnostná
politika sa snaží opäť vrátiť do rovnováhy medzi atlanticizmom
a proeurópskou politikou. Budúca nemecká zahraničná a bezpečnostná politika ale už nikdy nebudú totožné so „starou“ proatlantickou politikou.
K najdôležitejším princípom nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky patrí dôraz na komplexný multilateralizmus, intenzívnu medzinárodnú spoluprácu a medzinárodné organizácie, pre167
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dovšetkým OSN. Charakterizuje sa to ako prístup Nemecka –
„civilnej mocnosti“ k medzinárodným vzťahom. [12, s. 9] Aj keď
každá mocnosť artikuluje, že pri riešení bezpečnostných problémov sú vojenské nástroje až poslednou možnosťou a prioritu
majú medzinárodná kooperácia a rokovania, v prípade Nemecka
sú tieto inštrumenty na riešenie kríz často výlučné.
S tým súvisí aj skutočnosť, že napriek dramatickým zmenám
v nemeckom postoji k participácii na medzinárodných vojenských operáciách a intenzívnemu vojenskému angažovanosti na
Balkáne aj v Afganistane pre Nemecko znamená účasť v misiách
vážnu politickú výzvu, zvlášť v mimoeurópskych regiónoch.
Odzrkadlilo sa to napríklad aj v prípade misie EÚ v Konžskej
demokratickej republike, ktorá spôsobila vážne vnútropolitické
spory [13]. Okrem toho, že ide o mimoeurópsky štát, a región,
kde Nemecko nemá politické, strategické alebo hospodárske záujmy, ani tradíciu so stabilizačnými operáciami v Afrike, problém
komplikovala skutočnosť, že Nemecko má byť vedúcim štátom
operácie. Vzhľadom na nemecký dôraz na mnohonárodný prístup k operáciám a skutočnosť, že Nemecko nerealizuje unilaterálne vojenské operácie, predstavovala nemecká vedúca pozícia
problém. Váhavý postoj Nemecka vyplýval aj z nie príliš veľkého
záujmu krajiny a obyvateľstva o strednú Afriku, keďže región leží
mimo strategických záujmov Nemecka. Na Nemecko ale existoval tlak v rámci EÚ, aby operáciu zobralo na svoje plecia. Spojené
kráľovstvo totiž má v súčasnosti ozbrojené sily vyťažené účasťou
v misiách v Iraku a v Afganistane, kým Francúzsko vedie stabilizačnú operáciu v Pobreží slonoviny.

Vplyv vnútornej politiky na zahraničnú
a bezpečnostnú politiku troch európskych mocností
Spoločným prvkom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Fran'cúzska, Spojeného kráľovstva a čiastočne Nemecka v roku 2005
a v prvej polovici 2006 bola menšia miera globálnej aktivity
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Táto skutočnosť pramení v prevažnej miere z vnútropolitických dôvodov, hoci boli tieto
faktory v každom štáte odlišné. Pozície vládnucich politikov boli
oslabené a ich manévrovací priestor zúžený, čo obmedzovalo razantnejší postup na medzinárodnej scéne.
V prípade Spojeného kráľovstva bola najdôležitejším faktorom
komplikovaná pozícia premiéra Blaira, čiastočne aj kvôli nesúhla168
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su veľkej časti verejnej mienky s britskou vojenskou angažovanosťou v Iraku. V máji 2005 odstúpil kvôli súvislostiam s irackou angažovanosťou dovtedajší minister obrany Geoff Hoon
a na jeho miesto nastúpil John Reid. K posilneniu pozícií premiéra neprispeli ani neustále úvahy o jeho odstúpení. Na európskej úrovni to boli vnútropolitické zmeny v Španielsku a v posledných týždňoch aj Taliansku, dôsledkom ktorých Spojené kráľovstvo stratilo dôležitých kontinentálnych spojencov svojej zahranično-politickej línie. Treba však dodať, že zmeny v Nemecku
vo voľbách, ako aj väčšia francúzska ochota spolupracovať napr.
vo veci Iránu ovplyvňovali britskú pozíciu pozitívne.
Francúzsko bolo v uplynulom období zamestnané tiež v prevažnej miere vnútropolitickými problémami. Francúzsku európsku
politiku takmer paralyzoval negatívny výsledok referenda o Zmluve o Ústave pre Európu (29. mája 2005). K ďalším problematickým faktorom patrili aj nepokoje vo väčších francúzskych mestách, ktoré však obrátili pozornosť politikov, verejnej mienky
a odborníkov na ďalší aspekt bezpečnosti. Napokon ani intenzívne medializovaná rivalita v rámci vládnucej strany a súboj o kandidatúru na vysoko prestížny post prezidenta neprispeli ku koherentnosti francúzskej politiky. V súvislosti s Francúzskom sa objavujú informácie, že ich partneri čakajú na výsledky budúcoročných prezidentských volieb, keďže ich výsledky môžu rozhodnúť o dôležitých aspektoch francúzskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (najčastejšie sa hovorí o viac proatlantických názoroch
Nicolasa Sarkozyho). Treba však dodať, že tieto úvahy treba analyzovať s veľkou dávkou rezervy, vzhľadom na veľmi dobre prepracované, konštantné a široko akceptované základy zahraničnej
a bezpečnostnej politiky Francúzska (viď vyššie), ktoré sa opierajú
aj o široký konsenzus v rámci verejnej mienky.
V Nemecku bol rok 2005 volebným rokom, čo prirodzene
determinuje zahraničné aktivity každého štátu. Po voľbách však
nová nemecká vláda na čele s kancelárkou Merkelovou zintenzívnila aktivity Nemecka v rámci Európy a čiastočne aj vo svete
– predovšetkým vo vzťahoch s USA. Prvým úspechom A. Merkelovej bol schválený rozpočet EÚ, pričom podľa rôznych hodnotení počas komplikovaných rokovaní hrala najaktívnejšiu úlohu. Nemecku sa tým čiastočne podarilo zaplniť priestor v Európe, ktorý vznikol dôsledkom problémov vo Francúzsku a čiastočne v Spojenom kráľovstve.
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Napriek určitému zníženiu intenzity ich medzinárodného postupu je pokles ich aktivity len relatívny. Každý z týchto troch
štátov sa intenzívne angažoval v oblastiach, ktoré sú z pohľadu
priorít ich zahraničnej a bezpečnostnej politiky prvoradé.

Aktivity Spojeného kráľovstva, Francúzska
a Nemecka v období 2005/2006
V prípade Británie súviseli jej najdôležitejšie aktivity v zahraničnej
a bezpečnostnej politike so vzťahmi s USA, Iránom a Irakom.
Spojené kráľovstvo udržalo vysokú mieru koordinácie svojich
politík s USA (viď aj stretnutia na najvyššej úrovni). Briti si udržali
aj silnú vojenskú prítomnosť v Iraku a schválili ambiciózny plán na
výrazné posilnenie britského kontingentu v Afganistane (z úrovne
približne 1 000 na 5 700 vojakov). Paralelne s tým by ale malo dôjsť
k postupnému znižovaniu britskej vojenskej prítomnosti v južnom
Iraku a odovzdávaniu zodpovednosti za bezpečnosť vo väčšine
provincií irackým ozbrojeným silám. Aj keď boli prezentované
plány na zníženie prítomnosti na 3 000 až 4 000 do konca roka
2006, dátum úplného stiahnutia nie je stanovený.
Pre Francúzsko zostali zachované aktivity v dvoch najdôležitejších geografických prioritách francúzskej bezpečnostnej a zahraničnej politiky: v Afrike (predovšetkým Pobrežie Slonoviny
a Čad) a Európe (PESD – ESDP). K týmto dvom vektorom
môžme pridať aj problematiku iránskeho nukleárneho programu.
V subsaharskej Afrike sa základný princíp francúzskej politiky
v posledných rokoch postupne mení. Desaťročia bol dôraz kladený na silný politický a ekonomický vplyv Francúzska, priame
alebo nepriame ovplyvňovanie vnútornej politiky afrických štátov, vojenské intervencie a exkluzivitu frankofónnych štátov.
V posledných rokoch sa tento princíp mení smerom k v väčšej
angažovanosti samotných afrických štátov v zabezpečení stability v Afrike, aj keď samozrejme politický a ekonomický vplyv
Francúzska zostáva dôležitým faktorom. K novým prvkom patrí
budovanie kontaktov s nefrankofónnymi štátmi, predovšetkým
s Nigériou, Ghanou ale aj ďalšími v strednej a južnej Afrike.
Francúzsko zintenzívnilo spoluprácu v „afrických záležitostiach“
so Spojeným kráľovstvom – menej známou časťou slávnej
deklarácie zo St. Malo je snaha presadzovať vyššiu spoluprácu
medzi bývalými francúzskymi a britskými kolóniami v Afrike.
K novým faktorom patrí aj francúzska snaha zaangažovať EÚ
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do riešenia problémov v Afrike (operácia Artemis v Konžskej
demokratickej republike v roku 2003 ako prvá mimoeurópska
operácia EÚ bola de facto francúzskou operáciou).
Koncept RECAMP (Renforcement des capacités africaines de maintien
de la paix) integruje dva princípy nového francúzskeho postoja
k Afrike: odovzdávanie zodpovednosti africkým štátom a úzka
spolupráca so Spojeným kráľovstvom (Briti realizujú výcvik afrických mierových síl napríklad v Juhoafrickej republike). 20. júna
2005 sa v etiópskom hlavnom meste uskutočnila konferencia
k naštartovaniu už 5. cyklu RECAMP (2005/2006). Hlavným cieľom programu je budovanie afrických spôsobilostí pre udržanie
mieru a stabilizáciu s európskou pomocou. Zároveň sa tým odbremenia francúzske sily angažované v Afrike.
Treba však dodať, že napriek modifikáciám v prípade ohrozenia francúzskych záujmov a/alebo eskalácie konfliktov si
Francúzsko stále udržuje možnosť aktívne zasiahnuť v Afrike.
Najrozsiahlejšia francúzska prítomnosť v Afrike je stále viazaná
na Pobrežie slonoviny (približne 4 000 vojakov: operácia Licorne). Napriek úspechom francúzskych síl začiatkom roka 2005
pri stabilizácii štátu, bezpečnostná situácia vyžaduje stálu francúzsku prítomnosť v regióne. Francúzske sily umiestnené v Čade (1 200 vojakov) boli v minulom roku zaangažované do riešenia humanitárnej krízy v susednom sudánskom Darfúre. Ďalšie
francúzske kontingenty v Afrike neboli zaangažované v bojových operáciách s vyššou intenzitou.
Francúzsko participovalo na rokovaniach s Iránom o problematike nukleárneho programu v rámci tzv. „európskej trojky“.
Zaujalo však aj samostatné stanoviská, pričom najtvrdšie z nich
zaznelo počas prejavu francúzskeho prezidenta 19. januára 2006.
Chirac vyhlásil, že „lídri štátov, ktorí by mohli použiť teroristické
metódy proti nám, podobne ako tí, ktorí uvažujú o použití ...
zbraní hromadného ničenia, musia pochopiť, že môžu vystaviť
sami seba tvrdej a adaptovanej odpovedi z našej strany. Táto
odpoveď môže byť konvenčná. A môže byť aj iná. ... Proti regionálnej mocnosti naša voľba by nebola medzi nečinnosťou
a zničením. Flexibilita a reaktivita našich strategických síl nám
umožní realizovať našu odpoveď priamo proti centrám jeho
moci alebo spôsobilostiam konať“ [2].
Slová francúzskeho prezidenta môžu byť interpretované rôzne. Môžu byť snahou na vyzdvihnutie schopnosti autonómneho
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konania vyplývajúcej z francúzskych strategických síl. Prezident
Chirac tiež mohol zdôrazniť odhodlanie konať voči bezpečnostným hrozbám, ktoré môžu potenciálne ohroziť francúzske životné záujmy. Zároveň však prezident Chirac de facto rozšíril množinu životných záujmov Francúzska, medzi ktoré zahrnul aj prevenciu teroristických útokov a útokov nepriateľských regionálnych mocností. Z toho vyplýva aj rozšírenie možných variácií nasadenia francúzskych nukleárnych síl. Takáto interpretácia by
mohla znamenať resp. potvrdiť zbližovanie medzi Francúzmi
a Američanmi. V kontexte iránskej nukleárnej krízy možno Chiracove vyhlásenie interpretovať aj ako snahu zaujať tvrdý postoj
voči Iránu a posilniť pozície pri rokovaní.
V prípade Nemecka – predovšetkým po voľbách – bolo prioritou zlepšenie vzťahov s USA, ako aj otázka Iránu. Nová
nemecká vláda (nastúpila v novembri 2005) realizovala efektívne
kroky na dosiahnutie tohto cieľa. Ako výrazný úspech bola hodnotená návšteva Angely Merkelovej v USA v januári 2006, ktorá
priniesla progres v dovtedy rezervovaných vzťahoch. Okrem
zmeny v postojoch k úspechu prispela aj skutočnosť, že
A. Merkelová a G. Bush sú predstaviteľmi konzervatívnej pravice. Dominantné postavenie v tomto progrese však majú základné záujmy oboch štátov vyjadrené myšlienkou kancelárky: nie je
možné oddeliť bezpečnosť severnej Ameriky a Európy od silných transatlantických vzťahov. S tým korešponduje aj jej prejav
na mníchovskej konferencii o bezpečnostnej politike [13], kde
potvrdila prioritu NATO pri zaistení bezpečnosti Nemecka.
Túto prioritu potvrdila aj návštevou NATO HQ prakticky hneď
po nástupe na miesto kancelárky.
Zlepšenie nemecko-amerických vzťahov má však oveľa ďalekosiahlejší vplyv. Pre USA sú z hľadiska európskej politiky
podpora Spojeného kráľovstva a Poľska a aspoň pozitívny postoj Nemecka strategicky oveľa výhodnejšie ako tvrdý a koordinovaný francúzsko-nemecký pas de deux a izolované spojenectvo
s Britániou. Takáto konštelácia pomerov v rámci Európy k USA
zároveň približuje aj Francúzsko.
Prvá bilaterálna zahraničná návšteva novej kancelárky viedla
do Paríža, čím potvrdila ústredné miesto francúzsko-nemeckých
vzťahov v nemeckej zahraničnej politike a prihlásila sa k ich
ďalšiemu rozvoju. Francúzsko-nemecké vzťahy však už nemajú
exkluzivitu obdobia vlády G. Schrödera. Bola by ale chyba pre172
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ceniť zlepšenie vzťahov s USA a myslieť si, že v budúcnosti
dominanciu nemecko-francúzskeho partnerstva prevezmú americko-nemecké vzťahy. Navyše tu stále existujú sporné otázky,
napríklad údajné lety a základne CIA v Európe, Guantanámo,
pohľad na medzinárodné právo, Kjótsky protokol a. i. Síce nepatria k bezpečnostným problémom na strategickej úrovni, ale odzrkadľujú existujúce rozdiely v percepcii a hodnotách oboch štátov, čo môže mať vplyv aj na strategickú úroveň. Najpravdepodobnejším variantom bude návrat k „staronovému“ balansu
a k myšlienke, že Nemecko je kontinentálnou kotvou atlantického
sveta a motorom európskej integrácie zároveň.
Po nástupe novej nemeckej vlády nastali dôležité zmeny aj vo
vzťahoch s RF, ktoré mali počas vlády kancelára Schrödera nielen
hospodársky, ale aj strategický význam – najmä trojstranná
francúzsko-nemecko-ruská os. RF pre Nemecko zostáva dôležitým
partnerom, predovšetkým v hospodárskej oblasti a energetike. Nie
je však už jedným z hlavných politicko-strategických partnerov.
Nemecko-francúzsko-ruská spolupráca, ktorá mala za vlády kancelára Schrödera exkluzívne miesto (niekedy aj na úkor transatlantických vzťahov) sa nestane základným pilierom zahraničnej
a bezpečnostnej politiky Nemecka. Stretnutie nemeckej kancelárky
s mimovládnymi organizáciami a jej dôraz na ľudské práva tiež
dokazujú meniaci sa charakter spolupráce s RF.
Je jednoznačné, že najdôležitejšou spoločnou aktivitou troch európskych mocností na globálnej úrovni bola ich angažovanosť pri
riešení problematiky iránskeho nukleárneho programu14. Treba
však dodať, že každý z nich mal iné motivácie pre (doteraz neúspešné) snaženie v rámci „európskej trojky“.
Pre Spojené kráľovstvo je problematika Iránu výzvou a príležitosťou zároveň. Vychádzajúc zo základných cieľov britskej
zahraničnej politiky – špeciálne vzťahy s USA a most medzi
Európou a severnou Amerikou – majú Briti v súvislosti s Iránom
dva ciele: po prvé, „udržať Európu a zároveň Spojené kráľovstvo v hre“ prostredníctvom aktívneho prístupu a zároveň celú záležitosť využiť v prospech zlepšenie vzťahov európskych mocností s USA. K britskej angažovanosti prispela aj vyššia miera
zhody percepcie bezpečnostných hrozieb s USA, než je to v prípade ďalších dvoch mocností.
Väčšia ochota koordinovať postoje so Spojeným kráľovstvom
a sprostredkovane s USA vychádzala z obáv o izoláciu Francúzs-
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14V tejto kapitole sa analyzujú predovšetkým postoje
jednotlivých mocností k iránskemu nukleárnemu programu a ich motivácie, nie však
samotný nukleárny program
Iránu, ktorý je rozpracovaný
v ďalších kapitolách – pozn.
aut.
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ka (hlavne po zlepšení americko-nemeckých vzťahov), ako aj
z odmietnutia možnosti ďalšej potenciálnej diplomatickej konfrontácie s USA, ktorá by bola kontraproduktívna aj z francúzskeho pohľadu. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim francúzsky
postoj mohli byť aj bezpečnostné aspekty, vzhľadom na možný
ofenzívny charakter iránskeho nukleárneho programu.
Pre Nemecko znamená iránska problematika okrem samozrejmých bezpečnostných faktorov predovšetkým dve príležitosti: po prvé, koordinácia umožňuje postupné zlepšenie vzťahov s USA; po druhé, nemecké členstvo v exkluzívnom veľmocenskom klube znamená, že sa v tejto záležitosti sa na diplomatickej úrovni dostalo na úroveň stálych členov BR OSN.

Implikácie pre SR
Vzhľadom na skutočnosť, že USA sú globálnou mocnosťou so
strategickými záujmami a váhou v takmer každom regióne sveta,
každá zmena americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky má
priamy alebo nepriamy vplyv na každý štát, vrátane SR. Z tohto
dôvodu je pre SR nutné sledovať zmeny v politike USA predovšetkým v dvoch oblastiach: v súvislosti s našimi prioritnými
regiónmi; po druhé, v súvislosti so strategickými dôležitými
vzťahmi na globálnej úrovni (USA – Čína, USA – RF, USA –
India), ktoré budú formovať reálie globálneho bezpečnostného
prostredia. Okrem týchto faktorov je dôležité sledovať aj zmeny
na doktrinálnej úrovni amerických politík, v prístupoch k najdôležitejším fenoménom ako terorizmus, šírenie ZHN a americký spôsob postupu proti týmto hrozbám (napríklad preempcia).
Patrí sem aj americký pohľad na organizácie, ktoré sú pre nás
kľúčové: NATO, EÚ a OSN. Všetky tieto faktory treba analyzovať komplexne, pretože vo vzájomnej synergii formujú podobu
globálneho i nášho, európskeho bezpečnostného prostredia.
Nová Národná bezpečnostná stratégia obsahuje niekoľko
kľúčových prvkov, ktoré sú z tohto pohľadu dôležité. Americký
dôraz na transformačné procesy a rozširovanie demokracie vo
svete má vplyv aj na SR. Naše postoje a plány, predovšetkým
v súvislosti s Stredným východom, musia kalkulovať so silnou
americkou angažovanosťou v tomto smere. Môžu z toho vyplývať aj konkrétne požiadavky na spojencov, teda aj SR, vrátane
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nejakej formy participácie v týchto procesoch. Zároveň však
americký dôraz na transformáciu je možné spojiť aj s presadzovaním kľúčovej zahraničnopolitickej priority SR: stabilizáciou
východnej dimenzie.
Americký dôraz na boj proti terorizmu a šíreniu ZHN bude
naďalej kľúčovým faktorom v medzinárodných vzťahoch a USA
budú „hodnotiť“ svojich spojencov aj na základe intenzity
a efektivity spolupráce práve v týchto oblastiach.
Pretrvávajúci príklon k „selektívnemu multilateralizmu“
a pragmatický prístup k spojenectvám môže pre SR znamenať
výzvu a šancu zároveň. Ako iracká kríza potvrdila, existujú mimoriadne historické príležitosti, ktoré umožnia štátom s obmedzeným vojenským, hospodárskym a demografickým potenciálom
získať väčšiu politickú váhu, než by mali na základe svojich
možností. Samozrejme, tieto výhody sú dlhodobo na tej istej
úrovni neudržateľné, no aj po neskoršej redukcii zostávajú na
vyššej úrovni ako pôvodne. Byť členom klubu „ochotných
a schopných“ však vychádza z predpokladu, že existujú štáty
v rámci komunity, ktoré nie sú „in“. A práve táto skutočnosť znamená najväčšiu výzvu pre SR, vzhľadom na náš záujem zachovať
jednotu transatlantického sveta a nedostať sa do situácie, kedy by
sme mali „vybrať“ medzi severnou Amerikou a Európou, resp.
NATO a EÚ.
Špecifickým faktorom môže byť zvýšená americká vojenská prítomnosť v našom regióne. Už boli podpísané dohody s Rumunskom a Bulharskom a umiestnení amerických základní v týchto štátoch, kým v prípade základne v rámci globálneho systému protiraketovej ochrany ešte definitívne rozhodnutie nepadlo (najväčšie
šance má Poľsko). Okrem toho, že to prispeje k efektivite amerických odpovedí na bezpečnostné hrozby predovšetkým na Strednom východe a v strednej Ázii, bude mať prítomnosť amerických
síl v našom regióne všeobecne stabilizačný vplyv.
Na záver niekoľko slov o implikáciách vyplývajúcich zo zmien
v strategických bilaterálnych vzťahoch. Kvalita vzťahov USA –
RF má bezprostredný vplyv na stabilitu strednej Európy. Americko-ruské vzťahy majú priamy vplyv aj na partnerstvo s RF na
úrovni NATO. Čínsko-americké vzťahy majú potenciál ovplyvňovať nielen strategickú situáciu na Ďalekom Východe, ale aj charakter globálneho bezpečnostného prostredia. Úspešné budovanie
americko-indického strategického partnerstva bude základným
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faktorom nielen ázijského, ale v budúcnosti globálneho bezpečnostného prostredia, podobne ako vzťahy USA – NATO
a USA – Japonsko počas studenej vojny. Vývoj strategických vzťahov bude mať priame (USA – RF), ako aj nepriame (prostredníctvom globálnej strategickej situácie) implikácie pre SR.
Potvrdenie základných princípov a smerovania zahraničných
a bezpečnostných politík Spojeného kráľovstva a Francúzska
bude v predvídateľnej budúcnosti „garantovať“ existenciu minimálne dvoch vplyvných koncepcií a prístupov v Európe k pre
SR životne dôležitým otázkam transatlantických vzťahov, ochoty
a miery spolupráce s USA, vývoja EBOP a politicko-vojenskej
angažovanosti Európy v mimoeurópskych oblastiach. Špeciálne
americko-britské vzťahy sú faktorom, ktoré je nevyhnutné
zohľadniť aj v našej politike.
Zo skúseností z predchádzajúcich rokov, ktoré hovoria a centrálnej úlohe týchto dvoch mocností v prípade každej vážnej iniciatívy v rámci EBOP vyplýva, že vývoj ich koncepcií a postojov
bude naďalej ovplyvňovať charakter európskej bezpečnostnej
architektúry.
Špecifickým faktorom je záujem Francúzska, ale aj Spojeného
kráľovstva riešiť problémy v oblastiach a regiónoch ich záujmu
aj na úrovni EÚ. Z toho pre ostatné členské štáty vyplýva nutnosť definovať svoje záujmy, resp. potvrdiť existenciu alebo absenciu národných záujmov v niektorých častiach sveta (napríklad
v Afrike). Vzhľadom na ich váhu v rámci EÚ je ťažké nebrať do
úvahy tieto snahy, no v prípade neexistencie záujmov v danom
regióne a z toho vyplývajúcej neochote angažovať sa môže prichádzať do úvahy určitá forma minimálnej participácie v rámci
európskej solidarity. Je ale nutné paralelne presadzovať, spoločne
so štátmi s podobnými názormi a záujmami (v rámci V4, ale aj
širšie), orientáciu EBOP na naše prioritné regióny.
V prípade Nemecka je najdôležitejším vývojom z pohľadu SR
pozitívna zmena v nemecko-amerických vzťahoch. Zlepšenie
týchto vzťahov má ďalekosiahlejší vplyv, než len v rovine bilaterálnych vzťahov. Charakter nemecko-amerických vzťahov
ovplyvňuje celkový politický a bezpečnostný vývoj v Európe
a má dôležitý vplyv na ostatných európskych aktérov, vrátane
tých najdôležitejších. Na inštitucionálnej úrovni to môže znamenať pozitívny vývoj v súvislosti s NATO (aj keď samotný pozitívny vývoj týchto vzťahov samozrejme zďaleka nestačí) a mô176
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že mať pozitívny vplyv na európsko-americké vzťahy všeobecne (bez toho, aby sme precenili zmeny v Nemecku). Nemecký
posun pozitívne vplýva aj na zblíženie Francúzska a USA. Z tohto dôvodu sú zmeny v zahraničnej a bezpečnostnej politike kľúčové aj pre ostatné európske štáty, vrátane SR.
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Úvod – vývoj „limitovanej diferenciácie“
zahraničných a bezpečnostných politík
stredoeurópskych štátov
Štáty v strednej Európe sa v uplynulom období stali štandardnými členskými štátmi NATO a EÚ. Kým pred vstupom do týchto organizácií boli hlavné ciele v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky identické – integrácia – v poslednom období
nastala vyššia miera individualizácie a diferenciácie politík jednotlivých štátov v strednej Európe.
Okrem toho však stredoeurópske štáty majú jednu spoločnú
výzvu: definovať nové zahraničnopolitické a bezpečnostno-politické ciele a priority. Ako stredoeurópske štáty definujú tieto priority samozrejme závisí predovšetkým od dvoch faktorov: po
prvé, do akej miery sa pri garantovaní svojej bezpečnosti spoliehajú na strategické partnerstvo s USA; po druhé, regionálne
priority jednotlivých štátov.
Výsledky procesu definovania regionálnych priorít sú relatívne
jednoznačné a de facto v každom štáte sa môžu spoliehať na podporu verejnosti a relevantných politických strán.
Prístup k strategickému partnerstvu s USA a definícia tohto
partnerstva sú v porovnaní s regionálnymi prioritami o čosi nesta179
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bilnejšie. Aj keď je možné definovať stredoeurópske štáty vo
všeobecnosti ako „proatlantické“, existujú medzi nimi rozdiely
v miere politickej a vojenskej angažovanosti na strane USA.
Navyše názor verejnej mienky v stredoeurópskych štátoch nie je
taký jednoznačný, ako v prípade regionálnych priorít (azda len
s výnimkou Poľska). Okrem verejnej mienky takmer v každom
štáte existujú politické sily, ktoré preferujú vyššiu „európsku angažovanosť“, „európske strategické smerovanie“ a EÚ, resp.
Francúzsko a Nemecko ako hlavných strategických partnerov.
Treba však dodať, že napriek týmto silám a možnosti, že môžu
nastať isté posuny v orientácii smerom k Európe, nemožno
očakávať zásadnú strategickú zmenu v prístupe k USA a v bezpečnostnej politike v žiadnom stredoeurópskom štáte.
Okrem týchto faktorov je nevyhnutné brať ohľad aj na geopolitickú váhu štátov, z čoho vyplýva existencia dvoch kategórií
v rámci regiónu. Do jednej patrí Poľsko, ktoré si čoraz viac uvedomuje (a niekedy aj „preceňuje“) svoju geopolitickú váhu.
Nová poľská vláda sa podľa doterajších poznatkov bude snažiť
váhu Poľska využiť predovšetkým v dvoch smeroch: v rámci EÚ
na podporu poľských záujmov a na podporu „východnej politiky“ Poľska. V prípade Poľska zohrávajú dôležitú úlohu aj historické skúsenosti. Faktory historickej skúsenosti a geopolitiky
ovplyvňujú a zároveň vysvetľujú napríklad poľský negatívny
postoj voči plánovanej výstavbe energovodov z RF do Nemecka
cez Baltické more, t. j. mimo poľského územia.
Do druhej kategórie patria všetky ostatné štáty strednej Európy, vrátane SR. Ich aktívny prístup k medzinárodným vzťahom a bezpečnostnej politike je napriek malej veľkosti vitálne
dôležitý. Môžu mať silné regionálne záujmy a v prípade, že
dokážu postupovať spoločne, ich spolupráca môže figurovať
ako multiplikačný faktor vplyvu. V rámci EÚ to platí predovšetkým o susedskej politike. Ako jednoznačný príklad takéhoto
postupu môže figurovať intenzívna podpora Rakúska, SR a Maďarska chorvátskym integračným ambíciám. V novembri 2005
bol spoločný stredoeurópsky postup v tejto veci mimoriadne
efektívny. V niektorých obdobiach môže takýto aktívny prístup
zvýšiť medzinárodnú váhu jednotlivých štátov. Dobrým príkladom je iracký konflikt, počas ktorého sa stredná Európa
objavila v strategicko-politických plánoch USA doposiaľ najviditeľnejšie. Stredoeurópske štáty, predovšetkým tie, ktoré po180
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skytli silnú politickú a vojenskú podporu USA (predovšetkým
Poľsko, ale v porovnaní s dôrazom na počet obyvateľstva
a potenciál ozbrojených síl aj SR), sa pre USA stali veľmi dôležitými v politickom zmysle (poľské možnosti a potenciál boli
možno aj precenené). V globálnom procese, v ktorom dochádza
k znižovaniu dôležitosti a váhy európskych štátov pre USA –
predovšetkým kvôli reáliám globálneho bezpečnostného prostredia a koncentrácii USA na Stredný a čiastočne Ďaleký východ
– dokázali stredoeurópske štáty vďaka svojmu prístupu k irackej
kríze zvýšiť relatívnu „váhu“ regiónu pre USA.
Obdobie 2005/2006 bolo z tohto pohľadu menej dynamické
a postupne v ňom dochádzalo k vybalansovaniu postavenia
strednej Európy v USA. USA venovalo svoju pozornosť predovšetkým prioritným regiónom (Stredný východ, stredná a južná
Ázia, západné Tichomorie) a dôležitosť stredoeurópskeho priestoru pre USA sa znižovala. Vďaka postojom počas irackej krízy
bude však mať stredná Európa pre USA naďalej špecifický význam. Okrem Spojeného kráľovstva sú totiž stredoeurópske
štáty najstabilnejšími spojencami USA v Európe, čo im zabezpečuje isté zvýhodnené postavenie. Potvrdzujú to aj návštevy
stredoeurópskych predstaviteľov v USA, ako aj návštevy amerického prezidenta, konkrétne v SR vo februári 2005 a v Lotyšsku v máji 2005 (obe návštevy boli súčasťou dlhšej cesty amerického prezidenta po Európe).
Samozrejme, aj keď berieme ohľad na existujúce rozdiely medzi zahraničnými a bezpečnostnými politikami stredoeurópskych štátov, nie je možné hovoriť o ich totálnej diferenciácii.
Napriek tomu, že existujú medzi nimi rozdiely napríklad v oblasti prístupu k USA, každý stredoeurópsky štát (okrem Rakúska, ktoré tvorí špecifickú kategóriu) je považovaný za proatlantický v rámci NATO a EÚ. Na druhej strane treba ale dodať,
že atlanticizmus štátov v regióne siaha od silného a jednoznačného atlanticizmu Poľska až po váhavý, resp. „soft-atlanticizmus“ Maďarska.
Okrem prístupu k atlanticizmu treba poukázať aj na skutočnosť, že napriek rozdielom v definícii priorít zostali tieto
stredoeurópskymi, regionálnymi prioritami. To znamená, že
hoci je pre Poľsko dôležitejšia východná dimenzia a pre Rakúsko s Maďarskom južná, ich priority zostávajú v geopolitickom okruhu od Jadranu po Ukrajinu a Bielorusko. Určitú vý181
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nimku opäť tvorí Poľsko, ktoré má v dôsledkou svojej geopolitickej váhy špecifické záujmy aj v ďalších regiónoch (Irak – vojenská prítomnosť), ako aj na celoeurópskej úrovni (weimarská
trojka).
Dôsledkom tohto paralelného vývoja – odlišnosti v rámci
zahraničných a bezpečnostných politík štátov v regióne a súbežné posilňovanie spoločných strategických a regionálnych
prvkov – je možné charakterizovať vývoj stredoeurópskeho
priestoru ako „limitovanú diferenciáciu“.

Energetická bezpečnosť a postoje stredoeurópskych
štátov
Vývoj na prelome rokov 2005/2006 potvrdzuje „limitovanú
diferenciáciu“ stredoeurópskych štátov predovšetkým v jednej
oblasti: energetickej bezpečnosti.
Otázky energetickej bezpečnosti sa síce dostali na výslnie záujmu až po všeobecne známych udalostiach na prelome rokov (podrobnejšie viď v kapitolách o RF, Ukrajine a energetickej geopolitike), ale ich príčiny tu boli prítomné posledné dve desaťročia.
Základným faktorom v tomto komplexe problémov sú ruské
záujmy, ktoré – napriek snahám o zjednodušenie – sú komplexné
a určované sú celou škálou faktorov všetkých úrovní, strategickú
nevynímajúc. Okrem ekonomických dôvodov patrí k prioritným
strategickým cieľom RF snaha izolovať z ruského pohľadu geopoliticky a strategicky najproblematickejšie štáty v širšom regióne: Poľsko a Ukrajinu. Kvôli dosiahnutiu tohto cieľa boli
Ruskom prezentované a presadzované plány na budovanie energovodov cez Baltické a podobný cieľ sledoval aj ďalší projekt
„Jamal“.
V situácii stredoeurópskych štátov možno v oblasti energetickej politiky identifikovať spoločné prvky. Ide predovšetkým
o vysokú mieru energetickej závislosti od Ruska. Aj v tomto
bode existujú rozdiely, v závislosti od úspešnosti politiky diverzifikácie dodávok energetických surovín jednotlivých štátov.
V duchu „limitovanej diferenciácie“ však boli reakcie jednotlivých štátov na vzniknutú situáciu odlišné. Tieto odlišnosti
pramenia z rôznych faktorov: od rôznej mieri závislosti od Ruska,
cez ekonomické záujmy až po rozdielne energetické koncepcie.
Existujú rozdiely aj v chápaní diverzifikácie: kým napríklad
Poľsko chápe diverzifikáciu ako diverzifikáciu zdrojov, maďarské
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kroky počas posledných mesiacov nasvedčujú tomu, že MR
chápe diverzifikáciu ako diverzifikáciu tranzitných ciest. Kým
prvá cesta vedie k hľadaniu alternatívnych zdrojov energetických
surovín (teda nie ruských), druhá k hľadaniu alternatívnych tranzitných trás. Druhá cesta neznamená zníženie závislosti od dodávateľa, ale od doterajších tranzitných štátov, predovšetkým od
Ukrajiny (viď projekt „Blue Stream“1).
Podľa ministra hospodárstva MR Jánosa Kóku je Maďarsko
z hľadiska energetickej bezpečnosti najzraniteľnejšou krajinou
strednej Európy. Pri energetických surovinách sa musí spoliehať
na dovoz v pomere 75 %, v špecifickom prípade zemného plynu
je tento pomer až 90 %. Vzhľadom na podobné problémy stredoeurópskych štátov v tejto oblasti MR navrhovalo prepojenie
energovodov štátov v regióne, aby si v prípade krízy mohli stredoeurópske štáty vzájomne pomáhať. MR spočiatku presadzovala aj vyššiu diverzifikáciu zdrojov, najmä čo sa týka projektu
plynovodu Nabucco2. Postupne sa však maďarská pozícia zmenila a v zmysle uvedených skutočností začala akcentovať diverzifikáciu tranzitných trás.
Rakúsky prístup zdôrazňuje nevyhnutnosť šetrenia energiou
a zvyšovanie efektivity pri jej spotrebe. Rakúsko je čiastočne
v lepšej situácii z dvoch dôvodov: disponuje skladovacími kapacitami, ktoré dokážu pokryť približne tretinu ročnej spotreby
plynu a dodávky energetických surovín sú vo väčšej miere diverzifikované ako v ostatných štátoch strednej Európy. Na stretnutí ministrov zodpovedných za energetiku 18. marca 2006 však
najdôraznejšie odmietlo budovanie atómových elektrární, ktoré
by mohli aspoň čiastočne zmierniť závislosť od zemného plynu
a ropy.
Jadrom slovenského prístupu je, že energetická politika nemôže byť izolovanou záležitosťou jednotlivých štátov. Okrem
efektivity spotreby zdôrazňuje aj diverzifikáciu zdrojov. Zatiaľ
však bez toho, aby sa podarilo efektívne znížiť reálnu závislosť
od Ruska.
Česká republiky preferuje budovanie alternatívnych trás pre
dodávky energetických surovín, predovšetkým na ose sever-juh.
ČR už aj v súčasnosti získava takmer 30 % spotreby plynu
z Nórska (ale stále viac ako 70 % z RF), kým v prípade ropy dve
tretiny z RF a jednu tretinu z Nemecka (vyžadujú si však odlišný
spôsob spracovania).

2

1Ide

o plynovod z Ruska
cez Čierne more do Turecka, ktorý by mohol byť
prepojený cez juhovýchodnú Európu na Taliansko
a Maďarsko – pozn. aut.

2Nabucco

je projekt plynovodu, ktorý má zabezpečiť tranzit zemného plynu
z strednej Ázie, Azerbajdžanu a Iránu cez Turecko,
Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Rakúsko. Náklady
na realizáciu projektu by
dosiahli 4,5 mld. EUR,
systém by mohol byť funkčný v prípade pozitívneho
politického rozhodnutia
v roku 2011. Ročná kapacita plynovodu by sa mohla
pohybovať na úrovni od
13 do 21,5 mld. m3.
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Najvyhranenejší je postoj Poľska, ktoré navrhuje vytvorenie
„energetickej NATO“ podpísaním zmluvy o energetickej bezpečnosti medzi členskými štátmi NATO a EÚ. Poľský návrh bol
však jednoznačne odmietnutý napríklad Francúzskom. Počas návštevy poľského prezidenta vo Francúzsku vo februári 2006 prezident Chirac dôrazne odmietol poľskú koncepciu a vyjadril nesúhlas s angažovaním NATO v akejkoľvek forme do riešenia energetickej bezpečnosti (francúzsky postoj bol ovplyvnený dvomi
faktormi: francúzska percepcia NATO ako organizácie kolektívnej vojenskej obrany – všetky ostatné aspekty sa Francúzsko snaží
riešiť na úrovni EÚ; francúzsky dôraz na vzťahy s RF, ktoré by
pravdepodobne takúto dohodu neprivítalo).
Napriek intenzívnym rokovaniam o energetickej politike sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu ani medzi EÚ a RF (napriek
existencii koncepcie), ani na úrovni členských štátov únie. Dosiaľ
neexistuje ani spoločný stredoeurópsky postoj.

Slovenská republika: rok prijatia najdôležitejších
bezpečnostno-politických dokumentov
a transformácie ozbrojených síl3
Najdôležitejším momentom roku 2005 na úrovni strategického
myslenia a koncepcií bolo schválenie dvoch kľúčových bezpečnostno-politických dokumentov, Bezpečnostnej stratégie SR
(BS) [1] a Obrannej stratégie SR (OS) [7]. Dokumenty nahradili
dovtedy platné stratégie z roku 2001.
Prvým dôležitým momentom je fakt, že nové stratégie už reagujú na vývoj v dvoch základných smeroch: vývoj globálneho
bezpečnostného prostredia a nová pozícia SR v medzinárodných
vzťahoch. BS je prvou „postintegračnou“ stratégiou SR.

3Pre

rozsiahlejšiu analýzu
zahraničnej a predovšetkým bezpečnostnej politiky SR viď [9].
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ˇ
Bezpecnostná
stratégia SR
Bezpečnostné záujmy SR definované v BS sú relatívne stabilné
a dobre čitateľné a z tohto pohľadu „klasické“: nevybočujú zo
základných trendov pri definovaní bezpečnostných záujmov štátov s porovnateľným potenciálom, možnosťami a geopolitickým
postavením. Dôraz je kladený na bezpečnosť štátu a občana
v širšom zmysle, na transatlantické partnerstvo, kľúčové medzinárodné organizácie (NATO, EÚ) a na partnerské štáty. Do kategórie bezpečnostných záujmov sú zaradené aj posilňovanie
demokracie, šírenie slobody, dodržiavanie ľudských práv, práv-
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neho štátu, medzinárodného práva, čo hovorí aj o stabilnom
hodnotovom základe bezpečnostnej politiky SR.
V prípade hodnotenia bezpečnostného prostredia stratégia vychádza z pozitívnych trendov v bezprostrednom okolí SR, ako aj
z pozitívneho vplyvu členstva v NATO a EÚ na bezpečnostnú
situáciu a medzinárodné postavenie SR. Okrem týchto faktorov
však charakterizuje aj tie, ktoré negatívne vplývajú na bezpečnosť SR: prehlbovanie nestability a nepredvídateľnosť vývoja
globálneho bezpečnostného prostredia.
Charakteristika najvážnejších bezpečnostných hrozieb vychádza z globálnych faktorov, ktoré majú vplyv – aj keď nie v rovnakej miere – na bezpečnostnú situáciu každého štátu. Stratégia
definuje dve „strategické globálne hrozby“ pre SR: terorizmus
a proliferácia zbraní hromadného ničenia. Najväčšiu hrozbu pre
slovenskú bezpečnosť a bezpečnosť našich spojencov znamená
kombinácia týchto dvoch hrozieb4.
K hrozbám bezpečnostná stratégia ďalej radí zlyhávajúce
štáty, ktoré sa môžu stať základňami pre teroristické a extrémistické organizácie, prípadne pre medzinárodný organizovaný
zločin. Upozorňuje aj na negatívny vplyv „zlyhania štátu“ na
ilegálnu migráciu, ktorá bude v budúcnosti pravdepodobne jednou z najväčších výziev na celoeurópskej úrovni. Regionálne
konflikty môžu mať destabilizujúce následky nielen v danom
regióne, ale aj na úrovni celého euroatlantického priestoru.
Medzi hrozby sú zaradené v prevažnej miere tie, ktoré nemajú korene v pôsobení štátnych aktérov v medzinárodných vzťahoch – napríklad organizovaný zločin alebo nelegálna migrácia –
čím nová stratégia reaguje na najaktuálnejšie trendy vo vnímaní
hrozieb, vrátane čoraz intenzívnejšieho a často ťažko kontrolovateľného pôsobenia neštátnych aktérov v smere, ktorý je možné považovať za výzvu, alebo dokonca hrozbu pre štáty.
K dôležitým častiam dokumentu patrí charakteristika súvislostí
energetickej bezpečnosti. Podľa BS „vysoká závislosť od nepretržitého prísunu základných surovín, energie, neobnoviteľných
zdrojov a ich dopravy môže prerásť do ohrozenia nielen ekonomickej prosperity a stability, ale aj bezpečnosti štátu“. [1, s. 6]
Samozrejme, toto konštatovanie platí aj vo všeobecnosti, ale
v svetle problémov na prelome rokov 2005/2006 poukazuje na
zraniteľnosť stredoeurópskych štátov. Ďalšie konštatovania o možnosti ozbrojených konfliktov v dôsledku súperenia o energetické

2

4„Možnosť

získania a použitia zbraní hromadného
ničenia a niektorých ich
nosičov teroristickými skupinami, prípadne zlyhávajúcimi štátmi“. [1, s. 4]

185

2

II. KAPITOLA – Vývoj zahraničných a bezpečnostných politík – II.

zdroje sú platné predovšetkým v inom geografickom kontexte
(Blízky východ, prípadne stredná Ázia, z dlhodobého hľadiska aj
Ďaleký východ). To však neznamená, že by takéto konflikty nemali vplyv na bezpečnosť SR: môžu mať pre nás jednak priame
ekonomické následky a jednak môžu negatívne zasiahnuť vývoj
celého bezpečnostného prostredia. Stratégia charakterizuje aj zásady bezpečnostnej politiky SR, jej bezpečnostný systém a prezentuje nástroje slovenskej bezpečnostnej politiky.
V rámci realizácie bezpečnostnej politiky je možné vyzdvihnúť dôraz na aktívny prístup aj k bezpečnostným hrozbám.
V súvislosti s hrozbou ZHN je prezentovaná ambícia SR zapojiť sa „do systémov a programov protiraketovej obrany“ [1, s. 9].
Forma angažovania sa v týchto programoch ani konkrétne programy nie sú prezentované, no vzhľadom na súčasný stav je
možné hovoriť o dvoch projektoch, ktoré môžu súvisieť so SR.
Jeden je diskutovaný na úrovni NATO, ale ku konkrétnej existencii spojeneckého systému je v súčasnosti ešte ďaleko. Druhým projektom je americká národná protiraketová obrana,
v rámci ktorej sa už začalo s budovaním potrebných systémov na
území USA a americkí predstavitelia už hovoria o ich čiastočnej
funkčnosti. Zapojenie sa SR do tohto systému však podľa dostupných informácií nie je aktuálne a v rámci budovania stredoeurópskeho komponentu amerického globálneho systému sa
uvažuje prioritne o poľskej participácii (nevylučuje sa zatiaľ ani
ČR – máj 2006).
Z východísk bezpečnostnej politiky SR je dôležité konštatovanie, že „bezpečnosť SR je zviazaná s bezpečnosťou štátov
v euroatlantickej oblasti a závisí od globálnej bezpečnosti.“ [1, s. 12]
Z doktrinálneho hľadiska je nemenej dôležitý prístup odzrkadľujúci vývoj bezpečnostno-politického myslenia v SR a schopnosť
reagovať na zmeny v charaktere globálneho bezpečnostného
prostredia a vyvodiť zodpovedajúce závery. „Úroveň našej bezpečnosti odráža našu schopnosť spolupracovať a zapájať sa do
riešenia konfliktov za našimi hranicami tam, kde je zdroj nestability. Bezpečnosť SR sa nestotožňuje len s územnou obranou. SR je
odhodlaná v zmysle solidarity a v spolupráci s medzinárodným
spoločenstvom angažovať sa na zaručovaní bezpečnosti a stability
a zmierňovania následkov kríz iných štátov a národov“ [1, s. 12]
Tento prístup korešponduje s celosvetovým trendom v bezpečnostno-politickom myslení.
186

Robert ONDREJCSÁK

2

Stratégia priamo aj nepriamo potvrdzuje najdôležitejšie priority zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR v súvislosti s prioritizáciou medzinárodných organizácií, bilaterálnych vzťahov
a geografickými prioritami SR. Snaží sa o vybalansovanie atlantického a európskeho vektora, ale z hľadiska bezpečnosti
potvrdzuje jednoznačný atlanticizmus SR. Z medzinárodných
organizácií je najdôležitejšie NATO, ktoré pre „SR predstavuje
garantovanú bezpečnosť a nástroj presadzovania jej bezpečnostných záujmov“ [1, s. 13]. NATO by teda malo zostať „hlavnou
platformou“ spolupráce v bezpečnostnej a vojenskej oblasti
v rámci euroatlantického priestoru a hlavným fórom transatlantického dialógu. S geografickými prioritami SR závisí dôraz na
rozširovanie NATO chápané ako rozširovanie zóny stability.
SR vyjadruje podporu ďalšiemu rozvoju Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a chce prispievať do misií pod
vedením EÚ. Budovanie operačných kapacít európskej bezpečnostnej a obrannej politiky podľa slovenských záujmov musí byť
komplementárne so záujmami SR v NATO. Aj v prípade EÚ sa
vyjadruje podpora jej ďalšiemu rozširovaniu.
Z pohľadu bezpečnostných záujmov SR má „osobitné
postavenie“ vzťah s USA, ktoré „sú strategickým spojencom
SR“ [1, s. 14]. Stratégia potvrdzuje aj často prezentované geografické priority zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR: Ukrajinu a západný Balkán, ale zdôrazňuje slovenské záujmy aj v širšom priestore.
Obranná stratégia SR
OS [7] vychádza z BS a nahradila Obrannú a Vojenskú stratégiu,
ktoré boli schválené v roku 2001. Potvrdzuje základné princípy
bezpečnostnej politiky a hodnotenie bezpečnostného prostredia
prezentované v BS, vrátane kľúčovej doktrinálnej zmeny o zmene charakteru ochrany bezpečnosti5.
„Vojensko-politický záver“ dokumentu vychádza z podobného princípu a hodnotenia reálií bezpečnostného prostredia,
keď hovorí, že „SR v dlhodobom časovom horizonte nehrozí
bezprostredný rozsiahly konvenčný vojenský konflikt a znižuje
sa závažnosť a rozsah ďalších hrozieb vojenského charakteru.
Zvyšuje sa však pravdepodobnosť a nebezpečenstvo nevojenských hrozieb, predovšetkým útokov medzinárodného terorizmu, ktorý by v kontexte zlyhávania národnej a medzinárodnej

5„Obhajoba

a presadzovanie bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky
v širšom geografickom kontexte sa stáva základným
predpokladom jej bezpečnosti a obranyschopnosti“.
[7, s. 1]
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kontroly šírenia zbraní hromadného ničenia predstavoval najväčšiu hrozbu pre SR a jej spojencov“ [7, s. 2]
Z dôvodu vysokej miery prirodzenej zhody medzi BS a OS
v najdôležitejších otázkach bezpečnostnej politiky (aj keď uhol
pohľadu OS je vojensko-politický), nie je potrebné opätovne
zdôrazňovať faktory prezentované v súvislosti s BS. Preto bude
analýza sústredená na vojensko-politické ambície SR na úrovni
nasadenia ozbrojených síl na základe OS.
V reakcii na rôzne smery potenciálneho vývoja bezpečnostnej
situácie musia byť ozbrojené sily SR pripravené na realizáciu piatich scenárov nasadenia [7, s. 6].
1. v plnom rozsahu realizovať operáciu vysokej intenzity na
obranu SR,
2. vo veľmi veľkom rozsahu jednorazovo prispieť až brigádnou skupinou pozemných síl a určených prvkov bojovej
podpory a bojového zabezpečenia do spojeneckých operácií vysokej intenzity pri kolektívnej obrane spojencov
v NATO,
3. vo veľkom rozsahu jednorázovo prispieť prápornou skupinou pozemných síl a určených prvkov bojovej podpory
a bojového zabezpečenia do mnohonárodných spojeneckých operácií vedených bez geografického obmedzenia pod
vedením NATO,
4. v strednom rozsahu poskytnutie a udržiavanie príspevku vo
veľkosti mechanizovaného práporu pozemných síl alebo
jeho ekvivalentu do mnohonárodných operácií na podporu
mieru pod vedením NATO alebo EU,
5. v malom rozsahu participovať v operáciách na odporu mieru
alebo humanitárnych operáciách pod vedením OSN, EU alebo medzinárodnej koalície, dlhodobo udržať sily v rozsahu
roty pozemných síl alebo jej ekvivalentu v takejto operácii.
V rôznych kombináciách nasadenia ozbrojených síl je vojensko-politickou ambíciou SR do roku 2010 schopnosť pôsobiť
v minimálne dvoch operáciách paralelne. Prioritnou by mala byť
operácia pod vedením NATO.
Najnovšie bezpečnostno-politické dokumenty SR je možné
charakterizovať ako moderné, vychádzajúce z reálnych záujmov
SR a z realistického hodnotenia globálneho bezpečnostného prostredia. Dokumenty reagujú aj na najdôležitejšie doktrinálne zme188
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ny v oblasti bezpečnosti. Obe stratégie sú pomerne konkrétne, čo
veľmi pozitívne pôsobí smerom k transparentnosti, spoľahlivosti
a vysokej miery čitateľnosti slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Pozitívne sa hodnotí aj prezentácia najdôležitejších
geografických a prezentácia základného strategického smerovania. Z týchto faktorov vychádzajú aj vojensko-politické ambície
SR na úrovni nasadenia ozbrojených síl, ktoré podporujú a potvrdzujú priority SR.
ˇ ˇ klúcové
’ˇ
ˇ
Dalsie
momenty bezpecnostnej
politiky SR
v rokoch 2005/2006
Kvôli obmedzenému priestoru je možné vymenovať ďalšie kľúčové momenty bezpečnostnej politiky SR v 2005/2006 len informatívne. Potvrdzujú však základnú strategickú líniu našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
K najdôležitejším krokom patrí snaha posilňovať vojenskú
prítomnosť v juhovýchodnej Európe (Kosovo a operácia EÚ
v Bosne a Hercegovine), teda v našom prioritnom regióne. Zároveň sa tým naplňuje aj vojensko-politický cieľ SR, t. j. zvyšovanie podielu operácii pod vedením NATO a EÚ v rámci celkového počtu vojakov v zahraničí. Korešponduje to s cieľmi
prezentovanými v Koncepcii účasti ozbrojených síl SR v zahraničných operáciách. Posilňovanie prítomnosti na Balkáne nie
je možné analyzovať izolovane, ale je potrebné chápať ju v kontexte ďalších krokov SR v oblasti (napr. angažovanie sa v procesoch súvisiacich s nezávislosťou Čiernej Hory).
Dôležitým momentom bola aj definícia príspevku SR do
NATO Response Force (schválený vládou v júni 2005). Požiadavka nasadenia prvých elementov týchto síl do 5 dní si môže
vyžiadať zmeny v legislatíve. Kompetencia rozhodovať o nasadení jednotiek v rámci operácií NATO a EÚ by prešla z NR
SR na vládu (samozrejme, môžu existovať rôzne varianty riešenia, vrátane možnosti dodatočného potvrdenia NR SR). Na
úrovni EÚ sa vykryštalizovala ambícia SR v súvislosti s jej
podielom na budovaní Battle Groups: v novembri 2005 došlo
k podpí-saniu dohody medzi SR a ČR o vytvorení spoločnej
česko-slovenskej skupiny, z ktorej približne pätinu má tvoriť slovenský komponent. Znamená to, že SR bude v horizonte roku
2009 participovať v dvoch bojových skupinách EÚ: československej a poľsko-nemecko-slovensko-lotyšsko-litovskej.
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V procese profesionalizácie ozbrojených síl bol rok 2005 kľúčový, vzhľadom na zastavenie brannej povinnosti a prechod na
úplnú profesionalizáciu ozbrojených síl SR.

Maďarsko: pokračujúce postavenie zahraničnej
a bezpečnostnej politiky v tieni vnútornej politiky6

6Pre

rozsiahlejšiu analýzu
zahraničnej a bezpečnostnej politiky Maďarska viď
[9, 10].
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Keďže je v MR zahraničná a bezpečnostná politika veľmi silno
ovplyvňovaná vnútropolitickými faktormi, už len samotná skutočnosť, že sa blížili voľby (apríl 2006), ovplyvnila kroky maďarskej vlády. Samotné výsledky volieb však (vyhrala dovtedajšia
vládna koalícia socialistov a liberálov) neovplyvnia smerovanie
maďarskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. V rokoch 2005
a 2006 pokračoval trend, podľa ktorého majú prioritu oblasti hospodárstva a vnútornej politiky. Zahraničná a bezpečnostná politika bola mimoriadne aktívna na Balkáne. Z ďalších oblastí zahraničnej politiky to boli vzťahy s RF a USA, ktoré však majú na
bezpečnostnú politiku predovšetkým nepriamy vplyv.
Vplyv volieb sa ukázal byť rozhodujúci aj v prípade niektorých aspektov zahraničnej angažovanosti MR. Maďarsko
totiž plánovalo a naďalej plánuje prevzatie velenia nad jedným
provinčným rekonštrukčným tímom (PRT) v Afganistane. Preferovalo ale prevzatie zodpovednosti za už existujúcu PRT pod
holandskou kontrolou (holandské sily sa mali angažovať v budovaní PRT v nestabilnejšej južnej časti Afganistanu), vzhľadom
na to, že by si to vyžiadalo ďaleko menšie náklady a energiu, ako
budovanie úplne nového tímu. V Holandsku sa však kvôli vnútropolitickým faktorom rozhodnutie o holandskej angažovanosti oneskorilo (liberálna D66, najmenšia vládna strana, nesúhlasila s návrhom). Napokon Holanďania prijali rozhodnutie umožňujúce naplnenie maďarských ambícií, ale maďarská vláda krátko pred voľbami nechcela zobrať na seba riziko rozhodovania
vo veci, ktorá by teoreticky mohla byť využitá proti nej počas
volebnej kampane. Z tohto dôvodu padlo v januári 2006 „rozhodnutie o odložení rozhodnutia“ o budovaní maďarského PRT
na obdobie po parlamentných voľbách (apríl 2006).
K problémových faktorom patrila v uplynulom období aj výstavba radarovej základne NATO na juhu krajiny. Pôvodná lokalita – hora Zengő – bola odmietnutá environmentálnymi mimovládnymi organizáciami, ku ktorým sa pridali aj niektorí verejní
činitelia. Väčšiu váhu získala vlna nesúhlasu v momente, keď pro-
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testujúcich podporil aj nový prezident MR László Sólyom. Maďarská vláda na vzniknutú situáciu reagovala kompromisným návrhom: vybudovať systém na hore Tubes, tiež na juhu krajiny [12].
Prvé reakcie (vrátane reakcie prezidenta MR, ktorého autorita
a angažovanosť v tejto otázke bola kľúčová) nasvedčujú tomu, že
nová lokalita bude prijateľná pre väčšinu zainteresovaných strán.
Z kľúčových regiónov bezpečnostnej politiky vystupovala MR
aktívne predovšetkým na Balkáne. Bola zachovaná vysoká intenzita vzťahov s Chorvátskom, ktoré je najdôležitejším partnerom pre
MR v juhovýchodnej Európe. Maďarsko intenzívne podporovalo
chorvátske integračné ambície aj počas rokovaní na celoeurópskej
úrovni. V tejto veci sa napokon ukázal ako efektívny spoločný postup stredoeurópskych štátov (Rakúska, SR, MR). Okrem Chorvátska sa realizovali návštevy maďarských predstaviteľov aj v ďalších štátoch v oblasti pomerne intenzívne. Napríklad v apríli 2005
minister zahraničných vecí Ferenc Somogyi navštívil Srbsko a Čiernu Horu, kde rokoval s predstaviteľmi spoločného štátu, ako aj
s predstaviteľmi jednotlivých entít. Práve táto návšteva hovorí
o komplexnom prístupe MR k Srbsku a Čiernej Hore. Okrem
toho, že sa Maďarsko snažilo o intenzívne vzťahy so spoločným
štátom, pripravovalo sa aj na eventualitu rozdelenia a snažilo sa aj
o budovanie vzťahov s predstaviteľmi Čiernej Hory. Praktickým
krokom v tomto smere bolo otvorenie úradu v hlavnom meste
Čiernej Hory Podgorici v novembri 2005 spoločne s Rakúskom.
Výsledky referenda o nezávislosti Čiernej Hory potvrdili tento
prístup. Priorita Balkánu sa potvrdila aj na úrovni účasti ozbrojených síl MR v zahraničných misiách: v súčasnosti sú približne
dve tretiny vojakov v zahraničí v misiách na Balkáne. Z celkového
počtu 972 vojakov v zahraničí má Maďarsko dislokovaných 627
vojakov na Balkáne, v misiách KFOR v Kosove, EUFOR v Bosne
a Hercegovine a v Macedónsku [11]. Je zaujímavé, že 707 vojakov
participuje v misiách NATO (okrem Balkánu najmä v Afganistane, kde má MR 185 príslušníkov ozbrojených síl) [11].

Poľsko: nová vláda a potvrdenie a silné presadzovanie
stálych priorít poľskej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky
Aj v Poľsku mali voľby výrazný vplyv na zahraničnú a bezpečnostnú politiku. 25. septembra 2005 sa konali voľby do oboch komôr
parlamentu a 9. a 23. októbra 2005 voľby prezidentské. Víťazom
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rozsiahlejšiu analýzu
zahraničnej a bezpečnostnej politiky Poľska viď [9,
10].
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oboch volieb sa stali pravicové politické sily – strana Právo a spravodlivosť (PiS), resp. prezidentský kandidát Lech Kaczynski.
Nová vláda a prezident, ktorý má významný vplyv na zahranično-politické rozhodnutia, predovšetkým v oblasti vzťahov
s USA a vo formovaní východnej politiky Poľska, nezmenili, ale
naopak posilnili základné kamene poľskej bezpečnostnej politiky7. Týka sa to predovšetkým privilegovaných vzťahov s USA,
pohľadu na NATO ako základnú garanciu európskej bezpečnosti a zároveň fóra pre najdôležitejšie strategické diskusie západného sveta [2], ďalej určitej miery euroskepticizmu, ako aj dôrazu
na budovanie strategického partnerstva s Ukrajinou a uprednostňovania Ukrajiny pred RF v poľskej „východnej politike“. Lech
Kaczynski počas prvých mesiacov svojho úradovania navštívil
štáty, ktoré sú deklarovanými prioritami poľskej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky: USA, Ukrajinu, Vatikán, Taliansko, Litvu, všetky višegrádske štáty vrátane SR, Nemecko a Francúzsko
(február 2006). Na stretnutí s predstaviteľmi diplomatického zboru poľský prezident vyhlásil, ži tieto krajiny patria medzi najdôležitejšie pre Poľsko.
Dobrý základ pre upevnenie strategických poľsko-amerických
vzťahov vytvorilo rozhodnutie Poľska rozhodnutie o predĺžení
mandátu poľských síl v Iraku. Podľa rozhodnutia poľskej vlády
z 13. decembra 2005 zostanú vojaci v Iraku zatiaľ do konca roka
2006 a predĺžil sa aj mandát poľských síl na území bývalej Juhoslávie. Pravdepodobne však ani tento termín nebude konečným dátumom na stiahnutie poľských síl, keďže ani jedna z kľúčových strán (PiS a PO) nepodporuje ich rýchle stiahnutie [4].
Poľsko zaujalo pozitívny postoj aj k budovaniu stredoeurópskeho elementu amerického systému protiraketovej obrany na poľskom území, vrátane dislokácie protirakiet [2]. Napriek tomu, že
USA definitívne rozhodnutie ešte neprijali, najvážnejším stredoeurópskym kandidátom na umiestnenie základne je práve Poľsko (o SR a MR sa v tejto súvislosti neuvažovalo, ČR má podľa
dostupných informácií menšie šance).
K dôležitým momentom vo vzťahoch s Nemeckom a Francúzskom patrí, že napriek pozitívnemu vývoju v bilaterálnych,
ako aj trilaterálnych vzťahoch (v rámci weimarskej trojky), sa
zvýraznili rozdiely medzi nimi v strategicky dôležitých koncepčných otázkach európskej politiky. Ku vzťahom s Nemeckom sa
poľskí predstavitelia stavali pomerne rezervovane a ich zlepšeniu
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nepomohli ani niektoré vyhlásenia a kroky týkajúce sa historických faktorov. Poľské obavy boli intenzívne akcentované predovšetkým v súvislosti so spoluprácou Nemecka a RF v oblasti
energetiky (budovanie plynovodu v Baltickom mori). V súvislosti s týmto projektom od poľských predstaviteľov odzneli aj
slová poukazujúce na údajné historické analógie s paktom Molotov-Ribbentrop. Obavy z budovania tohto plynovodu vyjadril aj
prezident Kaczynski na stretnutí s novou nemeckou premiérkou
Angelou Merkelovou.
Počas návštevy poľského prezidenta v Paríži sa napriek zhodám v niektorých oblastiach (Lech Kaczynski vyjadril súhlas
s vyhlásením prezidenta Chiraca, že ústavná zmluva EÚ v súčasnej podobe už pravdepodobne nebude schválená) ukázali dôležité rozdiely medzi poľským a francúzskym pohľadom na otázky
strategickej dôležitosti, vrátane energetickej bezpečnosti a vzťahov s Ukrajinou a RF. Poľsko preferuje spoločný postup európskych a transatlantických spojencov v prípade energetickej bezpečnosti [2], čo je v protiklade s francúzskym dôrazom na spoluprácu s RF. Podobné rozdiely na strategickej úrovni sú v pohľade na mieru spolupráce s Ukrajinou a na jej miesto v rámci
európskej architektúry. Pre Poľsko je z historických, ale predovšetkým strategických a geopolitických dôvodov Ukrajina prioritným partnerom, čo nekorešponduje s francúzskou preferenciou RF a rezervovaným postojom voči Ukrajine. Poľská podpora Ukrajiny zahŕňa aj integračné ambície smerom k NATO. Základ poľského pohľadu na miesto Ukrajiny v širších geopolitických súvislostiach vyjadril v súčasnosti už bývalý minister
zahraničných vecí Poľska: ukrajinské „...členstvo v NATO neposilní len alianciu, ale v základoch zmení geopolitickú situáciu
v našom susedstve...“ [2].
Snaha o posilňovanie partnerstva s Ukrajinou [2], ale aj s ďalšími štátmi vo východnej Európe bola potvrdená niekoľkokrát,
vrátane stretnutia lídrov Poľska, Ukrajiny, Litvy a Gruzínska na
Kryme v auguste 2005. Rokovali o situácii v Bielorusku a o spoločnom postupe proti „regionálnym ambíciám“ RF. Nemenej
dôležitá bola cesta prezidenta Kaczynského na Ukrajinu (28. februára až 1. marca 2006, t. j. ešte pred rozhodujúcimi parlamentnými voľbami, ktoré nakoniec priniesli víťazstvo síl označovaných ako „prozápadné“). Počas svojej návštevy poľský
prezident zdôraznil poľskú podporu euroatlantickej integrácii
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Ukrajiny a záujem o spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti.

Implikácie pre Slovensko
Najdôležitejším a de facto jediným globálne dôležitým strategickým vzťahom sú v regióne strednej Európy poľsko-americké
vzťahy. Poľsko je a zostáva najdôležitejším štátom pre USA
v strednej Európe a tiež kľúčovým americkým spojencom na
celoeurópskej úrovni. Je to stály faktor, ktorý nie je možné ignorovať ani v iných stredoeurópskych štátoch. Aj keď sa to
v súčasnej zahraničnej a bezpečnostnej politike Poľska artikuluje menej, kľúčová bude aj európska dimenzia a poľský vplyv na
formovanie architektúry Európy (nielen v oblasti bezpečnosti)
v neposlednom rade prostredníctvom participácie vo weimarskej
trojke.
Najdôležitejšou príležitosťou a zároveň výzvou pre stredoeurópske štáty je spolupráca v strategicky dôležitých otázkach, najmä v súvislosti s Balkánom a východnou Európou. V týchto regiónoch existuje spoločný a veľmi silný záujem Stredoeurópanov:
podporovať transformáciu štátov v regióne a v dlhodobom horizonte aj ich integráciu do euroatlantických štruktúr. Posilní to
nielen samotné cieľové štáty, ale zároveň aj stabilitu a bezpečnosť
celého stredoeurópskeho priestoru. Existuje mnoho príkladov
úspešnej spolupráce – uviesť treba predovšetkým podporu chorvátskym integračným snahám. V budúcnosti bude jedna z najväčších výziev pre strednú Európu postupovať spoločne a efektívne v záujme sústredenia pozornosti EÚ a európskej susedskej
politiky na regióny, ktoré sú pre nás prioritné. Zároveň však výzvu môže znamenať samotná spolupráca stredoeurópskych štátov, aby pri niektorých príležitostiach a problémoch nekonali ako
konkurenti, ale ako partneri.
Síce existujú v niektorých oblastiach nezhody ale sú sporadického rázu. Pozitíva a efekty spolupráce sú v dominantnej väčšine a navyše prípadné nezhody vždy majú predovšetkým komunikačný, menej politický a už v žiadnom prípade nie bezpečnostno-politický rozmer.
Popri strategickej úrovni spolupráce stredoeurópskych štátov
existuje aj mnoho praktických oblastí, vrátane bezpečnostnej po194
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litiky. Okrem spolupráce v misiách (napríklad v minulosti československá kooperácia na Strednom východe, slovensko-maďarská na Cypre, atď.) k dôležitým oblastiam spolupráce patria aj
plány na budovanie spoločných bojových jednotiek EÚ, v rámci
ktorých existuje niekoľko „stredoeurópskych kombinácií“. Je
zaujímavé, že SR participuje v dvoch stredoeurópskych bojových skupinách (ČR-SR, PL-SR-Nemecko-Litva-Lotyšsko).
K ďalším oblastiam pre potenciálnu spoluprácu patrí energetická politika a energetická bezpečnosť, no v súčasnosti sú rozdiely v situácii a stanoviskách vyplývajúcich z nej pomerne zásadného charakteru.
Na záver jedna poznámka k „limitovanej diferenciácii“ zahraničných a bezpečnostných politík stredoeurópskych štátov.
Z dôvodov odlišného potenciálu, odlišných historických skúseností, nerovnakého geopolitického postavenia a váhy, vnútropolitických dôvodov, ako aj geografických faktorov existujú prirodzené rozdiely v zahraničných a bezpečnostných politikách stredoeurópskych štátov. Zároveň však práve kvôli spomínaným faktorom je táto diferenciácia obmedzená a preto je v politikách stredoeurópskych štátov viac spoločných prvkov ako rozdielnych.
Každý stredoeurópsky štát preferuje silné NATO a transatlantické
vzťahy – aj keď ich atlanticizmus siaha od silného, exkluzívneho
atlanticizmu Poľska až po niekedy váhavý atlanticizmus Maďarska
usilujúci o balans medzi Európou a USA. Podobne sa geografické
priority štátov strednej Európy rozprestierajú na širokom území
od Balkánu cez severnú časť Čierneho mora až po Baltické more
– no v podstate sú tieto priority sústredené do širšieho priestoru
juhovýchodnej a východnej Európy.
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Úvod
Obdobie 2005/2006 je možné charakterizovať ako obdobie pokračujúcej bezpečnostnej stabilizácie regiónu. Charakteristické
bolo intenzívne úsilie jednotlivých krajín realizovať požiadavky
prístupového procesu do NATO a EÚ. Budúce členstvo v oboch
organizáciách bolo motívom pre spustenie alebo pokračovanie
politických a ekonomických reforiem, ako aj reforiem sektorov
bezpečnosti a obrany. V prístupovom procese do NATO išlo
skôr o diferencovaný proces plnenia podmienok pre budúce členstvo zo strany Albánska, Chorvátska a Macedónska a pre členstvo Únie Srbska a Čiernej hory (ÚSČH) a Bosny a Hercegoviny
(BaH) v Partnerstve za mier (PfP). NATO nepredpokladá ďalšie
rozšírenie pred rokom 2008. V porovnaní s predchádzajúcim
obdobím sa zvýšila intenzita stabilizačného a asociačného procesu (SAP) v rámci EÚ. Chorvátsko a Macedónsko sa stali kandidátskymi krajinami, BaH a ÚSČH dostali zelenú na začatie rokovaní o stabilizačnej a asociačnej dohode (SAD).
V reálnom vývoji západný Balkán neprekonal charakteristiku
zmesi slabých štátov a protektorátov s nízkym ekonomickým
rozvojom, vysokou nezamestnanosťou a s niektorými pretrvávajúcimi bezpečnostnými hrozbami. Patrí k nim najmä organizovaný zločin a v jeho rámci územie regiónu ako koridor pre pašovanie narkotík a ľudí do EÚ, pretrvávajúci vplyv etnického a náboženského extrémizmu a podozrenie z možného poskytovania
útočiska pre terorizmus. Napriek určitému zlepšeniu bola nedo197
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1Príkladom

bolo oddialenie
prístupových rokovaní EÚ
s Chorvátskom v priebehu
roka 2005 a pozastavenie
rozhovorov o SAD so Srbskom v roku 2006 – pozn.
aut.

2Obnovu

angažovanosti
v regióne (najmä v Kosove
a BaH) vyjadril pri 10. výročí podpisu Daytonskej
zmluvy N. Burns [4]. Podporu členstva v NATO a EÚ
viceprezident R. Cheney,
a to naposledy v máji 2006
[5].

3Ako

najdôležitejšie úlohy
stanovila podporu obchodu,
ekonomického rozvoja, regionálnej spolupráce [30].

4V

rámci SZBP je vytvorený
politický dialóg s krajinami
ZB. V BaH a Macedónsku
pôsobia špeciálni predstavitelia, rovnako funguje predstaviteľ EÚ pre otázky štatútu Kosova. V rámci EBOP
pôsobí v BaH vojenská operácia ALTHEA a policajná
misia EUPM. V Macedónsku
nahradil policajnú misiu
PROXIMA malý policajný
poradný tím. Predpokladá
sa, že po doriešení štatútu
Kosova bude mať EÚ civilnú
misiu pre oblasť súdnictva,
polície a ďalších relevantných inštitúcií vnútornej
bezpečnosti – pozn. aut.
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statočná spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre
bývalú Juhosláviu (ICTY) problémom, ktorý blokoval prístupový proces do NATO a EÚ1.
V roku 2005 sa po období „zanedbávania“ začali v regióne
viac aktivizovať USA. Zasadili sa o urýchlenie integrácie regiónu
do euroatlantických inštitúcií s cieľom zvýšiť stabilitu a bezpečnosť v regióne. Pre rok 2006 vyvinuli USA dve iniciatívy: doriešenie finálneho štatútu Kosova a modernizáciu štátnych inštitúcií BaH. Okrem toho USA vyjadrujú trvalú podporu vstupu
Albánska, Chorvátska a Macedónska do NATO2.
EÚ začala klásť v roku 2005 väčší dôraz na západný Balkán
ako celok. V decembri 2005 v dokumente „Európske prístupové
partnerstvo“ pre krajiny západného Balkánu boli jednotlivým krajinám dané diferencované krátkodobé a strednodobé úlohy a zvýraznené bolo formovanie regionálnej zóny voľného obchodu.
Obavy vzbudzuje operovanie s pojmom „absorpčná kapacita“,
ktorá by sa mala stať kritickým parametrom politiky rozširovania.
EÚ je kritizovaná za malú konkrétnosť vo vízii trvalého ekonomického rozvoja pre región a iba hmlisto sa vyjadruje o termínoch integrácie. Európska komisia (EK) v správe „Západný Balkán na ceste do EÚ“ zhodnotila pokračujúcu stabilizáciu a pokrok na ceste regiónu do EÚ, pričom za najdôležitejšie považuje
stabilitu, bezpečnosť a prosperitu. Z hodnotenia vyplýva, že EÚ
bude aj naďalej viac využívať soft power3. Vzhľadom na akceleráciu vývoja v Kosove a BaH únia predpokladá vyššiu angažovanosť nielen v ekonomickej a sociálnej sfére, ale aj v oblasti
Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP). Západný
Balkán je považovaný za „laboratórium“ implementácie SZBP
a EBOP4. EÚ sa bude pravdepodobne viac angažovať pri celkovej reforme bezpečnostného sektora s rozdelením zodpovednosti: NATO zostane lídrom obranných reforiem, EÚ sa bude
viac zameriavať na reformy súdnictva, polície či správy hraníc.
Okrem vedenia operácie KFOR v Kosove si NATO ponechalo
veliteľstvá v BaH a v Macedónsku.
Koordinovaná reforma bezpečnostného sektora (RBS) v celom regióne zaujíma dôležité miesto v agende EÚ. Jej prípadné
zlyhanie by vytvorilo prekážky pre ďalšie reformy a môže mať
vplyv na zvládanie organizovaného zločinu, korupcie, pašovanie
ľudí a narkotík. Preto sa bezpečnostnému sektoru venovalo in-
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tenzívnejšie aj predsedníctvo EÚ vo februári 20065. Uvedená
problematika je dôležitá aj preto, lebo EÚ sa pripravuje na prevzatie agendy medzinárodného mediátora v BaH (po vypršaní
mandátu vysokého predstaviteľa OSN) a v Kosove, kde po
vyriešení štatútu bude OSN pravdepodobne zohrávať obmedzenú úlohu. Problémom zostáva nejasné rozdelenie právomocí
a zodpovedností medzi Radu a EK, čo zároveň prináša určité
protirečenia v prístupoch6.
Rok 2006 prináša popri stabilizácii bezpečnostného prostredia
aj negatívum, ktorým je ďalšia fragmentácia regiónu. Rozhovory
o štatúte Kosova pravdepodobne vyústia do priznania nezávislosti s určitým medzinárodným dohľadom. V tejto súvislosti prebieha v medzinárodnej komunite diskusia o tom, či riešenie štatútu Kosova má byť jedinečné (západný pohľad), alebo by malo
mať univerzálnu aplikáciu – využiteľnú napríklad aj v postsovietskom priestore (ruský pohľad). Rovnako sa rôznia názory na to,
či Kosovo môže ovplyvniť bezpečnostnú situáciu v južnom Srbsku, Macedónsku, alebo BaH. Po referende v máji 2006 sa
v regióne formuje nový štát – Čierna hora. Aj keď nie je pravdepodobné, že by jej vznik mal mať za následok ozbrojený konflikt,
očakáva ju zložitá cesta uchádzania sa o členstvo v dôležitých svetových i regionálnych organizáciách. Nasledovníkom štátu a medzinárodným subjektom je podľa ústavnej zmluvy ÚSČH Srbsko.
O ostatných otázkach sa bude rozhodovať medzi lídrami oboch
štátov.
Otvorenou otázkou zostáva hrozba terorizmu. O tomto probléme sa začalo diskutovať najmä po zatknutí troch militantov
v Bosne v októbri 2005 a ďalším impulzom bola analýza spravodajských služieb USA a Chorvátska, obsah ktorej bol čiastočne
medializovaný v apríli 2006. Podľa správy v regióne existujú podmienky pre regrutáciu teroristov a slabo kontrolované hranice
umožňujú infiltráciu do Európy7. Oficiálne vyhlásenia vládnych
predstaviteľov krajín regiónu sú zdržanlivejšie, ale potvrdili existenciu uvedenej analýzy. Tvrdenie, že Bosna je jedno z centier
militantov v Európe a militanti zatknutí v októbri boli pripravení
na akciu v Európe, potvrdil aj šéf Európskeho centra pre strategické spravodajstvo a bezpečnosť Claude Moniquet. Zatiaľ podľa
neho existujú dôkazy o výcviku jednotlivých militantov, nie však
o výcvikových táboroch. Moniquet vylúčil hrozbu terorizmu
v súčasnom Albánsku a Kosove, kde je hlavným problémom

3

5V

záveroch dominuje potreba koherencie aktivít v oblasti bezpečnosti, integrácia
RBS do nástrojov vonkajšej
politiky EÚ a do požiadaviek na prístupový proces
do EÚ. Súčasťou je posilňovanie koordinácie NATO –
EÚ [8].

6Na

problém rozporov pri
delení zodpovednosti napríklad upozornil lord Ashdown (bývalý špeciálny vyslanec v BaH). Nedostatočnú podmienečnosť (conditionality) pri vyžadovaní plnenia noriem považuje za
európsky handicap v porovnaní s prístupom USA [30].
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organizovaný zločin. V Macedónsku však nevylučuje možné spojenie fundamentalizmu s terorizmom8.

Albánsko
7Podľa

správy sa regrutácia
zintenzívnila po roku 2001.
Za riziko je považovaný
nárast islamského fundamentalizmu pod vplyvom
kultúrnych a náboženských
centier vybudovaných z prostriedkov krajín Stredného
východu, najmä Saudskej
Arábie [9].

8Viac

v interview [11]. Nárast fundamentalizmu na ZB
je monitorovaný aj Jane‘s Information Group [18].

9Hlavnými

prioritami sú boj
s organizovaným zločinom,
implementácia protikorupčných opatrení a reštitučných
dokumentov, sloboda médií.
K politickým požiadavkám
patrí konzenzus v reformách, príprava volieb 2006,
transparentnosť
verejnej
správy a súdnictva. Náročné
požiadavky sú kladené na
ekonomickú reformu [23].

10Upozornila na to vo svojej
správe OBSE, ktorá všeobecne konštatovala zlepšenie
situácie na základe doplneného volebného zákona,
ale zároveň vyzvala k jeho
ďalšej revízii. Kritizovaná
bola aj dezorganizácia vo
volebných obvodoch, politické tlaky a zastrašovanie
násilím v kampani, ako aj
presadzovanie straníckych
záujmov na úkor všeobecného práva občanov [21].
1122.

6. 2006 pred zasadaním výboru pre zahraničné
veci EP už jasne definoval,
že Kosovo má byť nezávislé
– pozn. aut.
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Vo vnútropolitickom vývoji priniesli zmenu voľby v júli 2005.
Socialistická strana Fatosa Nana po neúspechu prešla do opozície a k moci sa dostala Demokratická strana Albánska Saliho
Berišu. Aj pod tlakom medzinárodnej komunity začala nová vláda s kľúčovými reformami, pričom hlavný dôraz bol položený
na boj s korupciou a organizovaným zločinom. Cez Albánsko
vedie cesta pašovania drog do Talianska a Európy. Mierny pokrok v uvedených oblastiach viedol k tomu, že EK vo svojej
správe o pokroku Albánska v novembri 2005 odporučila uzatvorenie procesu SAD. Na základe správy EK aktualizovala Rada
EÚ „Európske partnerstvo Albánska“, v ktorom stanovila nové
krátkodobé a strednodobé priority9. Politickú situáciu môžu ovplyvniť lokálne voľby, ktoré by mali prebehnúť buď koncom
roka 2006, alebo začiatkom roka 2007. Na základe skúseností
z volieb 2005 OBSE aj EÚ zvýrazňujú potrebu zmien vo volebnom systéme, pretože využitím zložitosti hlasovania sa do parlamentu dostali aj strany, ktoré nezískali potrebné percentá podpory10. K tomu je potrebná zmena ústavy dvojtretinovou väčšinou v parlamente a v tejto otázke doteraz zazneli len vágne vyhlásenia o potrebe zmien.
Z bezpečnostného hľadiska zostáva dôležitý postoj Albánska
ku Kosovu. V predvolebnej kampani súčasný premiér Fatos Nano silne operoval s heslom OSN „standards before status“, ale po
prevzatí funkcie vláda zaujala „asertívnejší“ postoj k nezávislosti.
Odrazilo sa to vo vyjadrení ministra zahraničných vecí na pôde
OSN, kde zvýraznil, že riešenie má byť postavené na slobodnej
vôli kosovského ľudu11. V marci 2006 musel uvádzať na správnu mieru svoje vyhlásenie, že ak by Kosovo bolo rozdelené,
Albánsko by nemohlo garantovať nenarušiteľnosť hraníc (s poznámkou o albánskej časti Macedónska). V konečnom dôsledku
medzinárodná komunita berie do úvahy, že Albánsko nebude
kľúčovým aktérom v otázke Kosova, ale má umierňujúci vplyv
na kosovských lídrov. Neočakáva sa otvorenie problému akýchkoľvek územných požiadaviek.
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Určité napätie pretrváva vo vzťahu z Gréckom z dôvodu rôzneho pohľadu na riešenie otázky tamojšej albánskej menšiny. Po
druhej svetovej vojne bola časť populácie Épeiru12 vyhostená
z Grécka pre podozrenie zo spolupráce s nacistami. Pri návšteve
gréckeho prezidenta v prístavnom meste Saranda na jeseň 2005
bol zorganizovaný verejný protest, čo viedlo k tomu, že grécky
prezident prerušil návštevu. Incident sa nerozvinul do väčšieho
problému a albánsky minister zahraničných vecí rokoval v decembri s jeho náprotivkom v Grécku.
Všeobecne je Albánsko považované za štát, ktorý pomáha stabilizovať situáciu na západnom Balkáne, aktívne účinkuje v PfP
a podieľa sa na vojenských misiách v Afganistane a Iraku.

Bosna a Hercegovina
EÚ začala 25. novembra 2005 s BaH formálne rozhovory o SAD.
K tomuto rozhodnutiu prišlo až na základe súhlasu s dlho odkladanou reformou polície, ktorá bola poslednou zo 16 požiadaviek EK potrebných na otvorenie vyjednávaní. Proti reforme
boli politickí predstavitelia Republiky Srbskej, predovšetkým nacionalistická Srbská demokratická strana (SDS), ktorá ju považovala za krok k likvidácii RS. V priebehu roka 2005 zlyhali viaceré
úsilia na dosiahnutie dohody, hoci EÚ a Úrad vysokého predstaviteľa vyvinuli silný tlak na SDS (vrátane finančných reštrikcií
a odvolávania funkcionárov v štátnej správe). Pri hľadaní konsenzu mal pozitívny vplyv súhlas Strany nezávislých sociálnych demokratov (SNSD), čo ovplyvnilo, že aj SDS vyslovila súhlas
s reformou a parlament RS schválil návrh EÚ13. Z bezpečnostného hľadiska je centralizácia a racionalizácia paralelných policajných síl oboch entít (RS a federácie) ďalším dôležitým krokom po
centralizácii ozbrojených síl vykonanej v roku 2005. Hoci tieto
reformy prinesú z dlhodobého hľadiska úsporu, krátkodobo budú vyžadovať zvýšené náklady. Spolu so zavádzaním novej jednozložkovej dane z pridanej hodnoty to môže priniesť politické
a sociálne napätie14. Vyjednávania o SAD a najmä implementácia
požiadaviek budú vyžadovať ďalšie reformy, ktoré budú politicky
delikátne a ekonomicky bolestivé.
Vzhľadom na blížiace sa všeobecné voľby v októbri 2006
medzinárodná komunita na vedúce politické strany vyvíja tlak,

12V

anglickej literatúre sa
stretneme s pojmom „Chameria“ ako s fonetickým prepisom albánskeho názvu
oblasti v Grécku – pozn.
aut.

13Túto zmenu postoja ovplyvnil pokrok ostatných
štátov regiónu v prístupovom procese do EÚ. V prípade zlyhania by iba BaH
nemala otvorené žiadne formy v prístupovom procese
do EÚ – pozn. aut.
14MMF odporúčal jednotnú
DPH 17 %, kým SDS a odbory boli za nižšiu DPH pri
produktoch spotreby. Upozornil na vysoký deficit v roku 2005, odporučil znížiť
fakultatívne výdavky a sprísniť fiskálnu politiku s cieľom
vytvoriť zdroje pre obranné
a policajné reformy a zálohu
pre zavádzanie DPH –
pozn. aut.
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15Konferencia

sa konala
pred rokovaním delegácie
BaH s ministerkou zahraničných vecí USA. Upozornila
na potrebu „modernizovať“
Dayton, ktorý vytvoril štát
s vnútornými etnickými hranicami a navrhla integrovať
BaH (podobne ako v Indii,
USA či UK) [2].

16RS ako najväčší oponent
pochopila neudržateľnosť
daytonského stavu a súhlasila so zmenami s cieľom
udržať RS v akejkoľvek
forme. Proti návrhu bola
časť chorvátskych poslancov, ktorí sa v apríli 2004
odtrhli od Chorvátskej demokratickej strany – zmeny
považujú za marginalizáciu
Chorvátov. Bosniacka (muslimská) Strana BaH má
opačný názor a tvrdí, že entitám zostávajú veľké práva
– pozn. aut.
17EÚ bude musieť intenzívnejšie vstupovať do prípravy
ústavných zmien, kde doposiaľ iniciatíva bola na strane
USA. Rovnako aktuálna bude prestavba bezpečnostného sektora. Špeciálny predstaviteľ EÚ nebude tak ako
vysoký predstaviteľ OSN
„najvyššou autoritou“ pre
interpretáciu mierovej zmluvy. [1]
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aby úpravami ústavy vytvorili funkčný štát. Ústava založená na
Daytonských dohodách to neumožňuje. USA v priebehu roka
2005 získali všeobecný súhlas politických strán BaH na posilnenie centrálneho fungovania štátu. Teoretickým východiskom bol
výstup konferencie Inštitútu pre mier15. Návrh na reštrukturalizáciu politického systému bral do úvahy, že percentuálne výdavky
na správu v BaH sú najvyššie v Európe a celý systém je kvôli
nejasnostiam v kompetenciách neefektívny. Podstatou reštrukturalizácie mali byť štyri návrhy. Transformácia rotujúceho tripartitného predsedníctva (prezidentstva) do orgánu jedného prezidenta s menšími právomocami, reforma oboch komôr parlamentu,
rozšírenie právomocí Rady ministrov tak, aby fungovala ako
bežná centrálna vláda a urýchlenie opatrení v oblasti ľudských
práv. V marci 2006 bola napokon dosiahnutá dohoda politických
strán o zmenách ústavy, ale aj napriek tomu dolná komora parlamentu BaH 26. 4. 2006 neschválila návrhy doplnkov ústavy. Paradoxne to ale neovplyvnili predstavitelia RS, ale časť chorvátskych
a bosniackych predstaviteľov federácie16.
V priebehu hodnoteného obdobia došlo k zmenám v pôsobení medzinárodnej komunity v BaH. Začiatkom roka 2006
skončil mandát Paddyho Ashdowna ako vysokého predstaviteľa
OSN a špeciálneho predstaviteľa EÚ. Vo funkcii ho nahradil
Christian Schwarz Shilling s predpokladaným mandátom na jeden rok. Úrad vysokého predstaviteľa OSN pravdepodobne
skončí svoju činnosť podpisom SAD, čo môže byť za optimálnych podmienok koncom roka 2006 a v BaH zostane iba funkcia špeciálneho predstaviteľa EÚ. Ashdown použil v priebehu
svojho mandátu niekoľkokrát tzv. „bonnské právomoci“ umožňujúce odvolať štátnych predstaviteľov BaH. Väčšinou ich
použil proti predstaviteľom RS, najmä kvôli obštrukciám reforiem. Odborníci sa zhodujú v tom, že silné opatrenia medzinárodného spoločenstva viedli doteraz väčšinou k pasivite vládnych a správnych orgánov BaH a k alibizmu zakrývaním sa „opatreniami MK“. V ďalšom období sa predpokladá celková príprava presunu zodpovednosti na EÚ17. Hoci vyjednávania o SAD
by mali trvať približne jeden rok, ich priebeh môže byť dlhší.
Konkrétnejšie požiadavky na to, čo by mala BaH splniť
v krátkodobom a strednodobom horizonte sú v zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve
s BaH.
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Chorvátsko
Chorvátsko je politicky a ekonomicky najstabilizovanejšou krajinou západného Balkánu s vysokým integračným potenciálom do
euroatlantických štruktúr. Rozhodnutie EÚ z októbra 2005 začať
prístupové rozhovory o členstve prináša náročné požiadavky na
politické a ekonomické reformy ako súčasti prístupového procesu. Medzi najzložitejšie bude patriť liberalizácia v poľnohospodárstve spolu s pozemkovou reformou, zrýchlenie opatrení
v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii a posilnenie
konkurencieschopnosti ekonomiky. V spojení s obmedzovaním
štátnych výdavkov, vrátane sociálnych to môže priniesť zvýšenie
politického napätia v roku príprav na všeobecné voľby 2007, pretože menšinová koaličná vláda Chorvátskej demokratickej únie
HZD závislá od podpory Strany dôchodcov a predstaviteľov
etnických menšín je pod silným tlakom odborov. Podľa prieskumov má opozičná sociálna demokracia klesajúcu podporu a slabý
koaličný potenciál. Problematický môže byť nárast podpory
Chorvátskej strany pravice, ktorá využíva narastajúcu frustráciu
voličov z odďaľovania prístupového procesu do EÚ. Strana má
podporu nacionálne orientovaných voličov, ktorí sú rozčarovaní
z odovzdania generála Gotovinu medzinárodnému tribunálu
ICTY. Zo strany EÚ je chápaná ako extrémistická a koalícia HZD
s ňou by sa mohla javiť ako problematická. Napriek určitej konsolidácii zostávajú rizikovým faktorom etnické problémy a spory
so Slovinskom a BaH o niektoré oblasti18.
V prístupovom procese do EÚ bude Chorvátsko čeliť prísnejšiemu monitorovaniu zavádzania reforiem než tomu bolo doteraz. Rýchlosť prístupového procesu môžu ovplyvniť tie názory
v EÚ, ktoré preferujú aby po prijatí Rumunska a Bulharska bolo
ďalšie rozširovanie odložené až do času, kým nebude vyriešená
ústavná zmluva. To by nemalo ohroziť, ale mohlo by oddialiť
vstup Chorvátska do EÚ.

Macedónsko
Hodnotené obdobie bolo charakteristické pokrokom v implementácii Ochridskej dohody z roku 2001, ktoré ukončili ozbrojené etnické násilie. Macedónsko zároveň urobilo ďalší pokrok

18Rada EÚ zaradila medzi
hlavné priority prístupového
partnerstva implementáciu
ústavného zákona o menšinách, ukončenie návratu
utečencov, vrátane reštitúcií
a rekonštrukcií zničeného
majetku, vyšetrenie etnicky
motivovaných trestných činov a zlepšenie stíhania vojnových zločincov – pozn.
aut.
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19V časti X. čl. 25 záverov
predsedníctva EÚ z decembra 2005 je citované, že
ďalšie kroky budú posudzované vo svetle rozhovorov
o stratégii rozšírenia a do
úvahy bude braná aj absorpčná kapacita [3].
20Premiér Bučkovski bol dva

týždne pred verdiktom EK
hľadať podporu v USA. Podľa analytikov je vplyv USA
viditeľný aj v septembrovom
návrhu mediátora OSN Nimitza, ktorý odporúča do
roku 2008 používať názov
„Republika Makedonia“ a po
roku 2008 „Republic of Macedonia“ [15]. Macedónsko
má silnú podporu USA aj pri
vstupe do NATO [33].
21Opozičná nacionálno-etnická (slovanská) Strana
macedónskej jednoty získala v lokálnych voľbách 2005
väčšie preferencie, než sa
predpokladalo. Albánska
opozičná
Demokratická
strana Albánska sa po bojkote vrátila do parlamentu.
Niektorí jej členovia sú v dôsledku gerilovej vojny 2001
na čiernej listine USA aj EÚ
– pozn. aut.
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na ceste do EÚ tým, že získalo kandidátsky štatút. V decembri
2005 udelila Rada EÚ Macedónsku po štyroch rokoch fungovania SAD štatút kandidátskej krajiny. Vychádzajúc z hodnotenia
EK však nestanovila presný dátum pre začatie rozhovorov
o členstve, ale stanovila zoznam podmienok, ktoré musia byť
dovtedy realizované. Macedónsko dostalo úlohu posilniť právny
štát, reformovať políciu a súdnictvo, čeliť korupcii a zmeniť
volebnú procedúru ešte pre voľbami 2006. Budúcnosť členstva
Macedónska v EÚ sa viaže na stratégiu rozširovania, pričom je
spomínaná aj zatiaľ bližšie nedefinovaná „absorpčná kapacita
EÚ“19. Získanie štatútu kandidáta nebolo jednoduché. Niektoré
štáty (o. i. Francúzsko) hrozili, že budú blokovať udelenie kandidátskeho štatútu pre Macedónsko v prípade, že nebude diskusia o ďalšom rozšírení EÚ. Obavy v Macedónsku boli aj z možných obštrukcií zo strany Grécka, najmä z dôvodu pretrvávajúceho sporu o oficiálny názov krajiny. Keďže Macedónsko nemalo v Európe silnejšieho spojenca, či patróna, snažilo sa využiť
pomoc USA pri vplyve na Grécko.20
Na základe pokroku vo vnútornej bezpečnosti a policajnej
prestavbe skočila v decembri 2005 pôsobenie policajná misia EÚ
PROXIMA a na žiadosť oficiálnych macedónskych orgánov sa
stal jej nástupcom malý poradenský tím EUPAT. J. Solana hodnotil v tejto súvislosti vývoj situácie ako „posun od post-krízovej
stabilizácie k predvstupovej integrácii“.
Vo vnútropolitickom vývoji priniesla najviac napätia príprava
volieb 2006, ktorá vyžadovala zmeny vo volebnom zákone. Na
základe problémov v komunálnych voľbách 2005 a odporúčaní
OBSE došlo k dohode aj v tejto oblasti. Parlament schválil
29. marca 2006 nový volebný zákon, ktorý odstraňuje nedostatky
a vytvára transparentnejšie podmienky pre voľby v roku 2006.
Napriek relatívne stabilnej politickej situácii niektorí analytici
upozorňujú na niektoré riziká vyplývajúce z toho, že by opozícia
mohla narušiť pozitívny proces vývoja v krajine21. V hodnotenom období sa však potvrdila stabilita vládnej koalície.
Pretrvávajúcim problémom zostáva reforma súdnictva. Situáciu v uvedenej oblasti vrátane politického dopadu môže skomplikovať rozhodnutie ICTY vrátiť nedoriešené prípady vojnových
zločinov súdom v Macedónsku. ICTY doposiaľ vyriešil iba prípad bývalého ministra vnútra Boskovského, ale nedoriešil prípady
bývalých členov NOA (Albáncov). Zložitosť je v tom, že súčas-
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né macedónske zákony dali amnestiu bývalým bojovníkom NOA,
okrem tých čo spáchali vojnové zločiny a posunutie prípadov na
macedónske súdy ešte v roku 2006 môže spôsobiť komplikácie.
Uvedené prípady môžu skomplikovať situáciu preto, lebo by
mohli odhaliť súvislosti s vysokými albánskymi politikmi. Demokratická únia vyrástla na základoch gerilovej NAO a vrátenie
procesov do Macedónska jej nevyhovuje.
Hoci vládna koalícia predpokladá, že politicky vyťaží z dosiahnutého výsledku v prístupovom procese do EÚ, prieskumy
verejnej mienky ukazujú, že to nie je prioritou pre bežných ľudí.
Vstup do EÚ podporuje väčšina obyvateľstva, ale zároveň chápe
dlhšiu trvanie tohto procesu a v popredí záujmu je životná úroveň. Väčšina analýz nepredpokladá, že by rozhovory o členstve
začali skôr ako v priebehu roka 2007.

Únia Srbska a Čiernej Hory
V októbri 2005 EÚ vyslovila súhlas s otvorením negociácií
o SAD, no rozhovory boli pozastavené z dôvodu zlyhania Srbska pri odovzdaní Ratka Mladiča obvineného z vojnových zločinov tribunálom ICTY. Vývoj zároveň priniesol rozpad ÚSČH.
Napriek pomerne silnému tlaku EÚ sa vláde ČH podarilo presadiť referendum o samostatnosti. Srbsko a Čierna Hora sa dostali do rozporov v názoroch, ako sa vysporiadať so zložitou
minulosťou, pričom Čierna Hora videla ako záťaž nejasnú politickú situáciu v Srbsku. Obe súčasti ÚSČH sa začali dávnejšie
oddeľovať aj tým, že vytvorili rôzne meny, nevytvorili spoločný
trh a nezjednotili colnú politiku. Uvedenú skutočnosť brala do
úvahy aj EÚ, keď zaviedla dvojcestný proces prístupových
rokovaní.
Vo vnútropolitickom vývoji Srbska bola v hodnotenom
období vládnuca menšinová vláda vedená DSS pod systematickým tlakom. Udržala sa pri moci vďaka tomu, že opozičná
socialistická strana zotrvala na pozícii jej podpory a ostatné
opozičné strany neriskovali prevzatie moci, kým nie sú vyriešené
spomenuté citlivé regionálne otázky22.
Vzhľadom na uvedené problémy bude Srbsko aj v nasledujúcom období prvkom, ktorý vnáša nestabilitu do citlivého regiónu západného Balkánu. V popredí zostáva otázka redefinície

22Socialistická

strana bola
vnútorne rozdelená a jedna
jej časť bola za skončenie
podpory vláde a predčasné
voľby. Silným hráčom s 30 %
podporou verejnosti je Srbská radikálna strana, jej
problémy sú so získaním
koaličného partnera. Jej
vplyv sa podpisuje na rozhodovaní parlamentu, ale aj
vlády. Malé koaličné strany
riskujú, že v predčasných
voľbách nezískajú potrebných 5 % – pozn. aut.

205

3

II. KAPITOLA – Západný Balkán: štiepenie a integrácia

štátnosti Srbska aj vzhľadom na zrýchlenie procesu udelenia
štatútu pre Kosovo.

Čierna hora

23Za situácie, kedy rozdiely
v podpore verejnosti „prounionistom“ a zástancom
samostanosti neboli veľké,
by vznik štátu iba s podporou málo nad 50 % priniesol
riziká. Napokon aj výsledok
blížiaci sa k 55,5 % vyvolal
rozpory. (Na základe zverejnenia výsledkov 23. 5.
2006) – pozn. aut.
24Na brífingu 14. 3. 2006
poukázali na to, že EÚ oddialila ašpirácie ČH na tri
roky a že stanovených 55 %
je požiadavka , ktorá nie je
uplatnená nikde inde. Kritiku si vyslúžil aj M. Lajčák.
(„…zabudol, že pri rozpade
Československa referendum
nebolo…“). Podľa CSIS môže byť ÚSČH aj pri dosiahnutí 55 % nefunkčná a môže znamenať bezprecedentnú formu nestability – niečo
medzi štátnosťou a neštátnosťou. [17, 28].
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Schválenie konania referenda o nezávislosti bolo iba vyvrcholením úsilia, ktoré dominovalo v politike ČH minimálne päť
rokov. Trojročné moratórium na konanie referenda bolo prijaté
iba na základe silného tlaku EÚ. Pretože vládna koalícia ČH
pokračovala v úsilí o osamostatnenie, EÚ sa zamerala na podmienky, za ktorých by výsledok a konanie referenda boli akceptovateľné pre obe strany v Čiernej Hore. Problémom bola rozdielnosť názorov na potrebné percentá účasti a dosiahnutie
výsledku v referende. Konečný návrh EÚ bol, aby platnosť referenda bola viazaná na účasť nad 50 % a 55 % majoritu pri
hlasovaní23.
Názory USA boli po celú dobu na rozdiel od EÚ v prospech
nezávislosti Čiernej hory. Renomovaný vládny think-tank CSIS
sa v rámci jedného z východoeurópskych programov Montenegro Policy Forum zasadzuje už od roku 2001 o nezávislosť
Čiernej Hory. CSIS patrilo k jedným z tvrdých kritikov návrhov
J. Solanu na vznik únie koncom roka 2002 a ukončenie únie
„nanútenej EÚ“ považovalo za jedinú realistickú opciu24.
Vznik nezávislého štátu ČH nepriniesol zvýšenie napätia
v regióne. Štáty západného Balkánu ho skôr privítali a podstatné
námietky nemalo ani Srbsko. EÚ využila svoju „mäkkú silu“ na
prekonanie politickej polarizácie medzi kľúčovými hráčmi a ovplyvnila vzájomné akceptovanie „pravidiel hry“ v referende. Na
rozdiel od USA považovala návrh 55 % hranice za poistku proti
napätiu, ktoré by mohlo vzniknúť v prípade tzv. „šedej zóny“
(percento hlasov od 50 do 55). Zároveň využila aj „aktíva“ Slovenskej republiky ako nového členského štátu so skúsenosťami
zo západného Balkánu. Osobitný predstaviteľ EÚ pre politické
rozhovory k referendu Miroslav Lajčák a predseda referendovej
komisie František Lipka zohrali pozitívnu úlohu v zložitej situácii charakteristickej nezmieriteľnými rozpormi. Vzhľadom
na to, že EÚ mala rozbehnutý dvojcestný proces pre prípravu
SAD, bude v ňom pokračovať s Čiernou horou ako samostatným štátom.

Elemír NEČEJ

3

Kosovo
Druhá polovica roku 2005 a rok 2006 priniesli viac transparentnosti a jednoznačnosti do problematiky budúcnosti tejto provincie.
Začali sa medzinárodné rozhovory o štatúte a bol dosiahnutý jednotný názor členov kontaktnej skupiny v prospech nezávislosti ako
preferovaného riešenia25. Hoci pôvodne boli v hre rôzne alternatívy (s výnimkou delenia územia), prednosť dostala opcia nezávislosti, ktorá v priebehu rokovaní nadobúdala rôzne prívlastky:
podmienečná, limitovaná, monitorovaná a podobne. Rozdiely sa
prejavili iba v názoroch, akým spôsobom by sa nezávislosť mala
dosiahnuť. Väčšina krajín sa prikláňa k záveru, že by nemala byť
nanútená, ale zabezpečená na základe dohody. Medzinárodná komunita sa však pripravuje aj na variant, v ktorom Srbsko odmietne
uznať nezávislosť Kosova. Otvorené ostávajú otázky, akým spôsobom sa bude tento krok realizovať. Vývoj ukazuje, že bude nevyhnutná nová rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN (ďalej len BR
OSN), ktorá nahradí rezolúciu 1244 z roku 1999. Konsenzus panuje aj v otázkach ďalšieho zotrvania medzinárodnej komunity
v Kosove po získaní akéhokoľvek typu nezávislosti. V porovnaní
s doterajším stavom by táto prítomnosť mala byť obmedzená,
dohodnutá s oficiálnymi predstaviteľmi Kosova, pričom niektoré
analýzy odporúčajú ošetriť túto prítomnosť priamo v ústave. Medzinárodná komunita má doposiaľ najviac jasno v otázkach budúcej možnej misie NATO, ktoré má aj naďalej zohrávať úlohu
garanta bezpečnosti. Aj keď existujú rozdiely v názoroch na váhu
angažovanosti OSN a Európskej únie, EÚ je pripravená prevziať
vyššiu mieru zodpovednosti nielen v oblasti ekonomiky, ale aj
v oblasti právneho štátu, najmä v problematike polície a zákonodarstva. Nejasnosti pretrvávali v otázkach udelenia kresla v OSN
a hlavne v otázkach povolenia či nepovolenia vlastných ozbrojených síl v prípade získania nezávislosti.

Vývoj postojov najdôležitejších hráčov k štatútu
Kosova
Organizácia spojených národov
Už na začiatku roka 2005 bolo jasné, že OSN predpokladá komplexne vyhodnotiť pokrok dosiahnutý pri realizácii štandardov
stanovených medzinárodnou komunitou a otvorí rokovania pre

25Konsenzus bol dosiahnutý
medzi piatimi západnými
členmi KS. Viac kontroverzný je postoj Ruska. RF nemala námietky voči spusteniu vyjednávaní, ale problémy môže vyvolať riešenie na
základe všeobecných princípov, ktoré by mali mať univerzálny dopad – pozn. aut.
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26Vo funkcii bol od augusta
2004 do júna 2006, kedy
oznámil rezignáciu z rodinných dôvodov. Niektorí
analytici hodnotia ako príliš
veľkú jeho ústretovosť voči
požiadavkám kosovských
Albáncov – pozn. aut.
27Otvorenie politického procesu viazalo s poznámkou,
že musí pokračovať implementácia štandardov. Zároveň tento proces považuje
za iný ako ostatné procesy
v bývalej Juhoslávii, mimo
iné aj preto, lebo Kosovo je
súčasťou suverénneho štátu.
[25]
28Najmä zmienku o Kosove
ako o súčasti Juhoslávie,
ktorá medzitým zanikla .Zároveň pod riešením „v súlade so základnými princípmi medzinárodného práva“
myslí o. i. neporušiteľnosť
hraníc – pozn. aut.
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dosiahnutie finálneho štatútu Kosova. Generálny tajomník OSN
v júni 2005 vymenoval nórskeho diplomata Kai Eideho26 za
svojho osobitného vyslanca pre Kosovo s úlohou pripraviť komplexné hodnotenie. Hoci správa odovzdaná BR OSN v októbri
2005 konštatovala, že dosiahnutý pokrok nie je dostatočný, Eide
odporučil, aby sa začal proces vedúci ku stanoveniu štatútu Kosova. Svoje odporúčanie odôvodňoval diametrálne odlišnými
názormi Belehradu a Prištiny. Začatie procesu malo podľa neho
prekonať stagnáciu a zároveň urýchliť implementáciu štandardov. Politickí analytici považujú Eideho správu za prelom prístupu medzinárodnej komunity od politiky „standards before status“
ku politike „standards with status“, pričom niektorí považujú za
chybné prílišné ústupky kosovským Albáncom pri nedodržaní
štandardov ľudských a menšinových práv. Na základe tohto
komplexného hodnotenia BR OSN na svojom zasadaní 24. 10.
2005 rozhodla otvoriť politický proces budúceho štatútu. Stotožnila sa s názorom, že napriek výzvam, ktorým Kosovo a celý
región čelí, je potrebné vstúpiť do novej fázy politického procesu pre určenie štatútu „tak, ako to predpokladá rezolúcia
č. 1244“27. BR OSN tak ako v minulosti znovu potvrdila rámec
tejto rezolúcie. Na uvedenú rezolúciu existujú v teoretických
kruhoch i medzi politikmi rozporné názory od nepružného chápania jej aplikácie až po názory, že v súčasnosti je už prežitá.
Rezolúciu 1244 využíva Belehrad ako nástroj nárokovania si
územia Kosova28. Na základe schválenia otvorenia procesu negociácií BR vyjadrila v novembri 2005 súhlas s ustanovením
Martti Ahtisaariho ako špeciálneho vyslanca generálneho tajomníka OSN pre proces budúceho štatútu. Situáciou v Kosove sa
BR OSN opäť zaoberala 25. januára 2006 [22] a vo februári 2006
Soren
Jessen-Petersen informoval o rozhovoroch Belehrad-Priš⁄
tina, ktoré prebiehajú vo Viedni. Pri hodnotení vývoja zvýraznil
tri dôležité faktory, ktoré ovplyvnili politiku v Kosove. Smrť prezidenta Rugovu, rýchle zvolenie nového prezidenta Fatmira Seidiu a štart rozhovorov o štatúte, predovšetkým úsilie o decentralizáciu. Zvýraznil, že UNMIK sa začatím vyjednávaní o štatúte dostala do najkritickejšej fázy [32].
O postojoch jednotlivých štátov sa dá usudzovať z diskusie na
uvedenom fóre. Srbský prezident Tadič opäť ponúkol veľmi
širokú autonómiu, ktorá by po 20 rokoch mohla byť prehodnotená. Tento návrh odmietli predstavitelia USA, Spojeného
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kráľovstva i Francúzska. Britský predstaviteľ reagoval, že „nezávislosť je jednou z volieb, pričom niekto by mohol povedať
jedinou“, ktorá prinesie do oblasti mier a stabilitu. Čínsky predstaviteľ sa zameral na dôležitosť rešpektovania suverenity a teritoriálnej integrity. Predstaviteľ RF zdôraznil, že definovanie štatútu by malo ísť postupne a rozhodnutie by malo byť prijateľné
pre obe strany, v duchu medzinárodného práva a na základe
novej rezolúcie OSN. Americký predstaviteľ pripustil nezávislosť ako jednu z rôznych možností. Väčšina diskutujúcich prízvukovala, že akékoľvek riešenie musí byť na základe medzinárodného práva. Otvorená podpora nezávislosti zo strany niektorých štátov vyvolala diskusiu aj v ďalšom procese vyjednávaní.
Aj toto zasadanie BR OSN ukázalo, že v roku 2006 pojem nezávislosti prestal byť tabu29.
Európska únia a Kosovo
V roku 2005 akcelerovalo aj úsilie únie o vyšší vplyv na riešenie
kosovskej otázky. Rada vo februári 2005 poverila vysokého predstaviteľa J. Solanu a komisára pre rozširovanie O. Rehna úlohou
pripraviť správu o možnom príspevku EÚ do úsilia pri naplňovaní rezolúcie BR OSN č. 1244, vrátane hodnotenia štandardov
a procesu štatútu, ako aj úlohy EÚ v Kosove v neskorších fázach
vývoja. Zo správy predloženej Rade v júni 2005 bolo jasné, že
dôjde k naštartovaniu vyjednávacieho procesu a v konečnom
dôsledku aj k vyriešeniu štatútu30. V novembri 2005 Rada EÚ pre
zahraničné záležitosti podporila zámerov OSN začať politický
proces pre určenie štatútu [20]. Solana bol opäť poverený identifikáciou budúcich úloh EÚ v Kosove, vrátane oblastí zákonnosti,
polície či ekonomiky. V správe Rady EÚ z decembra 2005 už
badať ústup od politiky „standards before status“. Uvádza totiž, že
jedine prostredníctvom „status with standards“ môže vybudované
funkčné Kosovo byť plne integrované do regiónu. Správa už uvažovala o „po-štatútovom“ postavení Európy a na jej základe sa
dalo predvídať, že bude využitá kombinácia nástrojov komunitných (EK), ale aj nástrojov EBOP, v rámci ktorej je pravdepodobná misia EÚ v oblasti polície a vytvárania právneho štátu. V strednodobom horizonte je pravdepodobné aj prevzatie vojenskej
misie od NATO, ako to bolo v prípade BaH. Zásadnejšiu zmenu
v prístupe EÚ nezaznamenalo ani ďalšie zasadanie Rady EÚ –
skôr potvrdilo zmenu orientácie k politike „status with standards“.

3

29Zásadné zmeny v postojoch neprinieslo ani zasadanie BR OSN 20. 6. 2006.
Zástupcovia USA a UK zvýraznili riešenie vhodné pre
obyvateľov Kosova. RF zvýraznila význam vzájomnej
dohody oboch strán a univerzálneho, nie unilaterálneho statusu. Predstaviteľ
Číny o. i. zvýraznil rešpektovanie teritoriálnej integrity
a suverenity krajín Balkánu.
Francúzsko sa nevyjadrilo
k tomu, ako má status vyzerať, ale vyjadrilo sa, že
medzinárodná prítomnosť
bude potrebná pri akomkoľvek riešení a EÚ bude zohrávať úlohu v policajnej
oblasti. Nevylúčilo možnosť
nejakej formy nezávislosti –
pozn. aut.
30Správa

dala odporúčania
pre ďalšie angažovanie sa
EÚ v tomto procese a stala
sa základom pre prijatie
deklarácie o Kosove [26].
V deklarácii sú naformulované požiadavky, na ktorých
sa zhodla medzinárodná
komunita, ale aj požiadavka, že štatút musí garantovať
ekonomickú a politickú udržateľnosť a nevytvoriť vojenskú alebo bezpečnostnú
hrozbu pre susedov. [6]
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Do úvahy začala byť braná aj otázka, či by oddialenie prístupového procesu krajín západného Balkánu mohlo ovplyvniť aj riešenie kosovskej otázky v tom, že by sa jeho „európska perspektíva“
mohla odsunúť. Je otázne, ako by na takýto vývoj situácie reagovali kosovskí Albánci vzhľadom na ich už dosť podozrievavý postoj voči EÚ, aj vzhľadom na skúsenosti z toho, že sú schopní pre
dosiahnutie svojich cieľov využiť aj násilie.

31Vytvorená

v roku 1994
s cieľom zostaviť princípy
politického riešenia kosovského problému. Jej členmi
sú Spojené štáty, Veľká Británia, Rusko, Taliansko, Francúzsko a Nemecko – pozn.
aut.

32Nemožnosť

návratu pred
rok 1999, neprípustnosť zmien
v súčasnom teritóriu Kosova,
neprípustnosť jeho spojenia
s inou krajinou či územím,
rešpektovanie teritoriálnej integrity susedných štátov –
pozn. aut.

33Nicholas Burns na besede
BBC k problémom Kosova
v júni 2005 poznamenal, že
stav je neudržateľný a USA
chce vidieť v lete 2005 taký
pokrok, ktorý by viedol
k rozhovorom o finálnom
štatúte. V októbri 2005 zdôraznil, že „rozhovory by
mali dať možnosť ľudu Kosova definovať svoju budúcnosť“– pozn. aut.
34K nezávislosti sa prikláňali aj CSIS, Stratfor, USIP –
pozn. aut.
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Kontaktná skupina (KS)31
Hoci KS pôvodne nepriniesla jasnú definíciu štatútu, jej členovia
sa zhodli na tom, že vyjednávania je potrebné otvoriť. Západní
členovia KS sa priklonili k zatiaľ nedefinovanému spôsobu podmienečnej nezávislosti a zhodli sa na tom, že riešenie by mohlo
byť prijaté do konca roka 2006. V novembri 2005 KS prijala riadiace zásady, ktoré by proces mal rešpektovať32. Zásady zároveň
predpokladajú potrebu civilnej a vojenskej prítomnosti medzinárodnej komunity aj po vyriešení štatútu. Vo vyhlásení o budúcnosti Kosova z 31. 1. 2006 boli nepriame indície podpory nezávislosti. Belehrad by mal zobrať do úvahy, že podstatu súčasných
problémov tvorí katastrofálna politika minulosti a že budúce
usporiadanie musí byť akceptovateľné pre obyvateľov Kosova.
Na urýchlenie naštartovania hodnotiaceho procesu mala podstatný vplyv politika USA. Už od polovice roku 2005 existovali
indície, že USA podporia začatie rozhovorov aj vtedy, keď štandardy nebudú úplne splnené33. Administratíva USA využila teoretickú podporu renomovaných think-tankov. Viacero inštitúcií vytvorilo „Alianciu pre nové Kosovo“, ktorá si dala za cieľ zapojiť
medzinárodnú komunitu do politického dialógu a dosiahnuť konsenzus v otázke nezávislosti Kosova34. V júni 2006 svoje otvorené
stanovisko proklamoval aj prezident Bush. Na univerzitnej diskusii
vo Viedni zvýraznil, že výsledok má splniť potreby majority (aby
Kosovčania mohli „zrealizovať svoje sny“) a zároveň zabezpečiť
práva menšín. Zároveň avizoval pozvanie Koštunicu do USA
a úlohu USA pri dialógu smerujúcemu ku konečnému riešeniu.
Rozhodovanie v KS okrem USA výrazne ovplyvnilo Spojené
kráľovstvo, ktoré bolo za jasnú formuláciu budúceho štatútu
a priklonilo sa k názoru, že nezávislosť je jediným riešením.
Hoci Taliansko a Francúzsko volili opatrnejší prístup, bolo badateľné ich smerovanie k podmienečnej nezávislosti. Zložitejší
sa javí prístup RF, ktorý sa dá charakterizovať ako posun od ne-
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gatívneho postoja k akceptácii nezávislosti. Posun nastal po vyjadrení, že nebude vetovať rezolúciu BR OSN. Rozdiely boli v názoroch na spomínanú jedinečnosť alebo univerzalitu kosovského riešenia35. RF a Čína by nemali byť v BR OSN proti nezávislosti po ubezpečení, že riešenie kosovskej situácie nebude
precedensom pre Čečensko a Taiwan [7].
Postoje Srbska a kosovských Albáncov
Vývoj situácie v rokoch 2005/2006 ukazuje, že dohoda Priština
– Belehrad zostáva iba v teoretickej rovine. Srbsko vyjadruje
nesúhlas s akoukoľvek formou nezávislosti, kým Albánci v Kosove nepripúšťajú nič iné ako nezávislosť. Od jari 2005, keď
bolo jasné že dovtedajší stav je neudržateľný, začali expertné
tímy premiéra Koštunicu a prezidenta Tadiča pracovať na spoločnej platforme pre vyjednávania. Ich výsledok vyjadrený heslom „viac ako autonómia, menej ako nezávislosť“ bez presnejšej
definície bol diskutabilný už v dobe vzniku. Najmä vzhľadom na
skutočnosť, že medzinárodná komunita už začala hovoriť
o podmienečnej nezávislosti Kosova. Tým sa stali „zastarané“
dve dimenzie, s ktorými Srbsko rátalo, t. j. rozšírenie únie na trojústavný prvok (Srbsko, Čierna Hora, Kosovo), alebo decentralizácia v rámci širokej autonómie Kosova. Napriek rozporom na
srbskej politickej scéne si zatiaľ ani najväčší pragmatici (hľadajúci nejakú ústupovú stratégiu) nedovolili verejne pripustiť možnosť straty Kosova. Na rokovaniach srbského parlamentu sa to
prejavilo jednomyseľným hlasovaním. [10]
Vývoj kosovských samosprávnych inštitúcií bol charakteristický svojou akceleráciou. UNMIK pokračoval v odovzdávaní právomocí kosovskej vláde vytvorením dvoch nových ministerstiev
(vnútra a spravodlivosti). Tieto rezorty sú však pod silným tlakom politických strán a často politicky zneužívané. Ich konsolidácia bude s najväčšou pravdepodobnosťou dlhodobá a odovzdávanie právomocí bude postupné. Vnútorný vývoj bol ovplyvnený dvojitou zmenou premiéra a voľbou prezidenta36.
V novembri 2005 kosovský parlament jednomyseľne schválil
rezolúciu potvrdzujúcu „vôľu kosovského ľudu mať nezávislý
a suverénny štát“. V roku 2005 nastal posun od myšlienky podmienečnej nezávislosti k nezávislosti úplnej a už v lete pri formovaní vyjednávacieho tímu pre rokovania s Belehradom zaznelo, že pojem „podmienečná nezávislosť“ je zastaraný37. Zároveň

3

35Diskusiu

o tomto probléme otvorilo najmä vystúpenie prezidenta Putina
na zasadaní rady ministrov
30. 1. 2006. Diskutabilné
bolo vyjadrenie paralely
medzi nezávislosťou Kosova
a problematikou Abcházska
a Osetska, aj keď to zmiernil
vyjadrením: „nechcem povedať, ako by Rusko reagovalo a že by ich uznalo ako
nezávislé štáty“. Zdôraznil
však potrebu všeobecne rešpektovať univerzálne princípy pre riešenie problémov
[31].
Stanovisko, že riešenie Kosova by malo vytvoriť precedens pre riešenie iných
kríz vo svete bolo dané aj
v tlačovom vyhlásení pri
návšteve albánskeho MZV
Mustafaja v Moskve v apríli
2006 [19].

36Bajram Kosumi nahradil
Ramuša Haradinaja v dôsledku otvorenia jeho procesu pred ICTY v roku 2005,
ale po kritike medzinárodnej komunity i vlastnej politickej strany abdikoval a za
premiéra bol v marci 2006
zvolený Agim Čeku. Po smrti Ibrahima Rugovu bol za
prezidenta vo februári 2006
zvolený Fatmir Seijdiu. Jeho
funkcia je formálna – pozn.
aut.
37Podľa

vyjadrení albánskych politikov sa zdá, že
nezávislosť považujú za faktickú a že ich vyjednávanie
sa skôr bude orientovať na
poradie „najprv nezávislosť
a až potom riešenie ostatných problémov“ – pozn.
aut.
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sa prejavuje aj ostrý nesúlad albánskych návrhov na decentralizáciu s návrhmi Kai Eideho v správe pre OSN z roku 2005. Medzinárodná komunita sa vyjadruje negatívne voči akémukoľvek
spôsobu delenia Kosova, no začala byť prístupnejšia myšlienke
väčšej decentralizácie s nadštandardnými právomocami pre Srbov. Všetky návrhy pripravené v spolupráci s UNMIK však
doposiaľ zlyhali. Problematickou zostáva otázka počtu týchto
oblastí38 a špeciálne otázka regiónu Mitrovica. Väčšina analytikov (vrátane think-tankov považovaných za proalbánske) sa
prikláňa k názoru, že ide o odďaľovanie riešenia problémov zo
strany Albáncov. [13]
ˇ
Otvorené otázky pri riesení
nezávislosti Kosova
Nanútené alebo vyjednané riešenie
Hoci sa širšia medzinárodná komunita priklonila k možnosti nezávislosti, väčšina sa doposiaľ prikláňa k názoru, že uvedené
riešenie nemôže byť nanútené, ale dohodnuté. Problém pretrváva v odpore Srbska, pretože si žiadna politická strana nedovoľuje riziko zodpovednosti za stratu Kosova. Doterajšie analýzy
predpokladajú, že účinný môže byť tlak na Belehrad prostredníctvom prístupového procesu do NATO a EÚ. Srbské argumenty sú ale podľa niektorých názorov pre medzinárodnú komunitu okrajové a Srbsko nebude mať vôľu ani prostriedky bojovať o Kosovo či závažnejšie ohroziť bezpečnosť v regióne.
Zbavenie suverenity časti územia je závažný krok a bude vyžadovať novú rezolúciu BR OSN. Medzinárodná komunita môže
spomaliť tento proces.

38Potvrdzuje

to v poradí
štvrté kolo rozhovorov vo
Viedni. Albánci sú za 3 nové
oblasti a rozšírenie jednej
existujúcej, Srbsko za 14 nových oblastí a rozšírenie
existujúcich piatich [12].
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Forma nezávislosti – úplná versus podmienečná nezávislosť
Na základe vyjadrení albánskych politikov sa dá očakávať, že
budú tvrdo nástojiť na úplnej nezávislosti. V analytických kruhoch sa objavujú otázky, či podmienečná nezávislosť utíši kosovských Albáncov a či Kosovo nezostane novým provizóriom
– nedokončeným štátom. Celkovo však existuje konsenzus, že
nezávislosť (či už podmienečná, alebo iná) rozbehne nezvratný
proces smerujúci k novému kosovskému štátu. V popredí záujmu pri formovaní podmienečnej nezávislosti budú otázky oficiálnych atribútov, konkrétne udelenia či neudelenia kresla
v OSN či možné formovanie kosovských ozbrojených síl. Niek-
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toré teoretické inštitúcie odporúčajú tento typ nezávislosti,
v tomto prípade už suverenity39. Existujú však aj návrhy „nezávislosti bez totálnej suverenity“, ako cesta podobná neuskutočnenému plánu Kofiho Annana pri riešení cyperskej otázky.
Fáza nasledujúca po rezolúcii BR OSN
Hoci sa medzinárodná komunita opatrne vyjadrovala o poštatútovom vývoji Kosova, existuje všeobecná zhoda v tom, že NATO
zostane garantom bezpečnosti, misia UNMIK je v štádiu ukončenia a že EÚ preberie zodpovednosť v otázkach ekonomiky, výstavby a kontroly polície a právneho štátu. UNMIK začal už v roku
2005 s reformou sektoru vnútornej bezpečnosti s cieľom vybudovať inštitúcie pre po-štatútové Kosovo. Pretože sa nepodarilo
tento plán realizovať, najväčšiu záťaž pri reforme sektoru vnútornej bezpečnosti ponesie únia. UNMIK vytvoril nadmernú
administratívu a z hľadiska vnútornej bezpečnosti zanechá slabo
pripravenú vnútornú správu a nevyriešené problémy vojnových
zločinov i organizovaného zločinu, vrátane jeho prepojenia na
najvyššie kruhy. J. Solana a O. Rehn vo svojej správe pre decembrové zasadanie Rady upozornili predstaviteľov „dvadsaťpäťky“,
že to bude najväčšia a najdrahšia misia EÚ40. Zložitosť situácie
bude ovplyvnená skutočnosťou, že Albánci nedôverujú Európe.
Ak doterajšiu nespokojnosť ventilovali hostilitou voči UNMIK,
tento prístup sa môže preniesť voči EÚ. Nadmerné spoliehanie sa
Albáncov na to, že nezávislosť vyrieši ich problémy, môže priniesť ďalšie kolo „frustrácie z vývoja“ (tak ako to bolo pri odkladaní štatútu), ktoré sa obráti proti EÚ. Prístupový proces do
únie prináša tvrdšie štandardy, než v prípade OSN. Ide o snahu
konvertovať súčasné požiadavky na štandardy na európsku úroveň, kde sú zahrnuté aj kodanské kritériá.

Implikácie pre Slovensko
Slovenská republika predpokladá, že región západného Balkánu
s dôrazom na otázku Kosova bude tvoriť hlavný predmet jej záujmu ako nestáleho člena BR OSN. Vzhľadom na akceleráciu vývoja
bude konfrontovaná s rôznymi názormi jej stálych členov na spôsob uznania nezávislosti Kosova, ako aj na jeho ďalšie usporiadanie.
Všeobecne pôjde o konkrétnejšiu formuláciu stanoviska, než je to

39International Crisis Group
sa okrem toho vo svojej
analýze prikláňa k nanúteniu (imposition) nezávislosti
ako dlhodobo lepšieho riešenia. O kresle v OSN a prestavbe kosovskej polície
buď na armádu, alebo na
sily typu „gendarmerie“ sa
uvažuje aj iných teoretických inštitúciách [14].
40EÚ „podporila misiu OSN
aj vytvorením štvrtého hospodárskeho piliera a financovaním jeho správnych výdavkov. Úzko spolupracovala aj s dočasnými inštitúciami. Podpora rozvoja Kosova
zo strany EÚ prekročila k januáru 2006 sumu 1,6 mld.
EUR [35].
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41V

zámere sa uvádza: „presadzovať taký štatút Kosova,
ktorý zabezpečí implementáciu demokratických štandardov, bezproblémové fungovanie multietnickej spoločnosti a zároveň posilní
regionálnu stabilitu a bezpečnosť“ [34].

42Hoci kriticky poukázal na
nedostatky prednesenej správy a na dôsledky štatútu aj
mimo hraníc Kosova, vyjadril sa, že „SR podporuje
hľadanie východiska pre
stabilné a vyvážené riešenie
kompatibilné so štandardmi
KS“ – pozn. aut.
43„Má priamy dosah na životné slovenské záujmy,
preto si myslím, že musíme
prioritne prispieť k stabilizácii tohto regiónu“ – pozn.
aut.
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v záveroch zahraničnej politiky SR na rok 200641, ako aj vo vystúpení nášho predstaviteľa na zasadaní BR OSN 20. 6. 2006.42
O štatúte Kosova sa v polovici roka 2006 na slovenskej politickej
scéne veľmi nediskutovalo. Jediné otvorené riešenie presadzovalo
vo svojom volebnom programe KDH so záverom nepodporiť
vstup Kosova do EÚ. Okrem toho možno očakávať ďalšie postoje k celému regiónu západného Balkánu. O širšom a dôkladnejšom
angažovaní sa SR na Balkáne prostredníctvom ozbrojených síl sa
vyjadril aj minister obrany Martin Fedor43. Zároveň pripomenul, že
SR si môže dovoliť udržiavať v zahraničných misiách iba istý počet
vojakov a prípadné navŕšenie počtu na Balkáne by tak malo za
následok redukciu v niektorej inej misii. U krízového manažmentu
vo vojenskej oblasti možno uvažovať o tom, či SR nie je schopná
v misii Althea v BaH poskytnúť z hľadiska kvality „vyššiu pridanú
hodnotu“, než je strážna čata.
Riešenie problému angažovania SR pri stabilizácii bezpečnostnej
situácie však nemusí ísť iba cestou zvyšovania počtu vojakov.
Z doterajších analýz je jasné, že intenzívnejšie do celého procesu
bude vstupovať EÚ a predpokladá sa intenzifikácia civilných prvkov EBOP, predovšetkým v oblastiach polície a podpory právneho štátu. Uznesením vlády bol schválený návrh na zriadenie jednotky policajného zboru v počte 50 policajtov určenej na pôsobenie v medzinárodných policajných misiách a operáciách civilného
krízového manažmentu v rámci SZBP. V súčasnosti v policajných
misiách EÚ na západnom Balkáne pôsobia iba piati jednotlivci
[16]. Keďže sa EÚ bude pravdepodobne pripravovať na policajnú
a právnu misiu aj v Kosove, SR by sa mala prichystať na vznesenie
možných požiadaviek na posilnenie civilného krízového manažmentu pre Kosovo. Keďže koordinovaná reforma bezpečnostného sektora v celom regióne bude zaujímať dôležité miesto
v agende EÚ, môže SR uvažovať o poskytnutí skúseností nielen
z reformy obrany, ale celého bezpečnostného sektora.
Západný Balkán je prioritou SR pri poskytovaní rozvojovej
pomoci. V politike SR podporiť integráciu regiónu do NATO
a EÚ je potrebné angažovať sa v oblasti „state building“ – aj preto,
že sa potvrdzuje vznik ďalších nezávislých štátov. Vzhľadom na
snahu EÚ vytvoriť v regióne spoločný obchodný priestor (a zároveň opatrný prístup jednotlivých štátov k jeho formovaniu)
môže SR využiť skúsenosti získané pri formovaní a rozvíjaní stredoeurópskej dohody o voľnom obchode CEFTA a V4.
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Úvod
V roku 2005 došlo v medzinárodnej politike v súvislosti s Tureckom hneď k niekoľkým kľúčovým momentom. Za najpodstatnejší z nich možno považovať rozhodnutie Európskej rady z 4. októbra 2005 o začatí prístupových rokovaní s EÚ. Chvíľa, na ktorú
Turecko desaťročia čakalo, však ešte vôbec nemusí znamenať, že
si tureckí či európski lídri môžu vydýchnuť. V najbližších rokoch
totiž nebudeme len svedkami mechanického otvárania a uzatvárania rokovacích kapitol, prijímania acquis a presunov financií. Predpoklad mnohých členských štátov únie, že Turecko je na členstvo
„odkázané“ sa totiž ukazuje ako mylný.
Okrem vyostrujúceho sa sporu s EÚ (najmä s Cyperskou republikou a do veľkej miery s Gréckom) kvôli štatútu Cypru sa vo
viacerých otázkach rozchádzajú cesty Turecka a USA (otázka Iraku a kurdského separatizmu je v súčasnosti hlavným bodom
agendy.) Tento vývoj naznačuje, že „prozápadné“ smerovanie,
ktorým sa krajina vybrala najmä od Atatürkových reforiem
v 20. rokoch minulého storočia a ešte intenzívnejšie od vstupu
do NATO, nie je nezvratné. Dlhodobo sa upevňujúca a rozvíjajúca spolupráca Turecka so svojím niekdajším rivalom Ruskom
a s krajinami v čiernomorskej oblasti naznačuje, že Turecko má aj
iné možnosti než členstvo v únii. Hoci tieto možnosti nemusia
byť pre Turecko v súčasnosti nevyhnutne výhodnejšie, v prípade,
že sa únia a jej členské štáty budú k rokovaniam stavať nekonštruktívne môže dôjsť k situácii, že Turecko bude postupne
otáčať kurz.
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Celkom pochopiteľne sa tak ponúka otázka, či má aj únia iné
možnosti na realizáciu svojich ambicióznych cieľov (artikulovaných napríklad v Európskej bezpečnostnej stratégii), než prijatie Turecka1. Vzhľadom na priority a záväzky, ktoré SR deklaruje vo svojich kľúčových zahraničnopolitických a bezpečnostných
dokumentoch, stoja aj pred našou diplomaciou dosiaľ nevyužité
možnosti, o ktorých sa v príspevku zmienime.
Najmä od referenda o Annanovom pláne (na zjednotenie Cypru) v roku 2004 bol najvýraznejšou trecou plochou cyperský konflikt. Kým v apríli bol Cyprus len krôčik od zjednotenia, ktoré by
výrazne uľahčilo tureckú cestu do Európy, 12. júna 2006 boli EÚ
a Turecko len krôčik od ukončenia rokovaní ešte predtým, než
bola vôbec otvorená ich prvá kapitola. (Ne)vyriešenie štatútu
Cypru môže mať dlhodobé dôsledky na ďalšie smerovanie tureckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky s bezprostrednými dôsledkami pre EÚ a jej členské štáty. Hoci sa v záplave problémov,
s ktorými sa Turecko aktuálne borí, môže javiť ako nepodstatný,
štatút Cypru môže byť prvým impulzom, ktorý spustí pomalú
lavínu pre Západ neželaných udalostí.

Strategický význam Turecka
1Vzhľadom

na čas, ktorý
bol doteraz zo strany únie
aj Turecka venovaný približovaniu sa k prístupovým rokovaniam, a na symboliku, ktorú potenciálne
odmietnutie nadobúda nielen v Turecku ale aj v ďalších krajinách regiónu, tzv.
Privilegované partnerstvo
sa už nejaví ako rovnako
hodnotná alternatíva –
pozn. aut.

2Hoci

sa Turecko najmä
v poslednom období veľmi
významne angažuje aj na
Balkáne, v strednej Ázii, na
Kaukaze, resp. v čiernomorskej oblasti, kvôli obmedzenému priestoru sa
týmto oblastiam podrobnejšie nevenujeme – pozn.
aut.
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Kým sa budeme podrobnejšie venovať cyperskej otázke, je nevyhnutné uviesť pár základných dôvodov, prečo by únia (a SR
ako jej členský štát) nemala brať kroky v súvislosti s tureckým
členstvom na ľahkú váhu.
K dlhodobým determinantom tureckej zahraničnej politiky
patria vzťahy k svetovým mocnostiam (USA a Rusko). jeho pozícia na Strednom východe a v neposlednom rade vzťahy
s Gréckom (a cyperská otázka)2. Turecko leží v regióne mimoriadneho záujmu mocností a tento faktor ho ešte za čias Osmanskej ríše nútil k ostražitosti, smerovaniu jednej mocnosti
voči druhej a vyvažovaniu ich vplyvu tak, aby si uchovalo
priestor na vlastné rozhodovanie [1].
Vo vzťahu k Rusku išlo po väčšinu času o strach zmiešaný
s obozretnosťou. Turecko malo v pláne udržať si kontrolu nad
Bosporom a Dardanelami – jedinou námornou cestou zo Stredozemného do Čierneho mora. Aj z tohto dôvodu začalo užšie
spolupracovať so Západom (členstvo v NATO od roku 1952)
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a najmä USA. Viacero udalostí v priebehu „menej krízových“
období studenej vojny však Turecko upozornilo, že ani na západných spojencov sa nemôže spoľahnúť vo všetkom – spomeňme
napríklad cyperské krízy v rokoch 1964 a 1974. Už od tohto
obdobia si turecká zahraničná politika začala viac všímať svojich
východných susedov, hoci väzby so Západom ostávali stále silné.
V posledných rokoch, najmä po nástupe prezidenta Putina do
úradu, však možno sledovať zmenu kurzu tureckej zahraničnej
politiky a otepľovanie vzťahov s RF3. V decembri 2004 turecký
premiér Erdogan navštívil Moskvu a v januári 2005 prezident
Putin navštívil Ankaru. V novembri 2005 Putin navštívil inaguráciu plynovodu „Modrý prúd“ v Turecku4. Obchodná výmena
medzi oboma krajinami stabilne rastie a na programe sú aj
spoločné energetické projekty. Navyše keď Turecko v januári 2006
prišlo s tzv. Novou iniciatívou – Akčným plánom pre pokrok
v riešení cyperského problému, prezident Putin sa vyjadril, že
mierové úsilie tureckých Cyperčanov treba odmeniť, naznačil aj
možnosti ekonomickej spolupráce medzi de facto Tureckou republikou Severného Cypru a Ruskou federáciou. Aj toto gesto
svedčí o nezanedbateľnej zmene vzťahov medzi Moskvou a Ankarou. Ešte pred štvrťstoročím existovala možnosť, že sa Moskva do konfliktu vloží aj vojenskými prostriedkami po boku
grécko-cyperskej strany. Vo vzduchu tiež v roku 2006 visí nová
dohoda o obchode a partnerstve, ako sa nechal počuť ruský
veľvyslanec v Ankare. Nová dynamika rusko-tureckých vzťahov
naberá na obrátkach vďaka obchodu – „experti predpovedajú
obchodnú výmenu 25 miliárd. USD do roku 2007“ [14].
Vývoj vo vzťahoch s RF naznačuje, že Turecko ostalo verné
svojej politike nespoliehania sa na jedného silného spojenca. Na
vedomie však treba brať ochladzovanie vzťahov s USA. Úlohu
nezohráva len verejná mienka v Turecku, ktorá o USA nezmýšľa
najlepšie. V roku 1999 malo vo všeobecnosti na USA „priaznivý
názor“ 52 % obyvateľov Turecka, v roku 2005 už len 23 %.
V tom istom roku bolo len 14 % ľudí presvedčených, že „americká politika zohľadňuje záujmy iných“. [19]. Pokiaľ ide o postoje elít, ktoré sú dlhodobo politike USA naklonenejšie než verejnosť, ohniskom sporu sa v súčasnosti stáva najmä severný
Irak a kurdský problém. Ankara sa obáva, že súčasný vývoj
v severnom Iraku nahráva požiadavkám Kurdov na autonómiu
či samostatnosť [3]. Turecko a USA majú (alebo zvykli mať?)

4

3Tento

vývoj spôsobila aj
nespokojnosť oboch strán
s politikou Západu (najmä
USA) v ich prioritných
oblastiach záujmu. Už
podpisom akčného plánu o
spolupráci v Eurázii naznačili RF a Turecko príklon
k intenzívnejšej spolupráci. Viac o rusko-tureckej
spolupráci viď [13].

4Plynovod

vedie popod
Čierne more, vybudoval ho
ruský Gazprom a taliansky
ENI. V roku 2007 by malo
potrubím tiecť 16 mld. m3
zemného plynu. Viac viď
napr. [2].
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informácií o aktivitách realizovaných v rámci
DAD možno nájsť napríklad na stránkach participujúcich mimovládnych organizácií: Human Rights Information and Training
Centre – HRITC Jemen; No
Peace Without Justice –
NPWJ, Taliansko a Turkish
Economic and Social Studies Foundation – TESEV,
Turecko – pozn. aut.
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spoločné záujmy najmä na Strednom východe, Kaukaze, v strednej Ázii a samozrejme v Európe. Nenadarmo je USA najväčším
podporovateľom vstupu Turecka do únie. Washington by teda
pri svojej irackej politike mal pozornejšie zohľadňovať obavy
Ankary. Nemôže si totiž dovoliť tohto spojenca stratiť, alebo
riskovať, že sa o jeho lojalitu bude musieť deliť s Ruskom
(s ktorým na vývoj v regióne nemá vždy jednotné názory).
Na turbulentnom Strednom východe (a nielen tam) je Turecko jedinou demokratickou krajinou s prevažne muslimskou
populáciou, na ktorú sa Západ mohol doteraz takmer stopercentne spoľahnúť. Ako spojenec v rámci NATO sa podieľalo
a podieľa na mnohých aktivitách USA a členských krajín EÚ
(treba spomenúť najmä rekonštrukciu Iraku a Afganistanu).
Zároveň je kľúčovou krajinou v projektoch demokratizácie
širšieho Stredného východu z dielne USA, EÚ aj G8. Najmä po
11. septembri 2001, kedy sa „demokratizácia“ regiónu dostala,
minimálne v rétorickej rovine, do popredia [4]. Spomeňme
aspoň najčerstvejšiu z týchto iniciatív, schválenú na summite G8
v Sea Islande v roku 2004 – Democracy Assistance Dialogue (DAD),
ktorá odštartovala v roku 2005. Ide o partnerstvo talianskej,
tureckej a jemenskej vlády a troch mimovládnych organizácií
z týchto krajín zamerané na podporu demokratizácie na širšom
Strednom východe a v severnej Afrike (tzv. BMENA). Turecko
zohráva v DAD úlohu „demokratického partnera“ na Strednom
východe a samotný mechanizmus tak plne využíva jeho jedinečné demografické, geografické a najmä symbolické postavenie. Treba podčiarknuť, že DAD ako fórum pre výmenu skúseností a otvorenú diskusiu tretieho sektora a vlád G8 a Stredného východu predstavuje bezprecedentný projekt.5
Hoci argument, že Turecko by malo slúžiť ako „model“ pre
demokratizáciu na Strednom východe a v severnej Afrike výrazne kríva (svojou prozápadnou orientáciou a viacerými momentmi v dejinách si nevyslúžilo veľa nadšených stúpencov
v regióne), stále platí, že v prípade zlyhania prístupových rokovaní s EÚ si „Západ“ v regióne širšieho Stredného východu ešte
viac sťaží realizáciu svojich záujmov a priorít. V ostatných krajinách (nielen) Stredného východu či severnej Afriky by takýto
výsledok bol interpretovaný ako „protimuslimský“ akt.
Udalosti posledných rokov nasvedčujú tomu, že komunikačné
problémy medzi muslimským a západným svetom sa prehlbujú
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– „karikatúrová vojna“ na prelome rokov 2005/2006 je len jedným z príkladov. Preto by členovia transatlantickej komunity
nemali mrhať príležitosťami na vytvorenie partnerstiev a sietí
spolupráce, ktoré môžu viesť k vytúženým politickým reformám
na Strednom východe. Tu spočíva aj šanca pre slovenskú diplomaciu – práve program DAD by mohol poslúžiť ako inšpirácia
pre jej budúce aktivity.
Ak chce byť SR naozaj „aktívnym hráčom“, nemala by ostávať pri podpore (finančnej či hlasovacej) väčších iniciatív na
úrovni NATO či EÚ, ani nechávať spoluprácu so Stredným východom na veľkých, bohatých a silných. Mala by sa iniciatívne
a dobrovoľne angažovať vo vlastných aktivitách primeraných jej
možnostiam. Dôvodov je viacero, uveďme aspoň tri hlavné.
Po prvé, Slovensko disponuje skúsenosťou, ktorú väčší, bohatší a silnejší nemajú (snáď práve kvôli týmto svojim atribútom)
– skúsenosťou čerstvej demokratickej tranzície, počas ktorej bolo viac menej závislé od know-how a finančných zdrojov starších
demokracií, ale dovezené modely a riešenia muselo prispôsobiť
vlastným podmienkam. Po druhé, podpora verejnej mienky pre
vstup Turecka do únie je v SR stále relatívne nízka a práve intenzívnejšia spolupráca s Tureckom (a ďalšími krajinami Stredného
východu) môže prispieť k otvorenejšej a praktickejšej diskusii
o prínosoch a rizikách tureckého členstva. Po tretie, skúsenosti
s doterajším pôsobením NATO či EÚ na Strednom východe naznačujú, že okrem vojenských a spravodajských aktivít v boji
s terorizmom (ktorý je najintenzívnejšie vnímanou hrozbou
v súvislosti so Stredným východom) treba mať na pamäti aj tzv.
„medzicivilizačný“ dialóg a budovanie sietí spolupráce vlády aj
mimovládnych organizácií6. Intenzívnejšia pozornosť vlády SR
a mimovládnych organizácii venovaná spolupráci s Tureckom
môže teda napomôcť splneniu hneď niekoľkých dlhodobých
strategických cieľov.

Zacyprené rokovania s EÚ
Či Turecko bude môcť plniť naďalej partnerskú úlohu pre
Západ na Strednom východe, závisí od úspechu či neúspechu
rokovaní s úniou. Turecko sa doteraz radí k historicky najtrpezlivejším čakateľom na členstvo v EÚ. Aj z tohto dôvodu sa tu-

6Podrobnejšie rozpracovaný návrh „slovenského
DAD“ viď in [10].
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o debate o tureckom
členstve v Únii pozri napr.
[9, 7].
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recká verejnosť k rokovaniam, ktoré ledva začali, stavia čoraz
s menším nadšením. Asociačná, tzv. Ankarská dohoda medzi EÚ
a Tureckom bola podpísaná 12. septembra 1963, prihlášku
na plné členstvo v únii (vtedy spoločenstve) si Turecko podalo
14. apríla 1987. Na helsinskom summite v decembri 1999 dostalo štatút kandidátskej krajiny a v októbri 2005 povedala počas
britského predsedníctva Rada Európy záväzné „áno“ začatiu prístupových rokovaní. Svoju prvú kapitolu otvorili a uzavreli
12. júna 2006 – v deň, kedy sa zdalo, že ju ani neotvoria. Cyperský prezident T. Papadopoulos totiž Turecku, pokiaľ neuzná
Cyperskú republiku, prisľúbil krízu s EÚ. Dá sa predpokladať,
že sa situácia pred otvorením každej z ďalších kapitol bude podobať situácii z 12. júna [11, 18].
Ako je zjavné z časových odstupov medzi míľnikmi tureckej
cesty do EÚ, nešlo o jednoduchý ani jednoznačný proces. Únia
ani mnohé turecké vlády neboli vždy stopercentne presvedčené
o nevyhnutnosti takéhoto zväzku. Aby sme sa nezdržovali prehľadmi komplikovaných vzťahov EÚ a Turecka, vychádzajme
z aktuálneho stavu – a tým sú začaté rokovania. Po dlhom období zdráhania sa v únii prevážili argumenty v prospech začatia
rokovaní (debata, ktorá rozhodnutiu predchádzala, sa odvíjala
najmä okolo ekonomiky, bezpečnosti a kultúry/civilizácie)7.
Týmto rozhodnutím (hoci zaň hlasovalo) nebolo nadšené najmä Rakúsko. Počas svojho predsedníctva v prvej polovici roku
2006 urobilo niekoľko krokov, z ktorých sa odmietavé stanovisko dá prinajmenšom vytušiť. Spomeňme dva: pohrozenie Turecku hneď na začiatku predsedníctva, že ak neotvorí svoje prístavy a letiská cyperským prepravcom, bude mať problémy pri
rokovaniach. Pozabudlo byť pritom rovnako iniciatívne pri súrení Cyperskej republiky, aby sa k riešeniu konfliktu stavala konštruktívne. V roku 2004 po kladnom výsledku referenda v (de
facto) Tureckej republike Severného Cypru EÚ prisľúbila ukončiť izoláciu tureckých Cyperčanov a poskytnúť balík pomoci na
zlepšenie infraštruktúry a prípravy tejto časti ostrova na integráciu do európskych štruktúr. Vďaka obštrukciám Cyperskej republiky sa nariadenie o finančnej pomoci podarilo prijať až vo
februári 2006 a prísľub o ukončení ekonomickej izolácie celkom
upadol do zabudnutia [5].
Druhým výrazným momentom bol rakúsky návrh textu záverov júnového summitu EÚ, kde sa odporúča pre ďalšie roz-
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šírenia zvažovať tzv. absorbčná kapacita únie a tiež sa spomína
aj verejná mienka ako jedno z potenciálnych kritérií ďalšieho
rozširovania. Hoci predseda EK Barroso opakoval, že nejde
o „nové kritérium“, rakúsky kancelár Schüssel sa témy nevzdal
a naďalej ju bude udržiavať v agende EÚ [6, 12].
Debata o dôvodoch nízkej podpory verejnej mienky pre vstup
Turecka je námetom pre osobitnú kapitolu. Na tomto mieste len
v krátkosti uveďme, že európski (a teda aj slovenskí) politici by
mali mať na pamäti, že hra o turecké členstvo je aj hrou o budúcnosť tureckej demokracie, charakter domácej a orientáciu zahraničnej politiky. A teda aj hrou o našu bezpečnostnú situáciu.
Ak má byť verejná mienka v členských krajinách prekážkou,
treba sa naozaj vážne zamýšľať nad príčinami nízkej podpory
pre vstup Turecka, prípadne sa ich pokúsiť odstrániť. Samozrejme, len v prípade, že európski lídri trvajú na hlase, ktorým začiatok rokovaní podporili, ako aj na argumentoch, ktoré za týmto
hlasom stáli. V neposlednom rade treba brať do úvahy fakt, že
sa v Turecku na budúci rok budú konať parlamentné voľby
a kampaň sa už pomaličky rozbieha. Politická matematika žiadnemu pragmatickému politikovi (a tým premiér Erdogan je, ako
už viackrát dokázal) nedovolí oslabovať svoju pozíciu pred blížiacimi sa voľbami. K akým stanoviskám sa bude musieť prikloniť závisí aj od toho, aký manévrovací priestor dostane od EÚ.

Scenáre ďalšieho vývoja
V čom teda v súčasnosti spočíva cyperský problém? Prečo Turecko odmieta uznať vládu a inštitúcie Cyperskej republiky ako
legitímnych reprezentantov Cypru? Veľmi všeobecnou odpoveďou je: pretože na rozhodovaní inštitúcií Cyperskej republiky,
ktorá je považovaná za reprezentanta celého ostrova, sa tureckí
Cyperčania už vyše 40 rokov nemajú možnosť podieľať. Po
hlbšie vysvetlenie treba siahnuť až do rokov 1963/1964, kedy
na Cypre došlo k prvým nepokojom od vzniku spoločného
štátu cyperských Grékov a Turkov [17]. V tom období sa predstavitelia grécko-cyperskej komunity ešte stále nevzdávali
myšlienky enósis (spojenia ostrova s Gréckom) a pokúšali sa
zmeniť ústavné zriadenie tak, aby sa postupne zrušil mechanizmus zdieľania moci s turecko-cyperskou komunitou. Tá sa pos223
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tupne mala stať menšinou, nie jedným z dvoch konštitutívnych
národov. Dá sa povedať, že veľmi podobné zmýšľanie (pokiaľ
ide o status tureckých Cyperčanov) má aj dnešný cyperský prezident Papadopoulos – všetko sa podľa neho postupom času
vyrieši procesom „osmózy“. Dohody vyjednané pod záštitou
OSN od roku 1964 hovoria o spoločnom bikomunálnom,
bizonálnom štáte s dvomi konštitutívnymi národmi, ktoré sa
budú pomerne podieľať na moci. Z týchto princípov vychádzalo aj doteraz najkomplexnejšie riešenie cyperského problému, tzv. Annanov plán.
Výsledok práce tímu medzinárodných a cyperských expertov
bol v roku 2004 predložený na referendum – potom, čo ho
odsúhlasili politické reprezentácie turecko-cyperskej aj gréckocyperskej komunity. Proti prijatiu plánu hlasovali 24. apríla 2004
tri štvrtiny gréckych Cyperčanov, kým dve tretiny tureckých
Cyperčanov jeho prijatie podporili. Pod negatívny výsledok sa
v grécko-cyperskej časti podpísali dva súvisiace faktory: po prvé,
skutočnosť, že EÚ nepodmienila integráciu Cyperskej republiky
vyriešením konfliktu a grécki Cyperčania teda nemali odmietnutím plánu čo stratiť. Po druhé, grécko-cyperské elity nenabádali svojich občanov, aby hlasovali v prospech prijatia plánu, ale
práve naopak. Ich politickí predstavitelia sa, na rozdiel od predstaviteľov TRSC nikdy svojej verejnosti neusilovali vysvetliť
„potrebu, nehovoriac o želateľnosti skutočne kompromisného
riešenia s tureckými Cyperčanmi“ [17]. Tvrdili, že plán je pre
Cyperskú republiku nevýhodný. V tejto súvislosti treba uviesť,
že predstavitelia Cyperskej republiky stále nepredložili OSN,
ktorá by naďalej mala v konflikte zohrávať sprostredkovateľskú
úlohu, zoznam konkrétnych výhrad k plánu, ktorý by sa mohol
stať podkladom na rokovanie o ďalšom návrhu riešenia.
Od referenda bolo v cyperskej kríze viac menej bezvetrie až do
roku 2006, kedy Turecko prišlo s tzv. Akčným plánom – Novom
iniciatívou, ktorá predpokladá simultánne otvorenie letísk a prístavov. Plán sa stretol s podporou Veľkej Británie a USA, no
Cyperská republika ho odmietla ako nič nového pod slnkom.
Medzinárodná komunita investovala do riešenia konfliktu obrovské množstvo prostriedkov a energie. Konflikt však doteraz
nebol nikdy vnímaný takto akútne – až kým sa nezačalo rokovať
s Tureckom a neukázalo sa, čo všetko je v stávke. Svoju úlohu
zohrala i slovenská diplomacia – unikátnymi bikomunitnými
224
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stretnutiami od roku 1987. Až do roku 2003, kedy sa otvorila tzv.
Zelená línia, boli jediným fórom na debatu politikov oboch komunít Cypru.
Pohľady na konflikt existujú aspoň dva, ale pri výrazne naštrbenej dôvere medzi grécko-cyperskou a turecko-cyperskou politickou elitou pravdepodobne nie je užitočné snažiť sa posudzovať, ktorý je „pravdivejší“. Čo však zmysel má, je podpora kompromisného a konštruktívneho riešenia. Cyperský problém svojim významom totiž presahuje hranice rozdeleného ostrova.
Únia, ktorá chce byť významným aktérom mimo svojho teritória,
si nevie rady s takýmto, vzhľadom k globálnym hrozbám ako šírenie ZHN či terorizmus miniatúrnym problémom. Zároveň sa
s vypätím všetkých síl snaží, aby nebola obvinená z aplikácie dvojitého metra. V prístupových rokovaniach s Cyperskou republikou totiž nepadlo ani slovo o tom, že vyriešenie štatútu ostrova
je podmienkou pre vstup. Na Severnom Cypre zasa žije 200 000
ľudí v permanentnej neistote ohľadom vlastnej budúcnosti. Hoci
sa dve tretiny tureckých Cyperčanov vyslovili za kompromisné
riešenie, ostali pred bránami EÚ. Neriešený stav ohrozuje rokovania s Tureckom a teda plnenie strategických priorít a záväzkov
únie a jej členských štátov. Stojí teda za zmienku zamyslieť sa nad
možnými ďalšími scenármi jeho vývoja.
Začnime od tých menej pravdepodobných. Eskalácia konfliktu v násilných či ozbrojených stretoch sa v súčasnosti javí ako
nanajvýš nepravdepodobná, no nemožno ju celkom vylúčiť. Cyperská republika a Grécko (ako členské štáty EÚ) by vzhľadom
na princípy, ku ktorým sa členstvom hlásia, nemali mať záujem
na ozbrojenom útoku. Rovnako ani Turecko, ktoré zatiaľ má
ambíciu byť členských štátom EÚ a je členom NATO. Istú motiváciu na ozbrojené domáhanie sa svojich požiadaviek môžu
mať tureckí Cyperčania, hoci sa i tento variant javí ako nepravdepodobný. V tejto súvislosti treba uvažovať o znížení počtu príslušníkov OS SR v misii UNFICYP, ktorá je v súčasnosti najväčšou slovenskou misiou.
Rovnako málo pravdepodobné je, že Turecko pristane na podmienky Cyperskej republiky. Hoci by jeho cesta k členstvu tak
bola oveľa menej komplikovaná, Turecko by takýmto krokom
poprelo svoju vyše štyridsaťročnú pozíciu a vláda, ktorá by takýto krok urobila, by sa stretla so silne negatívnou odozvou domácej verejnosti. Navyše sa turecký premiér jasne vyjadril, že
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kým sa neskončí izolácia tureckých Cyperčanov, v cyperskej
otázke neustúpi aj za cenu ukončenia rokovaní s EÚ [8].
Za tretí scenár by tak bolo možné považovať odstúpenie Turecka z rokovaní, čo by s najväčšou pravdepodobnosťou vyústilo
v pevnejšie spojenectvo s RF a turkofónnymi postsovietskymi
republikami. Jeho záujmy by sa v budúcnosti mohli križovať so
záujmami EÚ, USA aj NATO.
Ďalšou možnosťou je ústup Cyperskej republiky zo svojej pozície. Takýto priebeh však tiež realisticky nemožno očakávať – najmä
vzhľadom na fakt, že v posledných voľbách v Cyperskej republike
klesla podpora strán, ktoré boli náchylné ku kompromisu a naopak,
posilnili zástancovia tvrdšej pozície, čo sa môže odraziť aj na ďalšom vývoji konfliktu [15]. Posledné prieskumy verejnej mienky
navyše hovoria o klesajúcej podpore gréckych Cyperčanov pre
spoločnú budúcnosť s tureckými Cyperčanmi [16]. Podľa nedávneho prieskumu PIK TV uprednostňuje 48 % gréckych Cyperčanov život bez tureckých Cyperčanov. Vo svetle týchto a vyššie
spomenutých faktov teda tvrdenia, že Severný Cyprus je na ostrove
secesionistickou entitou, prinajmenšom pobavia.
Vzhľadom na záujmy a záväzky SR, EÚ a NATO ostáva
dúfať, že tým pravdepodobnejším bude piaty scenár: snaha členských štátov EÚ vymyslieť kompromis, ktorý ani jedna zo zúčastnených strán nebude nútená prezentovať svojej voličskej základni so zvesenou hlavou. Hoci pozíciu mediátora v konflikte doteraz zohrávala a aj naďalej by mala zohrávať OSN, EÚ je arénou
konfliktu. Keďže je Cyperská republika členským štátom, únia je
do sporu vlastne priamo zatiahnutá. Európski diplomati sú teda
na ťahu. Mali by zvážiť všetky nástroje, ktoré má EÚ a jej členské štáty k dispozícii na dosiahnutie prijateľného riešenia a vyhnúť sa zablokovaniu rokovaní s Tureckom a udalostiam, ktoré by
z takéhoto výsledku mohli vyplývať.

Implikácie pre Slovensko
Slovenská republika doteraz volila vo vzťahu k Turecku a k Cypru prístup „plávania s prúdom“. Pokiaľ ide o vzťah k Turecku,
SR podporuje členstvo tejto krajiny v EÚ. Zároveň však treba
uviesť, že SR v súčasnosti nevyužíva svoje možnosti deliť sa
o know-how z demokratickej tranzície a konsolidácie s krajinami
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Stredného východu. Keďže sa Turecko vzhľadom na svoju doteraz prozápadnú zahraničnopolitickú orientáciu a výbušnosť tohto regiónu považuje za významného strategického partnera, treba
uvažovať o vhodných mechanizmoch slovensko-tureckej spolupráce pri aktivitách smerujúcich k stabilizácii a demokratizácii
regiónu. Nízka podpora slovenskej verejnej mienky pre vstup
Turecka do EÚ, ktorá vyplýva prevažne z neexistujúcej diskusie
o prínosoch a rizikách členstva, by tiež mohla byť podnetom pre
intenzívnejšiu verejnú debatu. Ak medzi slovenskými politickými
elitami a predstaviteľmi mimovládneho sektora existuje konsenzus v oblasti dlhodobej orientácie slovenskej zahraničnej politiky, mali by využiť možnosti, ktoré pred nimi stoja v súvislosti
s Tureckom.
Pokiaľ ide o Cyprus, treba vyzdvihnúť jedinečný diplomatický
nástroj slovenskej diplomacie – bikomunálne rozhovory. Zároveň
však treba uvažovať o prispôsobení tohto formátu situácii, ktorá
vznikla po otvorení zelenej línie v roku 2003. Kým do otvorenia
zelenej línie boli bikomunálne rozhovory pod záštitou ZÚ SR
v Nikózii takmer jedinou príležitosťou na stretnutie a výmenu
názorov politických reprezentácií grécko-cyperskej a tureckocyperskej komunity, dnes je už takýchto príležitostí viac a diplomacia SR by sa mala usilovať o ďalšiu pridanú hodnotu týchto stretnutí. Zároveň treba upozorniť, že napriek podpore bikomunálneho dialógu SR nerobí dostatok pre to, aby bola vnímaná ako nestranný hráč. Príkladom môže byť májová návšteva Serdara
Denktasa, de facto ministra zahraničných vecí Tureckej republiky
Severného Cypru v SR, kde na pôde SFPA vystúpil s prednáškou
o svojej vízii riešenia cyperského problému. Na rozdiel od predstaviteľov MO SR, predstavitelia MZV SR nevyužili príležitosť na
neformálne stretnutie a diskusiu o turecko-cyperskom pohľade na
konflikt. Aj v tejto oblasti teda existuje priestor na prehodnocovanie a približovanie politiky v konkrétnych problémoch k stredno- a dlhodobým strategickým prioritám.
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Úvod
Nasledovná sekcia zameraná na analýzu severnej Európy nadväzuje na predchádzajúce ročníky Panorámy. V ročníku
2003/2004 [12] boli vymedzené vybrané aspekty „neutrality,“ na
ktoré sme nadviazali v Panoráme 2004/2005 [11] úvodom do
regionálnej problematiky Severnej Európy a vysvetlením termínu Norden. Ten v rámci lokálneho úzu v severských krajinách
preferujeme pred exkluzívnym termínom Škandinávia, či vágnym termínom severná Európa [12; cf. 14, s. 72; 16, s. 291].1
Minuloročná publikácia taktiež priniesla podrobný prehľad
vzťahov a analýzu inštitucionálneho zaistenia bezpečnosti, taxatívne z pohľadu jednotlivých severských krajín s primárnym
zameraním sa na historicko-kontextuálnu analýzu vzťahov týchto krajín s EÚ a NATO, teda primárnymi bezpečnostno-obrannými štruktúr, ktorých súčasťou je aj SR.

Norden – bezpečnostné spoločenstvo?
Vzhľadom na stabilitu tejto oblasti a jej nespornú reprezentatívnosť ako zjavného bezpečnostného spoločenstva [14, s. 72] sa
tomuto regiónu nedostalo príliš veľkej analytickej pozornosti
v akademickej bezpečnostnej komunite. Waever dokonca tvrdí, že
je to možno kvôli tomu, že táto kvalita je u Norden samozrejmá
[14, s. 72]. Či už budeme považovať Norden za bezpečnostné
spoločenstvo2, alebo za bezvojnovú zónu (non-war zone)3 pri-

1Pojem

Norden označuje
Island, Nórsko, Švédsko, Fínsko a Dánsko – pozn. aut.

2Pre

teoretickú konceptualizáciu a teoretický rámec štúdia bezpečnostných spoločenstiev (Security Community) pozri [1; 7] – pozn. aut.

3K

otázkam problematickosti Norden ako bezpečnostného spoločenstva pozri
[14; 16], odpoveď na otázku, či je Norden ‘zónou
mieru‘ s použitím kvantitatívnej analýzy podáva aj [2]
– pozn. aut.
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4Pre teoretické vyloženie teó-

rie bezpečnostných komplexov pozri [4; 6]. „Bezpečnostný komplex je takou sadou jednotiek ktorých dôležité procesy sekuritizácie,
desekuritizácie, alebo oboch
sú natoľko prepojené, že ich
bezpečnostné problémy nemôžu byť primerane analyzované alebo vyriešené samostatne [bez ohľadu na interakciu ostatných jednotiek].“ [6, s. 201] – pozn. aut.
5Programový riaditeľ nordic-

ko-pobaltských štúdií a analytik pri COPRI (Copenhagen Peace Research Institute
– Kodanský inštitút pre výskum mieru) – pozn. aut.
6Koncept

sekuritizácie je
jedným z kľúčových prínosov tzv. Kodanskej bezpečnostnej školy, je vyjadrením
intersubjektívneho vytvárania bezpečnosti skrze rečový akt. Teda podľa teórie sekuritizácie nevieme objektívne určiť, či je nejaká otázka bezpečnostnou otázkou.
Vieme iba povedať, že je
prezentovaná ako bezpečnostná otázka, a v prípade,
že je intersubjektívne akceptovaná ako otázka bezpečnosti (za určitých presne špecifikovaných podmienok interakcie medzi sekuritizačným aktérom a jeho obecenstvom), dochádza k úspešnej sekuritizácii. Ňou je daná otázka vyňatá z bežných
politických pravidiel a je jej
pridelená najvyššia priorita,
ktorá ospravedlňuje aj porušenie určitých štandardne
akceptovaných pravidiel. Pre
hlbšiu teoretickú expozíciu
do problematiky pozri [6,
najmä 2. kapitola; 15] stručný úvod taktiež v [5] – pozn.
aut.
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márnou otázkou je, do akej miery je táto skutočnosť relevantná
pre Slovensko.
Ak vezmeme do úvahy existujúci akademický diskurz v oblasti
bezpečnostných spoločenstiev [1; 16; 3], Norden je – minimálne
čo sa týka vlastného vzniku a vývoja bezpečnostných spoločenstiev – viac výnimkou z teoretického rámca, než jeho naplnením.
Ako Wae ver poznamenáva „Škandinávia je pravdepodobne prípad nezamýšľaného mieru“; toto bezpečnostné spoločenstvo
podľa jeho slov „neodráža výnimočné intenzívne spoločenské
ani ekonomické základy“. Tieto boli generované inými ašpiráciami. Konsolidácia a vytvorenie bezpečnostného spoločenstva
je iba ich vedľajším produktom. [14, s. 73 – 76]
Tento nesúlad s teoretickými predpokladmi Waever vysvetľuje
tak, že Norden je subregiónom väčšieho celku a štúdium bezpečnostných komunít je potrebné zamerať na bezpečnostné
komplexy – klustre krajín, ktorých vzájomné vzťahy a dynamika
musia byť brané do úvahy pre pochopenie ich bezpečnosti.4
V takomto prípade by zameranie sa na tento región pre pochopenie vývoja bezpečnostného spoločenstva nebolo práve
najužitočnejšie. Dokonca ak sa prikloníme k analýze regiónov
pomocou teórie bezpečnostných komplexov, môžeme hovoriť
o Norden iba ako o subregióne. Pri bezpečnostnej analýze je
teda potrebné zamerať sa primárne na vývoj v jadre európskeho
(alebo transatlantického) bezpečnostného komplexu (ktorého
súčasťou je aj Slovensko). To ovplyvňuje dynamiku bezpečnosti
a vnímanie ohrozenia v celom bezpečnostnom komplexe.

Norden – príklad pre nasledovanie?
Norden (aj SR) je súčasťou európskeho (transatlantického) bezpečnostného komplexu, ktorého bezpečnostný vývoj je ovplyvnený najmä dianím v centre tohto komplexu. Avšak aj napriek
nemalému významu krajín jadra bezpečnostného komplexu, nie
je možné Sever odsunúť na úplnú perifériu.
Pertti Joenniemi5 vo svojej analýze posúva význam tohto regiónu do odlišného svetla. Zameriava sa na dynamiku vzťahov
medzi Norden a EÚ (teda v rámci bezpečnostného komplexu),
pričom jedným z jeho prínosov je vnímanie Norden ako „avantgardného prúdu, obzvlášť modernej konfigurácie – svojim spôsobom stroja
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pokroku s významnou hodnotou ako šablóna, ktorá je predkladaná ako
tretia cesta, super-Švédsko. Šablóna je pozoruhodná pre svoju úroveň sociálneho štátu a hodnoty, akými sú napríklad transparentnosť spoločnosti.
Okrem toho je Norden vykreslený ako príklad mierumilovnosti a tým, že
sa mu podarilo dosiahnuť tohto postavenia skrze otvorenosť, demokraciu
a racionálnosť.“ [8]
Podľa Joenniemiho je Norden príkladom hodným nasledovania. Norden ako politické spoločenstvo je síce rovnako ako EÚ
postmodernou formou spoločenstva, ale kriticky sa odlišuje faktom, že sa stalo imúnnejším voči sekuritizácii6.
EÚ má črty bezpečnostného spoločenstva (security community),
kým Norden je a-bezpečnostným spoločenstvom (a-security community), ktorým sa stal desekuritizáciou7 – bezpečnosť bola ponechaná na okraji záujmu. Na základe toho Joenniemi postuluje,
že Norden dosiahol čosi, na čo EÚ ešte stále len ašpiruje – štatút
bezpečnostného spoločenstva, ktoré sa posunulo za otázky bezpečnosti.8
Samotné vnútorné vnímanie seba v rámci spoločenstva je primárne dôležité pre pochopenie jeho vnútorného fungovania
a pochopenie možných koordinačných vzorcov v rámci regiónu.
Je však dôležité zamerať sa na vzorce koordinácie v oblastiach,
ktoré sú kritické pre slovenské záujmy, najmä bezpečnostnú politiku9 a budúci vývoj v prípadnej celoeurópskej koordinácii fiškálnej a monetárnej politiky10. Okrem pochopenia koordinácie
v rámci Norden sú pre Slovensko relevantné aj možnosti zlepšenia bezpečnostnej situácie cestou inšpirácie severskými krajinami.

Quo vadis, Norden?
Norden ešte stále aj napriek určitému skepticizmu [8; 9; 13]
zohráva silnú úlohu vo vlastnom vnímaní seba – v identite obyvateľov severu Európy. Vďaka silnej desekuritizácii a severským
hodnotám sa podarilo v porovnaní s kontinentálnou Európou,
relatívne hlbšie integrovať prisťahovalcov, aj keď problémy spojené s kauzou karikatúr proroka Muhammada v Dánsku11
poukazujú na existujúce rezervy v tejto stratégii minimálne v prípade Dánska. Napriek týmto menším trhlinám, Waever postuluje, že „koncentrácia na mimo-bezpečnostné otázky môže byť
správnou bezpečnostnou stratégiou“, [14, s. 71] ktorá pravde-

je proces,
ktorý ide opačným smerom
než sekuritizácia. Z otázok
bezpečnosti riešených mimo politickej sféry, v rámci
exkluzívnej a prioritnej sféry
urgentných záležitostí a mimo bežnej politickej kontroly a zodpovednosti, činí
otázky bežnej politiky, ktoré
podliehajú bežným politickým procedúram diskusie.
Pozri [15] – pozn. aut.

8Waever

poukazuje na nutnosť nevnímať bezpečnosť
ako dichotomickú premennú. Okrem bezpečnosti (security) a ohrozenia, či neistoty (insecurity) poukazuje
na možnosť existencie stavu
a-bezpečnosti (asecurity),
„... zvyčajne tí, ktorí sa necítia ohrození či neisto (insecure), sa automaticky vedome necítia bezpečne, ale
venujú sa iným záležitostiam.“ [14, s. 71] – pozn. aut.

9Pozri prehľad v [11] – pozn.

aut.
10V

tejto oblasti však zatiaľ
nie je možné hovoriť o nejakej celoseverskej koordinácii (Nórsko a Island ani
nie sú členmi EÚ, postoj
Fínska, ktoré je jediné zo
severských krajín súčasťou
EMÚ, sa odlišuje od švédskeho a dánskeho, ktoré si
uchovávajú svoju monetárnu nezávislosť), tvoria sa iba
ad hoc koalície, ktoré sú
však v rámci EÚ bežnou praxou – pozn. aut.
11Táto

kauza, ktorá vyústila
do ‘najväčšej krízy zahraničnej politiky Dánska od druhej svetovej vojny‘, vznietila
vášne vo viacerých muslimských krajinách na Strednom východe a v Ázii. Začala údajne uverejnením
kreslených karikatúr v dánskom denníku Jyllands Posten – potom, čo viacerí karikaturisti odmietli ilustrovať
knihu s muslimskou temati-
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kou. Skutočné príčiny silných protidánskych protestov je ale vhodnejšie hľadať
v agitačnej ceste dánskych
muslimov po Strednom východe, kde roznecovali vášne proti svojej hostiteľskej
krajine a ukazovaním viacerých karikatúr, ktoré v Dánsku nikdy neboli verejne publikované. Vlna protestov
a násilia sa v neskoršom štádiu obrátila aj proti ostatným
škandinávskym krajinám (okrem iného aj vďaka skutočnosti, že v mnohých (nielen)
stredovýchodných krajinách
(podobne ako v SR) sídlia
veľvyslanectvá severských
krajín v jednej budove) –
pozn. aut.
12Spolupráca na občianskej
a komerčnej úrovni funguje
intenzívne, a pobaltské krajiny sú už nejaký čas lacnou
výrobnou „dielňou“ severanov – pozn. aut.
13Ilves, ako ho cituje Lagerspetz, toto ilustruje na príklade podobného slova Jőul
v estónčine, Joulu vo fínčine, Jul vo švédčine, nórčine
a dánčine a Jol v islandčine
[10, s. 53] – pozn. aut.
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podobne povedie k väčšej tolerancii v spoločnosti aj spoločenskému zmieru, než keby sa s problémami prisťahovalectva nakladalo v bezpečnostnom móde s vylúčením politickej diskusie,
alebo posunutím týchto otázok za štandardné pravidla každodennej politiky. Práve táto stratégia môže byť prínosnou aj pre
Slovensko, a primárnou inšpiráciou pre budúce koncepcie najmä
vnútornej bezpečnostnej politiky.
Aj keď krajiny Severu podobne ako ostatné krajiny EÚ hľadajú svoje miesto v Európe, azda najdôležitejšie je sledovať postoj
severských krajín k pobaltským štátom. Hoci sa často hovorí, že
dochádza k vytváraniu pobaltského regiónu či ku kooptácii pobaltských postsovietskych republík do Norden, [cf. 10] bude
mimoriadne zaujímavé sledovať tento proces najmä na oficiálnej
úrovni.12 Aj napriek určitým podobnostiam v kultúrnych koreňoch13 medzi pobrežnými krajinami Baltiku tu totiž existuje
jeden obrovský rozdiel – ako veľmi sú škandinávske krajiny zamerané na silný sociálny štát, tak sú ich postsovietski susedia
zameraní na ekonomický rozvoj podľa neoliberálnej varianty
kapitalizmu. Spôsob, akým sa podarí prekonať tento rozpor
a „nekompatibilitu identít“, bude mať významné dôsledky aj pre
fungovanie a možnosti koaličnej spolupráce v rámci EÚ pre
Slovensko.

Implikácie pre Slovensko

14V

tomto ohľade je potrebné sledovať najmä postoje
Švédska a Dánska, menej už
Fínska a Nórska – pozn. aut.
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Tradične vnímané priame bezpečnostné implikácie vývoja severských krajín sú pre Slovensko minimálne [11]. Omnoho dôležitejšie však pre Slovensko budú postoje severských krajín ku prípadnej koordinácii daňovej a ekonomickej politiky v rámci EÚ
a EEA. Severské krajiny, súčasťou identity ktorých je aj konsociačný model koordinovaného hospodárstva s vysokými štátnymi výdajmi na podporu štedrého sociálneho štátu a vysokým
daňovým zaťažením, sa potenciálne môžu cítiť ohrozené slovenskou ekonomickou stratégiou. Najmä v prípade, že dôjde
k ďalším relokáciám výroby a prípadnej intenzifikácii tlaku na
severský sociálny model14.
Taktiež je dôležité sledovať reakciu severských krajín na našu
stratégiu vzdelanostnej ekonomiky, ktorá v stredno- a dlhodobom horizonte potenciálne môže smerovať k presunu výroby

Andrej NOSKO

s vysokou pridanou hodnotou mimo severský región. Čo sa však
týka prípadnej relokácie výskumu, tento je omnoho nepravdepodobnejší. V prípade vyostrovania implicitnej rétoriky severských krajín voči „slovenskému“ (neoliberálnejšiemu) modelu
hospodárskeho rozvoja je vhodné sformovať koalíciu v rámci
EÚ s krajinami V4,15 pobaltskými krajinami a Veľkou Britániou,
ktorých ekonomický model je nateraz najviac kompatibilný so
slovenským.
Čo sa týka ďalších implikácií, s rastúcim ekonomickým rozvojom a geografickou polohou Slovenska určite v krátko- až strednodobom horizonte dôjde k transformácii Slovenska zo zdrojovej a tranzitnej krajiny prisťahovalcov na ich konečný cieľ.
S touto skutočnosťou sa vynoria problémy, ktoré latentne
v slovenskej spoločnosti pretrvávajú: a to najmä xenofóbia,
rasizmus a extrémny nacionalizmus. Pri riešení týchto problémov, ktoré majú nielen neblahé spoločenské, ale aj ekonomické
dôsledky, si Slovensko určite môže vziať príklad zo strategických
modelov jednania s následkami migrácie a stretu identít u škandinávskych krajín.
Nárast automobilového priemyslu, so sebou taktiež prinesie
zvýšenú koncentráciu robotníkov zo zahraničia, čo si taktiež
bude vyžadovať patričnú odozvu spoločnosti. Hrozí možnosť
extrémisticky orientovanej rétoriky, periférnych politických strán
v snahe mobilizovať krajné spektrum elektorátu. Povinnosťou
oficiálnych miest je utlmovať toto potenciálne spoločenské napätie, tým, že sa tieto otázky nebudú riešiť v bezpečnostnom
móde, ale ako štandardné politické problémy ekonomicky
vyspelej krajiny, v kontexte plnej informovanosti verejnosti
o výhodách otvorenej ekonomickej spolupráce a skutočnosti, že
prisťahovalectvo je pozitívnym znakom vývoja spoločnosti.
Pri reforme školského systému, je potrebné myslieť aj na
meniaci sa kontext, v ktorom sa Slovensko ocitá a pripraviť
osnovy, aj budúcich učiteľov, tak aby boli schopní zvyšovať toleranciu mladej generácie. Pri tomto procese si môžeme vziať
príklad práve zo severanov. Je potrebné sa zamerať na odstránenie implicitných prekážok vo vzdelávacom systéme, ktoré segregujú spoločnosť, čím v spoločnosti vytvárajú skupiny, ktoré sa
dostatočne nepoznajú, nezdieľajú rovnaké hodnoty a občianske
princípy a tým pripravujú živnú pôdu pre extrémizmus, polarizáciu a konflikt v rámci spoločnosti.

5

15Po saturácií veľkých investičných príležitostí vo višegrádskom klastri by mohlo
dôjsť k vyššej kooperácii
a koordinácii a nižšiemu
pnutiu pri snahe o získanie
ďalších priamych zahraničných investícií – pozn. aut.
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Úvod
Cieľom nasledujúceho príspevku je ponúknuť stručnú analýzu
a možný náčrt vývoja bezpečnostného prostredia troch pobaltských krajín (Lotyšsko, Estónsko, Litva) po implementácii
Schengenského systému na ich území.1 Na rozdiel od úvodného
príspevku z ročníku 2003/2004 [6], ktorý sa venoval základnej
politicko-bezpečnostnej charakteristike a postaveniu týchto republík z hľadiska geopolitiky, jeho histórie a vzťahov s Ruskou
federáciou, sa táto analýza zameriava na konkrétne dopady implementácie Schengenského acquis z hľadiska možných bezpečnostných rizík spojených s týmto krokom.
Tento problém je analyzovaný v troch častiach. Prvá časť ponúka stručný náčrt vývoja turbulentných vzťahov medzi pobaltskými republikami a dvoma štátmi SNŠ – RF a Bieloruskom. Jej
účelom je vsadenie analýzy do širšieho kontextu a v súlade
s témou tohto ročníka Panorámy identifikovanie možných
bezpečnostných rizík a napätí v rámci (či prekračujúce rámec)
SNŠ. Druhá časť, ktorá tvorí samotné jadro príspevku, hodnotí
budúci vstup týchto pobaltských krajín do schengenskej zóny
s dôrazom na možnú zmenu bezpečnostných charakteristík celej
oblasti. V tretej časti sa zameriame na konkrétny príklad súvisiaci
so zavedením schengenského systému na území Litvy, ktorá
susedí s ruskou exklávou Kaliningrad a predstavuje teda veľmi
zaujímavú prípadovú štúdiu obsahujúcu bezpečnostný rozmer.
Vzhľadom na priestorové obmedzenia príspevku a snahu zachovať prehľadnosť nie je možné a ani vhodné venovať sa kaž-

1Očakávaný vstup troch pobaltských republík do schengenskej zóny je predbežne
naplánovaný na druhú polovicu roku 2007.
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2Jedným z najviditeľnejších
aktov vzájomnej dôvery počas tohto obdobia bola Jeľcinova podpora pobaltských
republík v otázke nezávislosti, ktorá vyústila v následnú
otvorenú podporu Jeľcinovej
osoby zo strany pobaltských
vlád pri pokuse o augustový
štátny prevrat v RF v roku
1991 – pozn. aut.
3Obecně

je nutné připomenout, že postoj Ruska vůči
pobaltským státům nadále
vychází především z pozice
síly, i když s o poznání menší intenzitou, než tomu bylo
před vstupem pobaltských
států do EU a NATO. Výroky
prezidenta Putina typu „v naší Rize žije 60 % Rusů“ to
jednoznačně dokumentují –
pozn. oponenta.
4Významnou

událostí, minimálně v rámci NATO, se může stát i říjnový summit této
organizace v Rize, který je
ale zatím plánován bez
účasti ruského prezidenta
Putina – pozn. oponenta.

5Z konkrétních fenoménů hra-

jících zásadní roli ve vzájemných vztazích těchto zemí:
vývoj otázky postavení ruské
menšiny v Lotyšsku (problematika naturalizace a jazyková nařízení), otázky spojené
s druhou světovou válkou –
konkrétně odmítání Ruska
uznat okupaci pobaltských
zemí v roce 1940, otázka vyplacení náhrad obětem stalinského teroru, otázka historického hodnocení baltských legionů v rámci ozbrojených sil
nacistického Německa a s tím
spojených konfliktů ohledně
každoročních březnových
vzpomínkových akcí v Rize,
skandál okolo ruského „dokumentárního“ filmu „Pobaltký nacismus“, nebo vměšování Ruska do stíhání sovětských válečných zločinců v Lotyšsku (případ partyzána Kononovse) – pozn. oponenta.
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dej pobaltskej republike osobitne. Pobaltie tu preto ponímame
ako viac či menej koherentný celok zložený z krajín čeliacich
podobným bezpečnostným výzvam.

Pobaltie, Rusko a Bielorusko – vývoj vzťahov
Lotyšsko, Estónsko a Litva sa ako jediné z postsovietskych republík
rozhodli nevstúpiť do SNŠ po rozpade ZSSR. Prešli pomerne komplikovaným a členitým vývojom vzájomných vzťahov s RF, ktoré do
veľkej miery definovali bezpečnosť celého regiónu. [6, s. 110]
Podľa Shifena [11] je možné vývoj baltsko-ruských vzťahov
rozdeliť na tri etapy. Začiatok prvej a relatívne priateľskej etapy
vzťahov možno datovať krátko pred rozpad ZSSR. Táto etapa
bola charakteristická vzájomnou, no krátkou podporou hlavne
v politických otázkach.2 Druhá etapa začína samotným vyhlásením nezávislosti pobaltských republík, ktoré prinieslo hlboké
ochladenie vzťahov spôsobené a neskôr prehĺbené teritoriálnymi
roztržkami, otázkou stiahnutia ruských ozbrojených síl z územia
všetkých troch pobaltských republík, litovskou snahou zabrániť
transportom ruského vojenského materiálu z RF do Kaliningradu
a v neposlednom rade problémom štatútu ruskej etnickej komunity. Tretia fáza vzájomných baltsko-ruských vzťahov sa niesla
v znamení ich mierneho otepľovania a postupnej normalizácie3,
ktorá spolu so snahou integrovať sa do západoeurópskych bezpečnostných štruktúr bola chápaná ako jedna z podmienok zaistenia bezpečnosti v regióne.
S blížiacim sa dátumom vstupu pobaltských republík do
NATO4 a EÚ sa ich vzťahy s RF začali znovu problematizovať
a komplikovať5, keďže zmenená geopolitická situácia po rozpade
ZSSR začala naberať konkrétne obrysy v podobe vytvárania
novej externej hranice EÚ. Bez nadsázky je možné povedať, že
rokovania o vstupe pobaltských krajín do EÚ a ich následný
vstup znamenali začatie ďalšej a kvalitatívne značne odlišnej etapy vo vzájomných vzťahoch. Vstup Lotyšska, Estónska a Litvy
do schengenského priestoru nie je ničím iným, ako logickým
zavŕšením tejto fázy, ktorá dokončuje výraznú zmenu z hľadiska
bezpečnosti v tomto regióne.
Vzťahy Bieloruska s pobaltskými republikami nemali až taký
signifikantný význam pre bezpečnostnú situáciu v oblasti a boli

Michal TRNÍK
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definované hlavne obchodnými kontaktmi Bieloruska so susediacimi Lotyšskom a Litvou. Aj napriek otvorenej proruskej rétorike
bieloruského prezidenta Lukašenka oficiálne vzťahy medzi týmito susedmi neboli nikdy napäté do takej miery ako baltsko-ruské
vzťahy. [4, s. 12] Po úspešnom vstupe pobaltských krajín do EÚ
však možno očakávať očividnejšie prevzatie jej agendy voči Bielorusku, ktorá je poznamenaná vzájomným napätím v oblasti ľudských práv, demokracie a základných slobôd. Je samozrejmé, že
takýto nestabilný a nedemokratický sused môže ovplyvniť regionálnu bezpečnosť regiónu už len svojou existenciou. Bielorusko sa podobne ako RF ocitlo priamo na geografickej hranici
EÚ, ktorej bezpečnosť má garantovať práve implementácia
Schengenských dohôd6 v pobaltských krajinách.

Schengen a dva pohľady na bezpečnosť
(soft vs. hard security)
Baltický región prešiel výraznou zmenou v oblasti nazerania na
jeho bezpečnosť. Niekoľko rokov pred vstupom troch pobaltských republík do EÚ a NATO sa tento región analyzoval
hlavne cez prizmu tradičnej vojensky chápanej bezpečnosti (hard
security), čo môžeme vnímať ako logickú reakciu na zmenu rozloženia síl po rozpade ZSSR. Napriek občasným snahám RF
oživovať toto chápanie bezpečnosti v regióne treba konštatovať,
že pobaltské republiky a s nimi zároveň celá EÚ sa v tejto oblasti
presúvajú do sféry nevojenského konceptu soft security. Tento
koncept je charakteristický riešením problémov ilegálnej migrácie, prevádzania osôb, pašovania zbraní a drog či organizovaného zločinu, ktoré majú pôvod zvyčajne na území RF a Bieloruska. Takmer všetky uvedené problémy sú charakteristické7
pre pobaltské republiky. Vstup týchto krajín do schengenskej
zóny môžeme vnímať ako jeden z hlavných nástrojov EÚ na ich
potlačenie.
Východné rozšírenie EÚ spolu s vytvorením novej vonkajšej
hranice prinieslo problém jej zabezpečenia. Táto otázka je mimoriadne aktuálna práve v pobaltskom regióne, keďže spôsob jej
riešenia môže mať značný dopad nielen na vzťahy jednotlivých
pobaltských republík s RF, ale aj na vzťahy medzi EÚ a RF celkovo. Viacero autorov upozorňuje na to, že riešenie tejto bezpeč-

6Prvá

Schengenská dohoda
bola podpísaná v roku 1985
a vytvorila podmienky na
zrušenie pohraničných kontrol osôb a tovaru medzi
participujúcimi štátmi EÚ.
V roku 1990 bola doplnená
dohodou, ktorá obsahovala
podrobnejšie podmienky týkajúce sa zrušenia cezhraničných kontrol, aplikácie
kontrol na spoločnej vonakjšej hranici participujúcich
štátov, podmienky deľby
zodpovednosti za poskytovanie azylu a ustanovenia
týkajúce sa policajnej spolupráce. K dnešnému dňu je
do schengenského systému
plne zapojených 13 štátov
EÚ. Pre podrobnú charakteristku schengenského systému viď napr. [1].

7Pobaltské

štáty sú tranzitnými krajinami pre pašovanie
drog a zbraní. Prevádzanie
ľudí, organizovaný zločin,
a prostitúcia začali „kvitnúť“
hneď po ich vyhlásení nezávislosti. Pre podrobnú
analýzu stavu ruského organizovného zločinu v Pobaltí
pozri [9].
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nostnej otázky sa môže stať ohniskom nového konfliktu, alebo
začiatkom novej spolupráce medzi EÚ a RF. [13, s. 210]
Implementácia Schengenského acquis v pobaltských krajinách
na jednej strane znamená jasný záujem EÚ zabrániť už vyššie
spomenutým problémom v rámci soft security spojených s jej rozšírením, na druhej strane však počuť varovné hlasy, že môže byť
chápaná ako budovanie nových prekážok8 na ceste zbližovania
štátov SNŠ a EÚ. Implementácia viac ako tritisíc strán Schengenského acquis v pobaltských krajinách okrem očakávaných výsledkov však môže znamenať aj určité bezpečnostné riziká súvisiace práve s jedinečným charakterom a geografickým umiestnením týchto krajín. RF už dlhšie vyjadruje svoju nevôľu voči
striktnému zavedeniu schengenského systému a jeho vízovej
povinnosti, ktorá podľa negatívnych scenárov môže prispieť
k opätovnej destabilizácii a zhoršeniu vzťahov s EÚ. Prípad ruskej exklávy Kaliningrad je najlepšou ilustráciou tohoto problému
a tiež unikátnou výzvou stojacou pred EÚ z hľadiska implementácie Schengenského acquis.
8Ruskí

autori zaoberajúci
s bezpečnosťou podobne
ako niektoré politické špičky
často hovoria o budovaní
novodobého berlínskeho
múru či novej železnej opory, ktorých „konštruktérom”
tentoraz nie je ZSSR, ale EÚ
– pozn. aut.

9Kaliningrad

sa napriek svojej výhodnej lokácii nikdy
nestal prosperujúcim obchodným centrom, ale naopak – stal sa regiónom s vysokou mierou chudoby, korupcie, najvyšším výskytom
AIDS v Európe a centrom
pašovaného tovaru, ako sú
drogy a zbrane. [7] Kaliningrad je často označovaný
za pobaltský Hongkong, Západný Berlín 21. storočia, či
za rúcajúcu sa ruskú provinciu, ktorá si vyslúžila
povesť oblasti, kde sa organizovaný zločin stal endemickým a systémovým prvkom. [3, s. 7]
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Problém zvaný Kaliningrad
Ruská exkláva Kaliningrad susediaca s Litvou zosobňuje a je jedným z najproblematickejších aspektov vstupu pobaltských krajín
do schengenskej zóny. Ak sme pobaltský región charakterizovali
ako zónu, kde sa darí organizovanému zločinu, pašovaniu drog
a zbraní, pre Kaliningrad toto označenie platí dvojnásobne9. Potenciálne môže znamenať najväčšiu bezpečnostnú hrozbu nielen
z hľadiska soft ale v dlhodobom horizonte aj hard security nielen
pre Litvu či baltický región, ale pre celú EÚ a jej bezpečnostnú
štruktúru.
Základným problémom Kaliningradu je okrem nižšie uvedených skutočností bola v súvislosti so vstupom Litvy do schengenského systému a sprísnenia vízovej povinnosti jeho geografická lokácia. Tá mala znamenať neobvyklú a bezprecedentnú prekážku pre ruských občanov, ktorí by pri ceste na územie
vlastného štátu museli cestovať cez územie EÚ s platnými
schengenskými vízami. Predzvesť takéhoto problému na istý čas
poznamenala vzťahy medzi RF a EÚ, no nakoniec sa ho podarilo vyriešiť dodatkom k Schengenským dohodám, ktorý zaru-
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čuje zjednodušený pohyb osôb cestujúcich z a do Kaliningradu
[12]. Prísna implementácia Schengenských dohôd zo strany pobaltských krajín je len ťažko spochybniteľným krokom, berúc do
úvahy riziká z hľadiska soft security.
V súčasnosti je veľmi ťažké predpovedať, či sa EÚ podarí plne
stabilizovať kaliningradskú oblasť aj po plnom zavedení Schengenských dohôd v Litve. Súčasné ukazovatele Kaliningradu napriek dotáciám z RF a tiež z fondov EÚ [2] nie sú príliš povzbudivé a dlho nasvedčovali prehlbovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi Kaliningradom a jeho západnými susedmi.
Doterajší postup a vývoj však ukazuje, že hoci Kaliningrad ešte
stále má potenciál stať sa zdrojom napätia medzi EÚ a RF (či už
z hľadiska soft alebo hard security), obe strany prejavili záujem sa
tomuto variantu vyhnúť. Podľa prehlásení ruských vysokých
predstaviteľov pre Kaliningrad má RF záujem o strategické partnerstvo s EÚ, ktorého pilotným projektom môže byť práve Kaliningrad. Exkláva by sa tak mohla stať centrom ekonomickej
spolupráce v baltickom regióne. [10, 5]
Vstup pobaltských krajín do schengenskej zóny tak so sebou
napriek zjavným výhodám pri riešení problémov z oblasti soft
security môže niesť aj určité riziká, ktorých Kaliningrad bol a do
istej miery ešte stále je názorným príkladom.

Implikácie pre Slovensko
Vstup do schengenskej zóny v roku 2007 čaká podobne ako
pobaltské štáty aj SR. Hoci geografická poloha SR nie je tak komplikovaná z hľadiska jeho bezpečnosti, budeme tvoriť súčasť východnej hranice EÚ. Akékoľvek paralely medzi zavádzaním a dopadmi schengenského systému na bezpečnosť v Pobaltí a v SR by
boli zrejme príliš zjednodušujúce a nepatričné, keďže bezpečnostná situácia v oboch regiónoch je do značnej miery odlišná.
Aj napriek tomu je možné povedať, že hranica SR s Ukrajinou,
ktorá sa stane externou hranicou EÚ, taktiež čelí problémom
z oblasti soft security ako nelegálna migrácia, prevádzanie osôb či
pašovanie rôzneho tovaru. Ich objem však zďaleka nie je porovnateľný so situáciou v Pobaltí. Implementácia Schengenského
acquis a jehoy úspešné zavedenie do praxe by preto nemali znamenať signifikantnejšie bezpečnostné riziko pre SR a EÚ. Komp239
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likácie sa môžu vyskytnúť práve pri sprísnených kontrolách
slovensko-ukrajinskej hranice a zavedení vízového režimu, ktorý
z hľadiska cezhraničnej spolupráce a malého pohraničného styku
môže negatívne ovplyvniť ekonomickú, sociálnu, kultúrnu a politickú dimenziu života v pohraničnej oblasti.
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Úvod
Pokiaľ chceme všeobecne charakterizovať rok 2005 pre Rusko,
musíme zdôrazniť, že sa jedná síce o relatívne úspešný rok, ale
nie o rok nejakých extra výsledkov. Po druhé, jedná sa o rok
reinkarnácie prezidentstva Vladimíra Putina. Po období pomalého zníženia podpory prezidenta sa počas roka 2005 jeho popularita opäť vyskočila do pôvodnej výšky. Súvisí to nielen
s úspechmi, ale predovšetkým s tým, že spoločnosť opäť začala
veriť, že sa situácia zlepší. Ale zatiaľ sa stabilita nestala zdrojom
pre politický a ekonomický rozvoj.
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Vnútorná politika Ruskej federácie
Politické vedenie
Pre ruskú štátnu moc bol rok 2005 vcelku „tichý“. Nestalo sa
nič, čo by mohlo naštrbiť atmosféru dôvery medzi vedením
štátu a spoločnosťou. Neboli zaznamenané žiadne veľké
teroristické útoky (ako v divadle na Dubrovke v roku 2002 či
v Beslane 2004), žiadne veľké politické škandály. Jediné, čo
pobúrilo verejnú mienku, bola realizácia nepopulárneho
zákona o monetizácii úľav. Ale aj v tomto prípade protesty
trvali len niekoľko týždňov. Profit rozpočtu umožnil vláde,
aby niekoľkonásobne zvýšila kompenzačné výplaty. Imidž
vlády v zahraničí naštrbilo aj schválenie zákona o nevládnych
organizáciách. V tomto prípade však treba brať do úvahy, že
Rusko podobný zákon doteraz nemalo a preto sa pokúsilo
určitým spôsobom legislatívne „ošetriť“ fungovanie nevládnych organizácií na svojom území.
Počas jesene 2005 sa Kremeľ stal iniciátorom rozsiahlych
národných projektov v sociálnej sfére. Výsledkom tohto bolo, že
z verejného povedomia začali byť obavy z budúcich sociálnych
reforiem s nevyhnutným negatívnym dopadom na obyvateľstvo
vytláčané pocitmi približujúceho sa rozvoja v sociálnej sfére.
To, že bol za zodpovedného za realizáciu národných projektov vo vláde menovaný Dmitrij Medvedev (prvý podpredseda
vlády RF), umožňuje hovoriť o tom, že práve národné projekty
sa majú stať najsilnejším sociálnym faktorom, na základe ktorého sa môže zrealizovať „odovzdanie moci“ v roku 2008.
Samotný prechod Medvedeva z pozície riaditeľa prezidentskej
administrácie na formálne nižší, ale perspektívnejší post prvého
podpredsedu vlády je možné ponímať ako začiatok popularizácie najpravdepodobnejšieho nástupcu súčasného prezidenta.
Perspektívnosť postu prvého podpredsedu vlády tkvie v prvom rade v tom, že po určitom čase môže zaujať miesto predsedu vlády. Môžeme tvrdiť, že po vymenovaní Medvedeva sa možné odvolanie súčasného premiéra Ruska Michaila Fradkova stalo
jedným z faktorov politického procesu v Rusku. Po odvolaní
Fradkova môžeme hovoriť o viacerých možnostiach na poste
predsedu vlády:
Medvedev sa stáva predsedom vlády. V tomto prípade nie
je potrebné očakávať podstatné zmeny v rámci vlády. Tento
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krok bude symbolizovať pridržiavanie sa predtým zvoleného
smeru (realizácia národných projektov,...) a zdôrazní plánovaný
charakter výmeny premiéra (vymenovanie Medvedeva je len
etapa jeho kariéry, neskôr ho očakáva prezidentstvo).
Predsedom vlády sa stáva „neočakávaný“ človek – presne
taký, akým bol predstaviteľ Ruska v EÚ Michail Fradkov pred
svojim vymenovaním v roku 2004. V tomto prípade môžeme
hovoriť o súčasnom riaditeľovi prezidentskej administrácie
Sergejovi Sobianinovi, alebo o predsedovi parlamentu Borisovi
Gryzlovovi. Ich menovanie sa môže stať krokom k formovaniu
straníckeho kabinetu, ktorého vedenie na seba v budúcnosti prevezme odchádzajúci Vladimír Putin. Pritom nie je samozrejmé,
že v budúcnosti Sobianina alebo Gryzlova očakáva prezidentská
budúcnosť.
Nástupcom Fradkova sa môže stať aj človek – „silná
ruka“. Toto môže byť vyvolané eskaláciou teroristickej hrozby
alebo iných faktorov ohrozujúcich štát. Tým pádom bude
žiadaný silový premiér. V tomto prípade je možné, že sa ním
stane Sergej Ivanov (súčasný minister obrany a podpredseda
vlády RF).
Predsedom vlády sa stane osoba, s ktorou sa absolútne
predtým nepočítalo. Takým človekom sa môže stať liberálne
mysliaci byrokrat a pritom nie z Petrohradu. Ale sú aj iné možnosti.
Predpokladalo sa, že Kremeľ začne počas roka 2005 „čistku“
gubernátorov (v súvislosti s prechodom od princípu priamej
voľby gubernátora na princíp, keď gubernátora volí parlament
príslušného subjektu federácie na základe odporúčania prezidenta). Napokon tomu tak nebolo. Pôvodne mala z 88 subjektov RF
v 43 prebehnúť rotácia gubernátorov. Ale reálna zmena prebehla
len v 11 regiónoch. Pričom v troch prípadoch bola rotácia vynútená (Kabardíno-Bulkaria, Altaj a Tjumeňská oblasť). V ďalších troch regiónoch (Tula, Ivanovo a Nižnij Novgorod) komunistických gubernátorov vymenili za „hospodárov“. Ďalšie 4 hlavy regiónov – Dmitrij Ajackov (Saratov), Vladimír Jegorov (Kaliningrad), Boris Govorin (Irkutsk) a Alexandr Dzasochov (Severné Osetsko) – boli požiadané, aby odstúpili. A jeden bol
odvolaný – hlava Koriakského autonómneho okruhu. Z tohto
vyplýva, že pre Kremeľ nebolo natoľko dôležité vymeniť gubernátorov, ako disponovať takouto možnosťou.
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Opozícia
Bezo sporu je uplynulý rok jedným z najhorších pre tradičnú
opozíciu, či už ľavicovú, alebo liberálnu. Počas minulého roka
vývoj opozičného hnutia prebiehal na pozadí ďalšej marginalizácie pravice aj ľavice – všetkých, ktorí vystupujú ako oponenti
Kremľa. Je faktom, že za podmienok, keď strana moci zaberá
takmer všetok verejný politický priestor a samotný politický program je zostavovaný v Kremli (tým viac, že prezident neustále
disponuje veľmi vysokou popularitou), to ani ináč nemohlo byť.
Tým viac, že príjmy občanov neustále rastú a aj preto volebný
potenciál opozície neustále upadá.
Ale rok 2005 ukázal aj existenciu v spoločnosti skrytých politických prúdov, ktoré majú slušnú perspektívu dosiahnuť určitý
úspech na ruskej politickej scéne. Myslíme tým predovšetkým
nacionalistov – tak „čistých“, ako aj so sociálnym príklonom.
Aby bolo takýmto mimosystémovým silám znemožnené ohroziť
súčasnú politickú scénu, Kremeľ stavil na novú mládežnícku
politiku. „Naši“, „Mladá garda“ a iné organizácie majú za úlohu
predovšetkým neutralizovať vpád živelného prvku do politiky.

Severný Kaukaz
Rok 2005 sa v Čečensku prakticky začal likvidáciou Aslana
Maschadova, poľného veliteľa separatistov (8. marca). Týmto
odpadla možnosť rokovania medzi Moskvou a separatistami.
Smrť Maschadova však bola len jedným z prvkov čečenského
riešenia. Druhým, oveľa podstatnejším faktorom stabilizácie situácie v Čečensku bola tzv. „kadyrizácia“ republiky. Pozícia
súčasného predsedu vlády Čečenska Ramzana Kadyrova sa veľmi posilnila po uskutočnení volieb do republikového parlamentu (december 2005), kam sa dostali len tie strany, ktoré si získali
podporu vtedajšieho podpredsedu vlády. Za podmienky, že práve parlament schvaľuje kandidatúru navrhnutú Kremľom, šance
Kadyrova zaujať prezidentský post značne vzrástli. Zatiaľ je jedinou prekážkou pre Kadyrova jeho vek. Prezidentom Čečenska
sa môže stať človek, ktorý dosiahol vek minimálne 30 rokov.
Kadyrov tento vek dosiahne 5. októbra 2006. Potom sa stane
reálnou možnosť odstúpenia súčasného prezidenta Alu Alchanova.
Jedinou prekážkou pre realizáciu tohto scenára by sa mohla
stať pozícia Kremľa, kde sa čoraz častejšie ozývajú hlasy o neprí246
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pustnosti sústredenia fakticky neohraničenej moci v rukách
Kadyrova. Tento proces sa začal špeciálnou správou predstaviteľa prezidenta RF v Južnom federálnom okruhu, ktorý bol
zasvätený situácii na severnom Kaukaze. Senzačnými boli nielen
závery vypracované v správe, ale predovšetkým plán Dmitrija
Kozaka (100 % Putinovho človeka) zverejniť informácie o veľmi negatívnej sociálno-ekonomickej a politickej situácii v regióne. Veď závery, ktoré obsahovala správa, ostro kontrastovali
s tradičnou metodikou pripisovania všetkých problémov regiónu
útokom financovaným zo zahraničia stúpencami wahhábizmu.
Zo správy Kozaka pramení, že hlavné bezpečnostné hrozby na
severnom Kaukaze majú „domáci“ pôvod. V prvom rade sa
jedná o skorumpovanosť a klanový charakter vládnucej elity [6].
Následkom tohto je neefektívne využívanie prostriedkov prideľovaných centrom, rast tieňovej ekonomiky, nízka životná úroveň populácie, pripravenosť ľudí hľadať uplatnenie inde. Aj na
strane náboženských radikálov a militantov.
V priebehu roka 2005 sa federálne centrum neodvážilo vyvodiť vážnejšie organizačné závery z Kozakovej správy. Takto to
ale nemôže ostať dlho. Napríklad situácia v Kabardino-Bulkariji
sa takmer dostala spod kontroly následkom útoku miestnych
wahhábistov (október 2005). Pokus militantov o prevzatie kontroly nad Naľčikom nebol úspešný, čo nám umožňuje hovoriť
o prvom veľkom úspechu nového systému prevencie voči teroristickým hrozbám. Ale aj povrchná analýza zostavy útočníkov
(jednalo sa prevažne o mládež) nám umožňuje pozorovať rastúcu radikalizáciu najaktívnejšej časti populácie regiónu.

Dagestan
Kvôli kríze, v ktorej sa ocitol Dagestan, je potrebné venovať
tomuto subjektu Ruskej federácie zvláštnu pozornosť. Súperenie
o moc prebiehalo v republike už dlho. Ale za posledného pol
druha roka už natoľko eskalovalo, že sa stala aktuálnou otázka
celistvosti Dagestanu. Vplyv opozície vzrástol natoľko, že dokázala fyzicky ustanoviť kontrolu nad niektorými oblasťami
republiky. Seriózne sa hovorilo o vypuknutí občianskej vojny.
Prvý konkrétny úspech sa podarilo dosiahnuť až 16. februára
2006, keď po stretnutí s Putinom dobrovoľne podal demisiu
dlhoročný líder republiky Magomed-Ali Magomedov. Štátna
rada republiky túto demisiu prijala.
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V Dagestane bola zrealizovaná prezidentská administratívna
reforma. Už 20. februára 2006 Národné zhromaždenie absolútnou väčšinou hlasov schválilo na poste prezidenta Muchu Alijeva,
ktorého navrhol Kremeľ. Na rozdiel od kolegiálneho mocenského
orgánu – Štátnej rady, prezident sústredil v svojich rukách všetku
výkonnú moc. Post predsedu Národného zhromaždenia zaujal
Magomedsalam Magomedov – syn bývalého lídra republiky.
Takto vo vládnych štruktúrach prebehla rošáda v prospech
avarských tuchumov (etnických klanov), ktoré už dlho ašpirovali
na najvyššiu moc. Navrhnutím Alijeva na post prezidenta sa
Moskva pokúša vyriešiť predovšetkým dva problémy. Na jednej
strane sa predstaviteľ najpočetnejšej národnosti v republike
konečne stal lídrom Dagestanu. Toto by malo uspokojiť ich národné ambície. Na strane druhej voľba padla na najoptimálnejšiu
a najlojálnejšiu kandidatúru z hľadiska Kremľa.
Magomedovov darginský klan výmenou za jeho dobrovoľné
odstúpenie získal post predsedu Národného zhromaždenia. Vo
vedení krajiny ostali tí istí ľudia, len sa vymenili kreslá. Po demisii
svojho predsedu prestala byť Štátna rada najvyšším orgánom výkonnej moci. Svojím spôsobom sa jednalo o unikátny jav. V mnohonárodnostnom Dagestane, kde ani jedna národnosť
nedisponuje ani tretinou celkovej populácie republiky, bola takáto forma vládnutia optimálna. Avarci disponujú pomernou väčšinou. Ich podiel medzi populáciou predstavuje len 27 % [3],
a preto tu priame prezidentské voľby vyzerajú ako utópia. Dagestanský volič totiž hlasuje podľa etnického princípu. Toto perfektne chápali v 90. rokoch a preto odmietli inštitút prezidenta
a vytvorili Štátnu radu. Tá bola tvorená z predstaviteľov 14 najpočetnejších národností, ktorí následne volili predsedu. Týmto sa
dodržiavala etnická rovnováha. Hlava štátu – Dargínec – vyhovoval väčšine Dagestancov, ktorí boli za to, aby vládol predstaviteľ
druhej najväčšej národnosti (16 %). Ale totálna korupcia elity
postavila proti Štátnej rade väčšinu populácie. Preto treba v najbližšej budúcnosti očakávať posilnenie klanovo-etnického súperenia. Rovnováha bola narušená a očakáva sa prerozdelenie
moci. Berúc ohľad na nové podmienky je budú musieť byť
vytvorené nové orgány a zadržiavacie mechanizmy. Všetko toto
bude prebiehať na pozadí teroristických útokov a ozbrojených
stretov. Je samozrejmé, že neskončia príchodom Alijeva k moci,
ale pozitívom je, že sa zatiaľ darí vyhýbať rozsiahlemu chaosu.
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O nič menej dramaticky nebude vyzerať ani súperenie o kreslo primátora Machačkaly (hlavné mesto Dagestanu). Súčasný
primátor Said Amirov určite vo voľbách zvíťazí, ale je otázne, či
s tým budú súhlasiť jeho súperi. Treba brať do úvahy, že Dargínec Amirov už nebude disponovať možnou podporou hlavy
Dagestanu.
Problémom je aj to, že i v prípade uzavretia dočasného prímeria medzi hlavnými klanmi v Dagestane môžeme očakávať aktivizáciu stúpencov wahhábizmu. Dominujúce postavenie v ich
džamá’atoch patrí v súčasnosti Avarcom, kým predstavitelia juhodagestanských národností – Lezgíni a Tabasaranci tam prakticky nefigurujú. Pozície wahhábistov sú obzvlášť silné v horách.
Kremľu sa síce podarilo vyhnúť okamžitému výbuchu, ale zatiaľ
sa mu nepodarilo implementovať žiadne podstatné zmeny do
života republiky.

Formovanie systému boja proti terorizmu
na severnom Kaukaze [1]
Útok extrémistických bánd na Ingušsko (v noci na 22. júna 2004)
a zajatie rukojemníkov v Beslane (1 – 3. septembra 2004) sa
prekryli s obdobím reforiem v Ministerstve vnútra (MV) Ruskej
federácie a v Federálnej služby bezpečnosti (FSB), ktoré prebiehali
v rámci administratívnej reformy vlády RF, ale neboli spojené
s teroristickými útokmi na severnom Kaukaze. Po teroristickej
akcii v Beslane Vladimír Putin vydal pokyn zapracovať do reforiem aj skúsenosti z tohto útoku a podpísal nariadenie „O okamžitých krokoch pre zvýšenie efektivity boja proti terorizmu“.
Na jar 2005 boli štruktúrne reformy MV a FSB ukončené.
Reformované boli: systém riadenia jednotiek, ktoré plnia na severnom Kaukaze protiteroristické funkcie; algoritmus riadenia
činnosti silových štruktúr v prípade uskutočnenia diverznoteroristického útoku v regióne; mechanizmy zberu a analýzy
spravodajských informácií o lídroch nelegálnych ozbrojených
formácií na území severného Kaukazu a ich kurátoroch v zahraničí; taktika fungovania špeciálnych jednotiek v regióne.
Koordinácia a výmena informácií medzi silovými štruktúrami
na severnom Kaukaze má nasledovné špecifiká. V súčasnosti
v tomto regióne fungujú dve koordinačné centrá pre boj proti
teroristickým ozbrojeným formáciám: Regionálny operačný štáb
pre realizáciu protiteroristickej operácie na území severného
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Kaukazu (ROŠ) a podriadený ROŠ Spoločná skupina vojsk na
severnom Kaukaze (SSV).
ROŠ vznikol v januári 2001. Najprv ho viedol zástupca riaditeľa FSB – riaditeľ Odboru pre ochranu ústavného poriadku
a boja proti terorizmu. Ale 4. júla 2003 prezident Putin podpísal
nariadenie, v súlade s ktorým sa zodpovednosť za riadenie ROŠ
prekladala na MV. Fakticky však ROŠ ostal pod kontrolou FSB,
keďže na post náčelníka ROŠ boli menovaní vždy len generáli
FSB po tom, ako ich preložili do kádrov MV. Tento princíp sa
po Beslane nezmenil a formálna zodpovednosť za činnosť ROŠ
leží na MV. V súčasnosti sa ROŠ nachádza v štádiu reformy.
SSV na severnom Kaukaze vznikla koncom septembra 1999
a začala fungovať od 26. decembra 1999. Jej poslednou veľkou
operáciou bola likvidácia skupiny Ruslana Gelajeva v okolí
obce Komsomoľskoje v marci 2000. Potom čečenské formácie
prešli na diverzno-teroristické metódy vedenia vojny. Od samého začiatku boli za veliteľov SSV menovaní generáli ozbrojených síl. 27. júla 2005 bol za nového veliteľa SSV vymenovaný zástupca veliteľa vnútorných vojsk MV RF Jevgenij Lazebin. Takto aj druhá štruktúra pre koordináciu činnosti silových
rezortov v boji proti terorizmu na severnom Kaukaze prešla
pod kontrolu MV.
V Rusku až do augusta 2004 platilo, že v prípade zajatia rukojemníkov boli veliteľmi operačných štábov osoby v postavení
minimálne zástupcu riaditeľa silového rezortu predstavujúceho
federálnu moc. Tento princíp sa zmenil po útoku militantov na
Ingušsko v lete 2004. 16. augusta 2004 prezident Putin vymenoval 12 plukovníkov Vnútorných vojsk za veliteľov nových štruktúr – Skupín operačného riadenia (SOR), ktoré boli vytvorené
v každom regióne Južného federálneho okruhu. Tie zahŕňajú jednotky operačného a špeciálneho určenia Vnútorných vojsk MV,
Ministerstva obrany a Ministerstva pre krízové situácie. Veliteľ
SOR získal štatút zástupcu riaditeľa regionálnej antiteroristickej
komisie a stal sa tak druhou osobou (po hlave regiónu), ktorá je
zodpovedná za boj proti terorizmu v danom subjekte federácie.
V prípade zajatia rukojemníkov alebo útoku militantov sa veliteľ
SOR automaticky stáva veliteľom operačného štábu a má právo
prijímať nevyhnutné rozhodnutia bez koordinácie s Moskvou.
Medzi pozitívne výsledky reformovania silových štruktúr na
severnom Kaukaze môžeme zaradiť vznik regionálnej správy
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Centra špeciálneho určenia FSB pre Južný federálny okruh v lete
2005 v Dagestane.
Na jeseň 2004 sa začalo zvyšovanie počtov jednotiek Vnútorných vojsk MV RF dislokovaných na severnom Kaukaze.
Bolo prijaté rozhodnutie rozšíriť počty v 49. samostatnej brigáde
operačného určenia. Doplnkové sily Vnútorných vojsk budú nasadené v Krasnodarskom kraji, Dagestane, Karačajevo-Čerkesii,
Kabardíno-Bulkariji a Kalmycku. V týchto regiónoch taktiež
vzniknú SOR. Bol zmenený aj princíp velenia Vnútorným vojskám. V júni 2005 Putin podpísal nariadenie, ktoré vo Vnútorných vojskách zavádza novú vojensko-administratívnu štruktúru
– regionálne velenie.
Početnosť vojsk Ministerstva obrany v severokaukazskom
regióne taktiež narastá. V Bamute, Vedene a Šatoji budú dislokované špeciálne armádne jednotky 42. motostreleckej divízie.
V Botlichu bude dislokovaná horská brigáda.
Pokračuje urýchlená profesionalizácia vojenských jednotiek,
ktoré sú dislokované na severnom Kaukaze. V roku 2005 bolo
profesionalizovaných 6 vojenských jednotiek severokaukazského vojenského okruhu, medzi nimi dve brigády špeciálneho
určenia (Krasnodar a Batajsk), 205. samostatná motostrelecká
kozácka brigáda (Buďonnovsk), a taktiež 503. motostrelecký
pluk v Ingušsku. Do konca roku 2007 početnosť profesionálnych vojakov v severokaukazskom vojenskom okruhu bude
predstavovať 45 701 ľudí, čiže 4 plné divízie. V rokoch 2006 –
2007 bude profesionalizovaná brigáda námornej pechoty v Dagestane (Kaspijsk), niekoľko plukov 19. motostreleckej divízie
(Vladikavkaz) a taktiež 135. motostrelecký pluk (KabardínoBulkarija).
Rozširuje sa aj skupina síl FSB na Severnom Kaukaze, predovšetkým však vďaka zvyšovaniu počtov síl Pohraničnej služby
FSB v regióne. V budúcnosti sa bude jednať o najpočetnejšiu
regionálnu pohraničnú správu v regióne, keďže bude zahŕňať
vyše 40 jednotiek.
Môžeme konštatovať, že v rámci reformy bezpečnostných
zložiek na severnom Kaukaze bolo urobené veľa, ale nebol
vyriešený jeden veľmi podstatný problém. Počas roku 2005
v Rusku nebolo vytvorené jednotné koordinačné centrum všetkých rezortov angažujúcich sa v boji proti terorizmu. Čiže problém koordinácie a výmeny informácií medzi Federálnou službou
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bezpečnosti, Ministerstvom vnútra, Službou pre zahraničnú rozviedku, Federálnou službou ochrany a Ministerstvom obrany stále nie je vyriešený.

Zahraničná politika Ruskej federácie
Zahraničná politika Ruska v SNŠ
Bielorusko
Počas ekonomického fóra Ruska a Bieloruska, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2005, sa hovorilo o veľkých úspechoch a hlbokej integrácii. Ale práve počas roka 2005 sa stalo očividným,
že v praxi prebieha proces divergencie ekonomík oboch krajín.
Mení sa geoekonomická orientácia Minska a Bielorusko sa vzďaľuje od Ruska.
Tým najpresnejším indikátorom pripravenosti Ruska a Bieloruska na integráciu je obchod. V roku 2005 bieloruské ekonomické subjekty nakúpili o 12,7 % ruských tovarov menej než
v roku 2004. Bieloruský export do Ruska sa taktiež znížil o 10,9 %
a postupne je nahradzovaný dodávkami z iných krajín [4].
Množstvo nevyriešených problémov v spoločnej dopravnej
„sfére“ je odrazom rastu protekcionizmu z oboch strán a svedčí
o absencii spoločného ekonomického priestoru v danom
trhovom segmente. Okrem toho, bieloruské spoločnosti fungujúce na ruskom trhu aj ruské spoločnosti pracujúce v Bielorusku
čoraz viac pociťujú nerovnosť podmienok podnikania. Priame
a skryté dotovanie priemyslu a poľnohospodárstva bieloruským
štátom nielen pokračuje, ale čoraz viac sa aktivizuje. Poskytovanie nepriamych dotácií veľkým spoločnostiam, ktoré prekáža
zdravej konkurencii, predstavuje porušenie záväzkov zakotvených v zmluvách s Ruskom. Pri zhoršení politických vzťahov
sa kríza bieloruského exportu na východný trh stáva nevyhnutnou, obzvlášť pokiaľ sa zníži intenzita dodávok ropy na rafinérie
v Bielorusku. A pritom práve ruský trh je hlavným garantom
ekonomickej bezpečnosti Bieloruska.
Nepokročilo sa ani v projekte vytvorenia spoločnej meny.
Plán, ktorý predpokladal zavedenie ruského rubľa v Bielorusku,
je pre Minsk neprijateľný kvôli rôznej ekonomickej politike
oboch krajín. Štátny majetok Bieloruska sa nie je schopný systé252
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movo integrovať so súkromným majetkom v Rusku. Okrem
toho Minsk úplne vylučuje samotnú myšlienku vzájomného
prieniku kapitálu.
Kým v roku 2004 sa exportná situácia v Bielorusku vyvíjala
v prospech ruského ekonomického priestoru, v roku 2005 sa
podstatne zmenila. Jedni analytici sa to pokúšajú vysvetliť prechodom na nový princíp platby DPH od 1. januára 2005. Podľa
názoru iných príčina tkvie v tom, že pre Minsk sa výhodnejšími
a perspektívnymi stali západné trhy. Západ nakupuje čoraz viac
bieloruskej produkcie, vrátane strategickej – jedná sa o ropnú
produkciu. Po Rusku Bielorusko najviac exportuje do Holandska a Veľkej Británie. Dokonca aj USA zvýšili import z Bieloruska takmer o 50 %. [5]
Sú možné nasledovné možnosti vývoja vzťahov medzi Minskom a Moskvou:
1. Inerčná cesta. Proces zjednocovania pokračuje, ale principiálne otázky a problémy stále nie sú riešené.
2. Novátorský strategický model. Rusko a Bielorusko sa
rozvíjajú v rámci Spoločného ekonomického priestoru
berúc do úvahy záujmy všetkých členov tejto organizácie.
3. „Postsovietske vädnutie“. Vzťahy Bieloruska a Ruska
ako členov SNŠ sa vyvíjajú v kontexte evolúcie SNŠ.
V tomto prípade môžeme očakávať faktický krach integračných procesov.
Ukrajina
Rok 2005 bol pre rusko-ukrajinské vzťahy veľmi negatívny.
V prvom rade k tomu prispel spor o plyn medzi ukrajinským
Naftogazom Ukrajiny a Gazpromom (podrobnejšie o spore
píšem v inej časti). Okrem toho sa vyhrotila otázka okolo čiernomorskej flotily, ktorá je dislokovaná na Kryme, opäť nebola
vyriešená otázka rozhraničenia Kerčenského prielivu a Azovského mora. Parlamentné voľby (marec 2006) nijako zásadne
neovplyvnili rusko-ukrajinské vzťahy.
Moldavsko
Počas uplynulého roka pretrvávali aj napäté rusko-moldavské
vzťahy. Hlavnou príčinou je podpora separatistického režimu
v Podnestersku Ruskom, ktorá pokračovala aj v rokoch 2005 –
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2006. Rusko dokonca poskytlo Podnestersku humanitárnu pomoc potom, ako Moldavsko a Ukrajina zaviedli nové colné
pravidlá, ktoré negatívne ovplyvnili export z Podnesterska. K napätým vzťahom prispel aj fakt zvýšenia ceny plynu pre Moldavsko Gazpromom.
ˇ Kaukaz
Juzný
Proces zhoršovania rusko-gruzínskych vzťahov pokračoval aj
v roku 2005, napriek tomu, že v máji 2005 bol odstránený jeden
z najväčších problémov v rusko-gruzínskych vzťahoch. Ministri
zahraničia oboch krajín podpísali dohodu o stiahnutí ruských
vojenských základní z Batumi a Achalkalaki do roku 2008. Sťahovanie sa začalo ihneď po podpise zmluvy. Počas roka sa však
vyostrilo napätie okolo Južného Osetska, svoje urobili požiadavky Gruzínska týkajúce sa zmeny formátu rokovaní o riešení
konfliktu v Južnom Osetsku, výbuchy plynovodu na území
Ruska, následkom čoho sa Gruzínsko ocitlo v energetickej kríze
(paradoxne bolo z uskutočnenia výbuchov obvinené Rusko). Je
zaujímavé, že napriek degradácii diplomatických vzťahov ostalo
hlavným investorom do gruzínskej ekonomiky práve Rusko.
Tradičným problémom vo vzájomných vzťahoch je ruská podpora separatistickým režimom v Abcházsku a Južnom Osetsku.
Na druhej strane ani samotné Gruzínsko neprispieva k normalizácii vzťahov. Neustále obviňovanie Ruska z mnohých, resp.
prakticky všetkých hriechov negatívne ovplyvňuje vzájomné
vzťahy. Treba poznamenať, že MZV RF na viaceré obvinenia
ani nereaguje.
Stabilné a vyvážené vzťahy má Rusko s Azerbajdžanom.
V Moskve považujú túto krajinu skôr za spojenca, než za nepriateľa. Počas roka 2005 sa v Azerbajdžane nekonala „farebná“
revolúcia (nesplnili sa očakávania niektorých západných pozorovateľov v spojitosti s parlamentnými voľbami) a tým pádom
sa krajine podarilo zachovať si stabilné politické vzťahy s Ruskom aj napriek tomu, že sa pravidelne obracia na Západ. Vzťahy
medzi oboma krajinami sú aj preto stabilné, že sa Moskva
nepokúša nanucovať Baku svoju politickú vôľu a Azerbajdžan je
zainteresovaný v stabilných ekonomických vzťahoch s Ruskom.
Ekonomika Azerbajdžanu je maximálne závislá na ruskej. Vzájomné vzťahy neovplyvnil ani fakt, že od roku 2006 nakupuje
Azerbajdžan plyn od Ruska za vyššie ceny.
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Arménsko je dnes jedinou krajinou na južnom Kaukaze, kde
je zaistená vojenská prítomnosť Ruska – vojenská základňa
v Gumri. Túto základňu Arménsko považuje za nevyhnutnú záruku svojej národnej bezpečnosti. Pre Rusko je Arménsko dôležité aj tým, že je z troch krajín južného Kaukazu najmenej zapojené do integračných projektov NATO. Obrat tovaru medzi
oboma krajinami za rok 2005 stúpol takmer o 40 % a prevýšil
260 mil. USD. Je však otázne, ako sa odrazí na rusko-arménskych vzťahoch fakt zvýšenia ceny plynu (od 1. januára 2006
predstavuje 110 USD za 1 000 m3 pre Azerbajdžan, Arménsko
a Gruzínsko). Už teraz môžeme povedať, že rozhodnutie Gazpromu vyvolalo v Arménsku negatívnu reakciu a ruskej diplomacii jednoznačne uškodilo. Následne však došlo ku kompromisu, keď sa strany dohodli síce na už spomínanej cene, ale Arménsku sa ju podarilo „zmraziť“ až do 1. januára 2009.
Stredná Ázia
Po andižanských udalostiach sa stala očividnou krehkosť kľúčovej krajiny regiónu – Uzbekistanu, ktorého destabilizácia by sa
rozšírila na celý región. USA, sledujúc demokratickú dogmu,
spustili na Taškent prudkú kritiku. Uzbekistan následne požiadal
o stiahnutie amerických základní. Od tohto okamihu sa oficiálne
hovorí o „veľkom“ návrate Ruska do strednej Ázie. Hovorí sa tak
napriek tomu, že Rusko má dobré vzťahy s Kazachstanom
a v Kirgizsku a Tadžikistane sa dokonca nachádzajú jeho vojenské základne. Pravdou je tiež, že vzťahy Ruska a Uzbekistanu sa
nezačali „otepľovať“ až po potlačení islámistickej vzbury v Andižane, ale už skôr v roku 2004, potom ako ruský prezident po
teroristických útokoch ponúkol Uzbekistanu pomoc.
Rusko, ktoré je menej citlivé na ľudské práva a ktoré sa ďaleko
viac než USA obáva destabilizácie Uzbekistanu, navrhlo Taškentu vojensko-politickú alianciu, ktorá v prípade ohrozenia bezpečnosti oboch strán predpokladá poskytnutie pomoci. Strany sa
dohodli aj na vytvorení ruskej základne na území Uzbekistanu.
Čo je zaujímavé, nikto z oficiálnych kruhov USA proti tomu nič
nenamietal. To môže znamenať, že USA odovzdávajú Rusku
značne nebezpečnú a politicky nepríťažlivú úlohu bezpečnostného garanta v strednej Ázii. Túto úlohu už Rusko nemôže odmietnuť, keďže destabilizácia Uzbekistanu ohrozí jeho bezpečnostné záujmy. Destabilizácia by sa mohla rozšíriť na Kazach255
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stan, na celý plynový a ropný región Kaspiku a strednej Ázie.
Okrem toho sa zvýšila aj ekonomická aktivita ruských spoločností v strednej Ázii.
ˇ
Vojenská sila ako prvok ruskej zahranicnej
politiky v SNSˇ
Rusko naďalej považuje vojenskú silu za prvok svojej zahraničnej politiky v SNŠ. Svedčia o tom nielen vyhlásenia ruského
ministra obrany RF Sergeja Ivanova o pozitívnej úlohe ruských
mierových síl v riešení konfliktov na postsovietskom priestore
[10]. Potvrdzujú to aj konkrétne kroky Moskvy smerujúce k posilneniu vojenských základní a objektov v strednej Ázii, na južnom Kaukaze, na Kryme a v Bielorusku.
Pokiaľ charakterizujeme špecifiká ruskej vojenskej prítomnosti za hranicami Ruska, je treba zvýrazniť hlavné tendencie. Po
prvé, prakticky v každom štáte, ktorý bol súčasťou ZSSR (okrem
Pobaltia), sa nachádzajú ruské vojenské kontingenty a objekty.
Alebo sa Rusko snaží vo vzťahoch s týmito štátmi udržiavať
tesné vojenské a vojensko-technické kontakty, čo v súčasnosti
prebieha v prípade Uzbekistanu. Výnimkou je len neutrálne Turkménsko, ktoré sa rozvíjajúc ekonomické vzťahy s Ruskom snaží
budovať vojenské vzťahy s USA, Ukrajinou a Gruzínskom.
Nehľadiac na všetky problémy, vojenský vplyv Ruska na krajiny SNŠ sa zvýšil. Ruské mierové sily sa stále nachádzjú
v Abcházsku a Južnom Osetsku a napriek vyhláseniam Gruzínska nie je pravdepodobné, že by v blízkej budúcnosti mali byť
stiahnuté. To isté sa týka aj Podnesterska.
Okrem toho je potrebné poznamenať, že početnosť ruských
vojsk v ďalekom zahraničí sa neustále znižuje. Do 1. augusta 2003
boli úplne stiahnuté mierové sily RF z Balkánskeho polostrova –
Kosova a Bosny a Hercegoviny. 1. októbra 2005 prestala existovať vojenská formácia ozbrojených síl RF, ktorá sa zúčastnila na
mierovej operácii OSN v Sierra Leone. V súčasnosti v ďalekom
zahraničí už nie sú dislokované ruské vojenské jednotky a pod
patronátom OSN a OBSE fungujú len pozorovatelia.
Popri znižovaní počtov síl v ďalekom zahraničí sa Moskva
snaží optimalizovať aj vydávanie prostriedkov na udržiavanie
vojskových skupín v SNŠ. Kým v roku 2003 výdavky podľa
rozpočtovej kapitoly „Príprava a účasť v zabezpečení kolektívnej
bezpečnosti a mierovej činnosti“ predstavovali 1,4 mld. rubľov,
tak v roku 2004 tvorili už len 63,7 mil. rubľov a v roku 2005 –
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61,1 mil. rubľov [9]. Koľko vydá na tieto účely Moskva v roku
2006, zatiaľ nie je známe. Podľa všetkého sa výdavky znížia, čo
možno predpokladať na základe likvidácie Štábu pre koordináciu
vojenskej spolupráce SNŠ. Spolu s tým Ministerstvo obrany RF
zvyšuje výdavky na modernizáciu vojenských objektov a základní v zahraničí v ODKB. Napríklad na rozvoj infraštruktúry ruskej
leteckej základne v Kante (Kirgizsko) bude vynaložených 100 mil.
rubľov [8]. Prostriedky sa vydeľujú aj na vybavenie vojenskej základne RF v Tadžikistane a na plnenie nových úloh ODKB pri
nasadzovaní koaličných skupín v strednej Ázii.
Rusko pravdepodobne bude súhlasiť so zvýšením nájomného
za dislokáciu čiernomorskej flotily na Kryme. To v súčasnosti
predstavuje 97,75 mil. dolárov ročne. Realizuje sa prostredníctvom každoročného znižovania plynového dlhu Ukrajiny. Termín
ukončenia nájmu je rok 2017. Ale Rusko ani tak nezaujíma osud
objektov čiernomorskej flotily po tomto termíne, ako modernizácia samotnej flotily. Ešte v roku 2001 sa Rusku podarilo redislokovať na Krymský polostrov bombardéry Su-24, bolo opravených a vymenených niekoľko plavidiel flotily. Moskva však
plánuje zväčšiť podvodnú flotilu a pripravuje sa na premiestnenie
ešte jednej ponorky projektu 877 zo Severnej flotily. Kyjev vystupuje proti tomu.
Rusko pri zachovaní vojsk v zahraničí stavia na možnosť
využívania letectva. Preto nie je náhodné, že pri rozdeľovaní čiernomorskej flotily si Rusko ponechalo 2 hlavné letiská – v Gvardejskom a Kači, a taktiež 2 náhradné – v Sevastopoli. Letisko
v Kante sa pripravuje na prevádzkovanie nie kvôli tomu, aby tam
boli okamžite dislokované ruské lietadlá, ale ako rezervné letisko.
Podobne sú ponímané aj letiská v Tadžikistane (Ajni, Dušanbe),
Uzbekistane (Hanabad, Kagajty), Arménsku (Jerevan, Gumri),
Bielorusku (Minsk, Vilejka), Kazachstane (Kustanaj, Bajkonur)
a Moldavsku (Tiraspoľ). Dokonca aj letisko v Abcházsku (Gudauta) je modifikované ako mierový objekt.
Moskva sa teda nesnaží o zvyšovanie početnosti svojich vojenských kontingentov v blízkom zahraničí. Výdavky súvisiace s fungovaním vojsk dislokovaných za hranicami RF sa z roka na rok
znižujú. I keď v prípade samostatných projektov, ako sú napríklad
radiolokačné stanice (Baranoviči – Bielorusko a Gabala – Azerbajdžan), modernizácia čiernomorskej flotily, budovanie základní
v strednej Ázii, sa tieto výdavky značne zvyšujú.
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Zahraničná politika Ruskej federácie v svete
Rusko a NATO
Je jednoznačné, že proces rozširovania NATO je dlhodobým
faktorom svetovej politiky. Tento faktor bude naďalej vplývať na
bezpečnosť Ruska a taktiež na celé bezpečnostné prostredie
euroatlantického regiónu. V súčasnosti čoraz viac krajín južného
Kaukazu a strednej Ázie aktívne rozvíja svoje vzťahy s NATO.
Napriek tomu, že ďalšia vlna rozšírenia bude nasmerovaná na
Balkán, NATO udržuje otvorené dvere aj pre iné krajiny vrátane
Azerbajdžanu, Gruzínska a Ukrajiny, ktoré majú proatlantické
smerovanie.
Na summite NATO v Istanbule bol potvrdený kurz na preorientovanie prostriedkov a zdrojov na krajiny južného Kaukazu
a strednej Ázie, ktoré boli vyhlásené za strategické regióny.
V súčasnosti sa nehovorí o rozmiestnení veľkých kontingentov
NATO. Ale Rusko znepokojuje, že sa tam realizuje posilnenie
mechanizmov a nástrojov partnerstva v stanovených sférach:
vojenská reforma, príprava vojenského personálu, uskutočnenie
spoločných cvičení, organizácia. Toto podľa Ruskej federácie
znamená, že NATO bude postupne v týchto regiónoch zvyšovať svoju prítomnosť.
Je jasné, že táto skutočnosť nevytvára pre Rusko priamu vojenskú hrozbu, ale ani nezodpovedá dlhodobým záujmom Ruska.
V konečnom dôsledku môže nastať situácia, kedy ozbrojené
sily členských štátov SNŠ, vrátane niektorých partnerov Ruska
v ODKB, môžu byť kompatibilnejšie s NATO, než s Ruskom.
USA a vedúce krajiny aliancie sa v podstate snažia o zaplnenie
vákua, ktoré sa v týchto regiónoch vytvorilo po rozpade ZSSR
a o čo najväčší vplyv v týchto krajinách. Na jednej strane to znamená oslabenie vplyvu Ruska. Na druhej strane treba zobrať do
úvahy, že kroky NATO sú orientované hlavne na zaistenie vojensko-politickej stability v postsovietskom priestore. A táto stabilita sa chápe predovšetkým ako minimalizácia rizík , ktoré Západ
vníma ako kľúčové – teritoriálnych a etnických konfliktov, ohnísk terorizmu, narkobiznisu a organizovaného zločinu.
Čiže pri všetkej odlišnosti, čo sa týka taktických a geopolitických priorít Ruska a NATO, objektívne existuje dostatočne
široké pole totožných záujmov. Väčšia stabilita v blízkom zahraničí je predpokladom pre vyšší ekonomický rast Ruska. Rusko
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má s NATO spoločné záujmy aj v tom, že aj pre Rusko je dôležité, aby sa územia bývalých sovietskych republík nestali základňami pre medzinárodné teroristické organizácie.
Rusko a Európa
Práve v roku 2005 sa Rusku podarilo konvertovať svoje energetické možnosti na politické dividendy. Súvisí to s dvoma faktami.
Po prvé, Západ pochopil, že vysoké ceny za ropu a plyn tu budú
ešte dlho, po druhé, že režim v Rusku je schopný zaistiť politickú
a ekonomickú stabilitu a tým pádom aj dodávky paliva v dlhodobej perspektíve. Následne sa Rusko začalo ponímať ako dôležitý faktor pre zaistenie energetickej bezpečnosti EÚ. Je faktom,
že EÚ príliš nemá na výber, keďže v Rusku je sústredených 70 %
svetových zásob plynu.
10. mája 2005 podpísali Rusko a EÚ dohodu o vytvorení 4 „spoločných priestorov“: ekonomického; bezpečnostného a justičného;
zahraničnej bezpečnosti; vedy, vzdelávania a kultúry. Vladimír
Putin charakterizoval vzťahy medzi Ruskom a EÚ ako „strategické
partnerstvo“ [5], jeho kolegovia z EÚ boli zdržanlivejší. Je faktom,
že obidve strany mali dôvod na optimizmus – pokiaľ berieme do
úvahy, že od roku 1994 medzi EÚ a Ruskom nebola podpísaná ani
jedna dôležitá dohoda. Ale udalosti, ktoré nasledovali po podpise
„cestovných máp“ preukázali, že vo vzťahoch Ruska a EÚ sa veľa
nezmenilo. Už počas prvého stretnutia ruského ministra pre ekonomiku Germana Grefa a eurokomisára pre obchod Petera Mandelsona na jar 2005 vyšli najavo podstatné nezhody v rade ekonomických otázok; Rusko ignorovalo otázku o readmisii, odmietlo
ratifikovať dohodu o hranici s Lotyšskom, atď.
Je možné, že stretnutia medzi lídrami EÚ a Ruskom majú demonštrovať dynamiku rusko-európskeho politického dialógu.
Ale na rozdiel od ekonomickej spolupráce politické kontakty nepribližujú ruský politický systém k európskym štandardom.
Pokiaľ sa pozrieme na stav rusko-európskych ekonomických
vzťahov z ruskej strany, môže tento stav vyvolať spokojnosť.
Obdobie ekonomických úspechov, ktoré sa začalo v Rusku
v roku 1999, sa stalo tiež obdobím rozsiahleho rastu európskoruských obchodných a investičných tokov. Ruský export do krajín EÚ vzrástol z 23,2 mld. USD (1998) na 104 mld. USD (2004)
a import z Európy – z 43,6 mld. USD na 71,5 mld. USD (o 64 %).
EÚ sa stala hlavným zdrojom zahraničných investícií do ruskej
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ekonomiky. Na začiatku roka 2005 osem krajín EÚ1 zaisťovalo
74 % všetkých zahraničných investícií do RF [5]. Toto všetko
prebieha na pozadí stagnácie rusko-amerických vzťahov. Takže
je očividné, že ekonomiky Ruska a EÚ sú vzájomne veľmi tesne
prepojené. Každá zo strán sa ale obáva vlastnej zraniteľnosti.
V EÚ vedia o závislosti od ruských dodávok energetických surovín a to núti európskych politikov obávať sa destabilizácie politickej situácie v Rusku, alebo príchodu antizápadných síl k moci. V Rusku zas chápu fakt, že Rusko zatiaľ nemá alternatívu
k európskemu trhu energetických surovín. Dvojstranné riziká
a snaha riadiť ich definujú charakter politickej spolupráce. Európski politici rozumne využili chyby ruskej zahraničnej politiky
na južnom Kaukaze (Gruzínsko), na Ukrajine a v Moldavsku. To
vyvolalo v Moskve nejednoznačnú reakciu, keďže Kremeľ uvidel
v podobe EÚ geopolitického hráča a konkurenta. Takto sú dnes
EÚ a Rusko blízkymi ekonomickými partnermi, ktorí sú jeden
pre druhého životne dôležití, ale nedisponujú dôležitými nástrojmi pre vzájomný politický vplyv.
Pokiaľ pozorujeme ruskú zahraničnú politiku, tak vidíme, že
Rusko s jeho silnými štátnickými tradíciami a ostrým pocitom
suverenity kladie zvláštny dôraz na medzištátne vzťahy. Vzťahy
s Bruselom ruské vedenie berie ako vynútenú potrebu a duplikuje ich bilaterálnymi vzťahmi so samostatnými členskými krajinami EÚ.
Podpísanie „cestovných máp“ ale nebolo až takým pozitívnym
krokom, ako sa deklaruje. Európski politici podpísali dokument,
ktorý ciele definuje veľmi abstraktne a bez termínov realizácie,
bez zodpovednosti za dodržiavanie stanovených krokov a mechanizmov kontroly ich plnenia. Moskovské dohody sa majú stať
preambulou buď k prolongácii Dohody o partnerstve a spolupráci (ktorej platnosť vyprší v roku 2007), alebo k uzavretiu novej
dohody.

1Nemecko,

Veľká Británia,
Francúzsko, Cyprus, Holandsko, Luxembursko, Švédsko
a Rakúsko – pozn. aut.
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Rusko a USA
Moskva a Washington si akoby načrtli priestor, ktorého hranice sa
snažia neprekračovať. Navonok vyzerá všetko ako zvyčajne – známa triáda na programe rusko-amerických vzťahov: medzinárodný
terorizmus, šírenie ZHN, energetický dialóg. Ako prvý narušil
tento obraz fakt predaja protivzdušných systémov „Tor“ Iránu.
Hlavný problém je ale v tom, že v súčasnosti absentuje progres vo
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všetkých troch bodoch. Vytvára sa pocit, že existuje pokrok vo
vzájomnom porozumení ohľadom jadrového štatútu Iránu. Najpopulárnejšia téma bilaterálnej spolupráce – spolupráca s USA
v sfére energetiky – je zmrazená a predovšetkým preto, lebo Rusko
nedovolí americkým spoločnostiam ašpirovať na seriózne podiely
pri získavaní ruských energetických surovín a ich tranzite.
Obe strany už nedokážu skryť fakt vzájomného zadržiavania.
Prakticky od Čierneho mora až po strednú Áziu sa vytvára zóna
rusko-amerického súperenia. Toto súperenie je vyložene asymetrické, keďže záujmy strán, ich zdroje a stávky, ktoré sú ochotné
urobiť, sa veľmi odlišujú. Ale súperenie jednoznačne dominuje
a tým ostáva čoraz menej priestoru pre spoluprácu. Strany si konkurujú predovšetkým v otázke Iránu. Pre Rusko je Irán najmä ekonomickým komponentom zahraničnej politiky. Rusko veľmi dobre
chápe, a aj to deklaruje, že Irán nesmie vlastniť ZHN. A snaží sa
pre to urobiť naozaj všetko. Veľmi dôležitou iniciatívou Ruska pri
riešení iránskej jadrovej krízy bol návrh na vytvorenie spoločného
rusko-iránskeho podniku pre obohacovanie uránu na území Ruska.
Rusko neskrýva svoju snahu o vytlačenie USA z priestoru bývalého ZSSR. Využívanie ŠOS pri vytláčaní USA zo strednej Ázie
predstavuje len jeden politický smer pri zadržiavaní amerického
globalizmu. V samotnej ruskej elite určitý čas existovali dve alternatívy pre zaistenie stability na postsovietskom priestore. Jedna
možnosť vychádzala zo snahy Moskvy o prevzatie úplnej zodpovednosti za tento región. Prívrženci druhej možnosti uznávajú,
že Rusko nemá dosť síl, aby mohol niesť plnú zodpovednosť.
Aby sa zaplnilo vákuum, je potrebné spolupracovať so Západom,
v prvom rade s USA. USA a Rusko dokonca 24. mája 2002
schválili Spoločnú deklaráciu o nových strategických vzťahoch,
v ktorej uznali existenciu spoločných záujmov pri zaisťovaní stability strednej Ázie a južného Kaukazu. V súčasnosti môžeme
konštatovať, že si Rusko zvolilo prvú možnosť.

Energetický sektor v ruskej zahraničnej politike
Štatút Ruska ako významného dodávateľa energií a paliva sa
sformoval relatívne nedávno a stal sa možným vďaka rastu
dopytu po rope a plyne vo svete. Obzvlášť sa to týka zemného
plynu, kde o Rusku môžeme hovoriť ako o globálnom hráčovi.
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V roku 2005 sa Rusko a ruské spoločnosti angažovali predovšetkým v nasledovných oblastiach.
Na prvom mieste sa nachádza východný región. Počas summitu Organizácie ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce
(19. november 2005) v Pusane Rusko dalo najavo, že sa bude
snažiť o vybudovanie bližších vzťahov s ázijskými krajinami
v energetickej sfére. Mnohé krajiny vyjadrili záujem o ruskú iniciatívu. Pokiaľ máme spomenúť neúspechy Ruska, tak sem musíme zaradiť neúspech „plynového útoku“ na Južnú Kóreu:
kórejskí kolegovia Gazpromu odmietli podpísať rámcovú zmluvu o výstavbe plynovodu a dodávkach sieťového plynu z Ruska
do Kórey. Rusko si všetko vynahradilo v Japonsku počas návštevy ruského prezidenta 21. novembra 2005. Tu bola uzavretá
rámcová Zmluva o spolupráci medzi Gazpromom a Agentúrou
pre prírodné zdroje a energetiku Ministerstva ekonomiky, obchodu a priemyslu Japonska. Tá predpokladá možnosť preskúmania otázky dodávok ruského zemného plynu a taktiež otázky
využitia japonských technológií, stavebných materiálov či využitia japonských skúsenosti v oblasti výrobnej technológie syntetického kvapalného paliva (gas-to-liquids). Zmluva tiež predpokladá
spoluprácu pri investičných projektoch japonských spoločností
pre získavanie uhľovodíkových zdrojov na východe Ruska a pri
investíciách Gazpromu v Japonsku, vytvorenie spoločných podnikov pre výrobu vybavenia a materiálov pre ropno-plynárenský
priemysel Ruska. [2]
V dňoch 22 – 24. novembra 2005 navštívil ruský minister
zahraničia Sergej Lavrov Maghrib. Počas návštevy Alžírska,
Maroka a Tunisu boli prerokované aj energetické otázky. Zvláštnu pozornosť si vyžaduje návšteva ruského ministra v Alžírsku,
keďže táto krajina je po Rusku druhým najväčším dodávateľom
plynu do Európy. Ako oznámil Kommersant, ruské spoločnosti
(Rosnefť, Zarubežnefť, Sojuzneftegaz, Zarubežneftegaz) plánujú získať exkluzívne práva na osvojenie alžírskych ropných a plynových nálezísk mimo tendrov. Návštevu Lavrova v Maroku
sprevádzal záujem ruských spoločností o projekt výstavby plynovodu z Alžírska do Európy cez územie Maroka. Vzhľadom na
to, že Rusko sa počas posledných rokov stalo hlavným dodávateľom ropy (spoločne so Saudskou Arábiou) do krajiny, je účasť
ruských spoločností na spomínanom projekte vítaná. Prekáža ale
marocko-alžírsky konflikt kvôli Západnej Sahare.
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Tretím vektorom ruskej energetickej politiky je Ukrajina, kde
došlo na prelome rokov 2005/2006 k značnej kríze v oblasti
dodávok plynu. Počas posledných piatich rokov sa cena na ruský
plyn pre Ukrajinu nemenila a predstavovala 50 USD za 1 000 m3.
Za tento istý čas sa ceny plynu na európskom trhu takmer zdvojnásobili. Trhová cena plynu pre Ukrajinu vypočítaná podľa
metódy net back (cena plynu na „základnom“ odbytovom trhu
mínus výdavky na dopravu) činila okolo 160 USD. Ukrajina
trvala na tom, že nízke ceny sú adekvátne, keďže práve cez jej
územie prechádzal hlavný objem ruského plynového exportu.
Rusko ale trvalo na tom, že Ukrajina musí platiť za plyn viac
a dostávať od Ruska peniaze za tranzit. Na prechode na „živé
peniaze“ a zvýšení ceny na tranzit sa ukrajinská delegácia dohodla ešte v marci 2005 v Moskve. Rusku to vyhovuje, keďže tento
prechod urobí ruské dodávky plynu do Európy transparentnejšími. Až do konca roka 2005 sa strany nemohli dohodnúť na
konkrétnych cenách. Proces zvýšenia cien plynu nasledoval aj
v Moldavsku, Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane.
Globálna stratégia Gazpromu
Rok 2005 bol veľmi bohatý na významné udalosti v plynárenskej
sfére. Patrí sem získanie kontrolného balíka akcií Gazpromu štátom, kúpa spoločnosti Sibnefť Gazpromom, uzatvorenie dohody o výstavbe severoeurópskeho plynovodu, liberalizácia akcií
spoločnosti, plynový konflikt s Ukrajinou a iné. Počas minulého
roka deklaroval stratégiu transformácie na ropno-plynárenskú
spoločnosť svetovej úrovne. Začal sa globálny útok ruských
energetických spoločností a najmä Gazpromu, ktorý bude pokračovať aj počas tohto roku.
Podľa slov Alexeja Millera je strategickou úlohou Gazpromu
zaistenie dlhodobého rastu hodnoty spoločnosti. Tento cieľ je
prirodzený pre akúkoľvek obchodnú štruktúru akejkoľvek
úrovne. V roku 2005 sa kľúčovým krokom v tomto smere stala
liberalizácia akcií Gazpromu. Za prvé dva týždne roku 2006
kapitalizácia spoločnosti vzrástla o 40 mld. USD a k 12. januáru
predstavovala vyše 200 mld. USD (k 6. máju 2006 prevýšila
300 mld. USD) [7]. Túto aktivitu investorov zaistili úspechy
Gazpromu v oblasti nákupu nových aktív, nárastu tranzitných
možností a prispôsobenia k reáliám liberalizácie európskeho
plynového trhu.
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Gazprom vedie zložitú hru, ktorej podstata tkvie v tom, aby
pri zachovaní výhody prirodzeného monopolu získal maximálny
prístup k liberalizujúcemu sa európskemu plynovému trhu. Hlavné piliere jeho stratégie sú zvýšenie ceny plynu pre spotrebiteľov (ako vo vnútri krajiny, tak aj mimo nej); voliteľná reforma plynového trhu v Rusku na pozadí liberalizácie plynového trhu v EÚ; diverzifikácia energetického biznisu a konečných produktov výroby; minimalizácia tranzitných rizík
(kúpa tranzitných kapacít, budovanie nových plynovodov); výmena aktív (vstup na trh predaja plynu konečným spotrebiteľom
výmenou za prístup zahraničných spoločností k ťažbe plynu
v Rusku).
ˇ
Zvýsenie
ceny plynu
Po prvé, Gazprom zvyšuje a bude naďalej zvyšovať ceny plynu
pre ruských spotrebiteľov. Pre Gazprom ako komerčnú štruktúru je trh jednotný: čiže nie je dôležité „kto platí“, dôležité je
„koľko platí“. Práve tu sa nachádza prvý fundamentálny rozdiel
medzi korporatívnymi záujmami Gazpromu a záujmami Kremľa. Komerčnej spoločnosti nemôže vyhovovať situácia, pri
ktorej musí predávať 50 % svojho tovaru za znížené ceny. Je
očividné, že Gazprom by sa chcel zbaviť tohto bremena. Pre
Kremeľ je lacný plyn na vnútornom trhu jedným z ekonomických pilierov moci.
Po druhé, lacný plyn bol počas mnohých rokov prvkom
zahraničnopolitickej stratégie v postsovietskom priestore. To,
že nezaistil proruskú orientáciu mnohých bývalých sovietskych republík, neznamená, že tento nástroj bol zlý, ale súvisí
to s tým, že jeho využívanie nebolo podporené efektívnymi
krokmi v politickej a ekonomickej oblasti. Inými slovami, lacného plynu nebolo dosť na to, aby zachoval politickú dominanciu Ruska. Ruských susedov nezaujímalo Rusko, ale ruský
plyn.
V súčasnosti sa situácia vyrovnáva. Politický prvok tvorby
ceny plynu ustupuje do úzadia, a v niektorých prípadoch prakticky úplne mizne. Potvrdzujú to plány Gazpromu týkajúce sa
zvýšenia ceny plynu pre Arménsko a Bielorusko, nehľadiac na
spojenecký štatút týchto štátov vo vzťahu k Rusku. Gazprom
tým zhadzuje ďalšie bremeno, ktoré súviselo s využívaním jeho
tovaru ako nástroja zahraničnej politiky.
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Liberalizácia plynového trhu v Rusku
Druhý pilier stratégie Gazpromu predstavuje rozšírenú expanziu na trh EÚ. Práve s týmto súvisí väčšina krokov Gazpromu
v procese reformovania plynárenského priemyslu v samotnom
Rusku. V súčasnosti, keď sú európske národné plynárenské
monopoly oslabené, Gazprom disponuje dobrými možnosťami
pre konkurovanie iným dodávateľom na európskom trhu. Od
roku 1998 môžeme pozorovať neustály rast exportu ruského
plynu do EÚ.
Európski konkurenti Gazpromu sú zainteresovaní v tom, aby
im nekonkuroval monopol, ale niekoľko ruských spoločností,
ktoré sa budú nachádzať doma v takom istom postavení, ako sa
nachádzajú európske spoločnosti. Preto EÚ tak trvá na liberalizácii plynárenskej sféry v Rusku. Časť navrhovaných opatrení
je pre Gazprom výhodná, časť nie. Vyššie som písal, že záujem
Gazpromu vychádza z toho, aby sa zachoval ako monopol. Tým
pádom sa v Rusku realizujú len tie opatrenia, ktoré neprotirečia
tomuto záujmu spoločnosti.
Najprotirečivejším prvkom reformy je už spomínané zvýšenie
vnútorných cien plynu. Druhý prvok reformy plynového
priemyslu v Rusku predstavuje rozdelenie konkurenčných a prirodzene monopolových sfér činnosti Gazpromu. Tento návrh je
založený na európskej skúsenosti s reštrukturalizáciou národných plynárenských monopolov a vytvorením konkurenčného
trhu s účasťou množstva plynárenských spoločností na území
EÚ. To isté sa navrhuje pre Rusko. Avšak túto časť reformy nie
je možné zrealizovať, keďže nevyhovuje Gazpromu ani štátu.
Môžeme konštatovať, že zatiaľ sa reformovanie plynárenskej
sféry v Rusku ohraničilo len liberalizáciou trhu akcií najväčšej
spoločnosti a prijatím rozhodnutia o postupnom zvyšovaní cien
za plyn v Rusku.
Diverzifikácia energetického biznisu a minimalizácia
tranzitných rizík
Najvýznamnejšou udalosťou v sfére nákupu aktív Gazpromom
bola kúpa 75,6 % akcií akciovej spoločnosti Sibnefť v septembri
2005. Podstata tohto obchodu tkvie v zvyšovaní ropných aktív
Gazpromu a vyrovnávaní ich pomeru s plynárenskými aktívami.
Okrem toho Gazprom plánuje radikálne rozšíriť svoju prítomnosť aj v elektroenergetike.
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Dôležitou udalosťou v roku 2005 sa stalo aj podpísanie
Dohody o výstavbe Severoeurópskeho plynovodu, ktorý pôjde po
dne Baltského mora, 8. septembra v Berlíne. Neskôr v súlade
s dohodou partneri vytvorili spoločný nemecko-ruský podnik
North European Gas Pipeline Company, kde Gazpromu patrí
51 % a spoločnostiam „BASF“ a „E.ON“ po 24,5 %. Pre Rusko
je tento projekt veľmi dôležitý, keďže umožní znížiť závislosť
exportu ruského plynu od tranzitných štátov, ušetrí Gazpromu
financie (nebude musieť platiť za tranzit), a zaistí nemecké investície do plynárenskej infraštruktúry. Pri plnom fungovaní plynovodu ním prejde vyše 55 mld. m3 plynu za rok, čo tvorí okolo 20 %
plynových dodávok RF do Európy. Pre EÚ je to významný krok
v oblasti geografickej diverzifikácie energetického importu, ktorý
napomáha riešeniu jednej z prioritných úloh v rámci energetickej
bezpečnosti EÚ. Práve preto bolo úsilie pobaltských krajín a Poľska o diskreditáciu plynovodu neúspešné.
Druhá známa tranzitná kauza z roku 2005 bol konflikt medzi
Gazpromom a NAK Naftogaz Ukrajiny. Kvôli politickým okolnostiam sa situácia na Ukrajine podstatne líšila od situácie severoeurópskeho plynovodu. V prvom prípade politické vzťahy krajín
uľahčovali riešenie ekonomických úloh Gazpromu. V ukrajinskom prípade bol podstatou problému práve politický konflikt
medzi štátmi. Zvláštne historické vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou pridávali konfliktu sociálno-psychologický aspekt a politický boj na Ukrajine pred parlamentnými voľbami (marec 2006)
ešte viac tento problém vyostroval.
Výsledkom konfliktu bolo víťazstvo Gazpromu, ktorý uzavrel
zmluvy zodpovedajúce prioritám rozvoja. 4. januára 2006 bola
medzi Gazpromom a Naftogazom Ukrajiny podpísaná „Dohoda o riešení vzťahov v plynárenskej sfére“, ktorou si Gazprom
zaistil garantovaný tranzit cez územie Ukrajiny za fixnú cenu na
5 rokov dopredu, dosiahol prakticky dvojnásobné zvýšenie ceny
plynu pre ukrajinských spotrebiteľov (z 50 USD/1 000 m3 na
95 USD/1 000 m3, pritom spoločnosť RosUkrEnergo, spoločná
firma Gazpromu a rakúskej banky, fakticky predáva Ukrajine
stredoázijský plyn). Okrem toho si Gazprom ponechal právo na
prehodnotenie ceny plynu od 1. júla 2006. V súčasnosti je veľmi
problematické garantovať budúcnosť ukrajinskej ekonomiky,
ktorá jednoducho „padne“, ak si Gazprom zapýta za plyn európsku cenu. Gazprom bude mať takéto možnosti, keďže od roku
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2007 bude kontrolovať celý export turkménskeho plynu. Po postavení severoeurópskeho plynovodu sa pozícia Gazpromu ešte
viac posilní.
Rusko-ukrajinský konflikt vyvolal na Západe obvinenia voči
Kremľu, že využíva plyn ako nástroj zahraničnej politiky. Je ale
potrebné si uvedomiť, že záujmy Gazpromu ako komerčnej
štruktúry a záujmy ruského štátu zďaleka nie sú vždy totožné
a práve rusko-ukrajinský plynový konflikt to preukázal.
Cieľom Gazpromu nebolo potrestanie ukrajinského vedenia za
proamerickú politiku. Pokiaľ sa pozrieme na konflikt pozornejšie,
tak zistíme, že ukrajinské vedenie absolútne nezmenila svoju zahraničnopolitickú rétoriku a neurobilo žiadny krok v ústrety Rusku, čo sa týka politických otázok. Naopak, antiruská rétorika Kyjeva sa stupňovala. Po uzavretí zmluvy sa Gazprom uspokojil, čo
je dôkazom toho, že záujmy ruskej spoločnosti ležia výnimočne
v komerčnej sfére. Gazprom dosiahol svoj cieľ, zaistil stabilitu
tranzitu a tým bol konflikt preňho vyčerpaný.
Predtým Gazprom ustupoval vo svojich záujmoch kvôli politickým cieľom RF v krajinách SNŠ. V súčasnosti rast cien prakticky pre všetkých spotrebiteľov v SNŠ svedčí o tom, že Gazprom plánuje zarábať na plynovom trhu SNŠ a ceny za plyn
budú naďalej rásť. Ďalším dôkazom depolitizácie biznisu Gazpromu v SNŠ je fakt, že za posledné roky sa podiel krajín SNŠ
v exportnej bilancii spoločnosti takmer dvojnásobne znížil, kým
podiel krajín EÚ vzrástol. Je absolútne nelogické, že by Gazprom ako politický nástroj Kremľa znižoval dodávky plynu do
krajín SNŠ a ohraničoval tak vplyv Ruska.
Úspechy Gazpromu v roku 2005 podstatne zvýšili investičnú
príťažlivosť spoločnosti a stimulovali rast jej kapitalizácie. Kritika v médiách neovplyvnila pripravenosť investorov vkladať financie do ruskej energetiky.

Implikácie pre Slovensko
Členstvo SR v NATO a v EÚ sa musí odraziť na slovenskej
zahraničnej politike v aktivizácii smerom dovnútra týchto organizácií, ako aj navonok – voči tretím štátom. Slovenské postoje
k jednotlivým záležitostiam zahraničnej politiky sa museli aspoň
čiastočne prispôsobiť postojom ostatných členských krajín
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NATO a EÚ. Tento proces však už prebieha od roku 1998 (od
začiatku reálnej integrácie Slovenska do euroatlantických štruktúr), takže mnohé postoje sú už totožné.
Jednou zo zmien je aj potreba orientovať sa aj na krajiny a svetové regióny, ktoré až doteraz neboli predmetom intenzívneho
záujmu zahraničnej politiky Slovenska. Toto vyplýva najmä z toho, že Slovensko sa ako člen euroatlantických štruktúr podieľa
na formovaní ich politiky voči rôznym krajinám, organizáciám
a regiónom, ale aj zo skutočnosti, že Slovensko pri vzťahoch
s nimi v určitých momentoch zastupuje a vyjadruje politiku celej
EÚ alebo NATO.
Môžeme konštatovať, že potom, ako sa SR stala členskou krajinou NATO a EÚ, slovensko-ruské vzťahy sa rozšírili o nový
prvok. Išlo predovšetkým o potrebu skoordinovania zahraničnopolitických pozícií s členskými krajinami NATO a EÚ a prispôsobenie bilaterálnej zmluvnej základne podmienkam únie. Je
možné tvrdiť, že stratégia rozvoja slovensko-ruských vzťahov
(z pohľadu SR) je kompatibilná so stratégiou EÚ a okrem toho
počíta aj s našimi národnými záujmami. Neboli teda potvrdené
obavy ruskej strany, ktoré pramenili z toho, že vstup SR do EÚ
môže mať negatívny dopad na bilaterálne obchodné vzťahy.
Naopak, RF ostáva pre Slovensko dôležitým obchodným partnerom a strategickým dodávateľom energetických surovín.
Dnes môžeme jednoznačne konštatovať záujem slovenskej aj
ruskej strany o budovanie korektných, transparentných a vzájomne výhodných vzťahov. Dnešné slovensko-ruské vzťahy
charakterizuje absencia problémových alebo kontroverzných
otázok, čo vytvára dobré predpoklady na ich ďalší rozvoj. Slovensko však nedoceňuje význam vzťahov s Ruskom ako strategickým partnerom a nedostatočne využíva možnosti presadzovania našich národných záujmov v dialógu NATO-Rusko a EÚRusko.
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Úvod
Bielorusko je veľmi špecifickou krajinou. Napriek tomu, že sa
tam pri moci nachádza za svoje nie príliš liberálne spôsoby vládnutia neustále kritizovaný Alexander Lukašenko, a napriek viacerým prognózam o tom, že jeho ekonomika sa dostáva do krízy,
je Bielorusko jedným z najrýchlejšie sa ekonomicky rozvíjajúcich
štátov SNŠ.
Aj rok 2006 bol pre súčasný vládny režim úspešný. Lukašenko
po svojom víťazstve v prezidentských voľbách ešte viac skoncentroval politickú a ekonomickú moc vo svojich rukách. Napriek tomu, že ekonomické vzťahy s Ruskom počas roka 2005
ochabli, Bielorusko zažíva rozvoj exportu do západných krajín.
Čo sa týka bezpečnostných záruk, môžeme potvrdiť, že okrem
neustáleho posilňovania ozbrojených síl sa v popredí nachádza
rusko-bieloruská vojensko-technická integrácia, ktorá jednoznačne predbieha politickú a ekonomickú integráciu.

Ekonomika
V súčasnosti je možné povedať, že Bielorusko je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík Európy. V roku 2004 HDP vzrástol o 11 %, v roku 2005 o 8,5 % a v roku 2006 sa predpokladá
na nárast o 8 % [3]. Ekonomika sa vyvíja rýchlejšie než v iných
štátoch, inflácia a nezamestnanosť sú na nízkej úrovni, národná
271

2

II. KAPITOLA – Bielorusko: rozvoj v „izolácii“

mena je stabilná a reálne príjmy občanov narastajú. Ale samotný
život väčšiny Bielorusov sa od rozpadu ZSSR len málo zmenil.
Stále pracujú v štátnych závodoch, kolchozoch apod. Súkromný
sektor je veľmi malý a je prakticky nemožné nájsť si prácu za
hranicami štátneho sektoru. Slabosť súkromného sektora neumožňuje, aby sa objavila stredná trieda a preto je sociálno-ekonomická diverzifikácia minimálna. Sféra služieb sa nachádza
v počiatočnom stave. Rozhodujúca časť obyvateľstva si neverí,
ale verí v pomoc silného štátu.
Bielorusku sa daril vývoj aj bez štruktúrnych reforiem a zahraničných investícií, bez dynamického súkromného sektora
a strednej triedy. Krajina (jej vedenie) si zvolila úplne inú cestu
rozvoja. Po tom, ako sa v roku 1994 stal prezidentom Alexander
Lukašenko, boli trhové reformy postupne zastavené. Kľúčové
pozície v riadení ekonomiky sa vrátili štátu, ktorý začal obnovovať kontrolu nad vlastníctvom.
Podľa údajov Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj
štátny sektor tvorí 75 % bieloruskej ekonomiky [8]. Štát obnovil
mnohé inštitúcie využívané v plánovacej ekonomike sovietskeho
typu (od kontroly cien až po hierarchické ovládanie ekonomiky).
Posilnenie úlohy štátu bolo sprevádzané keynesiánskou hospodárskou politikou – vedenie bolo pripravené zvyšovať objem
peňazí v ekonomike, aby stimulovalo výrobu. Výhodou bolo, že
bieloruská produkcia mala odbyt na trhy v RF a iných štátoch
SNŠ. Práve prístup na ruský trh bol jednou z priorít Lukašenkovej zahraničnej politiky. Po svojom zvolení sa začal zaoberať reintegráciou s RF.
Situáciu zmenila ruská finančná kríza (1998). Objem ruského
trhu sa znížil a dopyt po bieloruskom tovare klesol. V tom istom
čase sa v RF vďaka devalvácii začala obnovovať vlastná výroba.
Preto musel Minsk prehodnotiť svoju ekonomickú politiku.
Bieloruské vedenie muselo vybilancovať rozpočet, stabilizovať
kurz národnej meny a obnoviť monetizáciu ekonomiky. Tým
chcelo vrátiť dôveru bankovému systému a vlastnej mene. Národná banka odmietla emisnú kreditnú politiku a začala sa zaoberať finančnou stabilizáciou. Za posledných 5 rokov bola
inflácia znížená z niekoľko sto na niekoľko percent (6 % v roku
2005 [1]). Znižovaniu inflácie napomohla prísna kontrola cien,
ale pokiaľ berieme do úvahy ceny nehnuteľností a importovaných tovarov, tak je inflácia značne vyššia. V každom prípade
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sa však jedná o úspech. Jedným z nástrojov pre dosiahnutie vysokého tempa rastu sa stal spôsob riadenia. Na rozdiel od klasickej plánovacej ekonomiky konkrétne závody v Bielorusku nemajú stanovené výrobné plány. Závody, ktoré vlastní, alebo má
pod kontrolou štát, sa riadia samostatne. Jedinou požiadavkou
štátu je rentabilita výroby.
V lete 2005 MMF zverejnil štúdiu „Bieloruský ekonomický
rast: zázrak alebo nie?“. V štúdii experti fondu označili tri faktory, vďaka ktorým sa Bielorusku podarilo dosiahnuť vysoké tempo rastu bez reforiem. Sú to vnútorné investície, nárast exportu
a subsídie z Ruska.
a) Vnútorné investície. V priebehu posledných troch rokov
investície do bieloruskej ekonomiky narastajú o 18 – 22 %
ročne. Zdrojom pre vnútorné investície sa stal bankový systém. Sektor sa rýchlo skonsolidoval: podiel piatich najväčších bánk (prvé 4 sú štátne a piata Priorbank je kontrolovaná rakúskym Raiffeisenbank) predstavuje 90 % finančného trhu. Komerčné banky kreditujú priemysel a poľnohospodárstvo, pretože nemajú kam vkladať peniaze a štát
prísne kontroluje pohyb kapitálu do zahraničia.
b) Rýchly nárast exportu. Kým v rokoch 2001 – 2002
zahraničný obchod stagnoval, tak od roku 2003 začal boom.
V roku 2003 bieloruský export vzrástol o 23,5 %, v roku
2004 o 31,6 % a v roku 2005 o 19,3 %. Tradičné bieloruské
tovary ale prestali byť hlavnými prvkami exportu a do popredia sa dostala skupina surovinových tovarov.
c) Priame a nepriame subsidovanie zo strany RF. Vďaka
integračným dohodám dostáva Bielorusko ruské energetické suroviny so značnou zľavou. Napríklad zemný plyn,
ktorý sa využíva na výrobu vyše 70 % bieloruskej elektrickej energie, sa dodáva do krajiny za 47,7 USD za 1 000 m3.
Podobne sa do Bieloruska dodáva ropa a elektrická energia.
Nepriame subsidovanie sa zakladá na využívaní legislatívnych dier v rusko-bieloruskej colnej únii. Tranzitom cez
Bielorusko prechádza obrovský počet tovarov pre ruský
trh. Prichádzajú do Bieloruska ako súčiastky, čo napomáha
vyhýbaniu sa clám. V Bielorusku sa realizuje zostavenie
konečnej produkcie, ktorá už bez cla smeruje do RF. Ruské
priame a nepriame subsídie predstavujú 3,5 – 4 mld. USD,
čo je pre Bielorusko obrovská suma [4].
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Je veľmi ťažké hodnotiť budúcnosť bieloruskej ekonomiky –
už často sa totiž experti z MMF, Svetovej banky a iných finančných inštitúcií mýlili. Krach Lukašenkovho modelu predpovedali viacerí, ale doteraz sa tak nestalo. Pokiaľ budú suroviny
naďalej dodávané do krajiny so zľavou, tak sa status quo pravdepodobne zachová. Minsk bude požívať lacnú energiu a predávať
do Európy ropnú produkciu, kovy apod. Nebude existovať
nevyhnutná potreba reformovania ekonomiky. Pokiaľ však Gazprom zvýši ceny plynu pre Bielorusko (a podľa posledných vyjadrení ruských predstaviteľov môžeme konštatovať, že sa tak
stane od 1. januára 2007), môžeme predpokladať značné problémy pre bieloruskú ekonomiku.

Budovanie spoločného štátu Ruska a Bieloruska
Výsledky budovania spoločného štátu najlepšie odzrkadľuje
summit RF a Bieloruska v januári 2005. Prezidenti tam podpísali
niekoľko dokumentov, ktoré definujú postup realizácie niektorých občianskych a sociálnych práv občanov spoločného štátu
a mechanizmy ich zabezpečenia. Prostredníctvom Dohody o zaistení rovnakých práv občanov Ruska a Bieloruska na slobodu
pohybu, voľbu miesta pobytu a bývania na území členských štátov spoločného štátu bola značne zjednodušená možnosť získania povolenia na pobyt. Dohoda o poskytovaní zdravotníckej
pomoci občanom RF v zdravotníckych zariadeniach Bieloruska
a občanom Bieloruska v RF predurčila právo na bezplatné ošetrenie občanov nažívajúcich na území jedného zo štátov. Dohoda o spolupráci v sfére sociálneho zabezpečenia odstránila mnohé právne chyby v sfére sociálneho zabezpečenia (vrátane dôchodkového) a povinného poistenia občanov spoločného štátu.
Veľmi dôležitým krokom bolo aj podpísanie Dohody o riešení
otázok majetku spoločného štátu.
Veľmi nečakané bolo, že už v januári 2006 bol podpísaný
rozpočet spoločného štátu RF a Bieloruska na rok 2006 (väčšinou to bolo vždy neskôr). Zisková časť rozpočtu predstavuje
2,4 mld. ruských rubľov. V roku 2006 RF a Bielorusko zvýšia
svoje príspevky do rozpočtu o 10 %. V roku 2005 bolo financovaných okolo 40 programov, ktoré RF a Bielorusko spoločne
realizujú v hodnote 2,5 mld. ruských rubľov. [5]
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Pokiaľ však máme hodnotiť samotný proces budovania spoločného štátu, musíme zdôrazniť, že sa nepodarilo výrazne pokročiť. Ani ruský, ani bieloruský prezident neurobili žiadne
rozhodné kroky. Prezidenti sa nedokázali dohodnúť na zavedení
nadnárodných orgánov a na termíne zavedenia spoločnej meny.
Okrem toho zostáva zatiaľ neznámy osud ústavy Ruska a Bieloruska. Pritom podľa vyjadrení expertov na ukončenie práce nad
ústavou chýba len politické rozhodnutie oboch prezidentov. Tu
tkvie problém v tom, že existujú rôzne názory na to, ako sa štáty
budú deliť o suverenitu. Zatiaľ sa len diskutuje o tom, či pôjde
len o spoločnú obrannú a zahraničnú politiku, alebo sa bude jednať aj o ekonomické otázky. Tiež sa diskutuje o spôsobe menovania predsedu vlády: buď najvyšším výkonným orgánom (štátnou radou), alebo za koordinácie s parlamentom. Čo sa týka
zavedenie spoločnej meny, tu sa Bielorusko obáva doplnkového
zaťaženia rozpočtu a rastu nezamestnanosti a preto žiada RF
o nenávratné každoročné kompenzácie vo výške 1,8 mld. USD.
Ruská strana je pripravená podporiť Bielorusko len formou
úverov a pôžičiek.1

Prezidentské voľby
Prezidentské voľby v Bielorusku sa uskutočnili 19. marca 2006
a zvíťazil v nich podľa predpokladov Alexander Lukašenko.
Podľa údajov Ústrednej volebnej komisie Bieloruska získal
82,6 % hlasov pri účasti 92,6 %. Za spoločného opozičného kandidáta Alexandra Milinkeviča podľa oficiálnych údajov hlasovalo 6 % [2]. Pokusy o protesty proti výsledkom volieb pokračovali
menej než týždeň. Výsledky prezidentských volieb a charakter
súčasného režimu boli spochybňované nielen zahraničnými pozorovateľmi, domácimi sociológmi (IISEPS), ale aj kruhmi blízkymi V. Putinovi (vyjadrenia spolupredsedu bielorusko-ruskej komisie pre ľudské práva pri prezidentovi RF Sergeja Karaganova).
Režim sa ukázal byť ďaleko životaschopnejší, než očakávala
opozícia a západní pozorovatelia. Bieloruské silové zložky neútočili bezhlavo, nepredviedli sa pred TV kamerami ako násilníci,
ale nechali mládežnícky protest (len v hlavnom meste), aby sa
„unavil“ sám. Celý priebeh protestných procesov v centre Min-

1Viac

o bielorusko-ruských
ekonomických vzťahoch:
viď kapitolu Ruská federácia: tiché znovuzrodenie.
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sku zo strany bieloruskej opozície značne pripomína známu
akciu „Ukrajina bez Kučmu“. Vtedy ešte neprišiel čas pádu
režimu ukrajinského prezidenta, i keď jeho pozície boli oslabené
„kazetovým“ škandálom. Až o tri roky neskôr musel Kučma
odovzdať moc. Bieloruský scenár nedisponoval hlavnými predpokladmi pre začiatok „farebnej revolúcie“: moc platného prezidenta nebola delegovaná na následníka a Lukašenko disponoval/disponuje legitimitou v očiach väčšiny Bielorusov.
Režim sa totiž musí sám vyčerpať. Kučmov režim sa v novembri 2004 ocitol v úplne iných podmienkach a s inými výsledkami ako Lukašenkov režim v roku 2006. Ani všetky prešľapy
a skutočnosti kompromitujúce režim negarantovali víťazstvo
opozície. V Bielorusku také podmienky ako na Ukrajine v roku
2006 neboli a vzbura „hladných a chudobných“ podľa kirgizského scenára tu nie je možná. Prezidentské voľby prebehli
na vrchole ekonomického rozvoja, ktorého hlavnými faktormi sa
stali ruské priame a nepriame subsídie, vnútorné investície a nárast svetových cien chemických surovín, rafinérskych produktov
a čiernych kovov. Predvolebná kampaň A. Lukašenka prebehla
v duchu „hlasuj za stabilitu“. Režim ťažil z toho, že „farebné
revolúcie“ v postsovietskom priestore sa začali spájať s kirgizským kriminálnym chaosom, 230 USD za 1 000 m3 plynu pre
Ukrajinu a permanentnými konfliktami medzi „oranžovými“ na
Ukrajine. Okrem toho bieloruská opozícia zďaleka nedisponovala takými finančnými a komunikačnými zdrojmi ako opozícia
na Ukrajine.
Európa je ohraničovaná strategickou polohou Bieloruska a nie
je pripravená diskutovať o serióznych medzinárodných sankciách. EÚ nechce ohroziť tranzit z RF kvôli zvrhnutiu režimu.
Tri štvrtiny do Nemecka importovaných energetických surovín
prechádza cez bieloruské potrubia.
Opozícia mala len jednu šancu zmeniť pomer síl vo svoj
prospech – dohodnúť sa s Kremľom. Návšteva Milinkeviča
v Moskve, kde sa stretol s predstaviteľmi administrácie ruského
prezidenta, sa skončila bez úspechu, keďže Kremeľ nepotrebuje
zmenu vedenia v strategickej republike. V Moskve opozícii navrhli, aby predstavila a pokúsila sa zainteresovať bieloruský elektorát jasnou alternatívou lukašenkovského ekonomického modelu. Opozícia nedokázala proti bieloruskej stabilite postaviť nič.
Alexander Milinkevič sa v októbri 2005 stal spoločným kandidá276
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tom opozície, ktorej súčasťou sa stalo 10 z 11 opozičných politických strán, a ktorá formálne predstavuje záujmy približne
200 spoločensko-politických združení a hnutí. Už len kvôli tomu
jeho politický program predstavuje syntézu socialistických,
sociálno-demokratických a liberálnych hesiel. Sľubuje, že vytvorí
v krajine 500 000 nových pracovných miest, zvýši minimálne
dôchodky na 60 – 70 % priemerného platu (ktorý sľubuje zvýšiť
na 550 EUR), využije prostriedky získané z privatizácie na kompenzáciu peňažných vkladov obyvateľstva, podporí malé a stredné podnikanie, zachová stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie zdarma, podobne aj zdravotníctvo, bude vyplácať do
5 mil. rubľov pri narodení prvého dieťaťa (2 300 USD) atď. [6]
Čiže navrhuje bojovať proti „socializmu“ prostredníctvom
„socializmu s ľudskou tvárou“.
V súčasnej situácii je v Bielorusku možné viesť rovnocennú
politickú kampaň len s podporou hlavných geopolitických hráčov a s jasnou myšlienkou v boji proti autokratovi. Presne tak,
ako sa v roku 1994 dostal k moci sám Lukašenko (vystupoval
proti korupcii). Vtedy zapracoval protestný elektorát. S reálnou
výzvou sa Lukašenko možno stretne až o 3 – 4 roky.
Lukašenko rozhodne nie je liberál. Je však nesporným faktom,
že v krajine dokázal zachovať stabilitu (na rozdiel od iných bývalých sovietskych republík). Tento fakt už dávno pochopili obchodné kruhy na Západe. V Bielorusku pôsobí okolo 3 500 spoločností, ktoré boli založené s účasťou investorov z 90 krajín
sveta (väčšinou sa jedná o obchodné zastúpenia zahraničných
firiem). Je pochopiteľné, že najväčší počet spoločných a zahraničných spoločností je ruskej proveniencie (730). Je však
paradoxom, že na druhom mieste figurujú USA (523). Nasleduje
Nemecko (375), Poľsko (350), Litva (255) [7].

Rusko-bieloruská obranná a vojenská spolupráca
Môžeme konštatovať, že integračné procesy v sfére obrany medzi
RF a Bieloruskom pokračujú najrýchlejšie. Vojenská spolupráca
oboch krajín sa vyznačuje reálnou dynamikou a tendenciou k zvyšovaniu kvalitatívnych parametrov. Pravidelne dvakrát za rok sa
uskutočňujú zasadnutia spoločného kolégia ministerstiev obrany.
Na území Bieloruska fungujú objekty ozbrojených síl RF. Ne277
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dávno boli do Bieloruska dodané raketové systémy S-300. Týmto
krokom boli rozšírené nielen obranné možnosti spoločného štátu,
ale aj celého systému PVO krajín SNŠ.
Za veľmi dôležitý vklad do spoločnej obrany považujú obe
krajiny fungovanie ruskej stanice raketového varovania „Volga“,
ktorá sa nachádza v okrese Ganceviči (brestská oblasť). Tento
objekt sa plánuje využívať naďalej. Ide o jedinú ruskú stanicu,
kde sa plne používa digitálne spracovanie signálov. Potom, ako
prestala fungovať radiolokačná stanica v Skrunde (Lotyšsko),
prevzala „Volga“ na seba zónu zrušenej stanice. Dokonca sa
hovorí o tom, že prostredníctvom „Volgy“ sú ozbrojené sily RF
schopné čiastočne kompenzovať možnú stratu radiolokačnej
stanice v Mukačeve (Ukrajina). V zóne zodpovednosti stanice sa
nachádza Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia. V rámci kompenzácie za jej fungovanie na svojom území disponujú ozbrojené sily Bieloruska právom vykonávania cvičení PVO na ruských polygónoch. Okrem toho obidve krajiny disponujú spoločnou vojskovou skupinou.

Implikácie pre Slovensko
Bielorusko je neďalekým susedom SR a preto je očividné, že
spadá medzi jej prioritné zahraničnopolitické záujmy. Výhodou
je, že bielorusko-slovenské vzťahy nie sú zaťažené žiadnou konfliktnou minulosťou a ani žiadnymi otvorenými a spornými problémami. Ale keďže je Bielorusko slovenskou zahraničnopolitickou prioritou, nie je možné sa obmedzovať len na „podporu
opozičných skupín“, ktoré sa zaoberajú prakticky len otázkou
dodržiavania ľudských práv (hoci aj to je samozrejme dôležité),
ale nemajú absolútne žiadny konkrétny program rozvoja krajiny.
To, čo deklaroval Milinkevič pred voľbami, nie je žiadny program budúcnosti štátu. Jedná sa len o kompilát viacerých hesiel.
Čiže, na jednej strane mince tu máme bieloruského prezidenta, ktorý je podozrivý z porušovania ľudských práv a spáchania viacerých zločinov (tie nie sú zatiaľ dokázané). Na druhej
strane sa jedná o človeka, ktorý dokázal zaistiť ekonomický rozvoj republiky garantujúci politickú a ekonomickú stabilitu na
východe Európy. Nie je tajomstvom, že Bielorusko je poslednou
bránou pred vstupom nelegálnych migrantov z Ázie do EÚ.
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Bielorusko každoročne zaistí a pošle späť značné množstvo
z nich. Okrem toho je Bielorusko poslednou inštanciou pred
vstupom narkotík do EÚ. A úspechy bieloruských bezpečnostných zložiek v boji proti nezákonnému pohybu narkotík
sú pozoruhodné.
Okrem toho sa aktívne rozvíja ekonomická spolupráca medzi
krajinami EÚ a Bieloruskom. Paradoxne medzi týmito krajinami
nefiguruje SR. Otázka znie prečo? Obzvlášť, ak ekonomická
spolupráca prebieha nielen medzi EÚ a Bieloruskom, ale s Bieloruskom obchoduje dokonca aj hlavný kritik režimu – USA.
Obstojí ako argument tvrdenie, že „v Bielorusku vládne autoritatívny prezident“? Podľa môjho názoru nie.
SR musí realizovať predovšetkým pragmatickú zahraničnú
politiku, ktorá sa nebude opierať len o emócie. V prípade Bieloruska to platí dvojnásobne. Zatiaľ sa všetky slovenské aktivity
obmedzujú na podporu opozičných a nevládnych strán. Posledné voľby v Bielorusku ukázali, že to nestačí. Všetky tieto organizácie nie sú ani len jednotné. Jediné, čím disponujú, je
zahraničná podpora (vrátane finančnej). V praxi však nemajú
proti úspešnej ekonomickej politike súčasného režimu čo postaviť. Väčšina môže namietnuť, že je to len vďaka podpore
Ruska. Áno, je to aj kvôli podpore Ruska, ale nielen kvôli nej.
Nemusíme a ani nemôžeme podporovať Lukašenkov režim. Na
druhej strane ale musíme konštatovať, že v Bielorusku jednoducho neexistuje osobnosť, ktorá by ho bola schopná nahradiť.
Kontaktom s režimom sa teda nevyhneme a ani nie je potrebné
sa im vyhýbať. Pokiaľ vidíme, že režim „stojí na pevných nohách“ a že ho ľudia podporujú, tak je potrebné s týmto režimom
pracovať a ovplyvňovať ho, aby sa stal otvorenejším.
Žiadne sankcie nebudú úspešné. Je totiž veľmi otázne, či je
Bielorusko naviazané na EÚ, alebo EÚ na Bielorusko. V každom prípade by sankcie uškodili obom stranám a ohrozili by
ekonomickú (a energetickú) bezpečnosť viacerých európskych
krajín.
V žiadnom prípade SR nesmie súhlasiť s porušovaním ľudských práv v Bielorusku. Ale malo by sa pokúsiť „pracovať“ so
súčasným režimom v Bielorusku a tak ovplyvniť jeho zmenu. To
isté platí aj o obchodných vzťahoch, ktoré majú obrovský potenciál. Veď napriek tomu, že USA a iné západné krajiny nepodporujú režim v Bielorusku, majú tu svoje stále ekonomické zá279
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ujmy. Má ich aj SR, ale vďaka tomu, že sa v svojej zahraničnej
politike vo vzťahu k Bielorusku opiera predovšetkým o emócie,
ich nedokáže úspešne napĺňať.
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Úvod
Rok 2005 priniesol Moldavsku niekoľko dôležitých udalostí, ktoré budú jednoznačne vplývať na formovanie vnútornej a zahraničnej politiky krajiny v roku 2006, resp. oveľa dlhšie. K takým
udalostiam musíme priradiť marcové parlamentné voľby, decembrové voľby do Najvyššej rady Podnesterska, neúspech primátorských volieb v Kišiňove, negatívne momenty v rusko-moldavských vzťahoch, pokusy Moskvy a Kyjeva o dynamizáciu
podnesterského konfliktu a iné.

Vnútorná politika
Parlamentné voľby v Moldavsku
V marci 2005 sa v Moldavsku uskutočnili parlamentné voľby.
Zvíťazila v nich vládnuca komunistická strana vedená Vladimírom Voroninom, a to aj napriek značnému poklesu popularity u moldavského elektorátu. Účasť predstavovala 64 %. Výsledky boli nasledovné [3]:
Na rozdiel od volieb v roku 2001 komunisti nedokázali získať
počet hlasov, ktorý by im umožnil samostatne zvoliť prezidenta
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Tabuľka č. 1: – Parlamentné voľby v Moldavsku
NÁZOV

STRANY

Komunistická strana
Blok „Demokratická Moldova“
Kresťansko-demokratická
národná strana

ZÍSKANÉ HLASY
(V %)

POČET MIEST
V PARLAMENTE

46,1

56

28,41

34

9,7

11

krajiny. Keďže strana nedisponovala väčšinou postačujúcou na
zvolenie prezidenta, vznikla patová situácia, východisko z ktorej
videli viacerí v nových voľbách. Bolo však očividné, že nové
voľby pravdepodobne ešte viac zhoršia výsledok Komunistickej
strany.
Voronin mal len jedno východisko – pokúsiť sa o „rozbitie“
jednotnej opozície, presvedčiť časť opozičných síl na spoluprácu
a tak získať chýbajúce hlasy. To sa mu aj podarilo. Nebol až taký
problém získať na jeho stranu lídra Demokratickej strany Dumitru Diakova – politika s povesťou človeka náklonného ku
kompromisom. Ale to, že sa Voroninovi podarilo získať na svoju
stranu lídra pravicovej opozície Jurie Rošku, ktorý vždy tvrdil, že
cieľom jeho života je boj proti komunizmu, sa zdalo byť priam
neuveriteľným.
Táto aliancia medzi „vládnucou“ Komunistickou stranou
a pravicovou opozičnou Kresťansko-demokratickou stranou,
ktorá dostala názov „červeno-oranžová koalícia“, sa stala jednou
z najväčších udalostí roku 2005 a vďaka nej si Voronin zaistil
opakované zvolenie za prezidenta republiky.

Zlyhanie primátorských volieb v Kišiňove
Skutočnosť, že sa všetky štyri kolá primátorských volieb v Kišiňove (dve na jar a dve na jeseň) skončili neúspechom, nám dáva
možnosť urobiť záver o prebiehajúcich zmenách politického života Moldavska. Na jednej strane je čoraz zjavnejšia strata vplyvu
a popularity Komunistickej strany. Na strane druhej je zrejmá tiež
neschopnosť moldavskej opozície využiť to vo svoj prospech
a posilniť svoje pozície. Svedčí to aj o apatii obyvateľstva, ktorá
vyplýva z ťažkej ekonomickej situácie. Moldavsko je spoločne
s Albánskom naďalej považované za najchudobnejšie krajiny
Európy.
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Ekonomické výsledky Moldavska za rok 2005
Podľa Národného štatistického úradu Moldavska deficit zahraničného obchodu v roku 2005 predstavoval 1,221 mld. USD,
čo je o 58 % viac, než v roku 2004: vtedy deficit predstavoval
783 mil. USD. Export za minulý rok vzrástol len o 10,8 %, kým
import o 30, 7 %. Napriek tomu, že nárast exportu o 10, 8 % sa
v podstate nezdá byť nízky, treba povedať, že sa jedná o najnižší
ukazovateľ za posledné roky. Jednou z hlavných príčin zníženia
tempa nárastu exportu sú sankcie zavedené Ruskou federáciou
na viaceré druhy moldavskej produkcie. Výsledkom bolo, že
v roku 2005 sa export z Moldavska do Ruska znížil o 1,6 %.
Rusko naďalej ostalo hlavným obchodným partnerom Moldavska, ale jeho podiel na celkovom exporte sa z 35,9 % v roku 2004
znížil na 31,8 % v roku 2005. Podiel krajín SNŠ na celkovom
exporte sa prakticky nezmenil: 50,5 % oproti 51,0 % v roku
2004. Podiel exportu do EÚ sa v roku 2005 nepodstatne znížil:
z 30,1 % na 29,7 %.
Štruktúra importu sa čiastočne zmenila. Import z krajín východnej Európy vzrástol o 46,8 % na 292,4 mil. USD, z krajín
EÚ o 29,5 % na 752,4 mil. USD, z krajín SNŠ o 19,8 % na
915,9 mil. USD. Pritom podiel krajín SNŠ na celkovom importe
predstavoval 43,42 %. Je potrebné poznamenať, že deficit obchodnej bilancie Moldavska v roku 2005 bol väčší než export
z krajiny v roku 2005 – spomínaných 1,221 mld. USD oproti
1,091 mld. USD. Deficit obchodnej bilancie teda predstavoval
takmer 41 % HDP, čo je o 11,2 % viac, než v roku 2004 [2].
Prognóza makroekonomickej situácie v Moldavsku v roku 2006
vyznieva negatívne. Hlavnými faktormi, ktoré značne ovplyvnia
ekonomiku krajiny, budú rozhodnutie vedenia RF o zastavení
vydávania známok pre importérov moldavskej alkoholovej produkcie a rozhodnutie Gazpromu o zvýšení cien plynu pre Moldavsko. Nehľadiac na „európsku“ voľbu Moldavska, osvojovanie európskych trhov a pritiahnutie zahraničných investícií ostáva pre krajinu veľmi problémovou otázkou.

Škandál okolo osoby Valerija Pasata
Jedná sa o trestné stíhanie bývalého veľvyslanca Moldavska
v Rusku, bývalého ministra obrany, bývalého ministra pre národnú bezpečnosť, exriaditeľa Služby pre informácie a bezpečnosť
Valerija Pasata. V dobe, kedy bol na Kišiňovskom letisku zatk283
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nutý, pracoval ako poradca predsedu predstavenstva RAO „EES
Ruska“ Anatolija Čubajsa.
Viacerí experti v Moldavsku sú presvedčení o tom, že vedenie
krajiny prenasleduje Pasata nie za trestné činy, ktoré mu prisudzujú, ale kvôli jeho aktívnej politickej opozičnej činnosti [4]. Možno
menovať štyri hlavné príčiny, prečo bol Pasat zadržaný.
1. Podľa prvej verzie (oficiálnej), je Pasat obviňovaný generálnou prokuratúrou Moldavska zo zneužitia služobného postavenia, keď zastával post ministra obrany. Jednalo sa o predaj 21 ks lietadiel MiG-21 Američanom. Prokuratúra tvrdí,
že Pasat nemal právo na predaj týchto lietadiel bez ich zapojenia do privatizačného programu. Týmto bol údajne štát
poškodený o 55 mil. USD. Neskôr bolo pridané taktiež obvinenie z nezákonného predaja zbraňového systému „Uragan“ v roku 1997.
2. Podstata druhej verzie (politickej) sa zakladá na tom, že sa
jedná o „politickú objednávku“. Tohto názoru sa pridržiava
väčšina moldavských expertov.
3. Tretia verzia (komerčná) sa zakladá na tom, že advokát
Pasata priamo prepojil zatknutie top manažéra RAO EES
Rusko so záujmami ruského energetického holdingu v Moldavsku. Údajne sa jednalo o to, že Pasat odmietol pomôcť
synovi Vladimíra Voronina získať 51 % balík akcií Moldavskej elektrárne a teraz za to pyká.
4. Štvrtá verzia je tzv. „špiónska“. Údajne sa jedná o to, že
Pasat počas pôsobenia vo funkcii ministra pre národnú bezpečnosť odovzdal ruskej Federálnej službe bezpečnosti prísne tajné informácie o moldavskej agentúre pracujúcej na
území Podnesterska i Ruska.

Podnestersko
Voľby do Najvyššej rady Podnesterska
Voľby v Podnestersku sa uskutočnili 11. decembra 2005. Účasť
predstavovala 50 %. Volebnej kampane sa zúčastnilo 172 kandidátov na poslancov, ktorí ašpirovali na 43 mandátov. Je potrebné poznamenať, že na rozdiel od minulých rokov ani jeden opozičný kandidát nebol stiahnutý z predvolebnej kampane. Tam,
kde opozícia postavila silných kandidátov, mala reálne šance na
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úspech. Ako príklad môžeme uviesť víťazstvo V. L. Bodnara
v jednom z tiraspoľských volebných okruhov. Bodnar predtým
značne kritizoval politiku prezidenta I. N. Smirnova. Podarilo sa
mu zvíťaziť nad S. I. Berilom, rektorom Podnesterskej univerzity a kandidátom blízkym prezidentovi.
Osobitnú pozornosť si zasluhuje téma účasti radikálnej opozície vo voľbách a jej výsledkov (sem možno zarátať aj Bodnara).
Medzi inými kandidátmi, ktorí sa dlho nachádzali v opozícii voči
súčasnému vedeniu, figurovali: O. Horžan (predseda Podnesterskej komunistickej strany), V. Gavrilčenko (prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Podnesterska) a A. Radčenko
(líder strany „Narodovlastie“ – „Moc národa“). Obaja lídri dvoch
komunistických strán kandidovali v jednom okruhu a obaja prehrali so zástupcom ministra ekonomiky M. Burlem.
Konštruktívna opozícia sa zjednotila okolo liberálneho hnutia
„Obnovlenie“ („Obnova“), ktoré vo voľbách jednoznačne zvíťazilo a získalo 23 poslaneckých mandátov z 43. Hnutie tak predbehlo svojho hlavného konkurenta – proprezidentské hnutie
„Republika“, ktoré získalo len 13 poslaneckých mandátov [1].
Zostava nového parlamentu umožňuje urobiť záver, že bude
menej ideologizovaný než predchádzajúci. Pokiaľ vychádzame
z analýzy volebných programov jednotlivých strán a poslancov, je
očividné, že parlament bude obhajovať záujmy štátnosti Podnesterska a nepristúpi na možnosť zjednotenia, ktorú navrhuje
vedenie Moldavska. Naďalej však existuje nebezpečenstvo, že
Podnestersko môže urobiť chybu, pokiaľ sa bude vyvíjať podľa
tej časti politickej elity Podnesterska, ktorá obhajuje úplné ukončenie vzťahov s Moldavskom a odstúpenie od rokovacieho
procesu.

Vzťahy Moldavska a Podnesterska
Moldavsko sa už po dobu 16 rokov aktívne snaží o „navrátenie“
separatistického podnesterského regiónu pod svoju kontrolu. Obzvlášť aktuálnym sa tento problém stáva dnes, v súvislosti s Voroninovým vyhlásením urýchlenej európskej integrácie Moldavska. Z toho pramení dilema. Keďže je pre územne rozdelené Moldavsko cesta do EÚ zahataná, Moldavsko sa musí čo najrýchlejšie
pokúsiť dostať Tiraspoľ pod svoju jurisdikciu (čo sa mu zatiaľ
absolútne nedarí), alebo musí súhlasiť (čo je celú moldavskú elitu
neprijateľné) s úplným „rozchodom“ s Podnesterskom.
285
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Osobný postoj prezidenta Voronina voči Podnestersku do
februára 2001 sa priam priepastne líši od toho, ktorý zastáva
dnes. Pred svojim príchodom k moci Voronin deklaroval právo
Podnesterčanov žiť tak, ako sa im bude chcieť. Odsudzoval
moldavských politikov, keďže tvrdil, že ich vinou vznikol krvavý
ozbrojený konflikt na jar, resp. v lete 1992. Vtedy sa ešte Voronin pochvalne vyjadroval aj na adresu Ruska, ktoré občiansku
vojnu zastavilo. Ešte v roku 1997 osobne Voronin a jeho Komunistická strana intervenovali u vtedajšieho prezidenta Petru Lučinského, aby podpísal moskovské memorandum o východiskách pre vzťahy medzi Moldavskom a Podnesterskom, ktoré
značne rozšírilo politickú a ekonomickú samostatnosť Podnesterského regiónu. Po svojom príchode k moci v parlamentných voľbách vo februári 2001 Voronin verejne deklaroval, že
vyrieši podnesterský problém v priebehu roka. Odvtedy sa
vzťahy Moldavska s Podnesterskom rapídne zhoršili. Rokovací
proces medzi Kišiňovom a Tiraspoľom prakticky neexistuje
a pokiaľ sa na to dnes pozrieme reálne, tak v súčasnosti Moldavsko vedie s Podnesterskom nevyhlásenú politickú a ekonomickú vojnu (zavedenie nových colných pravidiel Ukrajinou
a Moldavskom).
Moldavsko je dnes aktívne podporované zo strany OBSE, EÚ
a USA. Aktívnu pomoc Moldavsku v tejto otázke začalo poskytovať aj Rumunsko. K Moldavsku sa pridala aj Ukrajina. Nepotvrdili sa však nádeje Kišiňova, že ich zapojenie do riešenia konfliktu s Tiraspoľom rýchlo vyprodukuje Moldavskom očakávaný
výsledok. Skôr naopak – na jeseň 2005 obnovené rokovania
v formáte „5 + 2“ (Moldavsko, Podnestersko, Rusko, Ukrajina
a OBSE, so štatútom pozorovateľa predstavitelia EÚ a USA)
znamenali negáciu výrokov Vladimíra Voronina o tom, že Moldavsko už nikdy nebude rokovať s „kriminálnym režimom“
Podnesterska.
Do budúcnosti môžeme konštatovať, že pokiaľ vychádzame
zo súčasného stavu vzťahov medzi Moldavskom a Podnesterskom, tak je pravdepodobné, že sa blíži ich definitívny „rozchod“. V každom prípade, konečné riešenie podnesterskej problematiky bude schválené už bez súčasných lídrov Voronina
(Moldavsko) a Smirnova (Podnestersko).
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Eskalácia rusko-moldavských vzťahov
Komunistická strana po príchode k moci začiatkom roka 2001
sľúbila, že sa krajina stane súčasťou spoločného štátu RF a Bieloruska. To sa však nikdy nestalo skutočnosťou a vzťahy Moldavska s RF sa naopak prudko zhoršili. Prvý náznak prišiel na
jeseň 2003, keď moldavský prezident odmietol podpísať „Kozakove memorandum“, už predtým odsúhlasené oboma stranami.
Dnes oficiálne kruhy Moldavska vysvetľujú zhoršenie vzťahov
dvoma príčinami. Prvá vychádza z toho, že RF podporuje separatistické Podnestersko (a v tomto kontexte žiada stiahnutie
pozostatkov ruskej 14. armády, ktoré v súčasnosti strážia sklady
s výzbrojou). Druhá tkvie v tom, že Voroninom deklarované
smerovanie do Európy sa RF nepáči. Zhoršovanie vzťahov s RF
Kišiňov spája s témou Podnesterska, pretože stále zastáva názor,
že Moskva prakticky riadi celú situáciu v Podnestersku (čiastočne
to aj je pravda, i keď hlavný vplyv v regióne majú údajne niektorí
súčasní ukrajinskí politici). V realite je ale všetko oveľa zložitejšie.
Je jednoducho faktom, že Podnestersko má svoju vlastnú pozíciu
vo vzťahoch s Moldavskom, ktorú musí brať do úvahy RF aj
Ukrajina. A pokiaľ chce Kišiňov zjednotiť krajinu bez použitia
sily, túto pozíciu musí brať do úvahy tiež.
„Ochladzovanie“ vzťahov medzi RF a Moldavskom pokračovalo aj v roku 2006. Obidve strany podnikli rad krokov, ktoré
opačná strana charakterizovala ako „nátlak“, „vydieranie“ a podobne. Moldavská strana považovala za negatívny krok zo strany
Ruska zvýšenie cien elektrickej energie a plynu. RF zas považuje
zavedenie nových colných pravidiel, ktoré negatívne vplývajú na
Podnestersko, zo strany Moldavska a Ukrajiny za ekonomickú
blokádu regiónu. Dokonca aj poskytlo Podnestersku finančnú
a humanitárnu pomoc, čo sa zas nepáčilo moldavskému vedeniu.
Situáciu ešte viac prehĺbilo ruské rozhodnutie o zákaze importu
moldavskej alkoholovej produkcie. Na základe vyššie uvedeného
môžeme urobiť jednoznačný záver, že zhoršovanie vzájomných
vzťahov bude naďalej pokračovať.

Implikácie pre Slovensko
V posledných rokoch môžeme pozorovať obrat zahraničnopolitickej orientácie Moldavska. Krajina sa dostáva do väčšej pozor287
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nosti EÚ. Prvý pokrok vo vzájomných vzťahoch bol zaznamenaný v roku 2004, keď EÚ zaradila túto krajinu do projektu
európskej susedskej politiky. V februári 2005 Moldavsko podpísalo s EÚ trojročný akčný plán, ktorý ho zaväzuje uskutočniť demokratické a ekonomické reformy. Okrem toho sa EÚ aj aktívne
angažuje v riešení podnesterského konfliktu.
Slovenská republika by mohla veľmi aktívne prispieť k tomu,
aby sa Moldavsko ešte viac „priblížilo“ k Európe, nakoľko medzi
SR a Moldavskom neexistujú žiadne problémové alebo otvorené
otázky. Keďže SR má veľké integračné skúsenosti a poznatky
z prístupových rokovaní do EÚ a je v Moldavsku vnímané ako
rozvíjajúca sa nová členská krajina EÚ, pre moldavskú stranu by
bola asistencia SR pri napĺňaní svojich integračných ambícií veľkým prínosom. Vzhľadom na geografickú blízkosť Moldavska,
možný pozitívny vplyv takejto asistencie na pokojné vysporiadanie Moldavska s Podnesterskom a v neposlednom rade slovenské skúsenosti s pomocou Ukrajine i s transformáciou našej krajiny po rozdelení by takýto krok mohol byť nadmieru výhodný
pre obe strany.
ZDROJE
[1] Boľšinstvo izbrannych v parlament Pridnestrovia predstavľajut „Obnovlenie“ i „Respubliku“, ITAR-TASS, 12. 12. 2005, http://afnet.integrum.ru.p r ox y. w w w. m e r l n - e u r o p e. o r g / a r t e f a c t 3 / i a / i a 5 . a s p x ? l v = 6 & s i =btMNix2R&qu=271&bi=4377&xi=&nd=1&tnd=0&srt=0&f=0.
[2] Brejušij poľot moldavskoj ekonomiky, Kišiňovskyj obozrevateľ, 23. 2. 2006.
[3] CIK Moldavii napravil na utverždenie v Konstitucionnyj sud rezuľtaty parlamentskych vyborov, ITAR-TASS, 10. 03. 2005, http://afnet.integrum.ru.p r ox y. w w w. m e r l n - e u r o p e. o r g / a r t e f a c t 3 / i a / i a 5 . a s p x ? l v = 6 & s i =btMNix2R&qu=221&bi=4377&xi=&nd=2&tnd=0&srt=0&f=0.
[4] Kommersant Moldovy, 17. 2. 2006.
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Úvod
Rok 2005/2006 bol pre Ukrajinu mimoriadne ťažký. Už od samého začiatku roka krajina musela čeliť viacerým výzvam najmä
vo vnútornej politike. Nasledovala vládna kríza, odvolanie vlády,
plynový spor s Ruskom, parlamentné voľby, rokovania o zostavení koalície. V zahraničnej politike bol rok 2005 (okrem už
tradičných sporov s Ruskom (plyn, čiernomorská flotila, atď.)
vcelku kľudný.

Vnútorná politika
Vládna kríza a odvolanie predsedníčky vlády
Júlia Timošenková a Viktor Juščenko spolupracovali prakticky
od okamihu odvolania Juščenka z postu predsedu vlády Ukrajiny
a jeho prechodu do opozičného tábora. Dnes je očividné, nakoľko sú to rozdielni ľudia. Juščenko je zástancom ekonomických liberálno-pravicových názorov, kým Timošenková sa pri289
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držiava monopolovo-ľavicových. V okolí Juščenka sa objavilo
množstvo nových ľudí, kým tím Timošenkovej sa prakticky nezmenil počas celej doby jej fungovania v opozícii. Jediné, čo ich
spájalo, bol Kučma – a to vysvetľuje ich predvolebné spojenectvo. Na základe predvolebných dohôd sa Timošenková stala
predsedníčkou vlády, ale až po dlhých sporoch v prezidentských
kruhoch (Juščenko vtedy vystupoval za kandidatúru Petra Porošenka, dokonca mu pred Novým rokom dal pokyn, aby zostavil vládu). Vďaka jej premiérskemu postu sa podarilo predĺžiť
túto neprirodzenú koalíciu o ďalších 8 mesiacov. Počas celého
tohto obdobia ale vzťahy medzi premiérkou a prezidentom môžeme charakterizovať slovom „nedôvera“. Potvrdzujú to konkrétne kroky prezidenta Ukrajiny:
 Juščenko samostatne zostavil kabinet ministrov. Timošenkovej
sa tam podarilo „pretlačiť“ len Olexandra Turčinova – na
pozíciu riaditeľa Služby pre bezpečnosť Ukrajiny (SBU).
 Prezident neumožnil premiérke realizovať jej ústavné právo na
iné menovania. Údajne Juščenko uskutočnil vyše 50 menovaní
bez návrhu predsedu vlády.
 Prezident prakticky nepodporil projekty zákonov kabinetu ministrov v parlamente.
 Predsedníčka vlády nemohla riešiť žiadne záležitosti súvisiace
s NAK „Naftogaz Ukrajiny“.
 Porošenko bol vymenovaný za tajomníka Rady pre národnú
bezpečnosť Ukrajiny s rozšírenými právomocami. Jeho úloha
pozostávala z vytvorenia alternatívneho centra voči kabinetu
ministrov.

1Zinčenkova tlačová konferencia prebehla 2. septembra 2006. Ale už 1. septembra vystúpil v priamom prenose predseda strany Jabluko Michail Brodskij, ktorá je
súčasťou Bloku Júlie Timošenkovovej. Ten obvinil tím
prezidenta Juščenka z korupcie. Vyhlásil, že podporuje Timošenkovú ako predsedníčku vlády, ale že do
volieb s ňou pôjde len v prípade, pokiaľ ona nepôjde
s Juščenkom – pozn. aut.
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Samotnú krízu začal svojimi vyhláseniami riaditeľ kancelárie
prezidenta Olexandr Zinčenko1, ktorý predtým zastával post riaditeľa Juščenkovej prezidentskej kampane. Jeho menovanie odporučili Petr Porošenko a Mykola Martynenko (vymenil Romana
Bessmertného, ktorý nevyhovoval biznis kruhom okolo prezidenta). Nehľadiac na to, že Zinčenka ako vedúceho volebnej kampane
sprevádzali skôr negatívne ohlasy, on sám plánoval získať pre seba
premiérsky post. Šance na to mal, keďže by sa jednalo o tretieho,
kompromisného kandidáta. Toto však prečiarkli ambície Timošenkovej, ktorá nechcela odstúpiť od predbežných dohôd. Zinčenko sa napokon stal riaditeľom prezidentskej kancelárie (následne premenoval túto pozíciu na štátneho tajomníka Ukrajiny).
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Napriek plánom zníženia počtov zamestnancov prezidentského
sekretariátu ho Zinčenko rozšíril. Juščenko sa tomu neprotivil, ale
trval na tom, aby sa súčasťou štruktúry sekretariátu stal aj kabinet
prezidenta Ukrajiny, za riaditeľa ktorého bol vymenovaný prvý
asistent hlavy štátu Olexandr Tretiakov. Táto štruktúra sa však
postupne zväčšila a počet jej zamestnancov prevýšil počet zamestnancov sekretariátu. Už to znamenalo nezhody a konflikty v budúcnosti.
Po určitom čase ukrajinský prezident čoraz viac favorizoval
svojho prvého asistenta. Subjektívnou príčinou bolo to, že prezidenta s Tretiakovom spájajú už dlhodobé priateľské vzťahy
(v jeho dome žila počas prezidentskej kampane Juščenkova rodina). Je pochopiteľné, že Juščenko ďaleko viac veril Tretiakovovi.
Objektívna príčina tkvie v Zinčenkovom štýle práce. V jednoduchosti ho môžeme charakterizovať ako „imitáciu búrlivej činnosti pri minimálnom výsledku“. Prezident teda prestal byť spokojný
s jeho prácou a Zinčenko stratil na neho vplyv. Postupne sa dostával do konfliktov s Porošenkom pri presadzovaní svojich ľudí na
kľúčové posty. Zinčenko ale podľa všetkého nie je schopný zmieriť sa s vecami, ktoré protirečia jeho chápaniu morálky a spravodlivosti. Nebol totiž prepojený so žiadnymi finančnými záujmami.
Hneď, ako nastúpil do kancelárie prezidenta, vzdal sa poslaneckého mandátu. V situácii, ktorá vyznievala v jeho neprospech, sa
rozhodol odstúpiť a tým pádom vystúpil na strane Timošenkovej
(vystúpil s podobnými obvineniami ako Brodskij, ale bol konkrétnejší). Z jeho pohľadu urobil ten najsprávnejší krok a získal si
masovú podporu obyvateľstva. Po jeho vystúpení s obvineniami
proti Porošenkovi, Tretiakovovi a Martynenkovi sa znížila dôvera
populácie voči prezidentovi [14].
Zinčenkov krok sa stal katalyzátorom dozrievajúcej kulminácie
konfliktu. Formujú sa dve skupiny s vlastnými lídrami. Na jednej
strane Porošenko – plus Tretiakov, Žvanija, Červonenko, Martynenko; na druhej Timošenková – plus Turčinov, Tomenko, Terechin, Brodský. Je samozrejmé, že prezident podporoval prvú skupinu. Konflikt medzi Timošenkovou a Juščenkom sa neustále
prehlboval. Po vzájomných obvineniach (pravdivých aj nepravdivých), konzultáciách a rokovaniach boli načrtnutá možnosť riešenia konfliktu (7. septembra). Prezident odvolá Porošenka, Tretiakova a Skomarovského (riaditeľ Štátnej colnej služby). Timošenková obetuje podpredsedu vlády Tomenka a ministra ekonomiky
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Terechina. Okrem toho prezident odvolá jej pravú ruku, riaditeľa
SBU Turčinova a vymení generálneho prokurátora. Druhá podmienka: predvolebnú kandidátku povedie Viktor Juščenko a bude
disponovať 66 % kvótou, Timošenková bude mať 33 %. Údajne
mal prezident mať právo veta na ktorékoľvek meno na jej kandidátke. Poslednou podmienkou bolo zastavenie mediálnych útokov Timošenkovej proti Porošenkovi (mala vystúpiť s prezidentom na spoločnej konferencii a vyvrátiť Zinčenkove obvinenia).
Prezidentská strana tvrdí, že Timošenková s touto možnosťou
súhlasila, čo umožnilo prezidentovi na tlačovej konferencii vyhlásiť, že sa na všetkom s premiérkou dohodli. 8. septembra sa o 9:00
uskutočnila tlačová konferencia podpredsedu vlády Tomenka (hodinu pred plánovanou tlačovkou Viktora Juščenka, kde mal oznámiť výsledky dohody z 7. septembra!) ktorý oznámil svoju rezignáciu a zopakoval obvinenia Brodského a Zinčenka na adresu
Porošenka a Tretiakova. [7] Takto Timošenková porušila dohodu
a vyprovokovala prezidenta k radikálnejším krokom. Následne bol
realizovaný „nulový variant“ – odvolanie všetkých. Výsledkom
bolo, že Timošenková a jej prívrženci de iure a de facto stratili
moc (Porošenko a Tretiakov len de iure). Z pohľadu dlhodobej
perspektívy však vyťažila práve Timošenková.
Ukrajinský prezident teda odvolal kabinet ministrov; Porošenka z pozície tajomníka Rady pre národnú bezpečnosť Ukrajiny;
pozastavil vykonávanie služobných povinností pre Olexandra
Tretiaka a podpísal rozhodnutie o odvolaní riaditeľa SBU Turčinova. Okrem toho sa medzi prepustenými ocitli riaditeľ Štátnej
colnej služby Skomarovský a prezident Národnej televíznej spoločnosti Taras Steckiv, ktorý ešte skôr podal demisiu.
Pokiaľ zoberieme do úvahy chronologickú postupnosť spomínaného konfliktu, tak vidíme, že konflikt podľa všetkého vyprovokovala Timošenková. Potvrdzuje to dôsledná načasovanosť
vystúpení (1., 2., a 8. septembra). Konala tak predovšetkým kvôli
prezidentským voľbám a jej cieľom mohlo byť oslabenie proprezidentskej strany (eliminácia Porošenka), ako aj získanie garancií, že po voľbách by sa mohla stať predsedníčkou vlády.

Ukrajinsko-ruský plynový konflikt
Je potrebné začať tým, že Ukrajina sa po rozpade ZSSR radí
k energeticky deficitným štátom. Hoci krajina disponuje aj vlastnými náleziskami zemného plynu (sú sústredené hlavne v Pol292
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tavskej oblasti), vlastným plynom dokáže pokryť len potreby domáceho obyvateľstva. Metalurgický a chemický priemysel takmer
na 100 % závisí od importovaného plynu z Ruska a strednej Ázie.
Okrem toho boli cez Ukrajinu postavené ešte za sovietskych čias
potrubia, cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do Európy (jedná
sa o okolo 80 % plynu dodávaného do Európy). Ukrajine sa za
vlády Leonida Kučmu darilo riešiť všetky konflikty s RF a Gazpromom v sfére dodávok ruského plynu na Ukrajinu. Je paradoxom, že Ukrajina, budúci najväčší importér ruského plynu, bola
neustálym dlžníkom Gazpromu, ktorý pravidelne reštrukturalizoval a prehodnocoval dlhy ukrajinskej strany. Čo môžeme jednak
uznať ako úspech Kučmovho režimu, jednak musíme brať do
úvahy, že Kučma nikdy neprekážal Gazpromu v realizácii strategických plánov ohľadom dodávania plynu do Európy a posilnenia ruského monopolu v štátoch EÚ.
Preto môžeme tvrdiť, že Kučma vyhovoval Gazpromu a odpúšťalo sa mu veľa, dokonca aj krádeže plynu, o ktorých Kučma
povedal počas svojho rozhovoru pre Spiegel v auguste 2000:
„Moskva každoročne prepravuje cez našu krajinu na Západ
130 mld. m3 plynu. Pokiaľ sa u nás odčerpá 1 miliarda – veď sa
jedná o minimálnu časť“, vyhlásil vtedy Kučma. Odpovedajúc na
otázku, kto stojí za krádežami plynu, Kučma odpovedal, že sa tak
robí na základe pokynu vlády Ukrajiny. [8] Agentúra Lenta.ru
napísala, že „na základe počtov „Gazpromu“ každoročne mizne
na Ukrajine 7 – 8 mld. m3. Pritom exportné dodávky ruského
plynu do Európy predstavujú 120 mld. m3“. Pokiaľ berieme do
úvahy, že vyhlásenie Kučmu poukazuje na ukrajinskú vládu, agentúra RIA Novosti nasledovne okomentovala vyhlásenie ukrajinského prezidenta: „Jedným z možných vysvetlení je, že adresátom
nebolo Rusko, ale západné krajiny, od ktorých chce Ukrajina
získať kompenzáciu za zrušenie časti jadrových reaktorov.
Nie je vylúčené, že vyhlásenie bolo cielené dovnútra, ako signál
na „balenie kufrov“ pre vtedajšieho predsedu vlády Viktora Juščenka“. [5]
V rokoch 1994 – 2004, kedy bol pri moci na Ukrajine Kučma,
sa Kremeľ ani raz nepokúšal riešiť problémové otázky v oblasti
rusko-ukrajinských vzťahov. Nehľadiac na kritiku ruských médií
(proti ústupkom voči Ukrajine v plynovej sfére vystupovali
Kommersant, Rosbiznesconsulting, TV TVC a i.) a vysokopostavených úradníkov ruská vláda prakticky vždy odpúšťala Ukra293
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2Takto

sa druhý manžel Kučmovej dcéry Viktor Pinčuk
dostal k dvom plynárenským spoločnostiam –Interpipe a Turbotrast a tiež
k radu veľkých potrubných
a metalurgických závodov.
Práve metalurgická sféra je
najväčším konzumentom
zemného plynu – pozn. aut.

3Situácia

bola o to ťažšia, že
v júni 2005 Gazprom oznámil fakt zmiznutia 7 mld.
800 mil. m3 plynu z ukrajinských skladísk – pozn.
aut.
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jine všetky prehrešky. Kučma kontroloval a riadil ukrajinské plynárenské spoločnosti a „nestaval sa do cesty“ ruskému monopolu.2
Za upevnenie vzťahov medzi Gazpromom a Kučmom môžeme považovať vymenovanie bývalého predsedu predstavenstva Gazpromu Viktora Černomyrdina za veľvyslanca RF na
Ukrajine v máji 2001. Pre Gazprom boli odchod Kučmu a následné odovzdanie moci Juščenkovi veľmi nevýhodné.
Problémy sa na Ukrajine prehĺbili, keď boli na základe iniciatívy Júlie Timošenkovej na začiatku roka 2005 uskutočnené
zásadné zmeny v rozpočte, ktoré ešte viac zvýšili jeho deficit.
Existujúce „diery“ mala zakryť reprivatizácia veľkých priemyselných závodov (Krivorožstaľ, Nikopolský ferrosplavový závod,
atď.). Reprivatizácia sa naťahovala, ale vláda potrebovala garancie vykrytia rozpočtu. Okrem toho Timošenková musela čeliť
ekonomickým problémom ako rast cien (obzvlášť paliva), zníženie ekonomických ukazovateľov (počas prvých mesiacov sa rast
HDP znížil na 4 % v porovnaní s 8 % v 2004) a taktiež s opozíciou v okolí prezidenta. Pokúsila sa síce prostredníctvom administratívnych ohraničení riešiť problém palivovej krízy na Ukrajine, ale vyvolala kritiku v prezidentskom tábore aj medzi svojimi prívržencami.
Ako jeden zo spôsobov zlepšenia situácie si vláda vybrala prehodnotenie dohôd s RF ohľadom plynu. Ukrajinskej vláde išlo
o zvýšenie platby za tranzit ruského plynu cez ukrajinské územie
z 1,093 USD za 1 000 m3/100 km na 2 – 2,5 USD pri zachovaní
rovnakých cien plynu (50 USD). Ale berúc do úvahy fakt, že RF
na konci roka 2004 počas prezidentských volieb stavila na Viktora Janukovyča a „prehrala“ prezidentské voľby na Ukrajine, ani
Juščenko, ani Timošenková nemohli počítať s ústupkami zo
strany Kremľa a Gazpromu v oblasti plynu3.
Keď ukrajinská strana začala trvať na tom, že Gazprom musí
platiť za tranzit plynu len peniazmi (a nie plynom ako predtým)
a ešte aj podľa nových cien, ruská strana s tým súhlasila. Poukázala ale na to, že dvíha cenu na 160 USD za 1 000 m3 a navrhla ukrajinskej strane, aby podpísali novú zmluvu, ktorá bude zahŕňať
spomínané zmeny. Toto však bolo pre Ukrajinu absolútne nevýhodné, keďže ukrajinský metalurgický priemysel má minimálnu
úroveň rentability pri cene 95 USD za 1 000 m3 plynu a metalurgia – 105 USD (ale pritom podľa platnej zmluvy Ukrajina od
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1. januára 2006 predáva plyn Rumunsku za cenu 260 USD za
1 000 m3) [2]. Paralelne s tým sa Ukrajina pokúšala zabezpečiť aj
garancie v otázkach importu turkménskeho plynu. Avšak Kyjevu
sa nepodarilo dohodnúť sa s Ašchabádom na prijateľnej cene.
Ukrajine sa nepodarilo zachovať cenu 44 USD za 1 000 m3 turkménskeho plynu. Navyše počas Kučmovho prezidentstva Gazprom získal rad výhod, ktoré posilnili pozície spoločnosti na
Ukrajine. V súlade s balíkom dokumentov, ktoré boli podpísané
koncom júla 2004, Naftogaz Ukrajiny odmietol služby vtedajšieho dopravcu turkménskeho plynu – Eural Trans Gaz (ETG).
Prostredníctvom asociácie s ukrajinským monopolom spoločnosťou JKX GAS BV Kyjev kontroloval okolo 30 % akcií ETG.
Od roku 2005 jej právomoci vykonáva RosUkrEnergo, kde
Gazprom kontroluje 50 % akcií a Ukrajina ani jednu. Ten istý
balík predpokladá ešte dva ústupky zo strany Ukrajiny. Tým, že
Kyjev dostal takmer polovicu (45 %) peňažnej časti platby za
tranzit do roku 2009, sa vzdal práva na zvýšenie platby viac ako
na 1,09 USD za 1 000 m3/100 km na toto obdobie. Okrem toho
sa Ukrajina rozhodla neodkladať vyplatenie dlhov ruskému monopolu za obdobie 1997 – 2000 [4]. V auguste 2004 Ukrajina
splatila svoje záväzky, i keď formálne mohli toto rozhodnutie
naťahovať až do roku 2013. Kľudne môžeme pripustiť, že
Kučma a Janukovyč sa takýmto spôsobom pokúšali o získanie
podpory zo strany RF a Gazpromu pre nadchádzajúce prezidentské voľby.
Gazprom prehodnotil ceny plynu nielen Ukrajine, ale ďalším
štátom SNŠ – Moldavsku, Gruzínsku, Azerbajdžanu, Arménsku.
Od 1. januára 2007 sa predpokladá zvýšenie cien aj pre Bielorusko. Až do polovice decembra 2005 Ukrajina nepodnikala
žiadne kroky v riešení otázky dodávok plynu. Až potom, ako
vedenie Gazpromu vyhlásilo, že rokovacie strany majú výsledok
9-mesačných rokovaní: cenu 220 – 230 USD za 1 000 m3, sa
ukrajinské TV začali pýtať expertov, prečo mlčí Západ?
Vedenie Ukrajiny však vyhlásilo, že nikto s Gazpromom o zvýšení ceny nerokoval. Potom vedenie Gazpromu prešlo do útoku.
Dňa 23. decembra 2005 ruské TV oznámili, že v Gazprome sa
začalo cvičenie ohľadom zastavenia dodávok plynu na Ukrajinu.
Komentujúc vyhlásenie predsedu vlády Ukrajiny Juryja Jechanurova, ktorý vyhlásil, že „pokiaľ bude chýbať plyn, tak má Ukrajina právo na odobratie 15 % plynu z európskeho potrubia“ [8],
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podpredseda predstavenstva Gazpromu Medvedev povedal nasledovné: „Môžeme predávať presne toľko plynu, koľko potrebuje Európa“ [3]. Prostredníctvom médií sa ukrajinská a ruská
strana navzájom obviňovali, vyhrážali sa arbitrážou a pokúšali sa
presvedčiť Európu, že na vine je tá druhá.
Následne začala byť očividná politizácia sporu. Prejavila sa najmä vtedy, keď kabinet ministrov Ukrajiny prijal rozhodnutie o uskutočnení inventarizácie čiernomorskej flotily a prehodnotení
zmluvy o nájme (boli by to normálne požiadavky, keby neprišli
počas plynového konfliktu). Ruský minister obrany na tieto požiadavky však kontroval tým, že RF tým pádom môže prehodnotiť „veľkú“ rusko-ukrajinskú Zmluvu o priateľstve a spolupráci z roku 1997 (kde sú definované hranice Ukrajiny) [10].
Nakoniec sa predstavitelia Gazpromu a Naftogazu dohodli.
Jedným z najdôležitejších bodov zmluvy je, že spoločnosť RosUkrEnergo (dcérska spoločnosť Gazpromu a rakúskej spoločnosti Raiffeisenbank) bude plyn Ukrajine predávať za 95 USD za
1 000 m3 (pričom sa nejedná o ruský, ale o stredoázijský plyn).
Táto cena ale bude platiť len počas „prvej etapy“ platnosti zmluvy, teda do 1. júla 2006 [1].
Ukrajina ukončila plynový spor za veľmi nevýhodných podmienok. V prípade zverejnenej ceny 1,6 USD za tranzit 1 000
m3/100 km Ukrajina získa ďalších 650 mil. USD, kým nová cena
plynu (95 USD) bude Ukrajinu stáť 2,5 mld. USD ročne, pričom
táto suma sa bude musieť vyplácať peniazmi a nie barterom.
95 USD znamená maximálnu výšku ceny plynu, po ktorú sa
Ukrajinci mohli dostať (podľa Juščenkovho vyhlásenia). Tým pádom Rusko „vyžmýkalo“ z Ukrajiny všetko, čo bolo možné. A to
nehovoríme o strate Turkménska ako strategického partnera.

Odvolanie Jechanurovovej vlády a ďalšia politická
kríza (nástup ústavnej reformy)
10. januára 2006 Najvyššia rada odvolala celý kabinet ministrov.
Za tento úkon hlasovalo 250 poslancov (potrebných bolo 226)
[12]. Odvolanie podporili všetky opozičné frakcie, vrátane Sociálno-demokratickej strany, Komunistickej strany, Strany regiónov
a Bloku Júlie Timošenkovej. Pripojila sa k nim aj časť prívržencov Vladimíra Litvina z Národnej strany. Podľa vyhlásenia predsedu vlády Ukrajiny Juryja Jechanurova niesol vinu za odvolanie
vlády predseda parlamentu Vladimír Litvin, ktorý podporil opozí296
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ciu a tým vyprovokoval štátnu krízu. Opozícia zas argumentovala
tým, že vláda zradila národné záujmy Ukrajiny, keď uzavrela netransparentnú zmluvu o dodávkach ruského plynu. Tým istým
uznesením parlament poveril vládu, aby si plnila povinnosti až do
zostavenia novej vlády.
Uznesenie parlamentu bolo schválené v čase neprítomnosti
prezidenta Viktora Juščenka, ktorý sa vtedy nachádzal v Astane
(Kazachstan). Ten už 11. januára začal protiútok na radu a tým sa
Ukrajina opäť dostala do politickej krízy. Podľa úprav ústavy, ktoré začali platiť od 1. januára 2006, disponuje Najvyššia rada právom na odvolanie vlády. Problém tkvie v tom, že nebolo komu
odovzdať právomoci Jechanurovovej vlády, keďže podľa úprav
nový kabinet má zostaviť koalícia v parlamente – a tá bude vytvorená až po marcových parlamentných voľbách. Situácia sa
úplne zamotala, keď predseda parlamentu Vladimír Litvin predostrel otázku odvolania vlády za porušenie zákonnej procedúry.
Podľa ústavy môže byť odvolanie vlády parlamentom zrealizované buď na základe návrhu prezidenta, alebo 150 poslancov.
Parlament schválil rozhodnutie opierajúc sa o článok ústavy, ktorý
predpokladá prerokovanie vyhlásenia o dobrovoľnom odstúpení
predsedu vlády alebo člena kabinetu parlamentom. Keďže ani
Jechanurov, ani členovia jeho kabinetu takéto vyhlásenie neuskutočnili, vláda a prezident sa rozhodli ignorovať uznesenie parlamentu. Jechanurov vyhlásil, že kabinet si bude aj naďalej plniť
svoje povinnosti dovtedy, kým nový parlament nezostaví vládu.
Nebolo možné obrátiť sa ani na Ústavný súd, keďže nebol
zostavený. Najvyššia rada nedokázala zvoliť sudcov podľa svojej
kvóty (na Ukrajine sa Ústavný súd zostavuje rovnakými dielmi
prezidentom, parlamentom a sudcovským zhromaždením), preto
bolo menovaných len 14 sudcov z 18. A kvôli sabotáži parlamentu už menovaní sudcovia nedokázali uskutočniť prísahu.
Súviselo to predovšetkým ani nie tak s rusko-ukrajinskou plynovou dohodou (tá je len prostriedkom), ale s predvolebnou
kampaňou. Všetky strany sa snažili o prezentáciu svojich snáh pri
obrane ukrajinských záujmov. Len za týchto podmienok bolo
možné, že vznikla koalícia absolútne rôznorodých síl proti vláde
Jechanurova. Len vtedy bolo možné prepojenie Timošenkovej so
stranami ako komunistická, s blokom Litvina alebo Janukovyča.
Určitú úlohu tu zohral aj osobný záujem Litvina, ktorý sa snažil
vystupovať ako krízový manažér (presne ako pred rokom). Podľa
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môjho názoru odvolanie Litvina nemalo vážne následky. Nedokázala sa vytvoriť žiadna koalícia, ktorá by navrhla novú kandidatúru. A iná možnosť neexistovala, keďže prezident nemá
ústavné právo samostatne navrhovať iné kandidatúry.

Parlamentné voľby (marec 2006)
26. marca 2006 sa na Ukrajine uskutočnili parlamentné voľby.
Tesne pred voľbami sa vychádzalo z toho, že reálne môžu o víťazstvo bojovať tri hlavné politické sily, ktoré môžeme podmienečne rozdeliť na tri skupiny: „strana moci“, „opozícia“ a tzv.
„tretia sila“.
Vládne a provládne strany
Skupina provládnych politických síl, ktorú po prezidentských
voľbách 2005 tvorili Naša Ukrajina (NU – Viktor Juščenko),
Blok Júlie Timošenkovej, Socialistická strana Ukrajiny (Olexandr
Moroz). Národná strana (Vladimír Litvin) sa počas rokov 2005
– 2006 úplne rozpadla. Už vtedy bolo očividné, že ak sa nestane
niečo mimoriadne, tak NU voľby prehrá. NU nemala voličom čo
ponúknuť, aby ich presvedčila o tom, aby hlasovali za pro-prezidentskú stranu. Jej posledné tromfy, ako napríklad vstúpenie do
NATO či uznanie hladomoru z 30. rokov 20. storočia za „genocídu ukrajinského národa“ už nemohli zvýšiť jej popularitu. Na
druhej strane NU disponovala silnými zdrojmi. Tento blok podporuje značný počet ukrajinských podnikateľov. Disponuje solídnou informačnou databázou. Sem musíme priradiť aj tzv. administratívny zdroj. A okrem toho, aj s touto stranou je zatiaľ
spájaná eufória Majdanu – čiže mínusy značne prevyšujú plusy.
Jedným z nich je aj samotný Viktor Juščenko, ktorý si vo viacerých médiách získal imidž nerozhodného a neúspešného
prezidenta. K negatívnym javom, ktoré mohli zohrať úlohu
v hlasovaní, musíme priradiť aj veľké korupčné škandály, početné ekonomické problémy, zodpovednosť za ktoré po odvolaní
Timošenkovej musel prebrať na seba Juščenko. Veľmi negatívnym javom je absencia jasnej a pochopiteľnej ideológie. Negatívne z dlhodobého hľadiska ovplyvnilo imidž strany aj odvolanie Timošenkovej, keďže vo verejnej mienke prevládal názor, že jej odvolanie ani tak nesúviselo s jej ekonomickými neúspechmi, ako s jej bojom proti „korupcii v okolí Juščenka“.
Veľkým neúspechom Juščenka, resp. NU bola aj veľmi zle zor298
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ganizovaná informačná kampaň ohľadom výsledkov riešenia
rusko-ukrajinského plynového sporu. V tomto prípade preventívne zaúradovala aj Timošenková, ktorá začala kampaň proti
Jechanurovovi a obvinila ho zo „zrady národných záujmov
Ukrajiny“.
V zložitej situácii sa pred voľbami nachádzala aj Socialistická
strana Ukrajiny. Hoci figurovala vo vládnej koalícii, nechcela
niesť zodpovednosť za situáciu v krajine. Strana, ktorá vidí svoju
politickú budúcnosť v realizácii ústavnej reformy, robila všetko
pre to, aby sa dištancovala od okruhu Juščenkových priaznivcov.
Tým viac, že aj samotný Juščenko neraz kritizoval fakt schválenia
reformy. Odchod strany do opozičného tábora ale mohol len
zhoršiť jej imidž. Veľmi dôležitým bolo pre Morozovu stranu aj
to, že v osobe Juryja Lucenka, kontrolovala ministerstvo vnútra,
ktoré nechcela stratiť. Zaujímavou by mohla byť myšlienka „tretej sily“, čiže lavírovanie medzi mocou a opozíciou. Tu bol však
problém, keďže toto miesto sa snažila zaujať Litvinova Národná
strana. V skutočnosti bol však jedinou „treťou silou“ blok Júlie
Timošenkovej. Medzi plusy socialistov môžeme zaradiť jasnú
a pochopiteľnú ideológiu, stály elektorát a okrem toho si Olexandr Moroz zatiaľ dokázal zachovať imidž „čestného a spravodlivého politika“. Najväčším mínusom strany bola absencia kandidatúry na post predsedu vlády.
Ťažkú úlohu mala pred sebou aj Národná strana. Vladimírovi
Litvinovi (centristická ideológia) sa podarilo vyhnúť tým negatívam, ktoré boli charakteristické pre Viktora Janukovyča, ale aj
negatívnemu imidžu, ktorý si postupne získal Viktor Juščenko.
Litvina sa prakticky nedotkli žiadne veľké škandály. Vďaka tomu
nič nestratil – ale ani nič nezískal. Litvin disponoval značnými
finančnými zdrojmi. Vďaka svojmu vysokému postaveniu bol
stále „na očiach“. Má svoj vlastný elektorát, obzvlášť na vidieku.
Má však jeden zásadný mínus – nemá politické ambície. Pravdepodobne najväčšou chybou v predvolebnej kampani tejto strany
bolo to, že nevyhlásila, že jej cieľom je dostať na post premiéra
Litvina.
Júlia Timošenková a jej blok predstavujú „tretiu silu“. Timošenková má zásadný problém, keďže nemá ani ideológiu, ani
presvedčenie: dnes hovorí jedno, zajtra druhé. Jeden fakt je však
stály – to, že na čele vidí len seba. To dáva možnosť tvrdiť, že
Timošenková nie je ani s opozíciou, ani s Juščenkom. Vďaka
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neefektívnej politike Juščenka a Jechanurova sa Timošenkovej
podarilo čiastočne zbaviť viny za ekonomické neúspechy v roku
2005. Veľmi ostro a rozumne kritizovala vedenie aj opozíciu.
A jej popularita pred voľbami začala stúpať. Aj jej strana disponuje značnými finančnými zdrojmi a má prístup k informačnej
sfére Ukrajiny. Má svoj veľmi aktívny elektorát. Treba brať do
úvahy aj jej charizmu a rečnícke schopnosti. Silnou stránkou
Timošenkovej je jej populizmus. Napriek tomu, že sľubuje ťažko
splniteľné, obyvateľstvo ju počúva. Jej hlavnou predvolebnou
zbraňou bola kritika neefektívnej skorumpovanej byrokracie,
ktorá jej neumožnila uskutočniť reprivatizáciu. Jej hlavným mínusom bola jej ambícia zaujať post predsedu vlády. Z ďalších problémov môžeme spomenúť jej minulosť ako „plynárenskej princeznej“, nedôveru k jej poradcom a samozrejme konfliktnosť
a nezmieriteľnosť.
Opozícia
Hlavným lídrom opozičných síl bol Viktor Janukovyč a jeho
Strana regiónov. Je potrebné uznať, že veľmi pragmaticky konsolidoval značnú časť opozičných síl asimiláciou do svojej strany.
Strane veľmi pomohli konflikty medzi „oranžovými“ stranami,
ktoré zmenili politickú konfiguráciu na Ukrajine. Značne jej
pomohol aj Viktor Juščenko, ktorý podpísal s Janukovyčom
memorandum a tým ho oficiálne uznal za opozičného politika
číslo 1. Je sporné, či je Janukovyč symbolickým, alebo reálnym
lídrom opozície. Existuje názor, že ukrajinské elity (vrátane
juhovýchodu) ho už neberú, ale obyvateľstvo ho naďalej obľubuje. Musíme ale uznať, že bez Janukovyča by strana nedisponovala
takou vysokou popularitou. V každom prípade Janukovyč bol a je
jediným opozičným politikom, ktorý má šancu ašpirovať na post
predsedu vlády. Jeho silnou stranou je podpora elektorátu juhovýchodu Ukrajiny. Vďaka rozkolu „oranžových“ sa zlepšila finančná základňa strany. Takisto sa im podarilo zachovať si informačné zdroje. Jeho hlavnou slabou stránkou je to, že Janukovyč
nemôže zohrať úlohu celonárodného lídra. Ďalším mínusom je aj
regionálny charakter strany. Okrem toho v strane absentuje jasná
ideológia.
Opozičný blok „Nie tak“ (predtým Sociálno-demokratická
strana Ukrajiny – SDPU) mal len veľmi slabé vyhliadky na to, že
sa dostane do parlamentu.
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Ďaleko väčšími šancami dostať sa do parlamentu disponoval
blok Vitrenkovej: „Národná opozícia“. Predpokladalo sa, že zaň
budú hlasovať prívrženci najradikálnejšej opozície. Vitrenková je
charizmatickým lídrom a skúsenou političkou. Jej blok je jednoznačne prorusky orientovaný. Silnou stránkou bloku je antiNATO rétorika (keďže popularita NATO je v krajine veľmi
nízka), čo mohlo napomôcť získaniu väčšej podpory predovšetkým na východe krajiny.
Samostatne medzi opozičnými silami figurovala Komunistická
strana Ukrajiny. V tomto prípade sa jednalo o systematickú a ideologickú opozíciu súčasnej moci. Táto strana si zachovala regionálne štruktúry. Bolo vysoko pravdepodobné, že sa dostane
do parlamentu.
ˇ scenáre
Výsledky parlamentných volieb a mozné
Po zverejnení konečných výsledkov ústrednou volebnou komisiou sa do parlamentu dostalo 5 politických strán. [6]
Tabuľka č. 1: – Výsledky parlamentných volieb
NÁZOV

STRANY

POČET HLASOV
(V %)

POČET

ZÍSKANÝCH
MANDÁTOV

Strana regiónov

32,14

186

Blok Júlie Timošenkovej

22,29

129

Naša Ukrajina

13,95

81

Socialistická strana Ukrajiny

5,69

33

Komunistická strana Ukrajiny

3,66

21

Jedným z hlavných výsledkov parlamentných volieb bolo
zachovanie politických preferencií medzi obyvateľstvom západných a východných oblastí. Podporu bloku NU a Bloku Júlie
Timošenkovej (BJT) vyjadril hlavne elektorát západných oblastí
Ukrajiny, kde tieto strany získali 13,94 % a 22,27 % hlasov [6].
Tieto politické sily deklarovali medzi svojimi prioritami vstup
Ukrajiny do NATO a EÚ, odmietnutie Spoločného ekonomického priestoru, dištancovanie sa Ukrajiny od Ruska. Strana regiónov získala väčšinu hlasov na východe a juhovýchode Ukrajiny – 32,12 %. Vystupovala za rozvoj vzťahov s Ruskom, po301
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stupnú integráciu krajiny do EÚ, účasť v Spoločnom ekonomickom priestore. Tým pádom voľby preukázali existujúce nezhody pri hodnotení možností ďalšieho vývoja Ukrajiny v predstavách populácie západných a východných oblastí.
Nie až takým neočakávaným sa stal neúspech bloku NU, ktorý
obsadil tretie miesto. Viaceré prognózy a výpočty politických síl
v parlamente sa zakladali na tom, že práve provládny blok obsadí
dôležité druhé miesto a tým sa stane jadrom konsolidácie ostatných, tzv. „oranžových“ strán, kam radíme BJT, Našu Ukrajinu
a Socialistickú stranu. Nečakaným bol pre vedenie Ukrajiny výsledok BJT, ktorý obsadil druhé miesto. Blok maximálne využil
všetky svoje plusy.
Jedným zo zaujímavých výsledkov bol aj neúspech bloku
predsedu parlamentu Vladimíra Litvina. Jeho porážka sa stala
odzrkadlením nálad ukrajinskej spoločnosti. Litvin sa snažil prezentovať ako mierotvorca a politik, ktorý je schopný nachádzať
kompromis. Ale jeho politická sila nedokázala prekonať ani 3 %
hranicu. Volebné výsledky jeho bloku len potvrdili fakt, že nálady ukrajinskej populácie sú rozdelené podľa geografického
a politického príznaku: buď sa hlasuje za politické strany východu Ukrajiny, ktoré vystupujú za posilnenie vzťahov s Ruskom, alebo za strany vlasteneckého charakteru, ktoré deklarujú
západné hodnoty. V tomto kontexte je úplne zákonitý výsledok
Socialistickej strany a Komunistickej strany, ktoré získali 5,67 %
a 3,66 % hlasov. [6]
Parlamentné voľby ešte raz potvrdili rozkol ukrajinskej spoločnosti. Najväčším problémom je, že nedokázali vytvoriť podmienky pre zostavenie stabilnej politickej koalície, bez ktorej nie
je možné efektívne fungovanie budúcej vlády. Rokovania ohľadom zostavenia parlamentnej koalície začaté ihneď po voľbách
demonštrovali, že politická elita nie je schopná fungovať v nových podmienkach. Skutočnosť, že sa do parlamentu dostalo
5 strán, z ktorých dve majú minimálny vplyv, mala za následok
to, že moc si v parlamente fakticky delia tri politické sily – Strana
regiónov, BJT a NU.
Rokovania prebiehali na pozadí ultimatívnych vyhlásení strán
o princípoch, za dodržania ktorých sú ochotné zostavovať koalície. Verejné vyhlásenia preukázali, že každá z vplyvných politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu, ašpiruje na kľúčové
posty. Zvláštnosťou rokovacieho procesu o formovaní parla302
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mentnej koalície sa stalo, že na jeho čele stáli predstavitelia
„oranžového“ tábora – napriek tomu, že väčšinu hlasov získala
Strana regiónov. Hlavnú úlohu v formovaní koalície začal zohrávať BJT. Výsledkom je, že vzniká zaujímavá situácia – keď
Strana regiónov, ktorá získala vo voľbách najviac hlasov, ktorá sa
skladá z predstaviteľov biznisu východu Ukrajiny a fakticky kontroluje polovicu ekonomiky Ukrajiny, pravdepodobne odíde do
opozície.
Regionálny aspekt parlamentných volieb
Mnohí dnes tvrdia, že výsledky parlamentných volieb v roku
2006 sa prakticky nelíšia od výsledkov prezidentských volieb
v roku 2004. S výnimkou toho, že sa „oranžový“ elektorát rozdelil na prívržencov NU a BJT.
Strana regiónov získala 32,1 % hlasov a zvíťazila v 10 z 27 regiónov Ukrajiny, prevažne na juhovýchode. „Oranžové“ strany si
zachovali za sebou celý západ a stred a spoločne získali 36,2 %
hlasov. Z nich BJT získal 22,2 % a zvíťazil v 14 regiónoch,
NU 13,9 % a víťazstvo len v troch najzápadnejších oblastiach
(Zakarpatská, Ivano-Frankovská, Ľvovská) [6].
Pokiaľ sa pozrieme na dva protistojace regióny: Doneckú
a Ivano-Frankovskú oblasť, tak vidíme diametrálne odlišné elektorálne sympatie. V prvom prípade Strana regiónov získala
73,6 %, Blok Natálie Vitrenkovovej Národná opozícia 6,8 %,
BJT 2,46 %, NU 1,4 %. V druhom prípade NU 45 %, BJT
30,3 %, Strana regiónov 1,9 %, Blok Vitrenkovovej 0,2 %. Je očividné, že v tomto prípade môžeme hovoriť o hlbokom sociálnokultúrnom rozkole na Ukrajine [6].
Pokiaľ sa však pozornejšie pozrieme na výsledky zo západu
a juhovýchodu, vidíme, že obraz výsledkov volieb nie je až taký
jednoznačný. V Zakarpatskej oblasti NU získala 25,7 %, BJT
20,2 % a Strana regiónov 18,6 %. Tu je však značný počet hlasov,
ktoré získali „regionáli“ spojený s rusínskym faktorom, ktorý tradične hlasuje za proruské sily. Ale aj pokiaľ zoberieme do úvahy
Ľvov (NU 37,9 % a BJT 33 %), tak i tu Strana regiónov získala
3 %, čiže prekonala potrebný prah. [6]
Na druhej strane v Záporoží získala Strana regiónov 51,2 %,
BJT 10,8 %. V Dnepropetrovsku Strana regiónov získala 44,9 %,
kým BJT 15 %. V Chersonskej oblasti Strana regiónov dosiahla
výsledok 39,1 %, BJT 17,4 % [6].
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Pokiaľ obrátime pozornosť na to, ako hlasovali centrálne regióny, tak obraz bude úplne iný. Napríklad v Poltavskej oblasti za
BJT hlasovalo 26,8 %, za Stranu regiónov 20,3 %, za NU 13,6 %.
Žitomirská oblasť: BJT 24, 9 %, Strana regiónov 17,9 %, NU
17,5 %. Černigovská oblasť: BJT 33,8 %, Strana regiónov 15,6 %,
Socialistická strana 12,8 %, NU 10,2 %. Kirovograd: BJT 30,1 %,
Strana regiónov 20,1 %, socialisti 9,6 %, NU 8,7 % [6]. Na rozdiel
od západu a juhovýchodu tu neexistuje taká obrovská priepasť
a výsledky sú tesnejšie. Čo to znamená? Že medzi pólmi západu
a juhovýchodu sa nachádza stred, ktorý vystupuje ako „nárazníková zóna“ a do určitej miery neutralizuje rozkol Ukrajiny.
Na Ukrajine môže dnes úspešná len tá politická sila, ktorá bude
prijateľná pre stred a nebude pritom vystupovať ako regionálna,
ale ako celoukrajinská. Dlhý čas tu bol elektorát naklonený Morozovi. Posledné voľby preukázali, že sa sympatie elektorátu priklonili na stranu Timošenkovej. Príčina jej úspechu o. i. tkvie aj
v tom, že sa jej podarilo vyhnúť sa regionálnej charakteristike a že
vystupuje ako celoukrajinský líder. Zatiaľ jej dominovanie v oblasti stredu s 25 – 30 % nie je také presvedčivé ako dominovanie
Strany regiónov na juhovýchode s ich 50 – 74 %. Ale pokiaľ
Strana regiónov nezmení svoj imidž, čiže neprestane byť stranou
juhovýchodných regiónov, tak v strede nebude úspešná.

Budúcnosť Ukrajiny
Výsledky parlamentných volieb na Ukrajine nepriniesli politickú
stabilitu. Takisto musíme konštatovať, že pokusy o vytvorenie
„oranžovej“ koalície budú mať negatívne následky, keďže to nebude znamenať stabilitu. Odstavenie jednej z najväčších strán,
ktorú podporila tretina krajiny, od riadenia môže posilniť protestné nálady na východe Ukrajiny a vyprovokovať politické
konflikty v Najvyššej rade a na regionálnej úrovni: vo vzťahoch
medzi oblastnými radami a ústrednou mocou. To bude taktiež
znamenať prehĺbenie rozkolu medzi východnými a západnými
oblasťami.
Medzi hlavné možnosti zostavenia koalície patrili od začiatku:
 koalícia na čele s BJT („oranžová“ – s NU a Socialistickou
stranou Ukrajiny);
 koalícia Strany regiónov s NU;
 široká koalícia „oranžových“ strán a Strany regiónov.
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Za možný sa považoval aj scenár rozpustenia parlamentu a stanovenia nových volieb.
Najhoršie dopadli voľby jednoznačne pre Viktora Juščenka.
Odstavením Janukovyča od zostavovania koalície by vytvoril všetky podmienky pre zvyšovanie politickej váhy regionálnych síl na
pozadí pokračujúceho zhoršovania sa ekonomickej situácie. Pri
takom vývoji sa rozkol medzi východom a západom len prehĺbi.
Okrem toho, Juščenko sa cíti byť ohrozovaný politickými ambíciami Timošenkovej.
Pokiaľ bude nasledovať zblíženie sa NU so Stranou regiónov,
tak prezident získa opozíciu v podobe BJT, ktorú podporila takmer štvrtina obyvateľov. Týmto sa Juščenko ocitne pod paľbou
kritiky a tým najľahším obvinením bude „zrada ideálov Majdanu“.
A „oranžový“ elektorát ako jeden celok ukončí svoju existenciu.
Situácia sa vyjasnila až 25. mája, keď médiá priniesli informácie, podľa ktorých sú údajne NU a Strana regiónov blízko k uzavretiu dohody: Juryj Jechanurov ostane predsedom vlády Ukrajiny a Viktor Janukovyč sa stane predsedom parlamentu. Podľa
agentúry Lenta.ru už bola dosiahnutá predbežná dohoda medzi
obidvoma stranami. Strana regiónov má obsadiť pozície generálneho prokurátora, predsedu Štátnej daňovej správy a iné posty vo
vláde a v regionálnych správach. Líder strany Janukovyč sa stane
predsedom parlamentu a predstaviteľ NU zaujme post prvého
podpredsedu. Okrem toho by mala Strana regiónov viesť parlamentné výbory pre palivo a energetiku, priemyselnú politiku
a pravdepodobne aj výbor pre rozpočet. [14]
Pokiaľ sa tieto informácie potvrdia, tak to znamená, že Viktor
Juščenko sa rozhodol neakceptovať premiérske ambície Timošenkovej a že v budúcnosti ráta s tým, že bude musieť čeliť kritike BJT v opozícii. Spomínaná koalícia by mala stabilizovať politickú scénu na Ukrajine, keďže tieto dve strany budú disponovať 267 poslaneckými mandátmi. Okrem toho je otázne, ako sa
zachová Socialistická strana Ukrajiny (či prejde do opozície alebo
nie, záleží predovšetkým na postoji Juščenka k ústavnej
reforme). V reálnej opozícii bude fungovať len BJT a Komunistická strana, ktoré však nedisponujú potrebným počtom poslaneckých mandátov, aby mohli destabilizovať politickú scénu.
Z dlhodobého pohľadu je táto možnosť koalície pre Ukrajinu
najlepšia, keďže bude znamenať zníženie napätia medzi východnými a západnými oblasťami Ukrajiny.
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Zahraničná politika
Ukrajina – EÚ
Ukrajina sa počas roku 2005 úplne vzdala kučmovskej mnohovektorovej zahraničnej politiky a deklarovala prioritu euroatlantickej integrácie. Po zmiznutí eufórie prvých porevolučných
mesiacov ale značne vzrástol skepticizmus Európy vo vzťahu
k členstvu Ukrajiny v EÚ. Je faktom, že integrácia takej veľkej
postsovietskej a slabo reformovanej krajiny by si vyžiadala od EÚ
značné úsilie. Niektoré veľké členské štáty si okrem toho neželajú problémy vo vzťahoch s Ruskom, ktoré by mohli nastať po
prijatí Ukrajiny do EÚ. Pre krajiny ako Francúzsko je dôležité
nepripustiť posilnenie proamerického komponentu v činnosti
EÚ, čo by prijatie Ukrajiny do EÚ znamenalo.
Na druhej strane sa kvalita vzťahov Ukrajiny a EÚ mení. Ukrajine sa jednoznačne priblížila k Európe. V rámci spoločného
akčného plánu a vlastnej „cestovnej mapy“ jeho plnenia (300
bodov) sa začali práce nad prispôsobenia ukrajinského politického a právneho systému normám a požiadavkám EÚ. Ukrajina
sa de facto zapojila do realizácie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, predovšetkým v postsovietskom priestore.
Kým vo vzťahu k Lukašenkovmu režimu sa hovorí o solidarizácii
Ukrajiny s pozíciou EÚ, v otázke podnesterského konfliktu sa
Ukrajina prejavila ako aktívny hráč. Hlavne vďaka jej úsiliu v rámci tzv. „Juščenkovho plánu“ sa EÚ pripojila k rokovaniam so
štatútom pozorovateľa a súhlasila s otvorením pomocnej misie
pre monitorovanie podnesterskej časti ukrajinsko-moldavskej
hranice na území Ukrajiny. Brusel zas uznal ukrajinskú ekonomiku za trhovú.
Kurz zbližovania s Európou ostáva v krajine populárny. Podľa
údajov Centra Razumkova, perspektívu členstva Ukrajiny v EÚ
podporuje väčšina jej obyvateľstva – okolo 50 %. [15]

Ukrajina – NATO
Ďaleko pravdepodobnejšie je ale dnes pripojenie sa Ukrajiny
k NATO. Pri hľadaní štatútu, ktorý by umožnil napojenie krajiny
na Západ a súčasne by ju ponechal mimo EÚ, sa dokonca aj štáty
skepticky naladené voči Ukrajine môžu pripojiť k pozícii USA
a východných členov aliancie v prospech jej ďalšieho rozširovania. Pre súčasnú Ukrajinu členstvo v aliancii predstavuje najkratšie východisko z tzv. „prechodného“ štatútu. V spoločnom
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vyhlásení zverejnenom po rokovaní komisie Ukrajina – NATO
v decembri 2005 sa nachádza téza o možnom spustení Akčného
plánu členstva, ktorý by mal vymeniť každoročné cieľové plány
spolupráce. Podľa niektorých informácií je možnosť vypracovania plánu do jesene 2006 a principiálne rozhodnutie o pozvaní
Ukrajiny by mohlo byť prijaté v roku 2008.
Vojenské a ekonomické argumenty, ktoré by mohli prinútiť
ukrajinské vedenie, aby sa vzdalo integrácie do NATO, jednoducho neexistujú. Ukrajinské ozbrojené sily už 12 rokov spolupracujú s NATO. V dôstojníckom zbore prakticky absentujú
nálady proti NATO. Negatívne následky pre Ukrajinu po ukončení vojensko-technickej spolupráce s Ruskom budú minimálne.
Podľa ruských hodnotení predstavujú okolo 150 mil. USD. Najväčšou prekážkou pre členstvo Ukrajiny v aliancii ostáva, okrem
nedoriešených sporných otázok s RF, negatívny postoj obyvateľstva. Na juhu a východe krajiny, kde sa ľudia obávajú, že
môžu byť zatiahnutí do konfliktu s Ruskom na strane NATO, sa
podiel protivníkov približuje k 80 %. Je málo pravdepodobné, že
sa tieto nálady môžu v krátkodobej alebo strednodobej perspektíve zmeniť.

Ukrajina – Rusko
Najväčšie zmeny sa dotkli rusko-ukrajinských vzťahov. Po „oranžovej revolúcii“ môžeme konštatovať ukončenie ich postsovietskej fázy. Moskva prakticky stratila úlohu systémového
faktora v ukrajinskej vnútornej politike. Rusko naďalej disponuje
určitým vplyvom, ekonomickým aj mediálnym, ale nikto („oranžoví“ ani „bielomodrí“) ho nepovažuje za kriticky dôležité. Prítomnosť RF ako hráča v rámci volebnej kampane 2006 bola minimálna.
Za posledný rok Kyjev prevzal iniciatívu vo vzájomných vzťahoch. Moskva musela častejšie reagovať, než predkladať otázky.
Už samotné vyhlásenie euroatlantickej integrácie za prioritu bolo
prijaté ako určitá výzva. Ďalej nasledovalo vytvorenie tzv. Spoločenstva pre demokratickú voľbu – mechanizmu postsovietskych krajín východnej Európy, ktoré majú problematické vzťahy s Ruskom. Musíme spomenúť aj pokusy o prehodnotenie
právneho a finančného komponent dohody o dislokácii čiernomorskej flotily v Kryme. A samozrejme plynový konflikt. Konfliktnosť bilaterálnych vzťahov mnohonásobne vzrástla v po307
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rovnaní s obdobím do roku 2004, ale nedosiahla takú eskaláciu,
aká nastala počas rokovaní o stiahnutí jadrových zbraní z Ukrajiny alebo o dislokácii čiernomorskej flotily v Sevastopole. Na
začiatku akoby bola prítomná snaha vyhnúť sa konfliktom. Viktor Juščenko a Juryj Jechanurov svoje prvé návštevy nasmerovali
do Moskvy a v marci 2005 sa uskutočnila návšteva ruského
prezidenta v Kyjeve. Ale systematická diverzifikácia vektorov
politického rozvoja bola silnejšia.
Konflikt nevyhovuje ani jednej zo strán. Pre Ukrajinu, ktorej
značná časť obyvateľstva sympatizuje s RF, by to znamenalo
prehĺbenie regionálnych konfliktov, pre RF zasa urýchlenie prechodu Ukrajiny do „západného tábora“. Okrem toho by dvojstranný konflikt negatívne ovplyvnil vzťahy oboch štátov s Európou. Netreba zabúdať ani na ekonomické záujmy. Za rok 2005
podľa údajov Ministerstva ekonomiky Ukrajiny, bez ohľadu na
politické konflikty vzrástol ukrajinský export do RF o 27,3 %
v porovnaní s príslušným obdobím predchádzajúceho roka, import z Ruska narástol o 5,9 %.

Implikácie pre Slovensko
Ukrajina sa po „oranžovej“ revolúcii začala intenzívnejšie hlásiť
k hodnotám NATO a EÚ. Členské krajiny týchto organizácií
snahu Ukrajiny o integráciu jednoznačne podporujú a snažia
sa jej pomáhať. Jadro práce musí však Ukrajina realizovať sama,
čo je značne obtiažne, keďže sa jedná o slabo reformovanú
krajinu so zaužívanými stereotypmi, ktoré je problematické
prekonať.
SR je priamym susedom Ukrajiny s priateľskými, dobrosusedskými vzťahmi bez negatívnych historických reminiscencií. Zahraničná politika SR voči Ukrajine vychádza z národných
záujmov SR, ktoré korešpondujú aj so Spoločnou stratégiou
EÚ voči Ukrajine a European neighbourhood policy. Ukrajina je
rovnako ako krajiny západného Balkánu prioritou zahraničnej
politiky SR. Ukrajina je pre SR aj dôležitým ekonomickým partnerom najmä v oblasti tranzitu energetických surovín, dôležitým momentom sú aj dodávky komodít z oblasti surovinovej
základne, ktoré sú potrebné pre jednotlivé sféry hospodárstva
SR.
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Tabuľka č. 2: – Vzájomná obchodná výmena (podľa zdrojov Ministerstva
zahraničia SR, v mil. EUR, resp. USD)
ROK

DOVOZ

VÝVOZ

OBRAT

SALDO

2000

189,0

147,1

336,1

- 41,9

2001

194,1

145,5

339,6

- 48,6

2002

187,1

155,9

343,0

- 31,2

2003

233,5

221,7

455,2

- 11,8

2004

413,8

296,2

710,0

- 117,6

2005

509,9

387,4

897,3

- 122,52 mil. USD

Čo môže SR najviac ohroziť, sú prípadné nezhody, resp. konflikty medzi RF a Ukrajinou. Slovensko je krajina, ktorá je prakticky závislá na dodávkach plynu z RF. Ukrajina je zahraničnopolitickou prioritou Slovenska a SR je na nej závislé prakticky na
100 %, čo sa týka dodávky energetických surovín. Obávam sa, že
pre SR môže byť problematické zaujať konkrétny postoj v prípade konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom (obzvlášť sa to týka
ekonomickej sféry). V tomto prípade Slovensko nemôže vychádzať z pozícií EÚ (ako v prípade „plynového“ konfliktu),
keďže členskými štátmi tejto organizácie sú aj krajiny, ktoré sú
ďaleko menej závislé na dodávkach energonosičov z RF. Potrebujeme realizovať pragmatickú zahraničnú politiku a mali by
sme sa vyhýbať prikláňaniu sa k jednej zo strán. V prípade, že sa
Slovensko uprednostní príklon k jednej zo zúčastnených strán
pred vlastnými záujmami, môže riskovať ohrozenie svojej energetickej bezpečnosti.
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Úvod
Rok 2005 bol pre tieto dva regióny veľmi bohatý na udalosti. Ale
vzhľadom na to, že rozsah príspevku je limitovaný, obmedzím sa
na poskytnutie hlbšieho prehľadu vybraných udalostí. Jednoznačne sem musíme zaradiť parlamentné voľby v Azerbajdžane,
pád Akajevovho režimu v Kirgizsku, prezidentské voľby v Kazachstane a udalosti v Andižane.
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Udalosti v Andižane
Z pohľadu dlhodobého dopadu sú najdôležitejšie práve udalosti,
ktoré sa stali v máji 2005 v uzbeckom meste Andižan.
Čo sa stalo? Vzhľadom na to, že na Andižan bolo prakticky ihneď po útoku uvalené informačné embargo, musíme vychádzať z informácií, ktoré poskytla generálna prokuratúra
Uzbekistanu. Niektoré z nich sú hodnoverné, iné zas nemajú
zmysel.
Všetko sa začalo v Andižane v noci z 12. na 13. mája. Ozbrojení extrémisti v počte 30 ľudí zaútočili na policajnú hliadku
a vojenský objekt. Po tom, ako sa dostali k veľkému množstvu
zbraní, zaútočili na väzenský objekt, kde zlikvidovali strážne
hliadky a oslobodili vyše 700 väzňov. Medzi nimi sa nachádzali
osoby, ktoré boli odsúdené za teroristickú činnosť, či za bežné
zločiny (vrátane politických väzňov). Následne sa extrémisti pokúsili o ovládnutie budov ministerstva vnútra a Služby pre národnú bezpečnosť. Toto sa im nepodarilo. Následne obsadili budovu oblastnej administrácie.
Extrémisti zajali minimálne 20 rukojemníkov. V oblastnej administrácii sa extrémisti opevnili, prostredníctvom mobilných telefónov sa skontaktovali s príbuznými rukojemníkov a prikázali
im, aby prišli spolu s rodinami k budove administrácie. Tak sa
zločincom podarilo zhromaždiť okolo obsadenej budovy okolo
300 ľudí. Neskôr sa tento počet ešte viac zvýšil (boli medzi nimi
aj prívrženci extrémistov). Tajné služby údajne zachytili aj telefonické hovory, ktoré smerovali do iných krajín, konkrétne do
Kirgizska a Afganistanu.
Potom, ako dorazil do Andižanu prezident Uzbekistanu
Islám Karimov, bol vytvorený štáb pre oslobodenie rukojemníkov a neutralizáciu extrémistov. Rokovania s nimi trvali takmer 11 hodín. Postupne sa však pri budove administrácie
zhromažďovalo čoraz viac ľudí. Extrémisti predkladali stále
nové nesplniteľné podmienky – čoraz viac politizované. Približne okolo 20:00 (13. mája) extrémisti, kryjúc sa rukojemníkmi, opustili budovu oblastnej administrácie. Nasledoval útok
špeciálnych bezpečnostných a armádnych síl. Prenasledovanie
a likvidácia militantov pokračovala aj mimo Andižanu. Časť
z nich sa rozplynula na území oblasti, inej časti sa podarilo
utiecť do Kirgizska [13].
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Následkom incidentu zahynuli nevinní ľudia. Podľa uzbeckej
generálnej prokuratúry zahynulo 176 ľudí, 295 bolo zranených.
Viaceré západné média a politici však deklarovali, že „počet obetí
mohol dosiahnuť 1 500 ľudí“, že „počet utečencov do Kirgizska
presiahol 7 000 ľudí“, že „ vojská začali strieľať na pokojných
demonštrantov“, atď. Tieto tvrdenia môžu, ale aj nemusia nezodpovedať realite. Potvrdzuje to napríklad vyhlásenie známej profesorky Londýnskej univerzity Shirin Akiner, ktorá navštívila v období 24. – 26. mája 2005 andižanskú oblasť: „Také vysoké údaje,
aké boli zverejnené v tlači, sú málo pravdepodobné. Osobne som
chodila po cintorínoch. Osobne som sa pýtala správcov cintorínov, koľko pribudlo nových hrobov, koho pochovávali, osobne
som chodila a videla tieto hroby. Potom som mala možnosť hovoriť s imámami. Spýtala som sa ich: koľkokrát prednášali počas
tých dní žanaza-namaz (pohrebnú modlitbu)? Z tohto všetkého
a taktiež z besedy s aksakalami a inými ľuďmi som si vytvorila
predpoklad, že zahynulo okolo 170 ľudí“ [2].
Na to, aby sme dokázali jednoznačne odpovedať na otázku,
o čo sa vlastne jednalo v Andižane, sa musíme podrobnejšie
pozrieť na problémy Uzbekistanu predstavované extrémistami
a klanovým systémom krajiny.

Extrémistické skupiny v Uzbekistane
Je faktom, že Taškent bojuje s náboženskými extrémistami už od
začiatku 90. rokov. V minulosti sa populácia územia, ktoré dnes
tvorí Uzbekistan, vyznačovala pobožnosťou. V Chichvinskom
a Kokandskom chanáte a taktiež v Bucharskom emiráte islám zaujímal dôležité miesto. Ale represie organizované počas sovietskeho
obdobia vo vzťahu k muslimským duchovným a celkovo proti
náboženstvu oslabili jeho pozície. Počas 60. rokov štát začal
s novou protináboženskou kampaňou, počas ktorej bolo zrušených mnoho mešít. V tomto období sa duchovenstvo Uzbekistanu
rozdelilo na „oficiálne“ a „neoficiálne“. V mnohých macháliách
bol neformálny mulláh, ktorý vykonával obrady a vedenie
„zatváralo oči“, pokiaľ komunita neprejavovala politickú aktivitu.
Počas 70. – 80. rokov sa situácia v tejto oblasti stabilizovala a v krajine neexistovalo žiadne seriózne islámske ilegálne hnutie.
Prvé radikálne náboženské štruktúry sa objavili na začiatku
90. rokov. Vtedy sa prejavilo niekoľko muslimských skupín a prúdov: „Akromida“ (zakladateľ – mulláh Akrom); „Uzun sokol“
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(„Dlhá brada“, zakladateľ – mulláh Fahritdín); „Adolat“; „Islom
laškarlari“; „Tablich“; „Tovba“; „Nur“. Fungovali hlavne v Ferganskom údolí. V rokoch 1990 – 92 sa tieto skupiny správali
veľmi aktívne, ale v rokoch 1993 – 94 prešli do ilegality. V podstate propagandy týchto skupín ležala myšlienka vytvorenia islámskeho štátu [12]. Okrem toho v Uzbekistane existovali aj svetské
opozičné strany – „Erk“ a „Birlik“.
Obdobie 1993 – 1997 sa stalo obdobím kardinálnej transformácie opozície. Tí najaktívnejší protivníci moci sa zjednotili okolo islámu a niektorí aktivisti svetských opozičných strán sa asimilovali do zvyškov náboženských skupín. Práve vtedy v krajine
existovali ideálne podmienky pre rast vplyvu náboženských strán
(začiatok reforiem, zhoršenie sociálnej situácie, atď.). Okrem
toho sa v Uzbekistane začal demografický boom – početnosť
populácie sa každoročne zvyšovala o 500 000 ľudí. Toto všetko
prispelo k tomu, že určitá časť obyvateľstva štátu začala „počúvať“ náboženských aktivistov.
Hizb at-Tahrír
V Uzbekistane táto strana funguje nelegálne ako súčasť rovnako
sa nazývajúcej organizácie, ktorá sa objavila začiatkom 50. rokov
v Jeruzaleme a kopíruje pyramídový základ jej štruktúry. V Uzbekistane je lídrom organizácie „mutamad“. Jemu sú podriadení
regionálni lídri – „masulovia“. Pomocníci masula zodpovedajú za
činnosť okresných štruktúr. Okresy sú rozdelené na samostatné
okrsky, podľa niektorých údajov, delenie pokračuje až po „mahal“
a tou najnižšou úrovňou je „nakib“. On a jeho pomocníci vytvárajú „žihoz“, ktorého členmi sú jemu podriadení „mušrifovia“
a rádoví členovia strany.
Činnosť strany je financovaná hlavne prostriedkami samotnej
organizácie. Každý jej člen, vychádzajúc zo svojich materiálnych
možností, je povinný každý mesiac platiť určitú sumu do spoločnej pokladne (5 – 20 % z príjmu radového člena tejto štruktúry) [6].
Podľa oficiálnych dokumentov sa „Hizb at-Tahrír“ pridržiava
evolučnej teórie budovania islámskeho štátu prostredníctvom propagandy (inkulturácie) a zvyšovania počtu nasledovníkov strany.
Otázka spôsobu získania moci nie je definovaná jasne, čo umožňuje členom organizácie v jednom prípade hovoriť o pokojných metódach boja a v inom prípade o potrebe štátneho prevratu. [5]
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Islámske hnutie Uzbekistanu
Na rozdiel od Hizb at-Tahrír, Islámske hnutie Uzbekistanu (IHU)
priamo vystupuje za násilný spôsob vytvorenia štátu [11]. Lídri
a aktivisti IHU sa aktívne zúčastnili občianskej vojny v Tadžikistane a udržiavali blízke vzťahy so zjednotenou tadžickou opozíciou. Po svojom organizačnom formovaní sa koncom 90. rokov sa
hlavné sily IHU usadili v tavildarinskej zóne Tadžikistanu. Zbrane
a financie na udržiavanie svojich oddielov lídri hnutia dostávali od
tadžickej opozície, vedenia afganských Talibov, a taktiež od náboženských fondov a organizácií Saudskej Arábie a Pakistanu [12].
Lídrami IHU sa stali Džuma Namangani, Tachir Juldašev a Zubajr
Abdurrahmán. Prvú útoky hnutia boli zaznamenané v rokoch
1997 – 1998. Vtedy v Andižanskej oblasti Uzbekistanu teroristi zavraždili niekoľko predstaviteľov miestnej moci. Ale po prvýkrát sa
seriózne prezentovali, keď zorganizovali sériu teroristických útokov v Taškente (17. februára 1999). Zahynulo 19 ľudí. V tomto
období už IHU disponovalo približne 1 000 ozbrojených militantov, nepočítajúc potenciál pomoci v podobe arabských žoldnierov,
militantov tadžickej opozície a hnutia Taliban. [16]
V lete 1999 militanti IHU vpadli do surchandarinskej oblasti
Uzbekistanu a do batkenského okresu v Kirgizsku. V roku 2000
zorganizovali podobný útok. Po dlhodobých bojoch boli napokon
jednotky IHU z Uzbekistanu a Kirgizska vytlačené. Pri realizácii
týchto vojenských operácií IHU sledovalo strategický cieľ – prebiť sa do Ferganského údolia. Podľa výpočtov lídrov hnutia ich
mali v doline podporiť miestni prívrženci myšlienky vytvorenia
islámskeho štátu. Militanti chceli ustanoviť kontrolu nad jedným
– dvoma okresmi a vyhlásiť na ich území islámsky štát.
Po teroristických útokoch na USA a počas afganskej kampane
USA a spojencov proti Talibanu sa IHU veľmi aktívne zúčastnilo bojovej činnosti na strane Talibanu. Líder hnutia Namangoni
bol vymenovaný za zástupcu bin Ládina a veliteľa severného
frontu Talibov. Počas bojov pri mestách Kunduz a Talukan jednotky IHU utrpeli ťažké straty. Po porážke Talibov sa IHU stiahlo do Iránu, paštúnskych oblastí Pakistanu a Tadžikistanu.
ˇ
ˇ
Nábozenská
opozícia v súcasnosti
Podľa hodnotenia vedenia Uzbekistanu činnosť militantov IHU
(bolo premenované na Islámske hnutie Turkestanu) už nepredstavuje serióznu hrozbu. Počas antiteroristickej kampane USA
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v Afganistane bola zničená väčšina jeho základní a IHU stratilo
predchádzajúce finančné možnosti. V rokoch 2002 – 2004 neprejavilo aktivitu, ktorá by mohla ohroziť Uzbekistan či strednú
Áziu ako celok.
To sa však nedá povedať o Hizb at-Tahrír. Tá sa taktiež počas
operácie USA v Afganistane stiahla do úzadia. Avšak následne sa
činnosť strany prudko aktivizovala. V súčasnosti funguje naďalej,
napriek (alebo aj kvôli) tvrdým represiám Karimovovho režimu
voči islámistom. O najväčšej aktivizácii činnosti hovoríme od
roku 2003 až do súčasnosti. Letáky islámistov sa regulárne objavujú v Taškente a v jeho predmestiach, vo ferganskej, namanganskej, andižanskej a surchandarinskej oblasti, tiež v kirgizskej
časti Ferganského údolia. V poslednom čase sa štýl letákov zmenil, sú priamočiarejšie a vyzývajú veriacich, aby netrpeli a bojovali
proti „neverným“ a „zradcom“.

Klanový systém v Uzbekistane
Klany sa v Uzbekistane sformovali koncom 19. a začiatkom
20. storočia. Pred druhou svetovou vojnou bolo ukončené delenie
sa Uzbekov na skupiny príslušiace do hlavných regiónov: Ferganského údolia, taškentskej oázy, samarkandskej, džizakskej a bucharskej oblasti, kaškadarinskej a surchandarinskej oblasti, chórezmskej oázy. V každom z regiónov sa vyvinul špecifický typ politickej elity, ktorá bola zjednotená v príslušných klanoch.
Prvou štruktúrovanou opozičnou silou v Uzbekistane bolo
na začiatku 90. rokov hnutie „Birlik“. Jednalo sa predovšetkým
o polokriminálne skupiny práve na základe územného príznaku: „Surkaš“ v surchandarinskej a kaškadarinskej oblastiach,
a „FAN“ – vo ferganskej, andižanskej a namanganskej oblasti.
Na jeseň 1991 v prvých prezidentských voľbách v Uzbekistane
Mohamed Solich – líder strany „Erk“ – získal svojich 12,4 %
hlasov hlavne vďaka elektorátu chórezmskej oblasti, odkiaľ pochádza. [9]
Každá z regionálnych elitných skupín Uzbekistanu disponuje
svojimi vlastnými etnicko-kultúrnymi príznakmi. Hlavnou príčinou je to, že proces formovania uzbeckého etnika prebiehal
v podmienkach absencie jednotnej národnej štátnosti, keďže
bolo rozdelené medzi Kokandským a Chivinskými chanátom
a Bucharským emirátom. Dokonca sa v súčasnosti Uzbekov delia
na „čistých“ (nažívajúcich vo Ferganskom údolí) a „asimilova316
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ných“ (žijúcich prevažne v okolí riek Kaškadaria, Surchandaria
a nižná Amudaria).
Práve kvôli regionálnym rozdielom vo vnútri uzbeckého etnika neexistuje jednota. Táto situácia sa prejavila na politickej elite,
vo vnútri ktorej prebieha tvrdé súperenie predstaviteľov rôznych
regiónov. V prísne centralizovanom systéme štátnej moci
regionálne elity pociťujú ohraničovanie svojich práv a záujmov.
Medzi predstaviteľmi miestnej elity v Kokande, Buchare,
Samarkande a Karakalpakii sú citeľné separatistické nálady. Bez
podpory svojho klanu nemôže politik v Uzbekistane rátať s politickou kariérou.
Od začiatku svojho vládnutia sa Islám Karimov snažil o oslabenie vplyvu klanovosti na situáciu v štáte a snažil sa o dosiahnutie etnickej jednoty. Ale prekonanie fenoménu vychádzajúceho
z histórie regionálnej gradácie bolo a je obzvlášť vo vzťahu
k elitám veľmi ťažkou úlohou.
Prepojenia alebo konflikty vo vnútri klanu alebo medzi klanmi
sa priamo dotýkajú určitej vrstvy ľudí, ktorí disponujú prístupom
k moci, materiálnym hodnotám, majetku. Príslušnosť ku klanu
umožňuje počítať so služobným povýšením, získaním určitých
výhod, zlepšením materiálnej situácie, riešením vlastných problémov. Jadro klanu v meste tvorí skupina príbuzných, spolužiakov
a osobných priateľov lídra nezávisle od ich pôvodu a niekedy
aj národnosti, ktorí sú prepojení spoločnou činnosťou v určitom
regióne.

Ferganské údolie
Predovšetkým sa jedná o špecifické územie, ktoré je rozdelené
medzi tri štáty: Uzbekistan (60 % územia údolia), Tadžikistan
(25 %) a Kirgizsko (15 %). Údolie zaberá 4,5 % územia Uzbekistanu, ale žije tu 1/3 z 25 mil. ľudí. Čiže údolie je veľmi husto
osídlené. Je tu najvyššie tempo prírastku obyvateľstva (takmer
35 000 ľudí ročne), ale prevláda masová nezamestnanosť, je citeľný nedostatok vody a pôdy. [1]
Preto nie je prekvapujúce, že sa práve Ferganské údolie stalo
hlavným terčom extrémistických skupín. Masová nezamestnanosť
a iné problémy vyvolávajú nespokojnosť obyvateľstva, ktoré sa
postupne začína čoraz viac uchyľovať k radikálnym islámistickým
myšlienkam. Práve vo Ferganskom údolí sa nachádzali hlavné ciele
IHU v minulosti a iných extrémistických štruktúr v súčasnosti.
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Tri možnosti vysvetlenia andižanských udalostí
Útok nábozenských
extrémistov
ˇ
Toto vysvetlenie je vysoko pravdepodobné. Pokiaľ sa pozorne
pozrieme na scenár realizácie útoku, jasne vidíme, že sa maximálne zhoduje s útokmi IHU v rokoch 1999 a 2000. Len s tým
rozdielom, že vtedy sa extrémistom nepodarilo destabilizovať
situáciu, keďže sa ich podarilo eliminovať ešte predtým, ako sa
na ich stranu pridali ich miestni prívrženci. V tomto prípade sa
tomu, bohužiaľ, nepodarilo zabrániť a tým pádom Karimov nemal na výber a musel vydať rozkaz na použitie sily, aby zabránil
destabilizácii celého údolia. Neznamená to však, že útok vykonalo určite IHU, respektíve Islámske hnutie Turkestanu.
Ďalším faktom, ktorý hovorí v prospech tohto vysvetlenia je
to, že útočníci sa hlásili k náboženskej skupine „Akromida“ a že
požadovali oslobodenie jej členov z väzenia. Táto skupina bola
založená v roku 1996 Akramom Juldaševom, bývalým členom
„Hizb at-Tahrír“. V svojom diele „Cesta k ozajstnej viere“ dokazoval, že nenásilné metódy „Hizb at-Tahrír“ boli vypracované
pre arabské štáty a že sa nehodia pre strednú Áziu. Na rozdiel od
spomínanej organizácie, Juldašev tvrdil, že islámska organizácia
si musí vybojovať moc na miestnej a nie na štátnej úrovni.
Je očividné, že útok bol veľmi precízne naplánovaný, potvrdzuje to jeho celý priebeh. Išlo o snahu destabilizovať situáciu v údolí, vyprovokovať vedenie k tvrdým krokom, vyvolať
obete a zmiznúť. V prospech náboženských extrémistov svedčí
rad faktorov. Hlavným z nich sú veľké sociálno-ekonomické
problémy v regióne. A veľmi dôležitým argumentom je aj to, že
za podmienok, keď v ilegalite fungujú silné náboženské organizácie a svetská opozícia fakticky absentuje, iná alternatíva voči
Karimovovi ako sú islámisti, ani nemôže byť.
Súperenie medzi klanmi
Tiež pravdepodobné. Rada faktorov svedčí aj v prospech tohto
tvrdenia. Nie je tajomstvom, že prezident Uzbekistanu Islám
Karimov počas dlhého obdobia s cieľom zachovania vlastnej
moci a udržania rovnováhy záujmov vo vládnucej elite využíval
súperenie medzi dvoma klanmi, ktoré „zastrešovali“ minister
vnútra Zokiržon Almatov na jednej strane a riaditeľ Služby pre
národnú bezpečnosť (SNB) Rustam Inojatov na strane druhej.
Ale na jar 2005 bola táto rovnováha porušená.
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Prvým príznakom sa stala séria článkov, z ktorých sa prvý
objavil 14. marca 2005. Boli elektronicky poslané na adresy
niekoľkých internetových agentúr a boli podpísané Safarom
Abdullajevom – vymysleným menom, ako sa hovorilo aj v samotných materiáloch. V priebehu apríla – mája (posledný list je datovaný 3. mája) bolo podrobne a s odvolaním sa na tajné dokumenty oznámené, že Almatov pripravuje kampaň represií, ktorá má
prebehnúť v rokoch 2005 – 2007. Okrem toho, plán údajne
zahŕňal likvidáciu hlavy SNB Inojatova a nasledovný prevrat,
ktorého cieľom malo byť odstavenie samotného prezidenta Karimova. V jednom z marcových oznámení sa hovorilo o tom, že
Almatov fakticky kontroluje činnosť Karimova a požaduje prepustenie Inojatova. V liste z 3. mája sa „Safar Abdullajev“ rozlúčil
s čitateľmi v mene celej skupiny príslušníkov Ministerstva vnútra
Uzbekistanu, ktorí sa skrývali za daným pseudonymom. [18]
Nasledovali udalosti v Andižane, ktoré vyvolali vyostrenie vzťahov Taškentu so Západom, vystúpenie Uzbekistanu z GUUAM,
uzavretie vojensko-politického spojenectva s Ruskom, aktivizácia
Uzbekistanu v ŠOS a intenzifikácia vzťahov s väčšinou štruktúr
SNŠ. Avšak súčasne nastali aj veľké zmeny vo vedení Uzbekistanu: oslabli pozície ministerstva vnútra, ktorého ozbrojené zložky boli odovzdané SNB a armáde; „ochorel“ a následne odstúpil
samotný Almatov; uskutočnila sa výmena mnohých civilných štátnych úradníkov na ľudí z SNB.
Na prvý pohľad nastalo posilnenie tzv. „taškentského“ klanu
Inojatova, ktorý sa stal druhou osobou po Karimovovi. Ale rýchle posilnenie pozícií Inojatova vyľakalo Karimova („samarkandský“ klan). Potvrdením tohto sa stali udalosti v decembri 2005.
22. decembra bol za ministra vnútra vymenovaný bývalý riaditeľ
Správy pre zahraničnú rozviedku SNB, a neskôr veľvyslanec
v Pakistane Anvar Salichbajev zo Samarkandu. 5. januára 2006 bol
za nového ministra vymenovaný Bachodir Matľubov – kádrový
príslušník ministerstva, tiež pochádzajúci zo Samarkandu. Toto
môžeme hodnotiť ako Karimovove odmietnutie stávky na Inojatova. Pravdepodobné sú aj predpoklady o tom, že Karimov
plánuje „odstavenie“ najodióznejších osôb svojho režimu a chce
ich vymeniť za figúrky lepšie ovládateľné a nedisponujúce zdrojmi (podobne ako Alijev v Azerbajdžane). Súčasne to môže znamenať aj ukončenie taktiky využívania súperenia medzi silovými
ministerstvami s cieľom podpory rovnováhy síl vo vnútri vlád319
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nucej elity a začiatok konsolidácie moci s cieľom, aby vo vedení
neostala žiadna skupina, ktorá by bola schopná hrať vlastnú hru.
ˇ
Organizovaný zlocin
Je potrebné zdôrazniť, že práve ferganské regionálne klany kontrolujú nelegálny tranzit narkotík. Okrem toho je vo Ferganskom
údolí sústredená prakticky všetka tieňová ekonomika Uzbekistanu. Ešte od čias ZSSR tu existuje množstvo ilegálnych výrob,
neevidovanej produkcie a čo je najhlavnejšie, sú tu sústredené dôležité trasy nezákonného tranzitu narkotík i regionálnych zločineckých štruktúr pre obchod s ľuďmi. V štatistike skonfiškovaných narkotík ferganská, andižanská a namanganská oblasť spoločne s juhom Uzbekistanu figurujú najčastejšie [1].
Tu sa už jedná o kriminálny aspekt andižanských udalostí:
oslobodenie väzňov z väznice, kde boli držaní predovšetkým klasickí zločinci. Tento fakt priamo hovorí o serióznom kriminálnom komponente udalostí. Existuje vysoká pravdepodobnosť,
že v Andižane klanovo organizované kriminálne skupiny proste
využili objektívne nakopenú sociálnu nespokojnosť obyvateľstva pre dosiahnutie svojich cieľov.

Záver
S vysokou dávkou pravdepodobnosti môžu andižanské udalosti
objasniť všetky tri vysvetlenia. Celý konflikt určite obsahoval aj
islámsky komponent, aj organizovaný zločin, aj súperenie medzi
klanmi.
Prvým následkom andižanských udalostí a kritiky krokov Karimova zo strany USA bolo obrátenie sa Šanghajskej organizácie
pre spoluprácu na USA s návrhom stanoviť termíny stiahnutia
amerických ozbrojených síl zo strednej Ázie. Druhým následkom bola Karimovova žiadosť, aby sily USA do 6 mesiacov
opustili Uzbekistan. Čiže pozície USA v strednej Ázii boli
oslabené. Jednou z príčin pravdepodobne bolo aj podozrenie
Karimova, že sa na príprave andižanských udalostí zúčastnili aj
USA, resp. americké nevládne organizácie.
Druhým následkom udalostí v Andižane bol diametrálny obrat
zahraničnopolitického vektora Uzbekistanu. Ten sa začal urýchlene zbližovať s Ruskom (i keď vzájomné „otepľovanie vzťahov
nastalo už na jar 2004 po teroristických útokoch v Taškente, keď
ruská strana ponúkla Karimovovi pomoc) čo vyvrcholilo pod320
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písaním vojensko-politickej spojeneckej zmluvy. Uzbekistan vystúpil z GUUAM, pripojil sa k Eurázijskému ekonomickému
priestoru a z kľúčového spojenca USA v regióne sa transformoval na spojenca Ruska a Číny v strednej Ázii.

Parlamentné voľby v Azerbajdžane
Úvod
6. novembra 2005 sa v Azerbajdžane uskutočnili parlamentné
voľby, ktorých výsledky značne upevnili pozície prezidenta
Iľchama Alijeva. Ten sa po svojom zvolení v roku 2003 ocitol
v úplnej závislosti od „starej gardy“, začal sa proces decentralizácie politického systému štátu a vytvorila sa veľmi zložitá politická
konjunktúra. Za tejto situácie niektorí členovia vlády začali navzájom otvorene súperiť a popri tom vytvárali záujmové skupiny.
Boj o vplyv na prezidenta viedli medzi sebou predovšetkým
predseda Štátneho daňového výboru Kemalladín Gejdarov a minister pre ekonomický rozvoj Farhad Alijev.

Sprisahanie proti prezidentovi
„Farebná revolúcia“, ktorá sa spomínala ešte dlho pred samotnými voľbami, bola odobrená „zhora“. Jej príznaky môžeme vidieť
v udalostiach, ktoré sa udiali v októbri 2005. Práve vtedy nastal
rozkol v okruhu prezidentových prívržencov a prebehla čistka
v najvyšších mocenských kruhoch. Nečakane ministerstvo pre
národnú bezpečnosť, ministerstvo vnútra a generálna prokuratúra zverejnili spoločné vyhlásenie o odhalení sprisahania, ktoré
lídrom bol bývalý predseda parlamentu Rasul Gulijev, hľadaný
pre obvinenia zo sprenevery a rozsiahlej korupcie. [15]
Je zaujímavé, že z organizácie sprisahania nebol obvinený len
Gulijev, ale aj niektorí vysokopostavení predstavitelia vládnucej
elity a najvplyvnejší oligarchovia krajiny. Útok na nelojálnych
členov vlády sa skončil odvolaním a zatknutím ministra pre ekonomický rozvoj Farhada Alijeva, ministra zdravotníctva Ali Insanova, správcu vecí kancelárie prezidenta Akifa Muradverdijeva,
riaditeľa Azpetrol – najväčšej ropnej spoločnosti na južnom
Kaukaze, Rafika Alijeva a iných oficiálnych osôb.
Táto „čistka“ zvýšila popularitu prezidenta, ktorý dokázal oslabiť dôveru k opozičným stranám potom, ako preukázal prepoje321
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nie Gulijeva a skorumpovaných členov vlády. Ale popri tom
klesla aj popularita vládnucej proprezidentskej strany „Nový
Azerbajdžan“, keďže všetci zatknutí boli jej členmi. V konečnom
dôsledku dokázal prezident prevzatím iniciatívy do vlastných
rúk poraziť predstaviteľov vládnych štruktúr, ktorí ho „zradili“
a ktorí sa pred voľbami snažili o blízku spoluprácu s lídrami
tradičnej opozície.

Fenomén Rasula Gulijeva
Podľa všetkého niektorí úradníci najvyššej úrovne reálne stavili
na Gulijeva, ktorý ako aj iní predstavitelia „starej gardy“ bol kedysi spolupracovníkom Gejdara Alijeva. Keď bol Alijev starší
zvolený za prezidenta Azerbajdžanu, Gulijev zaujal miesto predsedu parlamentu. Konflikt medzi nimi vznikol v roku 1996, keď
bývalý predseda parlamentu prešiel do opozície a emigroval do
USA, kde mu bol poskytnutý štatút politického utečenca. O niečo
neskôr sa stal predsedom Demokratickej strany Azerbajdžanu
a odvtedy udržuje blízke kontakty s lídrami opozície aj so štátnymi hodnostármi, ktorí sú sklamaní zo súčasnej politiky. Za niekoľko rokov sa Gulijev stal jedným z najvplyvnejších opozičných
lídrov a v roku 2003 sa pokúsil vrátiť do krajiny, aby konkuroval
Iľchamovi Alijevovi v prezidentských voľbách. Návrat mu nebol
umožnený.
V roku 2005 sa rozhodol zúčastniť parlamentných volieb. Nehľadiac na varovania, že bude po svojom príchode zatknutý,
Gulijev naďalej trval na tom, že sa vráti do Azerbajdžanu tesne
pred hlasovaním. Okrem toho bola kvôli nátlaku medzinárodných organizácií ústredná volebná komisia nútená zaregistrovať
ho ako kandidáta na poslanca. Politická situácia sa postupne vyostrovala. 17. októbra bolo letisko v Baku zablokované špeciálnymi jednotkami. Mnohí verili, že sa jeden z hlavných opozičných
lídrov vráti domov. Ale lietadlo, v ktorom sa nachádzal Gulijev,
nepristálo v Baku, ale v Simferopoli na Ukrajine. Tu bol Gulijev
zatknutý Interpolom. O niekoľko dní ho ukrajinský súd oslobodil a odmietol jeho vydanie do Azerbajdžanu. Gulijev sa vrátil do
Londýna, kde opätovne ohlásil svoj návrat domov. Avšak slovo
nedodržal a ostal v Londýne.
V Azerbajdžane zatiaľ prebiehali čistky. Boli zatknutí mnohí
prívrženci Gulijeva v úradníckej, podnikateľskej a opozičnej sfére
na základe obvinenia z plánovania štátneho prevratu. Týmto sa
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podarilo v očiach populácie zdiskreditovať aj samotného Gulijeva. Dôsledkom jeho neúspešného pokusu o návrat do Azerbajdžanu bolo podstatné oslabenie postavenia vedúcich opozičných strán.

Voľby
Už od samého začiatku bolo očividné, že samotný hlasovací proces nie je o nič menej dôležitý než jeho výsledky. Preto proces
hlasovania prebiehal pokojne. Ale hneď na druhý deň, keď Ústredná volebná komisia oficiálne zverejnila predbežné výsledky
volieb, sa začala situácia vyostrovať. Zvíťazila vládnuca strana
Nový Azerbajdžan, ktorá získala 63 mandátov (z 125). Opozičný
blok Azadlyg získal 7 miest a ostatné miesta si rozdelili menšie
provládne strany a nezávislí kandidáti. Opozícia využila to, že
výsledky exit poll americkej firmy PA Government Services sa
značne líšili od oficiálnych výsledkov (v 10 volebných okrskoch)
a vyhlásila voľby za zmanipulované. Vedenie krajiny odmietalo
tvrdenia o porušení volebných pravidiel, ale pozorovatelia OBSE
mali iný názor (voľby uznali len predstavitelia SNŠ). Nečakane
ostro sa vyjadrilo aj ministerstvo zahraničia USA, ktoré vyzvalo
Baku, aby okamžite prešetrilo porušenie pravidiel. Napokon Alijev umožnil prešetrenie a dokonca boli potrestaní tí, ktorí pravidlá
porušili. Následne ústavný súd zrušil volebné výsledky v 10 volebných okrskoch, kde bolo nariadené opakovanie volieb [8].

Záver
Na základe uvedeného môžeme vyvodiť jednoznačný záver
o tom, že Alijev chce nielen udržať riadenie štátu v svojich rukách, ale že chce ešte viac konsolidovať svoju moc, aby si zaistil
opätovné zvolenie za prezidenta v roku 2008. Podarí sa mu to
však len v tom prípade, ak dokáže strategickým investorom, že
práve on garantuje stabilitu a demokratické reformy v štáte.

Prezidentské voľby v Kazachstane
Úvod
Málokto môže oponovať tvrdeniu, že dôležité úspechy Kazachstanu súvisia s jeho súčasným prezidentom Nursultanom Nazarbajevom. Kým v roku 1999 predstavoval priemerný príjem
323

5

II. KAPITOLA – Stredná Ázia a Južný Kaukaz

1 130 USD, tak v roku 2005 to už bolo 3 490 USD (viac než
v Rusku). Podľa Medzinárodného menového fondu predstavoval
rast HDP v roku 2005 8,8 %, v roku 2006 sa očakáva 7,7 %.
V poľnohospodárstve sa očakáva realizácia veľkých investičných
projektov (2 – 2,5 mld. USD). Pripravuje sa zavedenie súkromného vlastníctva pôdy [3].

Politické, klanové a ekonomické pozadie
Politický boj v Kazachstane prebieha za veľkého vplyvu klanového systému. Pritom ani nové finančno-priemyselné skupiny,
ktoré sú prepojené s príbuznými prezidenta, ani tradičné rodové
klany (žuzy), ktoré taktiež disponujú ekonomickým vplyvom, neašpirujú na post prezidenta. Nazarbajev je pre nich nesporný
líder, v tieni ktorého sa vytvárajú taktické spojenectvá, prebiehajú klanové vojny, alebo sa prerozdeľujú zdroje.
„Rodinnú“ skupinu predstavujú dva páry. Prvým je Dariga
Nazarbajevová – Rachat Alijev (silové štruktúry, mediálne skupiny Habar a Alma-Media, politická strana Asar. Druhým párom
je Dinara Nazarbajevová – Timur Kulibajev (Kazkommercbank,
Kazmunajgaz). Prezident pozorne dohliada na to, aby nik nemohol nekontrolovateľne posilňovať svoj vplyv (svedčí o tom fakt,
že v roku 2001 odvolal z postu zástupcu riaditeľa Výboru pre
národnú bezpečnosť Rachata Alijeva a následne ho vyslal ako
veľvyslanca do Viedne).
Okrem „rodinných“ elitných skupín v Kazachstane existuje aj
klasická oligarchia. Napríklad Alexander Maškevič (občan Izraela)
sa pred 10 rokmi objavil v krajine a vytvoril okolo seba konglomerát metalurgických závodov, objektov generujúcich energiu
a ťažobných kombinátov. Maškevič údajne kontroluje 30 % HDP
krajiny. Bývalého riaditeľa kancelárie kazašského prezidenta
(1999), ministra pre prácu a sociálnu ochranu (2001) a v súčasnosti lídra opozičnej strany „Jasná cesta“ („Ak Žol“) Alichana Bajmenova podporuje skupina oligarchu Nuržana Subchanberdina.

Parlamentné voľby 2004 a ich dopady
na prezidentské voľby v roku 2005
Hlavným výsledkom parlamentných volieb v roku 2004 bolo nesporné víťazstvo vládnucej strany Otan (Vlasť) a neúspešné manévrovanie opozície, ktorá nedokázala predložiť presvedčivú alternatívu smerovaniu oficiálneho vedenia. Úspech tejto strany je
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možné vysvetliť nielen politickými a ekonomickými úspechmi
prezidenta krajiny, ale aj tým, že sa vedeniu krajiny podarilo ostať
v právnom rámci. Čiže je očividné, že úspech strany napomohol
aj upevneniu pozícií samotného prezidenta.
Ako hlavná štruktúra opozície vo voľbách vystupovala strana
Ak Žol. Orientovala sa na záujmy veľkého podnikania. Zaujímavou bola prítomnosť osôb ako A. Sarsenbajev (bývalý veľvyslanec
v Rusku) či B. Abilov (jeden z najznámejších podnikateľov
Kazachstanu) v jej radoch. Väčšina členov vedenia strany predstavovala osoby, ktoré boli v rokoch 2000 – 2001 vytlačené z vládnych štruktúr a preto ich obyvateľstvo považovalo za „tradičných“, ale porazených predstaviteľov vládnucich kruhov. Okrem
toho sa táto strana dopustila ďalšej chyby – chcela konsolidovať
ako liberálny, tak aj pseudovlastenecký elektorát, aby si vytvorila
stabilnú sociálnu oporu. Druhá časť opozície bola radikálnejšia.
Sem radíme stranu „Demokratická voľba Kazachstanu“, ktorá vystupovala s tvrdou kritikou prezidenta. Do parlamentných volieb
išla v bloku s komunistami, no voľby absolútne prehrala. Strana
Ak Žol získala značný počet hlasov a napokon skončila za vládnou stranou Otan, dokonca predbehla stranu Asar Darigy Nazarbajevovej. Vtedy (jeseň 2004) do opozičného tábora prešiel aj
Žarmachan Tujakbaj, bývalý generálny prokurátor krajiny, bývalý
predseda parlamentu a jeden z lídrov strany Otan. Stal sa lídrom
hnutia „Za spravodlivý Kazachstan“, ktoré začalo ihneď ašpirovať na konsolidáciu všetkých opozičných síl.
Čiže na začiatku roka 2005 sa opozícia pokúšala prejsť do
útoku, ale nepodarilo sa jej dosiahnuť úspech. Už v januári bola
na základe súdneho rozhodnutia zakázaná strana „Demokratická
voľba Kazachstanu“ a na jar sa rozdelila strana Ak Žol. Strana
Otan sa tým stala dominujúcou politickou silou Kazachstanu
(nehľadiac na vypuknutie škandálu súvisiaceho s falzifikáciou
výsledkov). Boli tým vytvorené predpoklady pre úspech Nazarbajeva v prezidentských voľbách.

Predvolebná kampaň
Je faktom, že opozícia jednoducho nemala možnosť pripraviť sa
na volebnú kampaň. Dátum prezidentských volieb sa udržoval
dlho v tajnosti. Podľa ústavy musia voľby prezidenta Kazachstanu prebehnúť v prvú nedeľu v decembri. V lete 2005 predseda Ústrednej volebnej komisie Onalsyn Žumabekov a ministerka
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spravodlivosti Zagipa Balijevová viackrát vyhlasovali, že sa voľby
uskutočnia až v decembri 2006, keďže Nazarbajevove právomoci prestanú platiť v januári 2006 a nie je možné voliť prezidenta
pred ich vypršaním [17]. Opozícia sa uspokojila a nezačala predvolebnú kampaň včas. V auguste sa do situácie zamiešala ústavná
rada, ktorá vyhlásila, že sa voľby musia uskutočniť už v roku
2005. Opozícia sa pokúsila začať kampaň, ale uspokojil ju prezident, keď vyhlásil, že môže vetovať rozhodnutie ústavnej rady.
Tento sľub prezident nesplnil – v súlade so zákonom sa voľby
uskutočnili 4. decembra 2005. Opozícia tak prakticky nemala čas
na volebnú kampaň. Nazarbajev naopak vyčlenil 100 mld. tenge
na podporu chudobných a na sociálne projekty, zvýšil dôchodky,
štipendiá, výplaty a dávky.
Preventívne fungoval aj parlament Kazachstanu, ktorý na
jeseň schválil zákon zakazujúci uskutočnenie akýchkoľvek vystúpení a demonštrácií počas zratúvania hlasov. Týmto silové
zložky získali právo na potlačenie akejkoľvek demonštrácie.
Okrem toho musíme spomenúť smrť (12. novembra) jedného
z popredných predstaviteľov opozície, bývalého primátora
Alma-aty a ministra pre krízové situácie Zamanbeka Nurkadilova. Viaceré média tvrdili, že krátko pred smrťou plánoval zverejniť tvrdé materiály kompromitujúce prezidenta [14]. Vyšetrovanie jeho smrti postupne utíchlo (boli z nej obvinení niekoľkí
príslušníci elitnej jednotky Arystan). Nakoniec bola zastavená
prevádzka niekoľkých internetových portálov. Opozičné noviny
Sloboda slova boli pokutované a jedno z čísel bolo úplne zlikvidované.

Opozícia a voľby
Neúspech „farebnej“ revolúcie v Kazachstane si úspešne zaistila
samotná opozícia. Ešte na jar 2005 sa jednotlivé strany rozhodli
spojiť, aby jednotne vystúpili proti súčasnej moci. Lídrom vytvorenej aliancie Za spravodlivý Kazachstan sa stal bývalý predseda republikánskeho parlamentu Žarmachan Tujakbaj, ktorý sa
neskôr stal opozičným kandidátom v prezidentských voľbách.
Svoje presvedčenie Tujakbaj nečakane zmenil ihneď po parlamentných voľbách 2004. Po tom, ako priviedol k víťazstvu provládnu stranu a získal post predsedu parlamentu, opustil so škandálom svoj post a obvinil vedenie z rozsiahlych falzifikácií. Potom
bol prijatý do opozičných radov.
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Na začiatku politológovia hodnotili šance aliancie dostatočne
vysoko. Avšak postupne, ako sa blížili voľby vyšlo najavo, že
aliancia Za spravodlivý Kazachstan na čele s Tujakbajom nemôže
byť hnacím motorom kazašskej farebnej revolúcie. Nerozhodnosť opozičného lídra viedla k tomu, že keď prezident už „finišoval“, Tujakbaj ešte ani nezačal. Dokonca niektorí experti predpokladali, že v prípade Tujakbaja sa mohlo jednať o iniciatívu
kazašského prezidenta na rozloženie opozície. Na strane moci
otvorene vystúpil ďalší opozičný predstaviteľ – predseda strany
Ak Žol Alichan Bajmenov. Ten sa nepripojil k zjednotenej opozícii, ale zúčastnil sa volieb samostatne, čo pomohlo rozbitiu elektorátu Tujakbaja.
Tabuľka č. 1: – Výsledky volieb
PORADIE

MENO

1.

N. Nazarbajev („Otan“)

2.

POČET

HLASOV

(V %)

6 110 694

91,01

Ž. Tujakbaj („Za slobodný Kazachstan“)

445 047

6,64

3.

A. Bajmenov („Ak Žol“)

110 462

1,65

4.

E. Abylkasimov (Komunistická strana)

25 330

0,38

5.

M. Elyusizov („Tabigat“)

21 674

0,32

Mnohí opoziční lídri sa už vopred zmierili s tým, že sa voľby
skončia pre nich neúspešne. Podľa všetkého plánujú „preskupiť
sily“, aby predstavovali serióznejšiu silu v ďalších voľbách
(2012). Dovtedy by mal byť z väzenia prepustený líder zakázanej
opozičnej strany Demokratická voľba Kazachstanu Galymžan
Žakijanov, ktorý bol odsúdený za korupciu.

Nazarbajevove zahraničnopolitické iniciatívy
Je logické, že sa kazašský prezident snažil o získanie podpory zo
zahraničia, keďže len súčasný súhlas Moskvy a Washingtonu mu
mohol garantovať opätovné zvolenie.
S Washingtonom mal Nazarbajev najprv ťažkosti. Po prvé,
v USA naďalej pokračuje vyšetrovanie škandálnej záležitosti,
ktorá dostala názov „Kazachgate“. V roku 2003 bol v USA zatknutý bývalý poradca prezidenta Nazarbajeva James Giffen. Bol
obvinený zo sprostredkovania úplatku kazašským úradníkom
ropnými spoločnosťami Amoco, Mobil a Texaco. Medzi obvine327
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niami figuruje úplatok samotnému Nazarbajevovi v podobe zaplatenia nákladov za štúdium na švajčiarskej škole.
Po druhé, USA sa nie príliš lichotivo vyjadrovali o rozvoji demokracie v Kazachstane a pravidelne pripomínali, že pozorovatelia OBSE neuznali parlamentné voľby 2004 za zodpovedajúce demokratickým štandardom. Aby si Nazarbajev zaručil
podporu Washingtonu, začal prejavovať ústupčivosť v sfére
najdôležitejšej pre USA – ropnej. V máji 2005 Nazarbajev pricestoval nečakane do Baku na oslavu v súvislosti so začatím
prevádzky ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan. Po rokovaniach
s prezidentom Azerbajdžanu Iľchamom Alijevom kazašský
líder uskutočnil historické vyhlásenie: Astana sa pripája k ropovodu. Dovtedy medzi Azerbajdžanom a Kazachstanom existovala dohoda o ročnom tranzite 20 mil. ton ropy cez daný ropovod. Ročná priepustná kapacita Baku-Ceyhan predstavuje
85 mil. ton. Berúc do úvahy, že ťažba ropy v Azerbajdžane sa
počas najbližších rokov zníži, zapojenie Kazachstanu do projektu bolo nevyhnutné. Prezidenti sa dohodli, že najprv sa kazašská ropa bude dopravovať do Azerbajdžanu tankermi, ale že
sa súčasne začne výstavba potrubia po dne Kaspického mora.
Pripojenie Astany k projektu, ktorý tak dlho „pretláčal“ Washington, zmenilo vzťahy medzi krajinami. Kazachstan sa automaticky stal kľúčovým partnerom USA v regióne a tým si zaslúžil americkú podporu. Je faktom, že v priebehu minulého
roka kritika Západu na adresu Astany začala utíchať. Tým viac,
že aj samotný Nazarbajev urobil všetko pre to, aby si vytvoril
imidž osvieteného a liberálneho lídra. Najprv sa Kazachstan
prihlásil k možnosti získania predsedníctva v OBSE. Potom
prezident požiadal parlament, aby ratifikoval všetky základné
medzinárodné dokumenty v sfére ochrany práv a slobôd človeka. Vyzeralo to tak, že sa prezident rozhodol pre realizáciu moldavského scenára. Podľa príkladu moldavského prezidenta Vladimíra Voronina sa pokúsil zmenou svojho imidžu stať prívržencom demokratických hodnôt.
Ale na rozdiel od Voronina si Nazarbajev nepokazil vzťahy
s Moskvou. Nazarbajev neustále konzultoval kirgizskú revolúciu
s Putinom. Celý rok 2005 sa Kazachstan aktívne zúčastňoval na
práci ŠOS, Eurázijského ekonomického spoločenstva či ODKB.
Naviac sa práve v Astane uskutočnil v lete 2005 summit ŠOS,
počas ktorého členské štáty požiadali USA o stanovenie termínu
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stiahnutia svojich základní z regiónu. Posledné stretnutie Putina
a Nazarbajeva sa uskutočnilo v októbri v Sankt Peterburgu.
O 2 týždne neskôr svoju podporu Nazarbajevovi deklaroval aj
Washington.
Aj Moskva aj Washington sledovali pri podpore Nazarbajeva
rovnaký cieľ – že im garantuje stabilitu v svojej krajine. USA sú
zainteresované v dodávkach kaspickej ropy a Moskva v blízkej
spolupráci s Kazachstanom v rámci vojensko-politického bloku
ODKB.
Teraz bude má Nazarbajev čas na prípravu odovzdania moci
svojmu „následníkovi“ až do roku 2012. Bude si to vyžadovať
veľa síl a prostriedkov, keďže v Kazachstane zatiaľ neexistuje
vhodný kandidát.

Pád Akajevovho režimu
Ekonomická reforma počas 90. rokov
Po získaní nezávislosti si Kirgizsko prakticky ihneď vybralo západnú cestu politického a ekonomického rozvoja. Pravdepodobne pod vplyvom liberálnych reformátorov v Rusku a západných
poradcov vedenie Kirgizska začalo implementovať monetaristický model reforiem. Toto bolo pozitívne ohodnotené na Západe a v období 1993 – 1996 republika získavala viac zahraničných prostriedkov než ktorákoľvek iná krajina SNŠ (v prepočte na jednu osobu). V roku 1996 sa vďaka pomoci MMF stalo
možným zavedenie národnej meny – somu. Na jeho podporu
Západ každoročne poskytoval 100 mil. dolárov [4].
Počas reforiem sa ale v krajine začali procesy, ktoré sa stali
príčinou pre hlboké negatívne zmeny v ekonomike. Napríklad,
v roku 1995 z 32 hlavných odvetví priemyselnej produkcie
v 31 prebiehalo zníženie výroby. Oslabenie výroby, neschopnosť
konkurencie samostatných druhov produkcie, absencia materiálnych a finančných zdrojov, rast zadĺženosti – toto všetko sa stalo
príčinou pre praktický kolaps aj tak slabej ekonomiky. V roku
1996 nefungovalo 121 podnikov (každý piaty) v krajine. Krajina
sa stala plne závislá od zahraničnej prostriedkov, ktoré sa aj tak
rozkrádali.
Okrem toho nastala majetková diverzifikácia obyvateľstva.
V roku 1996 sa za hranicou chudoby ocitlo 97 % jej populácie. Na
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tomto pozadí si malá skupina vysokopostavených úradníkov
a podnikateľov (lojálnych moci) otvorene delila štátny majetok [7].
Pokus o priame zavedenie západného modelu reforiem, bez
brania lokálnych zvláštností a zvykov do úvahy, sa stal príčinou
pre vyhrotenie všetkých vnútorných problémov, z ktorých je
v Kirgizsku najnebezpečnejší partikularizmus.

Klanový systém v Kirgizsku
Už odjakživa bola politická a ekonomická elita Kirgizska rozdelená na dva regionálne klany – severný a južný. Sever a juh krajiny sú rozdelené Ferganským horským chrbtom a spája ich jedna cesta. Severná časť zahŕňa issyk-kuľskú, talaskú, narynskú
a čujskú oblasť, kým južná ošskú, džalalabádsku a batkinskú
oblasť.
Sever je priemyselne vyvinutý, ale slabo obývaný. Ľudia tu vedú prakticky európsky spôsob života. Všetky vysokoškolské inštitúcie sa nachádzajú na severe.
Juh je prevažne poľnohospodárskou oblasťou, ju husto obývaný, pociťuje nedostatok pôdy a vody. Je tu chabo vyvinutý
priemysel, vplyv ruskej kultúry je ďaleko slabší než na severe.
Väčšinu obyvateľstva tvoria Uzbeci a Tadžici. Okrem toho sú
v ošskej a džalalabádskej oblasti tradične silné pozície islámu.
Po príchode Akajeva k moci severný klan začal prudko mocnieť. Až do marcových udalostí 2005 bolo vo vládnych štruktúrach ďaleko viac jeho predstaviteľov než južanov. V roku 2001
predstavitelia severného klanu viedli všetky silové štruktúry
v krajine, celý ekonomický blok vlády, zaujímali vedúce pozície
v kancelárii prezidenta a v hlavných sférach biznisu.
Je evidentné, že chabé postavenie južanov nemohlo uspokojiť
ich ambície. Akajev bol neraz varovaný, že je potrebné sa deliť
a snažiť sa o kompromisy. Za 15 rokov jeho vládnutia ale neurobil nič, aby prekonal konflikty klanového charakteru.

Náboženský extrémizmus
Počas 90. rokov sa v ošskej a džalalabádskej oblasti začala formovať infraštruktúra tranzitu narkotík z Afganistanu do Tadžikistanu. Spolu s tým dali o sebe vedieť extrémistické náboženské
organizácie, v prvom rade Hizb-at-Tahrír.
Mesto Oš sa stalo hlavnou tranzitnou základňou pre narkotiká
(heroín a ópium z Afganistanu, marihuana a hašiš z Tadžikistanu).
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Na juhu republiky sa objavili narkobaróni, ktorí začali vplývať na
politickú situáciu. Postupne sa do obchodu s narkotikami zapojili
aj náboženskí extrémisti a postupne vytvorili v ošskej a džalalabádskej oblasti rozvetvenú sieť organizácie Hizb-at-Tahrír.
Z rovnakých príčin sa o južné oblasti začalo zaujímať aj IHU,
ktoré v horských miestach ošskej oblasti blízko hranice s Tadžikistanom vytvorilo niekoľko svojich základní. Prívrženci IHU sa
neraz pokúšali o prienik do Kirgizska [6].

Záver
Na základe vyššie spomenutého môžeme urobiť záver, že pád
Akajevovho režimu bol zapríčinený nasledovnými faktami:
 neriešenie sociálno-ekonomických problémov zo strany štátnej moci;
 chudoba obyvateľstva;
 súperenie medzi severom a juhom;
 nedostatočná pozornosť voči problémom južných oblastí, vrátane rastu vplyvu náboženských extrémistov.
Avšak hlavnou príčinou pádu režimu bola slabosť oficiálnych
mocenských orgánov, obzvlášť silových. Názor o tom, že hlavnú
úlohu v páde režimu zohrali USA, je veľmi diskutabilný. Hlavné
predpoklady a príčiny krízy je potrebné hľadať predovšetkým vo
vnútri krajiny.
V súčasnosti môžeme konštatovať, že „revolúcia“ Kirgizsku
nepriniesla žiadne podstatné ekonomické a politické dividendy
ani stabilizáciu situácie. Kirgizsku sa síce podarilo aspoň na čas
sa vyhnúť problémom zoskupovania klanov, bola uzavretá dohoda medzi prezidentom Kurmanbekom Bakijevom a predsedom vlády Felixom Kulovom, podarilo sa vyhnúť rozdeleniu na
sever a juh. Ale mimo politiky sa ocitla príliš veľká skupina politikov, ktorí sa považujú za „okradnutých“. V Kirgizsku existuje
vyše 40 strán, väčšina z nich sú opozičné. Tak, ako boli opozičné
za Akajeva, sú opozičné aj v súčasnosti. V súčasnosti teda môžeme konštatovať vyostrenie sa situácie vo vnútri krajiny. Mnohí
lídri, ako bývalý generálny prokurátor v zastúpení Azimbek
Binazarov, ministerka zahraničia v zastúpení Roza Otunbajevová, bývalý predseda parlamentu Amurbek Kikibajev a rad
iných známych osobností, začali útok na vedenie krajiny a nerobia rozdiely medzi Bakijevom a Kulovom. Môže sa jednať o po331
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kus o ďalšiu revolúciu. Súčasná štátna moc je rukojemníkom
tých istých mechanizmov, ktoré ju priviedli k moci.
Môžeme konštatovať, že ústredná moc nedostatočne kontroluje situáciu na perifériách, v niektorých prípadoch sa už prejavuje fenomén regionálnych vodcov, ktorí buď neberú do úvahy
inštrukcie ústrednej moci, alebo sa od nej dištancujú.
Veľmi serióznym problémom v Kirgizsku je aj kriminalizácia
moci, čiže snaha kriminálnych elementov „zahniezdiť sa“ na politickej scéne a stať sa samostatnou politickou silou. Faktom je, že
organizovaný zločin zohral určitú úlohu aj pri samotnom páde
Akajeva. Myslím si, že práve slabosť ústrednej moci napomohla
neformálnym lídrom, z ktorých mnohí majú kriminálnu minulosť, aby sa dostali až na štátnu úroveň. O poslanecký mandát
bojuje kriminálna autorita Kirgizska, líder tzv. issyk-kuľskej organizovanej zločineckej skupiny, ktorá je považovaná za najsilnejšiu
skupinu v krajine. Vedenie krajiny ho absolútne toleruje. Ryspek
Akmatdajev sa môže dokonca verejne vyhrážať fyzickou likvidáciou predsedovi vlády a prezident na to vôbec nereaguje.
Je faktom, že vo vnútri dvojice prezident – predseda vlády
existujú nezhody. Obaja politici sú veľmi ambiciózni a súperia
o vplyv. I keď správnejšie by bolo nehovoriť o nich, ale o ich
skupinách, ktoré medzi sebou súperia. Pri tomto súperení sa
využívajú rôzne metódy. Pre väčšinu obyvateľov Kirgizska to
vyzerá ako zrastanie moci so zločinom, využívanie zločineckých
síl a metód pre realizáciu politického nátlaku. Okrem toho bolo
v Kirgizsku od Akajevovho pádu uskutočnených viac vrážd na
objednávku, zahynuli traja poslanci a niekoľko známych osobností, vrátane „celebrít“ kriminálneho sveta. Toto všetko prispieva k situácii, kedy môže kedykoľvek a kvôli čomukoľvek nastať
výbuch, ktorému súčasná moc nedokáže predísť.

Implikácie pre Slovensko
Južný Kaukaz a stredná Ázia predstavujú strategické pole na
globálnej geopolitickej šachovnici a zároveň najcitlivejšie regióny
postsovietskeho priestoru. Pre každú z krajín oboch subregiónov sú charakteristické hlboké sociálne rozdiely, politická diktatúra a silný náboženský prvok, z ktorého plynie hrozba narastania náboženského extrémizmu.
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Tieto subregióny síce so SR nehraničia, ale vzhľadom na svoju
veľkosť a hospodársky potenciál sú akýmsi mostom medzi Európou a Áziou a v rámci svojej geostrategicky výnimočnej polohy môžu priamo vplývať na situáciu v akejkoľvek konfliktnej
oblasti Ázie. Tieto regióny sú navyše pre NATO a EÚ mimoriadne zaujímavé, nakoľko sa snažia zapojiť do iniciatív v rámci
jednania s novodobými bezpečnostnými výzvami. V záujme SR
je, aby sa tieto regióny plne včlenili do regionálnych bezpečnostných štruktúr, priblížili sa k euroatlantickým štruktúram, aktívnejšie sa zapájali do spoločných projektov v rámci boja s terorizmom a šírením ZHN. Prípadná destabilizácia situácie by mohla
mať na SR negatívny ekonomický dopad. Nie sme síce priamo
závislí na dodávkach energetických surovín z týchto regiónov, ale
kríza by „pomohla“ k prudkému zvýšeniu celosvetových cien.
SR by sa mala najmä v rámci NATO, EÚ a OBSE aktívnejšie
snažiť o spoluprácu na inštitucionálnej úrovni a nemala by zanedbávať ani bilaterálne vzťahy. Tieto predpoklady sú nutné pre
zvýšenie šance ovplyvniť dianie v tejto oblasti a schopnosť predvídať politický a ekonomický vývin, ktorý by mohol mať vplyv na
našu bezpečnostnú situáciu.
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Prímerie zo Šarm aš-Šajchu
Relatívny pokoj prvej polovice roku 2005 mal „na svedomí“ summit Šaron – Abbás v Šarm aš-Šajchu vo februári 2005, kde sa
obidve strany dohodli na prímerí a naplnili nádeje mnohých na
posun k trvalému mieru. Pochybnosti však pretrvali, pretože podobné vyhlásenia prímeria boli v minulosti časté a s krátkodobým
výsledkom. Summit bol ale predsa len v niečom iný. Arafát bol
nahradený Abbásom zvoleným za prezidenta s programom proti
násiliu. Jeho náprotivok Šaron prestal byť anjelom strážnym izraelských osadníkov a zasadzoval sa za ich stiahnutie z Gazy a prenechanie vlády Palestínskej samospráve.
Uzavreté prímerie bolo potrebné pre obidvoch aktérov. Šaron
čelil tvrdej domácej kritike za plán stiahnutia sa z Gazy. V Izraeli
zaznievali hlasy, že stiahnutím sa dopomôže teroristom a čas prímeria využijú na preskupenie a vyzbrojenie. Kritici požadovali
rázne kroky proti palestínskym teroristom. Pokoj bol dôležitý aj
pre Abbása, lebo práve tak mohol dokázať okolitému svetu, že
jeho slovo je v Palestíne rešpektované a vážené.
Prímerie trvalo až do 12. júla 2005, kedy sa odohral samovražedný útok pri nákupnom centre v meste Netanja. Za obeť
padli piati ľudia a asi päťdesiat bolo ranených. Bezprostredne po
útoku sa k nemu prihlásila skupina Islámsky džihád. Abbás odsúdil útok ako čin v rozpore so záujmami palestínskeho ľudu.
Zároveň však bol tento útok znamením dvoch pre Izrael zásadných bodov: po prvé, že Abbás efektívne nekontroluje všetky oz337
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brojené zložky v Palestíne a po druhé, že nie všetky skupiny sú
odhodlané pre mier.
Sporadické ostreľovanie Izraela raketami a mínometmi a následné protiútoky IDF však už nezvrátili udalosť, ktorá nemala
obdoby v doterajšej histórii izraelsko-palestínskeho konfliktu –
stiahnutie z Gazy a štyroch osád na Západnom brehu.

Stiahnutie z Gazy
Plán stiahnutia spôsobil vlnu turbulencií na izraelskej vnútropolitickej scéne. Benjamin Netanjahu viedol „rebelov“ vnútri Likudu, ktorí obvinili Šarona, že sa vzdal palestínskemu násiliu a že
stiahnutie všetkých vojakov a osadníkov z pásma Gazy bolo
krokom mimo rámca mierových rokovaní [5]. Už predtým
(v máji 2005) odstúpil minister Šaronovej vlády a zástanca tvrdej
línie Natan Šaransky na protest proti plánovanému stiahnutiu.
Samotné stiahnutie bolo jednostranným krokom izraelskej vlády.
Izrael zastáva názor, že na palestínskej strane nemá partnera na
vyjednávanie. Všetko sa malo udiať v súlade s plánom Cestovnej
mapy z apríla 2003. No realizácia všetkých plánov Cestovnej
mapy, podľa ktorej sa má celý palestínsko-izraelský konflikt
urovnať do konca roku 2005, sa ukázala ako nereálna.
Odsun prebehol v auguste 2005 bez závažnejších násilností
a s miernym odporom osadníkov. Condoleezza Riceová vyzdvihla
odvahu Ariela Šarona a obeť prinášanú osadníkmi v pásme Gazy,
ale poukázala na to, že stiahnutie sa nemá týkať len Gazy [4].
Šaron hovoril o období na „schladenie“ po stiahnutí, čím naznačoval, že v blízkej budúcnosti stiahnutie zo Západného brehu
neočakáva. Zostáva však otázka, prečo stiahnutie „len“ z Gazy?
Pre Izrael je pásmo Gazy z ekonomického hľadiska ľahko
postrádateľné a odovzdanie Gazy do rúk Palestínskej samosprávy je dokonca ekonomicky výhodné. Nebude viac potrebné
vynakladať obrovské prostriedky na ochranu niekoľko tisíc
osadníkov, Gaza bude beztak závislá na dodávke tovarov a vody
z Izraela, keďže nemá takmer žiadne vlastné zdroje pitnej vody
a aj to málo je silne znečistené. Nakoniec môže byť Gaza argumentom pri rokovaniach o riešení utečeneckej otázky – bude
miestom, kam sa môžu vrátiť. Otázku návratu palestínskych
utečencov otvoril jordánsky kráľ, pretože je v životnom záujme
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krajiny vrátiť všetkých Palestínčanov späť na ich územia a uľaviť už beztak napätej situácii v Jordánsku. V podobnom duchu
sa niesli vyhlásenia zo strany Libanonu. Ak by sa vrátili utečenci
do Gazy, zvýšil by sa sociálny tlak na spoločnosť, kde je teraz
beztak vysoká nezamestnanosť.
Sťahovanie z Gazy sprevádzali mnohé komplikácie a škandály.
Okrem väčšinou pasívneho odporu zo strany osadníkov či fundamentalistických židov z Izraela a zo zahraničia (dostali do Gazy
ešte pred jej uzavretím armádou, aby znemožnili odsun) bol zaznamenaný aj škandál v súvislosti s agentúrou UNDP [7]. Palestínska samospráva použila peniaze OSN na propagandistické
účely. Palestínčania niesli transparenty s logom UNDP, na ktorých bol slogan: „Gaza dnes, Západný breh a Jeruzalem zajtra“.
Aj takto sa darilo palestínskej samospráve prezentovať stiahnutie
ako svoje víťazstvo, čím samozrejme vyvolávali negatívne emócie
na stane vysťahovaných osadníkov a ich sympatizantov. Izrael si
ponechal právo kedykoľvek vstúpiť so svojimi vojenskými jednotkami do pásma Gazy. To však využil len raz – 29. mája 2006,
keď izraelské sily zaútočili na teroristov Islámského džihádu, ktorí sa pokúšali odpáliť raketu Kassám.

Štiepenie Likudu a vznik Kadimy
Po stiahnutí sa vnútropolitická situácia v Izraeli značne skomplikovala a štiepenie politických špičiek v otázke plánu stiahnutia
sa prejavilo odchodom ministra financií Benjamina Netanjahua.
Vyostril sa tým konflikt medzi ním a Šaronom. Práve Netanjahu
sa snažil využiť situáciu, kedy mnohé rodiny trpeli odsunom
z Gazy, na získanie podpory v budúcich voľbách. Názorové rozdiely nakoniec viedli k rozvratu vládnucej strany Likud. Rozdelila
sa na konzervatívne krídlo, ktoré si ponechalo názov Likud a na
pragmatikov ako Šaron, ktorí vytvorili novú stredovú stranu
Kadima. Konzervatívci sú naklonení myšlienke Veľkého Izraela
a osadníci sú pre nich hlavným prostriedkom jej realizácie. Pre
pragmatikov sú osadníci prostriedkom bezpečnosti a tak jej môžu
byť aj obetovaní.
Prieskumy verejnej mienky dávali Kadime od počiatku jej vzniku vysokú podporu obyvateľstva, čo vyjadrovalo únavu Izraelčanov z dlhotrvajúceho krvavého konfliktu. To bol jasný signál
339
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pre Šarona, že jeho politika smerujúca ku konečnému stanoveniu
hraníc aj za cenu územných ústupkov voči Palestínskej samospráve nájde u Izraelčanov podporu. V čase odchodu z Likudu
mal Šaron vďaka úspešnému stiahnutiu z Gazy dovtedy historicky najväčšiu podporu obyvateľstva. Úspech Kadimy znamenal
prepad preferencií Likudu, ktorý pred troma dekádami Šaron
spoluzakladal. Tu sa v plnej miere potvrdilo jeho líderstvo a autorita. Nechcel premárniť príležitosť postúpiť v mierových rokovaniach bojom s prekážkami v Likude. Zároveň to bol signál pre
Abbása: Šaron sa zbavil extrémistov okolo seba a teraz je rad na
Abbásovi, aby urobil to isté.
Rozpad Likudu a sociálna politika Šarona viedla k tomu, že
Strana práce s novým predsedom Amirom Perecom ohlásila odchod z vládnej koalície a Izrael smeroval k predčasným parlamentným voľbám. Perec (nahradil Šimona Peresa) tvrdil [6], že
bude presadzovať výrazné zvýšenie sociálnych výdavkov a ekonomické otázky budú mať vyššiu prioritu ako mierový proces.
Nakoniec sa Peres pridal k Šaronovi a jeho novej strane.
Premiér Šaron mal v úmysle ponúknuť Palestínčanom nezávislosť výmenou za bezpečnosť, ak by bol v marci 2006 znovuzvolený. Osobnosť, ktorá sa tak zásadne vrhla smerom k riešeniu
izraelsko-palestínskeho usporiadania, riskujúc pritom svoju politickú kariéru, privítal celý svet. S potešením tento vývoj prijali aj
Palestínčania, ktorí dúfali, že v Kadime nájdu partnera na rokovanie, ktorý celý mierový proces posunie dopredu. Želajúc Šaronovi šťastie sa egyptský prezident vyjadril, že má záujem s ním
spolupracovať na „napredovaní mieru v regióne.“ [3]

Odchod Šarona z politiky
Šťastie však dlho netrvalo a vážne srdcové ochorenie definitívne
ukončilo politickú kariéru Ariela Šarona. Úmrtím Jásira Arafáta
v roku 2004 a odchodom Ariela Šarona z politickej scény začiatkom roku 2006 odišli z mapy Stredného východu dve ikony
a otázky zneli: kto budú ich nástupcovia a akú politiku budú presadzovať? S odchodom Šarona sa zjavili pochybnosti o ďalšom
smerovaní urovnania izraelsko-palestínskeho konfliktu. Nebolo
jasné, či sa v Izraeli nájde priestor pre kontinuitu jeho politiky
a snahy definitívne určiť stále hranice Izraela počas nasledujúce340
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ho volebného obdobia. Zastupujúci premiér Ehud Olmert v súlade so Šaronovou nastúpenou cestou vzdania sa častí územia za
účelom posilnenia samotného Izraela (nešlo nevyhnutne o „územie za mier“) predostrel zdôvodnenie, prečo sa Izrael musí
zriecť časti svojho územia: „Výber medzi túžbou ponechať
každého Žida žiť kdekoľvek v krajine Izrael a existenciou štátu
Izrael ako židovskej krajiny nás zaväzuje zrieknuť sa časti krajiny
Izrael“ [8]. Olmert zdôraznil svoje odhodlanie v konečnom dôsledku a v súlade s cestovnou mapou dospieť k vytvoreniu
palestínskeho štátu. Všetko smeruje k tomu, že sa Izrael vzdá
všetkých častí, kde sú Židia minoritou, aby sa dosiahol strategický cieľ prežitia Izraela s židovskou majoritou. Ak neuspejú
rokovania s Palestínčanmi, tak bude Izrael konať unilaterálne.
Nevyhnutne sa však táto vízia dostala do konfliktu so stúpencami idei „Veľkého Izraela“, ktorí sú zastúpení predovšetkým
v radoch izraelskej pravice.

Parlamentné voľby v Izraeli
Po palestínskych parlamentných voľbách nasledovali 28. marca
2006 voľby do Knessetu. Výnimočné boli tým, že doteraz bola
politická mapa Izraela rozdelená na dve dominantné strany na
póloch pravo-ľavého spektra (Likud: pravica, Strana práce: ľavica) a množstvo malých strán. Kadima znamenala prvú silnú centristickú stranu, ktorá navyše mala najväčšiu podporu zo všetkých strán v Izraeli. Keďže bol Šaron stále v kóme, jeho stranu
viedol vo voľbách premiér Ehud Olmert. Po stiahnutí z Gazy sa
voľby mali stať „referendom o stiahnutí“ z ďalších území Západného brehu. Ale Kadima nedosiahla až taký počet kresiel,
ako jej predpovedali prieskumy. Namiesto predpokladanej
tretiny kresiel 120-členného parlamentu získala „len“ 29. Čiastočne za to môže víťazstvo Hamásu v palestínskych voľbách,
ktoré šokovalo nielen svet, ale aj izraelských občanov. Využil to
sériou obvinení Netanjahu, podľa ktorého islámistov posilnilo
stiahnutie sa z ich „bašty“. Stiahnutie ukázalo slabosť Izraela
a to, že teror Hamásu zaberá [1]. Ale vo väčšej miere zavážili
vnútroizraelské politické témy.
Na rozdiel od mnohých predpokladov sa izraelské voľby zaoberali dlhodobo opomínanými ekonomickými a sociálnymi té341
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mami. V minulosti to boli práve tieto témy, ktoré boli zatlačené
do úzadia na úkor bezpečnostných otázok a značné prostriedky,
ktoré mohli byť vložené do sociálneho a ekonomického rastu,
boli konzumované bezpečnostnými zložkami. Ilustruje to úspech strán, ktoré boli proti rastúcej sociálnej nerovnosti v Izraeli. Strana dôchodcov, ktorá volala po väčších sociálnych dávkach pre dôchodcov, získala 7 kresiel (žiadne v minulom volebnom období). Ultraortodoxná náboženská strana Šás chcela obnoviť niektoré staré sociálne výhody a získala 12 kresiel. A silné
zisky zaznamenala aj ľavicová Strana práce. Naopak prepad Likudu na 12 kresiel bol znak, že odpor voči Netanjahuovej politike voľného trhu bol taký silný, že nezaúčinkovali bezpečnostné otázky.
Ak chcela vládnuť, Kadima musela vytvoriť koalíciu s ďalšími
stranami. V minulosti Šaron aj Perec uprednostňovali vyjednané
stiahnutie zo Západného brehu, ktoré by stavalo na unilaterálnom
stiahnutí sa z Gazy. Preto mala Strana práce v tomto bode blízko
ku Kadime a do koalície priniesla svojich 20 kresiel. Stiahnutie sa
z ďalších území a vytvorenie stálych hraníc Izraela so židovskou
väčšinou do konca volebného obdobia sa stalo hlavným bodom
programu novej Olmertovej vlády.
Problém však nastáva pri otázke s kým rokovať na palestínskej
strane? S Hamásom, ktorý odmieta samotnú existenciu Izraela,
na ktorý s nevôľou hľadí západné spoločenstvo, ale bol legitímne
zvolený a tvorí vládu v Palestíne? Alebo s Abbásom, ktorý je
prezidentom uznávaným Západom, no nemá kontrolu nad všetkými zbraňami na palestínskych územiach? Neschopnosť Západu jednať s Hamásom urobila z Abbása nepostrádateľnú osobu, odhliadnuc od jeho slabého postavenia. Je riadne zvolený, uznáva Izrael a je proti terorizmu. Preto chcú USA posilniť a nie
oslabiť Abbása a žiadajú, aby ho Olmert bral z náležitým rešpektom ako partnera pre vyjednávanie, na rozdiel od indiferentného
postoja jeho predchodcu Šarona.

Záver
Turbulentné udalosti ostatného roka priniesli na scénu izraelskopalestínskeho konfliktu dvoch (staro)nových hlavných hráčov –
Hamás a Olmertovu Kadimu. Pre vývoj bezpečnosti v regióne
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bude dôležité, či sa podarí prežiť finančne podvyživenej vláde
Hamásu, či sa podarí nájsť na palestínskej strane dôveryhodného partnera na rokovanie o vytvorení trvalých hraníc Izraela,
alebo či to bude unilaterálna záležitosť ako v prípade pásma Gazy. Ako však povedal bývalý americký prezident Jimmy Carter,
„inherentne unilaterálne rozhodnutie zvýhodňuje mocnejšieho,
ktorý rozhodnutie urobil... A je to niečo ako oslabujúca urážka
pre druhú stranu nezúčastňovať sa na rozhodovaní, ktoré ovplyvňuje vaše vlastné obyvateľstvo.“ [2]

Implikácie pre Slovensko
Vzhľadom na teroristickú minulosť (prítomnosť) a súčasné odmietanie uznať existenciu Izraela je potrebné zhodnotiť prístup
diplomacie SR k vláde vedenej Hamásom. Izolácia ako a-diplomatické riešenie neposkytuje východiská a je neúčinná. Navyše je
v konečnom dôsledku vláda Hamásu legitímne zvolená a reprezentuje palestínsky ľud. Do aktivizovaného diplomatického
prístupu SR na bilaterálnej úrovni, ako aj v rámci EÚ je preto
nutné zapojiť prvok kondicionality a vzájomnej výhodnosti. Pri
jednaní s Hamásom musíme nástojiť na zrieknutí sa teroristických praktík a dodržiavaní medzinárodných zmlúv a dohôd cenou za pomoc a spoluprácu EÚ. Je potrebné nájsť možnosti
zapojenia obidvoch strán do riešenia problematiky vytýčenia izraelsko-palestínskych hraníc v súlade s medzinárodným právom
práve teraz, keď je na to vhodná politická klíma. Slovensko by
malo k tejto problematike pristupovať aktívne, pragmaticky
a v spolupráci s členskými krajinami EÚ ako k jednému z prioritných regiónov našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
ZDROJE
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Izraelsko-palestínsky konflikt: stiahnutie a štiepenie
Souheil GHANNAM
Zdá sa mi, že pán Pavolka ako autor analýzy použil izraelskú
optiku a namiesto nezávislých zdrojov, nám rozprával izraelský
pohľad na vec. Pokoj, ktorý bol v prvej polovici roku 2005, nemal
na svedomí – ako tvrdí autor – SUMMIT Šaron – Abbás v Šarm
aš-Šajchu vo februári 2005, lebo na tomto stretnutí nedošlo
k žiadnej dohode. Dokonca Izrael ústami svojho vtedajšieho premiéra tvrdil, že dohody, ktoré uzavrel Abbás s rôznymi palestínskymi frakciami sú palestínskou záležitosťou a nezaväzujú Izrael
k ničomu. Nielen to, ale verejný ústny prísľub, ktorý dával Šaron
Abbásovi o prepustení cca tisíc palestínskych politických väzňov
z izraelských žalárov, sa vskutku zmenil na zvýšený počet palestínskych väzňov v Izraeli o cca 1 500. V skutočnosti dohoda,
ktorú dosiahol v Káhire palestínsky prezident s ostatnými palestínskymi frakciami (najmä Hamásom) o jednostrannom akte prímeria na celý rok 2005, je dôvodom jednostranného pokoja len
zo strany Palestínčanov smerom k Izraelu. Štatistiky nám totiž
hovoria, že od summitu v Šarm aš-Šajchu 8. 2. 2005 do 29. 5.
2006 izraelská armáda zavraždila 300 Palestínčanov vrátane detí,
žien a starcov a zranila 1 952 osôb. Skonfiškovala pritom takmer
3 700 hektárov pôdy.
Ak v tejto analýze chceme vychádzať z pohľadu medzinárodného práva, musíme znova zdôrazniť, že Izrael od 4. júna 1967
okupuje palestínske územie a nerešpektuje desiatky rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Spomenieme len tie najdôležitejšie: 242,
338, a v neposlednom rade dôležitá rezolúcia s číslom 1515. Nerešpektuje tiež rozhodnutia VZ OSN, ktorých je niekoľko stoviek. Autor zdôrazňuje sporadické ostreľovanie Izraela raketami
a mínometmi a zároveň ako keby nám vnucoval názor, že Izrael
má preto právo na agresivitu voči Palestínčanom. Tá sa prejavuje
nielen trvalou okupáciou, konfiškovaním pôdy a budovaním ilegálnych osád, čo je mimochodom v rozpore so 4. konvenciou
Ženevského dohovoru z roku 1949, ale aj budovaním rasistického múru okolo palestínskych miest a dedín. Buduje ho napriek

1Konflikt medzi Izraelom
a Palestínou sa „prelial“ aj
do veľmi ohnivej a vyhranenej diskusie odbornej
a publicistickej komunity.
Redakcia sa preto v záujme
prezentácie rôznych postojov a pre doloženie značných rozdielov v ich argumentácii rozhodla uverejniť komentár „druhej
strany“ k predošlému príspevku – pozn. ed.
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rozhodnutiu Medzinárodného súdneho dvora z júla 2005, ktorý
považuje nielen tento múr, ale aj židovské osady za protiprávny
akt a žiada Izrael, aby zastavil tieto protiprávne akty na okupovaných územiach Palestíny.
Aj cestovná mapa Kvarteta považuje budovanie osád za prekážku mieru a žiada od Izraela, aby budovanie zastavil a osady demontoval. Žiaľ, Izrael v tom pokračuje. To je alfa a omega celého
problému.
Odchod z Gazy je súčasť izraelských public relations. Síce Izrael
stiahol osadníkov (mimochodom nezaslúži si za to pochvalu, ale
naopak mal zaplatiť odškodné za škody, ktoré spôsobila jeho armáda a jeho osadníci počas okupácie), ale jeho armáda dodnes
kontroluje hraničné priechody, vzdušný priestor, ako aj more.
A využíva túto vojenskú prítomnosť na spáchanie ďalších vojnových zločinov. Minulotýždňové vraždy nič netušiacej palestínskej rodiny na pobreží pásma Gazy sú príkladom. Izrael stiahol
z Gazy svojich osadníkov, aby ju zmenil na veľkú väznicu, de facto
koncentračný tábor. To, že autor zdôrazňuje tzv. zneužitie peňazí
OSN na propagandistické účely, pokladám za nemiestne a príklady, ktoré uvádza, nestoja za komentár.

Štiepenie Likudu a vznik Kadimy
To je hra, ktorá sa v histórii vzniku štátu Izraela zopakovala niekoľkokrát. Dokonca ju hral samotný zakladateľ Ben Gurion a Šimon Peres. Je to marketing, ktorý sa Palestínčanov netýka, lebo
predstavitelia Kadimy a jej program nepriniesli nič kvalitatívne
nového do riešenia konfliktu. Chcú si zachovať viac ako 50 %
územia Západného brehu, ktorý okupovali v roku 1967, chcú
prepojiť tri veľké osídľovacie celky Izraela, chcú pokračovať
v násilnej judaizácii Jeruzalema, odmietajú návrat palestínskych
utečencov a chcú robiť jednostranné kroky. A toto všetko predávajú do sveta ako dobrý tovar. Je to v rozpore s medzinárodným
právom. Je to v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN
a dokonca je to v rozpore s cieľmi Cestovnej mapy, ktorá vytvára
predpoklad pre vznik životaschopného nezávislého štátu pre Palestínčanov bez okupácie a bez osád. Jednanie z pozície sily nie je
dobrou cestou ani pre Izrael. Jednanie z pozície práva je najvhodnejšou cestou pre Palestínčanov.
Odchod Šarona z politiky bol spôsobený jeho chorobou, ale
šaronizmus ostal v izraelskej politike. Voľby v Izraeli a následne
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vraždy, ktoré spáchala izraelská armáda pod taktovkou ministra
obrany Amira Pereca, vodcu Strany práce, sú dôkazom toho, že
rozdiel medzi jednou a druhou stranou v izraelskej politike vo
vzťahu k Palestínčanom je podobný rozdielu medzi Coca Colou
a Pepsi Colou.

Záver
Autor tejto analýzy zas vidí problém na palestínskej strane a podmieňuje vývoj bezpečnosti v regióne nájdením dôveryhodného
partnera na palestínskej strane. Zároveň ignoruje, že za jeden
kalendárny rok, t. j. od januára 2005 do januára 2006 na palestínskom území prebehli voľby prezidentské, komunálne aj parlamentné. Voľby boli demokratické a transparentné. A demokratický svet obdivoval Palestínčanov za tento akt. Čo znamená dôveryhodný partner a ako ho chcete nájsť, ak nie voľbami? Názory, aké reprezentuje autor, sú hrozbou pre vývoj demokracie.
Nikto nemôže dopredu určiť výsledky demokratických volieb.
Hamás v Palestíne vyhral voľby, lebo ani Izrael, ani celé kvarteto
vrátane Európskej únie nepomohli umierneným predstaviteľom
Palestíny na čele s prezidentom Abbásom a nerobili žiadny nátlak
na Izrael, aby prepustil palestínskych väzňov, zastavil konfiškovanie palestínskej pôdy a ilegálne budovanie židovských osád,
zničil rasistický múr a zastavil judaizáciu východného Jeruzalema.
Dokonca nemali ani dostatok síl, aby sprostredkovali obyčajné
stretnutie medzi Abbásom a predstaviteľmi Izraela. A naivne si
mysleli, že keď budú pumpovať finančnú pomoc, môžu za to
získať politický vplyv na úkor práva Palestínčanov.

Implikácie pre Slovensko
Autor zasa vychádza len z tzv. teroristickej minulosti Hamásu
a jeho odmietnutí uznať existenciu štátu Izrael. Zabúda na to, že
celá izraelská politická reprezentácia má nielen teroristickú minulosť, ale aj dodnes používa štátny teror ako politický prostriedok voči Palestínčanom. A neuzná dodnes, že okupuje palestínske územia.
Slovensko ústami svojich predstaviteľov deklaruje, že chce
byť aktívnym tvorcom zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ
a NATO. Takže nemôže ignorovať fakt, že na blízkom Východe,
ktorý je strategickým regiónom pre EÚ, je dlhotrvajúci konflikt
a jeho neriešenie ohrozuje záujmy Európskej únie. Aj keď v kon347
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cepcii zahraničnej politiky Slovenska palestínska otázka nefiguruje ako priorita, SR sa priamo podieľa na vytváraní stanoviska EÚ,
ktorá je dôležitým členom kvarteta a hlavným sponzorom tzv.
mierového procesu. EÚ však nemôže byť len pasívny sponzor,
ale musí byť aktívnym hráčom v hľadaní riešení tohto konfliktu.
Aby EÚ mohla byť sprostredkovateľom, tak musí dobre vychádzať s oboma stranami. To je prvý princíp. Ak tento princíp
nebudeme rešpektovať, tak to znamená, že nebudeme rešpektovať podstatu demokracie. Druhý princíp je použiť jednotný meter voči obidvom stranám. Ak EÚ a jej predstavitelia veľmi hlasno odsudzujú tzv. teroristické útoky Palestínčanov voči Izraelu,
tak nám to chýba voči denno-denným praktikám Izraela vo vzťahu k Palestínčanom. Ak EÚ žiada napr. Hamás, aby uznal Izrael,
má rovnakým spôsobom žiadať Izrael, aby uznal, že okupuje palestínske územie. Ak sa Palestínčania oprávnene cítia ukrivdení
postojom EÚ v zastavení finančnej pomoci z dôvodu, že Hamás,
ktorý vytvoril vládu, neuznáva Izrael, nezriekol sa násilia ako spôsobu riešenia konfliktu, tak má EÚ aspoň ekonomicky bojkotovať Izrael za jeho násilnú okupáciu palestínskych území. EÚ má
presne definovať čo chce ponúknuť Palestínčanom. Nehovorím
o peniazoch. A má vždy mať na zreteli, že palestínska otázka je
pre Arabov a muslimov nielen emocionálnou otázkou, ale aj kritériom vo vzťahu k okolitému svetu. Najhoršie čo môže EÚ
robiť, je prijať americké videnie problému. Je v záujme EÚ, aby
mala nezávislú a dokonca jednotnú politiku voči tak dôležitému
regiónu ako je Blízky východ.

Profil autora
Souheil Ghannam sa narodil 29. 6. 1964 v utečeneckom tábore
pre palestínskych utečencov v Libanone, jeho rodina pochádza
z Galileje. Od roku 1984 žije na Slovensku, kde ukončil v roku
1991 magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor žurnalistika. Diplomová práca:
O palestínskej žurnalistike pod okupáciou. Pôsobí od roku 1990
ako masmediálny poradca veľvyslanectva Štátu Palestína. V slovenskej tlači často publikuje o blízkovýchodnej problematike, zúčastnil sa na mnohých seminároch a odborných štúdiách.
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Historické pozadie
Politický proces v Palestínskej autonómii
Konflikt medzi Hamásom a Fatahom
Budúcnosť
Implikácie pre Slovensko

Historické pozadie
Počas celej histórie Palestíny sme boli svedkami bojov o moc
a nadvládu v regióne. Charakteristická pre túto oblasť bola roztrieštenosť, často nadvláda inej mocnosti, či už to bola Rímska
ríša, Byzantská ríša, arabský kalifát, francúzske panstvo počas križiackych výprav, otomanskí Turci a na niekoľko rokov bola aj pod
britskou správou. Vždy tu museli spolunažívať rôzne etniká a náboženstvá, najmä Arabi z vtedajšej Sýrie, kresťania a Židia, ktorí
spoločne žijú vo svojej svätej zemi. Pre mnohých odborníkov je
otázka ohraničenia Palestíny. takmer neriešiteľná a pokúšali sa
o to viaceré mocnosti. Väčšinou boli výsledkom len nepokoje,
ktoré prerástli do krátkych, no intenzívnych vojen.
Dnes je za svojich ľudí a za vykonávanie politiky na časti území
pásma Gazy a Západného brehu zodpovedná Palestínska samospráva (PS), ktorá vznikla v roku 1994. Pri hodnotení situácie PS
je potrebné zobrať do úvahy, že po začiatku intifády al-Aksá bolo
zničené medzinárodne letisko v meste Rafah, ktoré fungovalo len
niekoľko mesiacov a prístav v Gaze nebol nikdy dostavaný. Palestína je tak bez funkčného prístavu a medzinárodného letiska
a obyvatelia sú pod neustálym dohľadom, pokiaľ chcú prekročiť
hranice s Izraelom. Vo svojej izolácii sú Palestínci zároveň značne
fragmentovaní po neprehľadných klanových líniách, rozdeľuje ich
(nielen) politický boj medzi Hamásom a Fatahom (a ďalšími frakciami) a metódy odporu voči izraelskej okupácii. Veľmi dôležitým
činiteľom je obrovská miera korupcie a klientelizmu, ktorá značne
znižuje efektivitu všetkých činností vykonávaných samosprávou
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i distribúcie zahraničnej pomoci. Významný je aj vplyv ostatných
aktérov arabského sveta, najmä Sýrie a Jordánska, pri ktorom treba
brať do úvahy obrovskú palestínsku utečeneckú komunitu. Mnoho Palestínčanov je závislých na izraelskom pracovnom trhu. Počas 90. rokov Izrael začal nahrádzať Palestínčanov pracovnou
silou zo zahraničia, pretože to bolo ekonomicky výhodnejšie
a Izrael sa chcel zbaviť závislosti na palestínskej lacnej pracovnej
sile, ktorú vnímal ako bezpečnostnú hrozbu. To značne poškodilo palestínsku ekonomiku, najmä v pásme Gazy, kde žije dnes okolo 60 % obyvateľov pod hranicou chudoby. PS je značne finančne závislá na prostriedkoch z USA, EÚ, Izraela či arabských
krajín. Politický proces v samospráve sa rozvíja len pomaly a jeho
rozvoj je narušovaný násilím, chaosom a vonkajším tlakom.
Možno teda konštatovať, že dominuje izolácia, fragmentácia,
závislosť na zahraničnej pomoci, chudoba, nerozvinutý politický
proces a vplyv externých aktérov. V situácii izraelskej okupácie
a palestínskeho odporu to nevytvára najlepšie vyhliadky pre urovnanie konfliktu a zlepšenie situácie.

Politický proces v Palestínskej samospráve
Dňa 10. mája 2004 palestínsky kabinet vyhlásil, že sa budú konať
prvé komunálne voľby v histórii, ktoré boli z rôznych dôvodov
niekoľkokrát odložené, pričom ako dôvod sa spomínal problém
s registráciou voličov. Voľby do miestnej samosprávy Jericha a 25
ďalších miest a osád sa nakoniec uskutočnili na Západnom brehu
23. decembra 2004. 27. januára 2005 sa nakoniec konalo prvé
kolo komunálnych volieb v pásme Gazy do 10 miestnych zákonodarných orgánov. Ďalšie kolá na Západnom brehu sa uskutočnili v máji 2005 [5].
Voľby do Palestínskej zákonodarnej rady (teda parlamentné
voľby) boli organizované v júli 2005 vtedajším zastupujúcim
prezidentom Rawhi Fattuhom. Boli ale odložené Abbásom po
podstatných zmenách volebného zákona, ktoré sa okrem iného
týkali aj počtu kresiel v parlamente (zvýšil sa z pôvodných 88 na
132). Parlamentné voľby sa nakoniec uskutočnili 25. januára
2006. Väčšina medzinárodných pozorovateľov predpokladala
pomerne jasné víťazstvo umiernenejšej strany Fatah, ale výsledok
bol prekvapivý. Samozrejme, v konečnom dôsledku bol logickým
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vyvrcholením zlej ekonomickej, sociálnej a politickej situácie.
Hamás získal 44,45 % hlasov a Fatah 41,43 % hlasov. Voliči
odovzdávali podľa jednotlivých volebných dištriktov hlasy pre
jedného (napr. Jericho) až deviatich (Hebron) kandidátov. Výsledky pre jednotlivých kandidátov naznačujú, že voliči nevolili iba
kandidátov „svojej“ strany, ale svoje hlasy výdatne kombinovali
medzi kandidátmi rôznych strán (a nezávislými) [10, 11].
Od začiatku druhej intifády bola autorita Fatahu podkopávaná
na palestínskych okupovaných územiach a v zahraničí. Ariel Šaron a vláda Georga W. Busha odmietali vyjednávať s Arafátom,
pretože ho považovali za „časť problému a nie za jeho riešenie“.
Čiže v januári 2006 Hamás vyhral parlamentné voľby a nahradil
tak Arafatov Fatah ako vládnu stranu. Dnes sú oficiálnymi reprezentantmi PS prezident Mahmúd Abbás a premiér Ismáíl Haníja
z víťazného Hamásu. Po víťazstve Hamásu v parlamentných
voľbách Izrael zastavil transfer 55 mil. USD z daní pre PS. Tento
obnos peňazí tvorí tretinu mesačného rozpočtu PS a zabezpečuje plat pre 160 000 palestínskych civilných zamestnancov (z toho
60 000 policajtov a zamestnancov bezpečnostných zložiek). Izrael výrazne sprísnil kontroly na hraniciach a priamu pomoc pre
PS zastavili aj USA a EÚ. USA uvalili finančnú blokádu na
palestínske banky, čím zabránili fondom Arabskej ligy (najmä
Saudskej Arábie a Kataru), aby sa dostali do PS. 6. a 7. mája 2006
stovky Palestínčanov demonštrovali v Gaze a na Západnom
brehu, požadujúc vyplatenie miezd. Napätie medzi Hamásom
a Fatahom sa pomaly stupňuje spolu s finančným zovretím PS.
Inštitúcie OSN varujú pred narastajúcou nezamestnanosťou,
ktorá dosahovala 23 % v roku 2005, predpokladá sa jej zvýšenie
na 39 % v roku 2006 a pomer chudoby by mal vzrásť zo 44 %
v roku 2004 na 67 % v roku 2006 [3].
Palestínske voľby hlboko poznačili vnútornú politiku, medzinárodné vzťahy a stabilitu regiónu. Zaujímavé je, že na voľbách
sa zúčastnilo až 77 % oprávnených voličov, čo možno považovať
za logický dôsledok snahy Palestínčanov zmeniť niečo na ich zlej
(nielen) ekonomickej situácii, a dať medzinárodnému spoločenstvu najavo, že Palestínska samospráva je schopná riadiť demokratizačný proces a že je schopná spravovať vlastný štát [10].
Víťazstvo Hamásu, ktorý získal 60 % kresiel v parlamente, je
dôkazom, že v palestínskych obyvateľoch silnie pocit odporu
a zosilňuje arabské a islámistické volanie konca izraelsko-americ351

2

II. KAPITOLA – Palestínska strana mince

kej dominancie v regióne. Ako bolo vyššie spomínané, dôležitým
činiteľom v palestínskej samospráve je aj obrovská miera korupcie a jej vnímanie sa prejavilo aj vo volebných výsledkoch a v nespokojnosti s doterajšou správou Fatahu. Hamás ako nástupnícka organizácia Muslimského bratstva s vybudovanou efektívnou
sociálnou sieťou a zatiaľ neskorumpovaná mocou sa logicky javil
ako lepšia alternatíva. Palestínčania cítia podporu od susedov
a berú si príklad z libanonských militantov, ktorí sa pričinili
o ukončenie izraelskej okupácie v južnom Libanone. V Iraku sú
americkí vojaci sužovaní ťažkými bojmi s povstalcami, pričom
pôvodná snaha o stabilitu v krajine vychádza nazmar. Irán sa nepoddáva tlaku medzinárodného spoločenstva ohľadom svojho
jadrového programu. Víťazstvo Hamásu v konečnom dôsledku
len viac posilňuje odpor proti „nepriateľom“ v regióne. Obraz
USA sa v očiach Palestínčanov ešte zhoršil potom, ako podmienili ďalšiu finančnú pomoc pre PS tým, že v žiadnom prípade
nesmie voľby vyhrať Hamás. USA odmietlo akceptovať výsledky volieb, čím vlastne odmietli uznať vôľu ľudu. Samozrejme je
vcelku pochopiteľné, že hnutie Hamás je na zozname teroristických skupín a USA by si možno uznaním jeho vlády znížilo kredit. Ale na druhej strane tým, že neuznajú vôľu palestínskeho
ľudu a na dôvažok naň uvalia sankcie, sa situácia v regióne viac
vyostrí a vízie tzv. cestovnej mapy sa opäť vzdialia. Medzinárodné spoločenstvo podmieňuje pokračovanie finančnej pomoci pre
PS tým, aby Hamás uznal existenciu štátu Izrael. Hamás má akceptovať všetky doterajšie zmluvy s Izraelom aj napriek tomu, že
ich Izrael opakovane porušuje a do tretice sa od Hamásu požaduje, aby sa vzdal násilia a odzbrojil. Napriek tomu, že v očiach
väčšiny Palestínčanov je agresorom Izrael a práve on okupuje
a praktizuje rôzne formy agresie na nich. Všetky tieto podmienky
smerujú k tomu, aby sa Hamás vzdal myšlienok, kvôli ktorým bol
zvolený ľudom. Takéto konanie medzinárodného spoločenstva je
pomerne kontraproduktívne a vyvoláva zvýšenie násilnosti v PS
– čo si medzinárodné spoločenstvo prirodzene nepraje. PS sa
snaží získať finančnú pomoc z alternatívnych zdrojov, teda arabských a islámských krajín. Snaží sa ospravedlniť tým, že peniaze
nejdú Hamásu ako hnutiu, ale samospráve a ľudu. Na podporu
tejto myšlienky sa už konali zbierky napríklad v Jordánsku či
v Sýrii. Indikovaná bola aj ruská pomoc, ktorej dôkazom bolo aj
pozvanie predstaviteľov Hamásu do Moskvy.
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Konflikt medzi Hamásom a Fatahom
Podstatu Hamásu možno hľadať v Charte Hamásu [8], v ktorej
je jasný negatívny postoj k Izraelu, no je tu snaha o spolunažívanie medzi náboženstvami, čo je vyjadrené v článku 31. V otázke
samovražedných útokov je Hamás nekompromisný – považuje
Izrael za vojenskú spoločnosť, preto nevidí rozdiel medzi izraelským vojakom a civilistom. Ústava Fatahu [9] jasne hovorí o oslobodení Palestíny, nastolení nezávislého štátu, zničení Izraela, pričom za jedinú metódu dosiahnutia týchto cieľov považuje ozbrojenú ľudovú revolúciu. V poslednom období sme svedkami konfliktov a protirečení medzi Hamásom a Fatahom reprezentovaným prezidentom Mahmúdom Abbásom. Tieto nepokoje spoločne s mocenskou fragmentáciou palestínskej spoločnosti oslabujú obe hnutia odporu a eliminujú akékoľvek náznaky palestínskej sociálnej a politickej jednoty. Spúšťačom nepokojov bol
únos veliteľa palestínskej polície Ghází al-Džabalího Brigádou
mučeníkov Džanínu, okrem toho sa uskutočnili aj iné únosy,
v ktorých boli zapletení cudzinci a úradníci PS. Niektoré zariadenia Palestínskej samosprávy boli buď vyrabované alebo podpálené. Od sformovania nového kabinetu 20. marca 2006 sa napätie
medzi militantami Fatahu a Hamásu stupňuje a to najmä v pásme
Gazy. V máji 2006 Sunday Times uverejnili správu, že izraelské
bezpečnostné zdroje vyhlásili, že zmarili pokus hnutia Hamás
o atentát na prezidenta Mahmúda Abbása. Hamás túto informáciu oficiálne odmietol, cez svojho hovorcu Nabíla Abú Rudajna
ju označil za „totálnu lož”. Situácia sa naďalej vyostruje a riešenie
sa zdá byť v nedohľadne [4].

Budúcnosť
Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vypísal referendum k založeniu palestínskeho štátu, ktoré izraelský premiér Ehud Olmert
označil za bezvýznamné a považuje ho len za vnútornú záležitosť
súperenia Hamásu a Fatahu. Abbás kontroverzné referendum
vyhlásil na 31. júla a Palestínčania sa v ňom budú môcť vyjadriť
k tomu, či súhlasia s vytvorením vlády národnej jednoty, ukončením útokov proti Izraelu a vytvorením nezávislého palestínskeho štátu na územiach, ktoré Palestínčanom patrili do roku 1967.
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Ak by Palestínčania odsúhlasili vytvorenie palestínskeho štátu na
spomínaných územiach, znamenalo by to nepriamo uznanie existencie Izraela, čo Hamás odmieta. Súhlas občanov s vytvorením
vlády národnej jednoty, ktorú Abbás navrhuje, by zase prinútil zasadnúť v jednom kabinete predstaviteľov dvoch konkurenčných
skupín – Abbásovho Fatahu a vládneho Hamásu. Abbás chce,
aby vládne hnutie Hamás uznalo Izrael a súhlasilo s mierovým
jednaním, ktoré by malo viesť ku koexistencii palestínskeho a izraelského štátu. Hodlá tým tiež ukončiť finančné sankcie vyhlásené Západom proti vláde Hamásu a ukončiť násilnosti i mocenský boj medzi Fatahom a Hamásom. Hamás referendum odmieta ako nelegálne, podobne ako i samotnú existenciu Izraela.
Hamás tiež odmieta doterajšie mierové dohody s Izraelom a je
ochotné dodržiavať len dlhodobé prímerie v prípade, že sa Izrael
stiahne z území, ktoré obsadil počas vojny v roku 1967. Niektorí
členovia strany Fatah veria, že Abbás by pomocou referenda
mohol následne odvolať vládu Hamásu. Pre tento prípadný krok
chce Abbás ale najskôr vedieť, či Palestínčania odmietajú politiku
Hamásu. Referendum by ho mohlo v tejto snahe posilniť. Návrh
dokumentu k referendu hovorí o vzniku palestínskeho štátu na
územiach, ktoré Izrael obsadil počas vojny v roku 1967 (západný
breh Jordánu, pásmo Gazy a východný Jeruzalem), o pokračovaní
odporu proti Izraelu, ale len na okupovaných územiach, či o zaručení práva na návrat palestínskych utečencov do ich pôvodných domovov v dnešnom Izraeli. Návrh referenda vypracovala
11. mája 2006 skupina Palestínčanov väznených v izraelskej
väznici Hadarim na čele so známym vodcom Fatahu Marwánom
al-Barghúthím a vodcom hebronskej vetvy Hamásu Abdalom
Chalikom Natším. Dokument podporili i zástupcovia Ľudovej
fronty za oslobodenie Palestíny (PFLP) a Demokratickej fronty
za oslobodenie Palestíny (DFLP). Vláda Hamásu môže vyzvať
k bojkotu referenda s tým, že je nelegálne a zbytočné len päť mesiacov po voľbách. To by mohlo paralyzovať orgány Abbásovej
palestínskej autonómie a pravdepodobne zvýšiť násilné strety
medzi Fatahom a Hamásom. Hamás sa taktiež môže plebiscitu
zúčastniť, snažiť sa odmietnuť návrh, či usilovať sa o Abbásovo
odstúpenie. Prípadnému vyhláseniu prezidentských volieb by ale
musela predchádzať zmena palestínskej ústavy, čo môže dosiahnuť len dvojtretinová väčšina v parlamente, ktorú ale Hamás nemá. Prípadné úspešné referendum by mohlo byť považované za
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hlasovanie o nedôvere vláde. Abbás by mohol argumentovať
tým, že finančná kríza na palestínskych územiach dosiahla vrchol,
čo si žiada zmenu vlády. A potom odvolať kabinet. „Víťazstvo
Hamásu“ v referende, by bolo vnímané ako hlasovanie proti Abbásovi i proti politike Fatahu jednať s Izraelom. Vláda by asi vyzvala Abbása k odstúpeniu a tlačila ho, aby vypísal nové prezidentské voľby. Najskôr by to viedlo k ďalšiemu násiliu a oslabeniu Fatahu. Izraelský premiér Ehud Olmert návrhy odmietol ako
„celkom neakceptovateľné“ s tým, že nie sú „základom pre nič“.
Izrael hodlá jednostranne znížiť počet židovských osád na Západnom brehu Jordánu. Zvláštny vyslanec OSN pre blízkovýchodný mierový proces Alvaro de Soto 31. mája povedal, že
návrhy v referende nebudú viesť k zrušeniu sankcií proti vláde
Hamásu, mohli by ale byť pozitívnym krokom k ďalšiemu jednaniu. De Soto zopakoval tri podmienky pre zrušenie sankcií proti
vláde Hamásu: uznanie Izraela, zastavenie násilností a prijatie
doterajších mierových dohôd. Uvidíme, do akej miery budú tieto
podmienky splnené.

Implikácie pre Slovensko
SR sa v roku 2005 aktívne zapájala do tvorby pozícií únie voči
Stredomoriu a Blízkemu východu a venovala regiónu pozornosť
aj v rámci kapacít krízového manažmentu. Do policajnej misie
EÚ v Palestíne (EUPOL COPPS) vyslala jedného zástupcu. Určitým dôkazom úspešnosti angažovanosti SR je aj skutočnosť, že
obe strany konfliktu rozhodli o otvorení svojich veľvyslanectiev
v Bratislave v krátkej budúcnosti. SR na druhej strane otvorí
v nadchádzajúcich mesiacoch svoje diplomatické zastúpenie v palestínskom Ramalláhu. V súvislosti s volebným dianím v Palestíne
je problémom číslo jeden zaujatie čitateľného a konštruktívneho
stanoviska voči vláde Hamásu ako legitímnemu zástupcovi Palestínskej samosprávy. Jeho víťazstvo nemožno ignorovať a zároveň je neprípustné, aby SR odvracala tvár od diania v konflikte, ktorého vyriešenie je kľúčové pre celú blízkovýchodnú bezpečnosť. SR by mala vyvíjať aktivity smerom k všetkým aktérom
konfliktu a snažiť sa o zmiernenie ich postojov. Zároveň by mala
podporovať široké aktivity občianskeho sektora v SR a na úrovni
EÚ, ktoré sú zamerané na zmiernenie humanitárnej krízy na
355

2

II. KAPITOLA – Palestínska strana mince

palestínskych územiach. Na takéto aktivity je však okrem rozvíjania diplomatických stykov potrebné vybudovať odborné kapacity schopné analyzovať dianie a spletité vzťahy v izraelskopalestínskom konflikte.
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Úvod
Počas celého roka 2005 bezpečnostná situácia v Iraku ostávala
nestabilná a napätá. Teroristická a bojová aktivita síl miestnej
ozbrojenej opozície a zahraničných militantov bola veľmi intenzívna. Popri nej, hoci s veľkými ťažkosťami, prebiehal politický
proces1 – realizovaný takmer v súlade s harmonogramom
stanoveným na základe rezolúcie OSN2. Jeho konečným výsledkom sa malo stať zostavenie vlády do 31. decembra 2005 (napokon bola zostavená až v máji 2006). V januári sa uskutočnili
voľby do dočasného parlamentu, v októbri bola referendom
schválená stála ústava Iraku a v decembri bol zvolený riadny parlament.

Bezpečnostná situácia
Bezpečnostná situácia predstavovala definujúci faktor Iraku. Za
uplynulý rok sa nestala stabilnejšou a jej vylepšenie naďalej predstavuje jeden z najostrejších problémov. Kroky silového a politického charakteru podniknuté americkým vojenským velením
a irackým vedením s cieľom zníženia aktivity ozbrojeného odporu a teroristickej činnosti zatiaľ napriek radu očividných čiast-

1Tu

treba podotknúť, že
práve politický vývoj v Iraku sa dá považovať za
úspech vzhľadom na okolnosti, v ktorých sa udial.
Dodržali sa všetky plánované termíny volieb. Voľby,
ako aj referendum prebehli
v pomerene slobodných
podmienkach a spokojnosť
vyjadrili aj zahraniční pozorovatelia. Treba poznamenať, že mal aj silnú podporu v rade bežných Iračanov, ktorí budúcnosť svojej krajiny spájali práve
s úspešným vývojom jednotlivých politických etáp
a svojou účasťou vyjadrili
túžbu žiť pod vládou zvolenou v slobodných voľbách – pozn. oponenta
(Jamil Al-Sbenaty).

2Rezolúcia

č. 1546 z 8. júna 2004 („politická transformácia Iraku na demokratický štátny režim“) –
pozn. aut.
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treba dodať, že neexistuje presná štatistika obetí.
Podľa neoficiálnych zdrojov a mimovládnych organizácií sú tieto čísla
podstatne vyššie. Organizácie ako Human Right
Watch pripisujú Američanom zodpovednosť za nedostatok jasných informácii
o obetiach špeciálne v radoch civilistov, ktorí zahynuli príčinou útokov spojeneckých vojsk – pozn. oponenta (Jamil Al-Sbenaty).

4Väčšinu

mŕtvych a zranených predstavovali civilisti
(4 020 a 6 065). Iracká armáda a polícia stratila 1 693
ľudí a 2 313 bolo zranených. V tejto štatistike ale
nefiguruje viac ako 1 000
ľudí, ktorí zahynuli v auguste následkom paniky na
moste v Bagdade, čo sa stalo
priamym následkom útoku
militantov. Pre podozrenie
zo spojenia s povstalcami
a teroristami bolo v roku
2005 zatknutých 9 264 ľudí.
Zlikvidovaných bolo 1 734
členov povstaleckých a teroristických skupín. Značné straty utrpeli v Iraku aj americké
sily: 864 mŕtvych a 5 696
zranených. Straty iných
členských krajín medzi-národnej koalície predstavovali 50 mŕtvych a 73 zranených. [9]

5Tu

je dôležité ponúknuť na
porovnanie aj štatistiky z roku 2004, aby mal čitateľ jasnejší prehľad o vývoji. Štatistika 400 samovražedných
útokov sa vzťahuje len na
samovražedné útoky autami. Presne číslo sa pohybuje
okolo 411, čo je veľký nárast
oproti roku 2004, kedy došlo k 133 podobným operáciám. K tejto štatistke treba
prirátať aj samovražedné
útoky výbušnými opaskami,
ktorých bolo vyše 67. V roku 2004 ich bolo 7 – pozn.
oponenta (Jamil Al-Sbenaty).
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kových úspechov nepriniesli zmenu k lepšiemu. Skôr naopak,
sily miestneho ozbrojeného odporu a zahraniční militanti koncom roku 2005 ešte viac zosilnili svoju aktivitu. Ich hlavným
cieľom bolo zastavenie politického procesu v krajine, resp. snaha
nepripustiť stabilizáciu moci irackého vedenia. Povstalci, teroristi a ich prívrženci chcú dokázať, že situácia v Iraku je neovládateľná a obnova krajiny predstavuje nesplniteľnú úlohu.
USA dokonca priznali, že podcenili rozsah povstaleckého hnutia
v krajine.
Najaktívnejšie fungovali povstalecké sily a zahraniční militanti v hlavnom meste a v jeho predmestiach, podobne v strede, na
severe a na západe Iraku: v Ramádí, Kirkúku, Baláde, Bajdži,
Tikríte, Bakúbe, Fallúdži. Stále bola vysoká ozbrojená aktivita
v tzv. „trojuholníku smrti“ na severozápad od Bagdadu. Na juhu
Iraku bola bezpečnostná situácia menej napätá. Najčastejšie boli
zaznamenané teroristické a ozbrojené útoky v Basre, Hille, Kúte,
Samare a Nadžáfe. V irackom Kurdistane bola situácia vcelku
stabilná. Výsledkom veľkých vojskových operácií, ktoré uskutočnili USA za účasti irackých vládnych síl v lete a na jeseň na
západe a severozápade Iraku (obzvlášť v oblastiach, ktoré susedia so Sýriou) bola likvidácia mnohých podporných základní militantov. V prvom rade sa jedná o oblasti miest Kaim a Tall-Afar.
Pokojnejšou sa stala situácia aj v najväčšom meste irackého severu – Mosúle. Podľa štatistiky irackého Ministerstva vnútra3 za
rok 2005 zahynulo následkom bojovej činnosti a teroristických
útokov 5 173 Iračanov, zranených bolo 8 378 ľudí4.
Pretrvávajúca vysoká aktivita síl odporu a zahraničných militantov svedčí o tom, že neplánujú oslabovať svoju činnosť. Povstalci a teroristi nepociťujú nedostatok zbraní, munície ani financií. Ich taktika sa neustále zdokonaľuje a povstalci disponujú
značnou podporou nacionalisticky naladených vrstiev obyvateľstva, predovšetkým sunnitov, prívržencov strany Baath a obyvateľov, ktorí sú proti zahraničnej vojenskej prítomnosti v krajine. Je očividné, že povstalci a militanti disponujú vynikajúcim
spravodajstvom. Vyše 400 útokov v roku 2005 bolo uskutočnených samovražednými útočníkmi, ktorí nasmerovali autá s výbušninami na rôzne americké a iracké objekty5. V priemere sa
každý deň uskutočnilo 28 rôznych ozbrojených útokov. Vojenské velenie USA tvrdí, že v Iraku prebieha „klasická partizánska
vojna“. [1]

Viktor KOVAĽOV, Richard CELDER

Hlavnými cieľmi útokov povstalcov a teroristov ostávajú príslušníci armády, polície a bezpečnostných zložiek, irackí úradníci
rôznej úrovne, osoby spolupracujúce so zahraničnými vojskami
a zahraničné osoby pracujúce v Iraku. Najčastejšie boli útokom
vystavené regrutačné strediská irackej armády a polície a rôzne
štátne rezorty. Naďalej sa zachováva vysoká aktivita partizánov
a militantov na cestných komunikáciách, čo má za následok ťažkosti pri zásobovaní koaličných vojsk a negatívne vplýva na ekonomiku krajiny. Medzi stále ciele útokov patrili aj objekty ropného priemyslu, energetických a vodných komunikácií. Útoky sú
jednou z nezanedbateľných príčin energetickej krízy v krajine
a zníženia exportu ropy. Typickým javom pre Irak ostávajú únosy
ľudí, vrátane cudzincov. Militanti cieľavedome likvidujú odborníkov a tak sa pokúšajú zbaviť krajinu tých, ktorí by jej mohli
pomôcť z krízovej situácie6.
Veľmi dôležitú úlohu v irackom odpore zohrávajú islámistické
skupiny, ktoré sú tvorené hlavne občanmi iných, prevažne arabských štátov. Podiel týchto skupín predstavuje 5 – 10 % celkovej
početnosti účastníkov ozbrojeného odporu. Sú veľmi dobre organizované, vyzbrojené a vybavené. Práve cudzinci realizujú v Iraku
väčšinu samovražedných útokov. Medzi tými, ktorí prenikajú do
Iraku, aby sa zúčastnili ozbrojeného odporu, figuruje značný počet osôb s vojenským a špeciálnym výcvikom. Medzinárodné teroristické organizácie, v prvom rade al-Káida, sa snažia o to, aby bola
situácia v Iraku čo najdlhšie nestabilná, keďže predpokladajú, že to
napomôže upevneniu ich pozícií v regióne. V súčasnosti môžeme
územie Iraku považovať za jednu z hlavných arén fungovania medzinárodného terorizmu. Tu majú teroristi možnosť zdokonaliť
sa v bojovej činnosti. Predpokladá sa, že americko-britský útok na
Irak priniesol absolútne opačný výsledok, než aký bol očakávaný
– krajina sa stala tým najpríťažlivejším miestom pre teroristov
z rôznych štátov. Tajné služby Západu predpokladajú, že v dlhodobom horizonte sa pokračovanie konfliktu v Iraku môže negatívne prejaviť na situácii v Európe. Stúpenci radikálneho islámu,
ktorí vycestovali z európskych štátov do Iraku (kde sa zúčastnili
bojových akcií), sa totiž môžu časom vrátiť späť a využiť získané
skúsenosti [8]. Ďalší problém Iraku predstavuje prílišné alebo
chybné používanie sily americkými vojskami. To vyvoláva značnú
nespokojnosť obyvateľstva. Súčasne ale rastie počet obetí partizánov a militantov.

3

6Momentom,

ktorý napriek
svojej tragickosti svedčí o čiastočnej stabilizácií bezpečnostnej situácie, je paradoxne vzrastajúci počet obetí.
Kým v predchádzajúcom
roku bola taktika povstalcov
relatívne diskriminačná smerom k vojenským cieľom,
momentálne sa kruto a bezohľadne orientuje na civilné obyvateľstvo v snahe
destabilizovať situáciu za
každú cenu. Výbuchy na
trhoviskách, pri regrutačných strediskách a zvlášť
útoky na náboženské zhromaždenia alebo budovy sú
dôkazom. Zničenia „Zlatej
mešity“ v Sámarre bolo vyvrcholením týchto aktivít,
ktorých cieľom je iniciovať
občiansku vojnu širokého
rozsahu. Zabezpečenie relatívne pokojného priebehu
referenda a volieb, na ktorých sa podieľali výlučne
iracké bezpečnostné zložky,
a odvrátenie akútnej hrozby
občianskej vojny je potrebné považovať za pozitívny
signál pre veľmi opatrný
optimizmus. Zahraničné teroristické skupiny stratili
podporu širokých vrstiev
ako dôsledok zmeny taktiky
a ich aktivity momentálne
nemajú vplyv na fungovanie
koaličných síl v operačných
priestoroch v takom rozsahu, ako to autor naznačuje
(napr. zásobovanie). Faktom
ostáva, že diverzia zameraná na hospodárske objekty
a hlavne náklady na ich
ochranu neúmerne vyčerpávajú zdroje irackej vlády
– pozn. oponenta (Daniel
Zmeko).
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Posilňovanie bezpečnostných zložiek Iraku

7Väčšiu

pozornosť si zasluhuje tiež vytváranie etnicky
a nábožensky jednoliatych
vojenských jednotiek (dokonca na úrovni divízií!),
z čoho pramení nebezpečenstvo akejsi „libanonizácie“ irackej armády (podobný proces totiž nastal
v sedemdesiatych rokoch
v Libanone) – pozn. oponenta (Jaroslav Drobný).
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USA aj súčasné vedenie Iraku chápu, že jednou z hlavných podmienok pre zlepšenie situácie v bezpečnostnej sfére je ďalšie
posilnenie miestnych silových štruktúr. Za rok 2005 sa početnosť
armády a iných bezpečnostných zložiek zvýšila zo 121 na 223 tis.
príslušníkov. Samotný proces formovania bezpečnostných zložiek prebieha veľmi ťažko. Tempo početného rastu značne predbieha tempo zvyšovania kvality. Armáde a polícii veľmi chýbajú
profesionálne pripravené a skúsené kádre, obzvlášť na veliteľských a technických pozíciách. Výcvik ľudí prebieha pomaly a nie
vždy kvalitne. Na nízkej úrovni ostáva technická vybavenosť bezpečnostných síl, ich výzbroj a vybavenie nie vždy zodpovedá
moderným požiadavkám a charakteru riešených úloh. Podobne je
na tom aj logistické zabezpečenie. Na nízkej úrovni ostáva morálno-psychologická úroveň značnej časti bezpečnostných zložiek7.
Podobne je to aj s disciplínou. Z toho vyplýva, že iracké ozbrojené sily v ich súčasnej podobe nie sú schopné plniť úlohy týkajúce sa obrany krajiny pred vonkajším útokom. Podľa existujúcich
plánov sa zatiaľ neplánuje budovanie plnohodnotnej armády vybavenej rôznymi druhmi výzbroje a vycvičenej podľa súčasných
požiadaviek. Je ale potrebné poznamenať, že kvalita výcviku personálu ozbrojených síl a síl ministerstva vnútra postupne stúpa
a zvyšujú sa požiadavky voči osobám, ktoré chcú slúžiť v armáde
alebo polícii. [3]
Po parlamentných voľbách sa počet šíitov a Kurdov, ktorí
chceli slúžiť v armáde alebo polícii, značne zvýšil. Tento proces
však napomáha rozvoju separatistických nálad (u Kurdov) a posilneniu konfliktu medzi šíitmi a sunnitmi. Kurdské a šíitske jednotky totiž uprednostňujú ani nie tak boj proti povstalcom, ako
realizáciu „čistiek“ a to znižuje podporu miestneho obyvateľstva.
Americké vojenské velenie tvrdí, že jedným z najväčších problémov je absencia kontroly irackej vlády nad mnohými policajnými
jednotkami. Tie sa údajne nachádzajú pod „silným vplyvom šíitskych vojenských formácií, alebo sa transformovali na jednotky,
ktoré sú podozrivé z vrážd a mučenia sunnitov“. Okrem toho sú
polícia aj iné zložky ministerstva vnútra podľa USA nivočené
korupciou. Aj naďalej preto zostávajú hlavnou bojovou činnosťou irackých bezpečnostných zložiek spoločné operácie so
silami USA.

Viktor KOVAĽOV, Richard CELDER
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Budovanie a rozvoj nových irackých silových zložiek dokazuje, že nehľadiac na určité úspechy bude treba ešte veľa času,
prostriedkov a úsilia, kým dosiahnu úroveň, ktorá im umožní samostatne riešiť úlohy zaistenia bezpečnosti a poriadku v krajine.
Zatiaľ samotní lídri Iraku otvorene uznávajú svoju neschopnosť
zaisťovať bezpečnosť bez zahraničnej vojenskej pomoci. Za
týchto podmienok sú USA nútené naďalej udržiavať v krajine
svoj veľký vojenský kontingent (okolo 160 tis. v decembri 2005).
Práve americké vojská zaisťujú realizáciu vojskových operácií
a zaisťujú bezpečnosť v mnohých oblastiach krajiny. V USA
pokračujú diskusie o možnosti zníženia počtu vojakov v Iraku.
Oficiálny názor ostáva nezmenený: znižovanie počtov bude závisieť od požiadaviek vojenského velenia v Iraku a stavu pripravenosti miestnej armády a polície. Tej istej pozície sa pridržiavajú aj súčasní irackí lídri. Podľa prieskumov verejnej mienky
však 67 – 82 % Iračanov vystupuje proti prítomnosti vojsk USA
a ich spojencov v krajine. [3]
V roku 2005 sa znížil počet krajín, ktoré majú nasadené svoje
vojenské kontingenty v Iraku. Z krajiny boli stiahnuté jednotky
ozbrojených síl Bulharska, Holandska, Portugalska a Ukrajiny.
Svoje počty znížili aj kontingenty Talianska a Poľska. Menšie
kontingenty na druhej strane vyslali do Iraku Arménsko a Bosna
a Hercegovina. Početnosť svojich kontingentov zvýšili Albánsko, Austrália, Gruzínsko a Rumunsko. Celková početnosť vojsk
medzinárodnej koalície (mimo USA) sa znížila z 25,5 tis. vojakov
(2004) na približne 21 tis. V priebehu roka sa znižovala aj priama účasť koaličných síl v bojových operáciách. Svoju pozornosť
začali upriamovať na výcvik irackej armády a polície a ochranu
rôznych objektov.

Politický proces v Iraku
Politický proces prebiehal veľmi ťažko, protirečivo a pomalým
tempom. Hlavnou prekážkou pre jeho ďalší vývoj boli pretrvávajúce nezhody medzi hlavnými politickými silami v otázkach
štátneho a politického budovania krajiny. Na prvý pohľad v Iraku slobodne fungujú politické strany a hnutia rôznej orientácie,
vydáva sa veľký počet médií, obyvateľstvo disponuje prístupom
k rôznym zdrojom informácií. Tieto čiastkové úspechy však za361
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sa žiada dodať, že nejedná sa o radikalizovanie
spoločnosti smerom k náboženskému fanatizmu, ale
že je to návrat k pôvodným
hodnotám, keďže iracká
spoločnosť uznáva islámské učenie a Husajnov režim bol sekulárny. Momentálne vládne v Iraku ideologické vákuum, ktoré nastalo po páde predchádzajúceho režimu. Spoločnosť
sa hľadá a nanovo formuje
a je len logické, že v tomto
procese sa ľudia hlásia
k stranám, ktoré sa prezentujú ako garanti ich
práv, či sa už jedná o náboženské alebo etnické
strany. Podobný vývoj je
v budúcnosti očakávaný aj
v ostatných arabských krajinách – pozn. oponenta
(Jamil Al-Sbenaty).
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tiaľ neslobodno preceňovať. Iracká spoločnosť si totiž naďalej
zachováva svoje tradičné zriadenie so silnými kmeňovými a klanovými prepojeniami.
V tejto súvislosti je potrebné upriamiť pozornosť na narastajúcu islámizáciu politického a spoločenského života v krajine8.
V súčasnosti je väčšina vedúcich irackých politických strán a organizácií (okrem kurdských strán a Aláwího bloku) islámistická.
To môže znamenať, že po Husajnovej diktatúre prichádza vláda
radikálnych islámistických síl: šíitskych v južných provinciách
a v Bagdade a sunnitských v centre, na severe a západe Iraku. Už
od roku 2003 pretrváva značný vplyv radikálneho šíitskeho lídra
as-Sadra, najmä v Bagdade a Basre.
Veľmi problematická je aj situácia v oblasti ľudských práv,
keďže v Iraku absentuje ochrana obyvateľstva pred násilím. Prebiehajú zatýkania bez oficiálnych obvinení, sú časté mučenia
zadržaných.
Dôležitým krokom pri budovaní irackej štátnosti sa stali voľby
30. januára 2005. Jednalo sa o zvolenie dočasného Národného
zhromaždenia a vytvorenie legitímnych dočasných mocenských
orgánov – prezidenta, viceprezidenta a vlády.
15. októbra 2005 bola schválená nová iracká ústava, ktorá deklaruje princíp nedeliteľnosti Iraku. Obsahuje aj tézu o tom, že
bývalí členovia strany Baath, ktorí sa nezúčastnili masových represií, nebudú prenasledovaní. V irackom Kurdistane môžu federálne a miestne štruktúry používať dva jazyky – arabský
a kurdský [2]. Môžeme povedať, že nová ústava má „relatívne
demokratický charakter“. Ale aj rad nedostatkov: mnohé články
sú len deklaratívneho rázu a nie sú podporené materiálnymi ani
procesnými garanciami; nedostatočne je definovaná úloha súdnych orgánov, ako aj ústavná zodpovednosť štátnych štruktúr za
realizovanú politiku. Schválenie ústavy sa stalo dôležitým krokom v rozvoji irackého politického procesu. Absolútne to však
neovplyvnilo zníženie napätia v spoločnosti a bezpečnostnú
situáciu.
19 – 21. novembra sa pod patronátom Ligy arabských štátov
uskutočnila konferencia ohľadom irackého dialógu. Zúčastnilo
sa jej 70 delegátov, ktorí reprezentovali široké spektrum politických síl. Hoci prijaté rozhodnutia majú v mnohom len deklaratívny charakter, viaceré z nich sú dôležité. V prvom rade sa
jedná o požiadavku vypracovania jasného harmonogramu stiah-

Viktor KOVAĽOV, Richard CELDER
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nutia zahraničných vojsk z Iraku. Delegáti rozhodne odsúdili
terorizmus, ale zároveň uznali, že odpor voči cudzím vojskám „je
zákonným právom všetkých národov“. Okrem toho delegáti vyzvali, aby boli z väzníc oslobodení všetci Iračania, ktorých vina
nebola dokázaná. [5]
15. decembra 2005 sa uskutočnili voľby do stáleho parlamentu
a ich hlavným znakom bola aktívna účasť sunnitského obyvateľstva. Zverejnenie predbežných výsledkov ale vyvolalo v krajine
politickú krízu. Mnohí opoziční predstavitelia vyhlásili, že neuznávajú výsledky volieb, obvinili vedenie z falzifikácií, požiadali
o uskutočnenie medzinárodného vyšetrovania a dokonca o opakovanie hlasovania v niektorých volebných obvodoch. Lídri šíitskeho bloku Zjednotená iracká aliancia (ZIA) kategoricky odmietli
možnosť opakovania hlasovania a trvali na uznaní výsledkov. Nakoniec sa predstavitelia vedúcich politických síl dohodli na pozvaní špeciálnej medzinárodnej komisie na kontrolu výsledkov
hlasovania do Iraku. Na základe rozhodnutia komisie boli zverejnené konečné výsledky volieb. [7]
Tauľka č. 1: – Konečné výsledky volieb
Zjednotená iracká aliancia:

(ZIA)

128 miest

Kurdská koalícia

(KK)

53 miest

Iracký front zhody (sunniti)

(IFZ)

44 miest

Blok Aláwího

(BA)

25 miest

Národný front pre dialóg (sunniti)

11 miest

Kurdská islamská únia

5 miest

Národný blok zmierenia a slobody (sunniti)

3 miesta

Risaliyn (hnutie as-Sadra)

2 miesta

Al-Rafidayn (kresťania)

1 miesto

Iracký turkménsky front

1 miesto

Iracký národný zbor (sunniti)

1 miesto

Hnutie Yazidi

1 miesto

Po voľbách predstavitelia vedúcich strán začali rokovať o možnej vláde. Uzavreli dohodu, že sa rokovaní zúčastnia predstavitelia ZIA, KK, IFZ a BA. Tento proces trval veľmi dlho a bol
ukončený (i keď nie úplne) až v máji 2006.
363
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Problém Kurdistanu a sunnitsko-šíitskych vzťahov

9Dôležitým

javom je „čistenie“ zmiešaných oblastí,
kde prebieha násilná migrácia obyvateľov iného
vyznania alebo etník do
iných časti Iraku. Štatistiky uvádzajú viac ako 30 tisíc ľudí, ktorí s obavami
o vlastný život museli opustiť ich pôvodné domovy –
pozn. oponenta (Jamil AlSbenaty).
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Jedným z najzložitejších problémov Iraku je otázka irackého
Kurdistanu. Za rok 2005 Kurdi značne posilnili svoje pozície
v štátnych a silových štruktúrach. Po prvýkrát sa prezidentom
Iraku stal Kurd Džalál at-Talabání. Kurdi sú široko zastúpení
v parlamente, vláde a armáde.
V súčasnosti sa kurdské vedenie snaží o faktickú nezávislosť
Kurdistanu od Bagdadu, ktorá sa rozvíja už od roku 1992, a trvajú na širších právach a právomociach miestnej vlády. Obzvlášť
ostrým je problém Kirkúku – regiónu bohatého na ropu. Kurdi
požadujú, aby sa mesto stalo súčasťou autonómie. Okrem toho
chcú z neho kurdskí politici urobiť hlavné mesto. Kurdi nechcú,
aby boli ich ozbrojené zložky reálne podriadené ústrednej vláde.
Zvolenie lídra Demokratickej strany Kurdistanu Masúda al-Barzáního za prvého prezidenta Kurdistanu v júni 2005 znamená
posilnenie jeho pozícií v kurdskom regióne. Podľa vyhlásenia
Barzáního v prípade vypuknutia občianskej vojny si Kurdi ponechávajú právo na vyhlásenie nezávislosti. [6]
Veľké nebezpečenstvo pre Irak predstavuje neustále prehlbujúci sa konflikt medzi sunnitmi a šíitmi. Po zostavení dočasnej vlády
v marci 2005 sa tento konflikt vyostril, keďže všetky kľúčové
posty obsadili práve šíiti. Následkom bolo to, že sunniti, ktorí
dlhý čas v Iraku dominovali, sa ocitli v úzadí. To posilňuje ich
agresivitu, tlačí ich k protestným krokom a pokusom o revanšovanie sa. Mnohí šíitski politici sa zasa potom, ako sa dostanú
k moci, snažia pomstiť sunnitom za zločiny minulosti. Výsledkom sú veľmi napäté vzťahy medzi oboma náboženskými
skupinami9. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy o potrebe poskytnutia autonómie šíitskym oblastiam na juhu Iraku a vytvorenia
autonómneho regiónu s nezávislým parlamentom, ministrami
a silovými štruktúrami.

Ekonomika
Zložitá situácia pretrváva aj v ekonomike. V súvislosti s vysokou
aktivitou síl odporu a zahraničných militantov značná časť prostriedkov smeruje do bezpečnostnej sféry. Objem ťažby ropy je
príliš malý, než aby mohol pokryť všetky potreby krajiny. Zhor-
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šuje sa technický stav závodov ropnej sféry a ich obnova a modernizácia si budú vyžadovať obrovské prostriedky. V roku 2005
Irak vyťažil 508 mil. barelov ropy, teda o 4,7 % menej než v roku
2004. Pokračovali pravidelné prerušovania dodávok elektrickej
energie, paliva, vody, potravín, čo vyvoláva nespokojnosť obyvateľstva. Programy obnovy ekonomických, sociálnych a obytných
objektov sa realizujú veľmi pomaly. Veľmi ostrou je otázka nezamestnanosti (40 – 50 %), obzvlášť medzi mládežou a naliehavá
je aj otázka boja proti korupcii. Vyše štvrtiny Iračanov žije pod
hranicou chudoby. Nepopulárne opatrenia v socio-ekonomickej
sfére (prudké zvýšenie cien ropy a i.), pretrvávajúca masová nezamestnanosť, absencia reálnej perspektívy zamestnania vo viacerých mestách periodicky vyúsťujú do sociálnych protestov, ktoré často prerastajú do masových nepokojov. Tieto javy najčastejšie prebiehajú v južných provinciách Iraku [4]. Napriek všetkým
problémom však môžeme konštatovať, že proces obnovy Iraku
v roku 2005 pokračoval.

Vzťahy Iraku so susednými krajinami
Postupne sa budujú vzťahy Iraku so susednými štátmi, hoci aj tu
existujú nevyriešené otázky a problémy. Najväčší vplyv tu má
Irán, ktorý často ovplyvňuje situáciu prostredníctvom miestnych
šíitskych síl10. Vo vzťahoch s Tureckom najväčší problém vyvoláva problém tureckých kurdských separatistov z Kurdskej strany
práce, ktorí sú rozmiestnení v irackom Kurdistane11. Vedenie
Kurdistanu nepodniká žiadne reálne kroky, aby ohraničilo ich činnosť. Pozitívne sa nevyvíjali ani sýrsko-iracké vzťahy. Bagdad pravidelne obviňoval Damask z benevolentnosti voči zahraničným
militantom a teroristom prenikajúcim zo Sýrie do Iraku. Z arabských krajín jednoznačne najviac pomáha Iraku Jordánsko.

10Irán

v súčasnosti hrá v Iraku kľúčovú úlohu, či už po
politickej alebo náboženskej stránke. Značná časť
súčasných šíitskych politikov sa v osemdesiatych
rokoch exilovo realizovala
v Teheráne. Nábožensky je
Irán tak ako Irak aj považovaný za kolísku šíitskeho
učenia – pozn. oponenta
(Jamil Al-Sbenaty).

11Podobne vo vzťahoch s

Záver
Rok 2005 preukázal, že nehľadiac na rad pozitívnych výsledkov,
situácia v Iraku ostáva veľmi zložitá – v prvom rade v bezpečnostnej sfére. Veľmi silné ostávajú nezhody medzi vedúcimi politickými a náboženskými silami, rastie súperenie medzi sunnitmi

Tureckom hrá okrem kurdskej
otázky výraznú úlohu i postoj turkménskej národnostnej menšiny (Turkméni sú to
iba podľa mena, jazykovo,
rasovo i kultúrne majú
bližšie k východoanatólskym Turkom) – pozn. oponenta (Jaroslav Drobný).
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a šíitmi, čoraz viac sa prejavujú separatistické tendencie v Kurdistane a na juhu Iraku. Súčasné vedenie Iraku nedokáže samostatne
kontrolovať situáciu a preto sa opiera o pomoc americkej skupiny
vojsk. Nemožno vylúčiť ani to, že sa nepodarí dosiahnuť prímerie
medzi hlavnými politicko-náboženskými a etnopolitickými silami,
čo povedie k negatívnym dôsledkom pre celú krajinu.

Implikácie pre Slovensko
Tri roky po začatí operácie v Iraku ostáva situácia v tejto krajine
značne zložitou. Napriek vojenským i politickým úspechom
v krajine neustále panuje napätie medzi etnikami a sektami, ktoré
vyúsťuje do každodenných násilností.
Slovenská republika získala svojim vkladom do demokratizácie Iraku významné dividendy a imidž stáleho partnera. Súčasne
však v povstaleckom tábore získala „nálepku“ okupačného kontingentu. Keďže násilie ani v tomto roku nepoľavilo a naša účasť
bola podmienená vytýčenými cieľmi a účasťou v medzinárodnom bezpečnostnom systéme, bolo by ľahkovážne znižovať
personálny stav slovenského zboru. Súčasne je však nutné sa
zmieriť so skutočnosťou, že zintenzívnenie bojových stretov
medzi koaličnými silami a povstalcami zvyšuje aj pravdepodobnosť útoku na slovenský kontingent. Fakt meniaceho sa operačného prostredia je výzvou pre prehodnotenie stavu materiálneho zabezpečenia slovenských vojakov. V Iraku pracujú s morálne a technicky zastaralým vybavením, ktoré svojim stavom
limituje bezpečnosť a znižuje flexibilitu nášho kontingentu.
Zároveň je potrebné vypracovať exit strategy, ktorá by mala
zahŕňať transformáciu našich aktivít od priameho k nepriamemu zapojeniu a od intervencie k asistencii. Veľmi vhodným
prostriedkom v súlade s deklarovaným dôrazom na aliančné aktivity je postupné presúvanie dôrazu z koaličnej operácie na misiu NTM-I.
Je nutné prehodnotiť komunikačnú stratégiu vo vzťahu k Iraku. Vzhľadom na charakter, citlivosť a dôležitosť operácie je
nutné, aby bola slovenská verejnosť pravidelne a najmä triezvo
oboznamovaná s rizikami a problémami, ktorým naši vojaci čelia
a nebola ďalej objektom zle koordinovanej a protirečivej propagandy.
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Irak sa za posledný rok zmenil z miesta odporu pozostatkov
Saddámovej armády proti koaličnými silám na arénu medzinárodného terorizmu. Táto skutočnosť znižuje možnosti ekonomického vkladu SR do obnovy irackého hospodárstva a rozvoja
vzájomného obchodu.
Okrem nárastu počtu teroristických formácií je možné pozorovať zvyšovanie ich morálnej a technickej spôsobilosti. To činí
boj s nimi ešte zložitejším. SR by sa mala aktívnejšie zapojiť do
„nesilového“ potláčania terorizmu. Spolu s ostatnými štátmi koalície sme narazili v Iraku predovšetkým na ideologický, náboženský a sociálny odpor. Iracké teroristické skupiny očividne nie je
možné poraziť len vojenskou technikou. Je to možné len citlivým, komplexným, koordinovaným prístupom zohľadňujúcim
miestne špecifiká a nenásilnou postupnou implikáciou modelu,
ktorý bude výhodný predovšetkým pre samotných Iračanov.
Takýto model musí zohľadňovať osobitosti daného regiónu a jeho obyvateľstva, jeho klady aj zápory. Hoci je SR súčasťou
„klubu donorov“ a má svoje nezastupiteľné miesto v procese
demokratizácie Iraku, stále nemá dostatočne rozvinuté odborné
kapacity na akademickej, odbornej bezpečnostnej a spravodajskej
úrovni, ktoré by boli schopné poskytnúť adekvátne informácie
o regióne Stredného východu a o fenoméne islámizmu a možnostiach jeho politickej integrácie. Takéto informácie by boli nápomocné pri vytváraní modelu, ktorého „vnesenie do reálneho irackého života“ by nebolo sprevádzané nezmyselnými tragédiami.
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Úvod
Pre sociálnu štruktúru Iraku (ako aj pre iné krajiny Stredného
východu) je charakteristickým znakom tribalizmus – rozdelenie
spoločnosti na kmene a v ich rámci na klany a rodiny. Skupinové formácie ako rodina, skupiny priateľov, kmeňové, etnické, náboženské, profesionálne a politické skupiny sú teda
dôležitejšie ako vertikálna stratifikácia, ktorú neustále ovplyvňujú v komplexe vzájomných vzťahov. Rôzna úroveň podielu na
moci, blahobyte a prestíž sú dôležité pre zaradenie v systéme
stratifikácie.
Táto roztrieštenosť spoločenskej štruktúry, kde je dôležitá
kmeňová a etnická príslušnosť alebo príslušnosť k sekte, býva
označovaná ako mozaiková štruktúra. Dôležité postavenie v takýchto podmienkach majú inštitucionalizované skupiny ako byrokracia a armáda a malé, neformálne skupiny, ktoré sa vytvárajú na základe úsilia presadzovať rôzne čiastkové záujmy. Malé,
neformálne skupiny bývajú prirovnávané k parazitom. Ide o rôzne personálne kliky a frakcie, pre ktoré sú v jednotlivých krajinách Stredného východu zaužívané špeciálne názvy.
Politické vodcovstvo má patrimoniálny charakter. V centre
politického systému je panovník-vodca, ktorý si podriaďuje poradcov, ministrov, vojenských veliteľov, sekretariáty a ostatných
spolupracovníkov. Takýto charakter mal aj režim Saddáma Husajna a štátostrany Baath.
Bezpečnostné, vojenské a politické štruktúry, ktoré mali rozhodujúci význam pre Husajnov režim, sa opierali najmä o príslušníkov kmeňa Albu Násir z Tikrítu a s ním spriaznených kmeňov a klanov. Základnou charakteristikou bolo mocensko-politické a spoločenské dominantné postavenie klanov zo sunnitského trojuholníka severne od Bagdadu a najmä z oblasti Tikrítu.
Husajnov strýko Ahmad Hasan al-Bakr sa z učiteľa stal dôstoj369
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níkom a neskôr prezidentom Iraku a Husajnov bratranec Adnán
Talfáh bol v roku 1977 vymenovaný za ministra obrany [1, s. 95].
Z mladých, 15 – 16 ročných ľudí z Tikrítu, ktorí absolvovali
trojročný výcvik, vytvoril Saddám prezidentskú ochrannú jednotku Himaja. Všetky dôležité miesta v útvaroch bezpečnosti
a armády obsadili ľudia zo Saddámovho kmeňa Albu Násir. Tak
sa stalo aj v špeciálnej bezpečnostnej organizácii Džihaz al-Amn
al-Kás, ktorá sa starala o lojalitu príslušníkov bezpečnostných
a ozbrojených síl a koordináciu ďalších útvarov zodpovedných
za bezpečnosť prezidenta a vedúcich osobností režimu [1, s. 97].
Podobne to bolo aj v elitných útvaroch armády, ktorými boli jednotky republikánskej gardy (60 tisíc mužov), ale najmä v jednotkách špeciálnej republikánskej gardy (25 tisíc mužov). V regionálnej štátnej správe boli vo funkciách guvernérov provincií
armádni generáli.
Po páde režimu Saddáma Husajna a strany Baath sa vytvoril
priestor pre zrovnoprávnenie a spravodlivý podiel na moci väčšinových šíitov, ktorí boli ešte od čias Osmanskej ríše obyvateľmi
druhej kategórie. Tiež sa otvoril priestor pre naplnenie politických ašpirácií Kurdov v novom postsaddámovskom Iraku. V ich
prípade je dôležité najmä zrovnoprávnenie v etno-politickom
slova zmysle. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré destabilizujú
súčasnú situáciu v Iraku, sú povstalecké a teroristické skupiny
menšinových irackých sunnitov, ktorí stratili desaťročia trvajúcu
dominantnú pozíciu.
V diverzifikovanej štruktúre etnického a náboženského zloženia Iraku sa vytvorili sekulárne a islámistické povstalecké a teroristické skupiny, ktoré väčšinou prevzali organizačnú formu brigád. Takými sú brigády Abú Hafíza al-Masrího, alebo Islámská
armáda Iraku, ktorú vytvorili bývalí členovia strany Baath.
Potom sú to organizované zločinecké skupiny, ktoré majú najvyšší podiel na zločinoch, páchaných na území Iraku (ide asi
o 80 % podiel). Menšinu čo do kvantity tvoria jednotlivci a organizované skupiny sunnitských radikálov zo zahraničia, akými sú
salafisti a wahhábisti. Jednou z najznámejších skupín cudzincov
je povstalecko-teroristická skupina Džamá‘at at-Tawhíd wa‘lDžihád (Jednota a džihád), ktorú do začiatku júla 2006 viedol
Abú Musab az-Zarkáwí. Činnosť tejto skupiny je zameraná na
maximálnu destabilizáciu vnútropolitickej situácie v Iraku s cieľom podnietiť občiansku vojnu medzi šíitmi a sunnitmi.
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V roku 2002 bol tento Jordánec narodený v meste Zarka ošetrovaný v jednej z bagdadských nemocníc. Po Husajnovom páde
v roku 2003 sa operačnou základňou jeho organizácie stalo mesto
Fallúdža. Bolo ňou až do útoku americkej námornej pechoty
a irackých vládnych jednotiek v roku 2004. Druhým centrom
jeho organizácie bolo mesto Mosul a jeho okolie na severe Iraku.
Gerilovo-teroristické operácie uskutočňovala jeho skupina prostredníctvom vrážd a samovražedných útokov na šíitskych duchovných, deštruktívnych útokov proti šíitskym mešitám a hromadnými vraždami šíitskych pútnikov. Najvýznamnejšou bola
vražda ajatolláha Muhammada Bakr al-Hakíma v auguste 20031.
Po nej nasledovali ďalšie s očakávaním, že zvyšujúce sa napätie
medai šítmi a sunitmi prerastie do občianskej vojny.
Väčšina povstaleckých skupín má regionálny alebo miestny význam a podporu. Zarkáwího skupina a ďalšie salafistické a wahhábistické skupiny sú vnímané ako cudzinci2, často sa vyskytujú
medzi nimi rozpory a nezhody. Na samovražedných atentátoch je
asi 60 % podiel ortodoxných wahhábistov zo Saudskej Arábie,
30 percentami sa na nich podieľajú sunitské skupiny z iných krajín a islámisti z Európy so štátnou príslušnosťou a pasmi západoeurópskych krajín.
Vzrast povstaleckého hnutia bol zaznamenaný od leta 2003
a spočiatku ho tvorili prevažne skupiny, zložené z príslušníkov
báthistickej strany, vojenských a najmä špeciálnych bezpečnostných oddielov, ktoré v rámci svojho zamerania prešli výcvikom
vo vedení gerilového boja a teroristickej taktiky. Rátalo sa s ich
využitím v boji s najrôznejšími ohrozeniami Husajnovho režimu
osobnej moci. K tomuto účelu mali po celej krajine rozmiestnené sklady zbraní, munície a iných zásob.
Miestne skupiny povstalcov boli rôznym spôsobom motivované. Predovšetkým to boli sekulárni nacionalisti a islámisti,
ktorí reagovali na postup spojeneckých vojsk na území Iraku.
Napríklad 50-tisícový kmeň Albu Eisa vytvoril priaznivé podmienky pre miestnych povstalcov a zahraničné skupiny. Miestne
povstalecké skupiny sú organizované okolo mešít, tradičných
stredísk spoločenského života. Do týchto skupín prenikajú aj
členovia pouličných kriminálnych gangov.
V máji 2004 vytvorili niektoré sunnitské povstalecké skupiny
zastrešujúcu organizačnú štruktúru: „Národná iracká konferencia
odporu proti okupácii.“ V čase svojho vzniku zahrňovala asi
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1Niektoré

zdroje túto vraždu pripisujú bývalým členom strany Baath – pozn.
aut.

2Tu

treba mať na zreteli, že
Zarkáwi bol v Iraku vnímaný ako ideologický a náboženský radikálny vodca,
ktorý viedol svoju osobnú
vojnu proti Američanom na
území Iraku. Aj preto ho
Iračania neprijali za bojovníka „za ich vec“ a považovali ho za cudzieho. Podporu si nezískal ani v radoch bežného obyvateľstva, obzvlášť pre metódy,
ktoré používal, a terčom
ktorých boli často aj nevinní civilisti – pozn. oponenta.
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„politickom“ by
som nahradil slovom „náboženskom“. Ajatolláh asSistání je náboženská duchovná autorita. Na verejnosti sa málokedy vyjadruje k politickým otázkam.
Jeho slová majú skôr duchovné posolstvo. Náboženský kontext súperenia
podporuje aj fakt, že každý
z nich reprezentuje inú
školu šíitskeho učenia (Karbala a Nadžaf) – pozn.
oponenta.
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jednu tretinu sunnitských nacionalistických a islámistických skupín. V roku 2005 bolo podľa odhadov zapojených do bojov
povstaleckých skupín a do ich podpory asi 200 000 ľudí. Ich činnosť je charakterizovaná ako obrana proti okupácii, ktorá zahrňuje útoky proti spojeneckým vojskám a tvoriacim sa novým irackým vojenským a bezpečnostným jednotkám. Ide ale aj o obranu
pred útokmi iných skupín, čo sa prejavuje vo vlnách sektárskeho
násilia.
Bývalí členovia strany Baath vytvorili hnutie al-Awdah a fedajíni Saddáma Husajna hnutie Hadia hlava. Členstvo v tejto organizácii nebolo striktne obmedzené len na Saddámových fedajínov, ale jej členmi sa stali aj zločinci a organizované zločinecké
skupiny, tiež rôzne motivovaní islámisti. Organizácia sa opiera
najmä o podporu klanov z mesta Tikrít a jeho okolia. Medzi
islámisticko-nacionalistické skupiny patria Revolučné brigády, Islámský front irackého odporu a Národný front oslobodenia
Iraku, ktorý sa neopiera o štruktúry strany Baath [5, s. 33].
Do určitej miery je kontroverzná šíitska milícia známa ako
Mahdího armáda, ktorú vedie Muktadá as-Sadr a je vojenskou
zložkou šíitskeho hnutia Sadr Tani. Toto hnutie sa opiera o nižšie
vrstvy mestského obyvateľstva a najmä mládež pochádzajúcu
z chudobnejších vrstiev mestského obyvateľstva. Vplyv Muktadu as-Sadra sa zakladá aj na tom, že je pokračovateľom významných šíitskych duchovných, akým bol jeho strýko ajatolláh Muhammad Bakr as-Sadr a jeho otec ajatolláh Muhammad Sádik
as-Sadr. Jeho strýko bol zavraždený na rozkaz Saddáma Husajna
a v roku 1999 boli popravení jeho dvaja starší bratia a jeho otec,
pretože sa hlásili k takému politickému usporiadaniu, aké reprezentovala od roku 1979 Iránska islámska republika.
V šíitskom politickom3 spektre sa hlavným konkurentom
Muktadu as-Sadra stal ajatolláh Alí as-Sistání. Z politických organizácií a hnutí to je najmä hnutie Da’wa, ktoré vedie bývalý predseda vlády Ibráhím al-Džaafárí [4, s. 20] a ďalej najvplyvnejšie
šíitske politické hnutie, založené irackými šíitskymi emigrantmi v
Iráne známe tiež pod skratkou SCIRI (Najvyššia rada pre islámskú revolúciu v Iraku), ktoré dnes v Iraku vedie Abdulazíz al-Hakím. Má aj svoju vojenskú zložku – desaťtisícovú brigádu al-Badr,
vytvorenú a financovanú za pomoci Iránu, čím sa stáva významným prostriedkom vplyvu Iránu na vývoj v šíitskom politickom
spektre.
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SCIRI a Da’wa sa snažia o izoláciu hnutia Sadr Tani a Mahdího armády, pretože Muktadá as-Sadr je pre nich vážnym politickým konkurentom ako charizmatický vodca mestskej chudoby. Okrem Bagdadu, kde je jeho centrom štvrť Sadr City, má významné postavenie aj v niektorých provinčných radách na juhu
Iraku. Pre politických konkurentov je nebezpečný aj svojim agresívnym usilovaním o moc, svedectvom čoho je aj zavraždenie
ajatolláha Abdulamadžída al-Chúího, ktorý sa v roku 2003 vrátil
do Iraku. Ako duchovná autorita bol vážnym súperom Muktadu
as-Sadra a preto ho jeho stúpenci 11. apríla 2003 zavraždili [2,
s. 14].
Po ostatných voľbách v Iraku sa šíitske politické organizácie
ako SCIRI a Da‘wa stávajú významnými faktormi stabilizácie
vnútornej bezpečnostnej situácie4. Cez svoje ozbrojené zložky
a ich bezpečnostno-spravodajské útvary prenikajú do aparátov
silových ministerstiev a bezpečnostných služieb post-saddámovského Iraku.
Bezpečnostná situácia v štáte je naďalej veľmi napätá a komplikovaná aj v dôsledku činnosti veľkého množstva kriminálnych
skupín. Na branie rukojemníkov, vydieranie, vymáhanie výkupného, alebo vraždenie rukojemníkov odrezávaním hláv a nahrávaním týchto činov na videopásku sa koncentrujú väčšinou skupiny zločincov. Ich obeťami sú cudzinci, ale aj majetnejšie stredné a vyššie vrstvy irackej spoločnosti. Ide tu v podstate o živnosť
a spôsob zárobku. Takéto aktivity majú však aj svoju politickú
stránku, lebo únosy, surové vraždy, odrezávanie hláv nahrané na
video a rozširované prostredníctvom elektronických médií do celého sveta majú mať aj zastrašovací účinok voči zahraničnému
vplyvu na vývoj v Iraku. To je výsostne dôležitým politickým
cieľom povstaleckých skupín. Práve v tejto oblasti dochádza
v jednotlivých prípadoch k spolupráci medzi kriminálnymi gangmi a politicky motivovanými povstaleckými skupinami.
Na severe Iraku, kde sa vďaka existencii bezletových zón
vytvorili ešte za vlády Saddáma Husajna podmienky pre formovanie občianskej spoločnosti a vyjadrovanie skupinových záujmov prostredníctvom politických strán, získali najvýznamnejší
vplyv Kurdská demokratická strana a Ľudová únia Kurdistanu.
V kurdskom prostredí proti nim vystupujú s taktikou samovražedných atentátov a útokov voči kurdským politikom a intelektuálom gerilovo-teroristické organizácie armáda Ansar as-sunna

4

4Autor

spomenul len veľmi
okrajovo kontroverznú brigádu al-Badr označovanú
tiež ako “jednotky smrti“.
Vo svojej analýze nevenoval dostatočný priestor
tejto ozbrojenej zložke,
ktorej sunniti pripisujú
množstvo vrážd a mučenia
páchaných v ich radoch.
Práve existencia a začlenenie tejto ozbrojenej zložky
do radov ministerstva vnútra a jej následná činnosť
vyvoláva obrovskú nevôľu
v radoch sunnitov a spôsobuje nestabilitu aj politického procesu v Iraku.
Obsadenie rezortu ministerstva vnútra sa stalo kľúčovým pri jednaní o zložení novej vlády po posledných voľbách v decembri 2005. Výrazne prispelo k neúspechu bývalého premiéra al-Džaafárího zložiť novú vládu a následne jej vymenovanie trvalo viac ako 5 mesiacov –
pozn. oponenta.
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objektivitu treba dodať, že aj kurdská strana
má svoje vojenské zoskupenie známe pod názvom
Bieš Marga, ktoré operuje
aj v zmiešanom území na
severe Iraku. Kurdmi je
považované za oficiálnu
bezpečnostnú zložku. Ostatní obyvatelia Iraku ju
však vnímajú skôr ako ozbrojenú silu na presadenie
kurdských záujmov – pozn. oponenta.

6Pojem

arabizácia tu nie je
jasný a vyvoláva skôr dojem kultúrneho pretvorenia, pričom nie je vysvetlený Saddámov zámer deportácie, ktorým sledoval
predovšetkým čisto mocenské záujmy. Presídľovaním
obyvateľstva sa snažil
o zníženie hrozby vzniku
silného sústredeného odporu v určitom regióne.
Taktiež posilňoval svoj
vplyv na severnú oblasť
bohatú na ropu dosadením
svojich lojálnych skupín a
prívržencov – pozn. oponenta.
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a Rada mudžáhidov5. Týmito útokmi zvyšujú napätie medzi etnikami, ale aj obavy väčšiny Kurdov z násilného potláčania ich
politických ašpirácií a narušenia určitej rovnováhy záujmov, ktorá sa vytvorila medzi sekulárnymi šíitmi a kresťanmi, ako je to
v mestách Kirkúk a Mosul a v ich okolí.
Strategicky dôležitou je oblasť medzi mestami Mosul a Tall
Afar, kde operujú rôzne povstalecké a teroristické skupiny a bunky zložené z bývalých baathistov a radikálnych sunnitov. Cez túto
oblasť vedie dôležitá cesta pre nákladnú dopravu z Turecka do
centrálnej oblasti Iraku a do Bagdadu. Cez spomínanú severnú
oblasť vedie aj strategicky dôležitý ropovod v dĺžke 750 km z ropných nálezísk v kurdských oblastiach Iraku do tureckého prístavu
Ceyhan.
Etno-náboženská štruktúra obyvateľstva je tu značne spletitá:
kurdskí sunniti, arabskí sunniti, Turkméni, asýrski a chaldejskí
kresťania a jazídovia. V pamäti obyvateľov sú aj masové deportácie Kurdov a Turkménov počas kampane arabizácie6 v období Husajnovho režimu.
Mosul je aj baštou sunnitov: baathistov, dôstojníkov a vojakov
bývalej irackej armády. Ide o zhruba 110 000 vojakov a dôstojníkov. Medzi známymi sú aj generáli bývalej armády ako je Táhá
Jásín Ramadán a Sultán Hášim Ahmad. Jednou z najhľadanejších
osôb je Izzat Ibráhím ad-Dúrí, zástupca šéfa Rady revolučného
velenia a veliteľ severnej oblasti. (6)
Situáciu na severe destabilizujú aj ozbrojené útoky radikálnych
salafistických skupín proti tzv. mäkkým cieľom, medzi ktoré patria rôzne inštitúcie sunnitov a obľúbenými cieľmi sú aj kresťania a ich kostoly. Vývoj, ktorý smeruje k ustanoveniu federálnej
štruktúry irackého štátu, kladie pred novú mocenskú elitu postsaddámovského Iraku náročné úlohy v stabilizácii bezpečnostnej
situácie v spomínaných oblastiach.

Implikácie pre Slovensko
Irak so svojou strategickou polohou, politickou, náboženskou
a etnickou diverzitou a ropným bohatstvom je krajinou, ktorej
vývoj a destabilizujúce konflikty neovplyvňujú bezprostredne len
okolitý región, ale sa dotýka aj vzdialenejších oblastí sveta.
V tomto ohľade sa vývoj v Iraku dotýka aj Slovenska. Zhoršo-
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vanie bezpečnostnej situácie v tejto oblasti má nepriaznivý vplyv
na ceny ropy. Neistota a obavy z ďalšieho vývoja zvyšujú aj ceny
ropy dovážanej z iných oblastí. To má nepriaznivý odraz aj
v rôznych sektoroch ekonomík štátov. Preto je v záujme Slovenska podieľať sa prostredníctvom NATO, OSN, Európskej únie,
alebo v širšom rámci euroatlantickej solidarity na medzinárodnom úsilí o stabilitu bezpečnostnej situácie v post-saddámovskom Iraku tým, že bude poskytovať pomoc pri výcviku a organizovaní bezpečnostných a vojenských síl nového Iraku. Podobne Slovensko môže pomôcť aj pri výchove odborníkov pre štátnu správu, a to aj prostredníctvom mimovládnych organizácií7.
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by som rád odkázal na
projekt, ktorý v tejto oblasti
realizovala nadácia Pontis
na území SR, kde školila
mladých lídrov z Iraku pre
rôzne oblasti a inštitúcie –
pozn. oponenta.
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Úvod
Po iránskych prezidentských voľbách v roku 2005 zvíťazil reprezentant konzervatívnych síl Mahmúd Ahmadínežád aj preto,
že sa vo svojich predvolebných prejavoch venoval sociálnym
problémom. Tým oslovil najmä chudobnejšie vrstvy obyvateľstva
a vzbudil nádeje na riešenie týchto problémov a zlepšenie životnej úrovne.
Dôležitou súčasťou jeho politického programu je aj dosiahnutie veľmocenského postavenia Iránu v oblasti Perzského zálivu
a na Strednom východe. Prostriedkom k tomu má byť rozvinutie
stratégie odstrašenia, čo znamená aj skvalitnenie jej nástrojov.
Najvýznamnejším z nich sú nukleárne zbrane. Preto sa v širšom
rámci vystupňovalo úsilie Iránu v oblasti jadrových technológií,
predovšetkým v oblasti technológií obohacovania uránu.
V duálnom systéme moci, ktorý existuje v Iránskej islámskej
republike s nadradeným postavením Rady duchovných – rady
strážcov odkazu islámskej revolúcie – jej umožňuje zasahovať
rôznym spôsobom do praktickej politiky a vylučovať z nej jednotlivcov, alebo skupiny ľudí, ktorí podľa názoru členov rady
nekonajú v súlade s jej zásadami. V takomto systéme je otvorenou
otázkou, do akej miery je rozhodnutie o tomto spôsobe realizácie
nukleárneho programu záležitosťou prezidenta, alebo najvyššej
duchovnej autority – ajatolláha Chameneího [2, s. 22]. Tento nukleárny program apeluje na národnú hrdosť Iráncov, má určitú
zjednocujúcu funkciu na báze národnej hrdosti vo vzťahu k existujúcemu režimu a jeho politike. Pomáha odvrátiť pozornosť od
ekonomických, sociálnych a menšinových problémov spoločnosti.
Prezident Ahmadínežád komentoval iránsky nukleárny program týmito slovami: „Mierová nukleárna technológia je ovocím
vedeckého rastu iránskeho národa a mladých ľudí. Túto technológiu potrebujeme pre medicínsku, strojársku a technickú oblasť
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a budeme v nej pokračovať“ [5, s. 6]. Na niektoré politické aspekty v oblasti nukleárnych iniciatív poukázal Hasan Rohání, dovtedajší člen a predseda Najvyššej rady národnej bezpečnosti:
„Medzi nukleárnou technológiou a voľbami nie je žiadna spojitosť. Základné rozhodnutia sa uskutočnili v Iráne. Prezident,
ktorý bude zvolený, bude hľadať najlepšie plnenie základných
rozhodnutí prijatých kolektívne naším systémom“ [5, s. 6].
Z jeho širšie formulovaného stanoviska vyplýva, že Irán nebude rešpektovať žiadne obmedzenia výskumu a rozvoja nukleárnych technológií. Tieto rozhodnutia boli charakterizované
ako konsenzuálne, prijaté rôznymi názorovými skupinami, či už
ide o základné rozdelenie na konzervatívnych a reformistických
politikov, alebo o rôzne názorové a politické prúdy. Roháního
posolstvo obsahuje odkaz Európanom: „Európski vyjednávači
mylne tvrdili, že sa Irán vzdá obohacovania uránu v prípade politických, bezpečnostných a ekonomických ústupkov“ [5, s. 6].
Najvyššia duchovná autorita ajatolláh Chameneí vo svojom
vyhlásení pre tlač z 24. 6. 2004 zdôrazňoval mierové zameranie
iránskych nukleárnych aktivít: „Ak sa Európania zaujímajú o prístup Iránu k nukleárnym zbraniam ... Irán sa nikdy nebude snažiť o zbrane. Ale ak chcú zabrániť Iránu, aby získal nukleárnu
technológiu, Irán neprijme takéto vydieračstvo“ [5, s. 6 – 7].
Potvrdením tohto postoja je pokračovanie s obohacovaním
uránu dvoma cestami. Jednou je využitie laserového žiarenia na
tento proces, čo je čiastkový produkt širšie zameraných výskumno-vývojových prác v oblasti laserového žiarenia. Tieto práce sa
uskutočňujú najmä na Technickej univerzite v Teheráne. Inú cestu pri obohacovaní uránu, alebo získavaní materiálu potrebného
na výrobu nukleárnych hlavíc predstavuje atómová elektráreň
v Búšeri na juhu Iránu pri pobreží Perzského zálivu. Technické
zariadenia a príslušná infraštruktúra nukleárneho programu Iránu sa neopierajú len o tieto dve strediská, ale program je viac diverzifikovaný. Okrem Teheránu a Búšeru sú strediská ešte v mestách Kom, Arak, Natanz, Isfahán a Anarak.
Niektoré technické zariadenia sú skryté v podzemných priestoroch, takže je znemožnený monitoring aktivít pomocou prieskumných družíc. Situácia sa komplikuje najmä v období odmietnutia spolupráce s MAAE, čím sú znemožnené kontrolné akcie
jej inšpektorov v sieti zariadení iránskeho nukleárneho programu.
Obohacovanie uránu prostredníctvom centrifúg, laserového žia378
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renia, alebo reaktora atómovej elektrárne v Búšeri vytvára pre
Irán dostatočné možnosti pre vybudovanie arzenálu nukleárnych
zbraní. Otázkou je len, akej výbušnej sily by boli ich nukleárne
nálože.
Odhady uvádzajú, že prostredníctvom atómového reaktora by
po spustení výrobného programu bolo možné vyrobiť v priebehu 12 – 15 mesiacov 100 – 300 kg materiálu použiteľného na
výrobu atómových bômb. Prípravné práce na spustenie tejto výroby by mohli skončiť do troch rokov. Skonštruovanie zbrane –
atómovej bomby je záležitosťou kratšieho času (týždňov). Okolo
roku 2010 by Irán mohol mať vo svojom arzenáli atómové
bomby.
S tým súvisí aj otázka nosičov nukleárnych hlavíc a ich doprava na vopred vybrané ciele. Dostatok kvalitných nosičov rakiet je
v priamom vzťahu k dôveryhodnosti a účinnosti odstrašujúcej
sily nukleárneho potenciálu. Okrem toho môžu byť podľa aktuálnej situácie použité hlavice s klasickou trhavinou (1980 – irackoiránsky konflikt, obdobie vojny miest), alebo môže byť použitý
chemický či biologický materiál.
Rozvoj nosičov bojových hlavíc sa v súčasnosti sústreďuje
na zdokonaľovanie rakiet triedy Šaháb. Šaháb-1 s doletom do
330 km a Šaháb-2 s doletom do 700 km spadajú ešte do kategórie rakiet krátkeho doletu. Šaháb-3A a 3B s doletom do 1 500
a 2 000 km sú už raketami stredného doletu. Vývoj smeruje k rakete typu Ghadar-110 s doletom okolo 3 000 km [1, s. 9].
Súbežne s nukleárnym programom Irán vystupňoval aj úsilie
o skvalitňovanie výcviku a vyzbrojovania všetkých druhov ozbrojených síl. Ide najmä o armádu, jej pozemné, letecké a námorné sily, rozviedku a o všetky druhy takýchto jednotiek v rámci Iránskych revolučných gárd a o aktívnu činnosť ich spravodajských útvarov.
Vzhľadom na toto úsilie iránsky potenciál konvenčných síl
a aktívne operácie agentov spravodajských služieb destabilizujú
situáciu v okolitých štátoch. Sú to spravodajskí operatívci, za
prácu ktorých zodpovedá ministerstvo bezpečnosti. Najvýznamnejšia služba bola založená v roku 1984 a známa je pod perzskou
skratkou VEVAK. Má 15 tisíc zamestnancov a na úseku zahraničnej rozviedky ich pracuje 2 000. Svoje spravodajské operácie zameriava najmä na štáty strednej Ázie, Pakistan, Irak, emiráty v oblasti Perzského zálivu, Saudskú Arábiu, Libanon a na
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územia pod palestínskou správou. Agenti sa kontaktujú aj s rôznymi islámistickými hnutiami a zabezpečujú im spravodajskú,
finančnú a logistickú podporu (Hizballáh, Hamás, Islámsky džihád pre oslobodenie Palestíny a iné).
Druhým útvarom je riaditeľstvo rozviedky Islámských revolučných gárd s vyše 2 000 zamestnancami a jemu podriadené
špeciálne polovojenské útvary Sipáh-i Kuds – útvary al-Kuds
(útvary Jeruzalem). Uskutočňujú tajné spravodajské operácie v Pakistane, Afganistane, Iraku, Bosne a v iných štátoch [4, s. 31].
Obidve spravodajské organizácie sú dnes najaktívnejšie v Iraku,
kde založili spravodajské bunky v Bagdade, Nadžáfe, Karbale,
v meste Kút, v Basre a na severe Iraku v meste Kirkúk. Vytvorili
a zabezpečujú celú sieť prepravy zbraní z Iránu do Iraku. Ich úlohou je destabilizovať situáciu na juhu Iraku. Príslušníci útvarov
al-Kuds podporujú 10-tisícovú milíciu al-Badr, ktorá je vojenským
krídlom šíitskej organizácie Najvyššia rada islámske revolúcie
v Iraku (SCIRI) a Mahdího armádu vedenú známym šíitskym radikálnym vodcom Muktadom as-Sadrom. Ten bol po páde Husajnovho režimu na návšteve v Teheráne a pri ďalšej ceste do
Teheránu sa stretol s tajomníkom bezpečnostnej rady štátu Alím
Laridžánim. Irán obe polovojenské skupiny v Iraku aj finančne
podporuje. Prepravovanie zbraní do Iraku, ktoré zabezpečujú
príslušníci spomínaného útvaru al-Kuds smeruje po pašeráckej
trase od mesta Ahvaz v iránskej provincii Chuzestan (kde je sídlo
tohto útvaru) do Basry a al-Amrah v Iraku.
Tieto činnosti, ktoré podporujú rozširovanie vplyvu a významu
Iránu v oblasti Stredného východu, zároveň vytvárajú možnosti
pre iránsku politiku odstrašenia a odvety za protiiránsku činnosť.
Ich význam sa ešte posilnil po zvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, ktorý bol v minulosti veliteľom islámskych revolučných gárd a pracoval vo významnej funkcii v ich spravodajskom aparáte.
Bol v úzkom kontakte s členom Hizballáhu Imadom Mugniehom, zodpovedným za viaceré bombové atentáty, ktorý po skončení občianskej vojny v Libanone odišiel do Teheránu, kde pracoval pre iránsku tajnú službu. Bol aj v sprievode prezidenta Ahmadínežáda na návšteve v Damasku. Tu sa iránsky prezident stretol s generálnym tajomníkom Hizballáhu Hasanom Nasralláhom,
Ramadánom Abdulláhom Šaláhom, reprezentantom Palestínskeho islámskeho džihádu, vodcom Hamásu Chalídom Miš’alom a Ah380
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madom Džibrilom z prosýrsky orientovanej palestínskej organizácie Ľudový front pre oslobodenie Palestíny.
Existujú vážne obavy, že by sa časť iránskeho nukleárneho
materiálu mohla dostať do rúk radikálnych hnutí, alebo by im
v rámci nekonvenčných operácií poskytli takýto materiál agenti
iránskych špeciálnych služieb napríklad vo forme „špinavej
bomby“ (rozptýlenie rádioaktívneho materiálu pomocou konvenčnej výbušniny).
Významnú úlohu v strategickej triáde odstrašenia zohráva
okrem nukleárnych zbraní a podpory gerilovo-teroristických
skupín aj vojnové námorníctvo Iránskej islámskej republiky a námorné jednotky Islámskych revolučných gárd. Jedným z faktorov odstrašenia od útoku na územie Iránu je z jeho strany ohrozovanie lodí v Perzskom zálive, zablokovanie Hormúzskej úžiny
napríklad zamínovaním a zhoršenie podmienok plavby v Ománskom zálive.
To by viedlo ku konfrontácii iránskych námorných síl s flotilou vojnového námorníctva USA a k útokom iránskeho námorníctva a raketových oddielov na ťažobné zariadenia ropy v Saudskej Arábii, v emirátoch Arabského polostrova a na základne
v Saudskej Arábii, kde sú americkí vojaci.
Týmto zámerom je podriadený rozvoj iránskeho vojnového
námorníctva za významnej podpory ČĽR, KĽDR a RF. V ňom
majú dôležitý význam riadené rakety pre ochranu pobrežia, raketové člny s protilodnými strelami a delové člny vyzbrojené raketometmi. Okrem toho je to aj modernizácia ponoriek triedy
Kilo, ktoré Irán kúpil v Rusku, aby mohli vypúšťať námorné
strely s plochou dráhou letu s doletom do 200 km. Vo vedení
námorných operácií iránskym námorníctvom majú svoje miesto
aj miniponorky na vysadzovanie malých skupín vojakov pre
rôzne diverzné, prieskumné a iné špeciálne operácie.
Významným z pohľadu predvedených raketových striel iránskeho vojnového námorníctva boli jeho manévre s kódovým označením „Svätý Prorok“, ktoré sa uskutočnili 31. 3. – 6. 4. 2006
v Hormúzskej úžine a v Ománskom zálive. Boli vyskúšané aj
rakety zasahujúce cieľ za horizontom so zariadením aktivujúcim
výbušnú hlavicu v blízkosti cieľa [3, s. 4].
Pri ceste k postaveniu regionálnej veľmoci v čase, kedy je jeho
najväčší konkurent Irak oslabený vnútornými bojmi, sa Irán približuje ku konfrontácii so Saudskou Arábiou.
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Implikácie pre Slovensko
Irán je strategicky významná krajina Stredného východu, ktorá je
jedinou šíitskou mocnosťou islámskeho sveta. Jej postavenie,
orientácia a záujmy v medzinárodných vzťahoch majú dôležitý
vplyv na situáciu v oblasti Perzského zálivu, cez ktorý prechádzajú životne dôležité trasy prepravy energetických surovín do rôznych krajín sveta. Tým sa stáva z Iránu dôležitý obchodný partner a aktér bezpečnosti v medzinárodných vzťahoch. Táto skutočnosť má vplyv aj na bezpečnostné, hospodárske a iné národno-štátne záujmy Slovenska. Slovensko je malá krajina, ale integrovaná do európskych a euroatlantických štruktúr, v rámci ktorých môže svojou aktívnou politikou prispieť k aktívnym pokusom nájsť východisko zo zložitej bezpečnostno-politickej situácie, v pozadí ktorej je riziko zbraní hromadného ničenia v nepokojnom regióne sveta.
ZDROJE
[1] Brousil, Zdeněk: Írán. Jak vážná je hrozba?, in: ATOM č. 6, 2006, s. 9.
[2] Bumbálek, Cyril: Írán na cestě ke konfliktu, in: Mezinárodní politika č. 4,
2006, s. 22.
[3] David, Alan B.: West doubts Iran missile claims, in: Jane‘s Defence Weekly,
č. 15, apríl 2006, s. 4.
[4] Knights, Michael: Deterrence by punishment could offer last resort options
for Iran, in: Jane‘s Intelligence Review, apríl 2006, s. 31.
[5] Knights, Michael: US long-range planners focus on containment of a nuclear
Iran, in: Jane‘s Intelligence Review, september 2005, s. 6.
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Úvod
Dominantnou udalosťou roku 2005 v Iráne boli deviate prezidentské voľby, ktoré pútali pozornosť domácej i svetovej odbornej verejnosti z dvoch dôvodov. Po prvé, prezidentské voľby
boli pre konzervatívne sily poslednou prekážkou na ceste k opätovnému získaniu úplnej moci v Islámskej republike, ktorú stratili po smrti ajatolláha Chomejního. Po druhé, mali svetovej
verejnosti ukázať, akým smerom sa bude uberať iránsky jadrový
program, či nová vládna garnitúra bude ochotná pokračovať
v diplomatickom riešení tohto problému aspoň v intenciách tej
predchádzajúcej, ale aj do akej miery bude pokračovať nárast
vplyvu Iránu na vývoj v regióne posiatom pretrvávajúcimi a doposiaľ nevyriešenými konfliktmi.

Prezidentské voľby
Prezidentské voľby v júni 2005 priviedli k moci „neokonzervatívneho“ kandidáta Mahmúda Ahmadínežáda. Potvrdilo sa
tak to, čoho sa mnohí svetoví politici obávali – po prvýkrát od
smrti ajatolláha Chomejního sa všetka moc v Islámskej republike dostala do rúk najtvrdšieho jadra režimu, ktorý vzišiel z revolúcie v roku 1979. Konzervatívne sily počas posledných štyroch rokov trpezlivo, krok po kroku získavali stratené pozície
383
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reformných kandidátov
boli považovaní Karrúbí,
Moin a Mehralizadech a za
konzervatívnych Ahmadínedžád, Kalíbaf a Laridžání.
Rafsandžáního je možné považovať skôr za politika stredu, v druhom kole volieb ho
podporovali reformisti – pozn. aut.
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v jednotlivých štruktúrach zložitého politického systému krajiny. Využívali k tomu všetky spôsoby politického boja, férové
aj neférové, ale aj nelichotivú situáciu, v ktorej sa nachádzala
iránska spoločnosť na konci druhého volebného obdobia liberálneho prezidenta Chatámího. Neskorší víťaz volieb Mahmúd Ahmadínežád veľmi dobre odhadol stav iránskej spoločnosti, ako aj ekonomiky krajiny a svoju volebnú kampaň postavil na témach ako chudoba, sociálna spravodlivosť, nespravodlivé prerozdeľovanie spoločného bohatstva a udržanie sociálnych istôt [5].
Hoci si to málokto pripúšťal, víťazstvom takmer neznámeho
konzervatívneho politika nad neporovnateľne skúsenejším Alim
Akbarom Hašemim-Rafsandžáním v druhom, rozhodujúcom
kole stratili reformisti svoju poslednú mocenskú pozíciu [13]. Ak
sa vôbec dá o Rafsandžáním hovoriť ako o proreformnom politikovi. Prvé náznaky možného reformného neúspechu boli badateľné už v prvom kole (17. 6. 2005). Zúčastnilo sa ho viac ako
63 % voličov a víťazom sa podľa predpokladov stal Rafsandžání, ale len so ziskom 21 %, čo po prvýkrát v histórii prezidentských volieb v Iráne znamenalo, že sa nerozhodlo už v prvom kole. Najväčším prekvapením bol Ahmadínežád, ktorý
skončil druhý s 19 %, nasledovaný Karrúbím (17 %), Qalibafom
a Moinom (po 14 %), 4 % odovzdaných hlasov boli neplatné.
Tieto čísla indikujú, že iránsky elektorát bol vysoko polarizovaný: 35 % voličov volilo reformistov a 39 % konzervatívnych
kandidátov.1 Bola to signifikantná zmena oproti Chatámího ére,
keď v prospech reformných síl hlasovalo viac než 50 % voličov
a len 20 % podporovalo konzervatívne sily.[9]
V druhom kole volieb 24. júna 2005 bol za prezidenta Iránu
zvolený Ahmadínežád. Jeho víťazstvo bolo neočakávané. Nikto
nepripúšťal, že by relatívne málo známa osobnosť mohla poraziť Rafsandžáního, jedného zo zakladateľov islámskej republiky,
spojenca jej „duchovného otca“ imáma Chomejního, dvojnásobného prezidenta krajiny (1989 – 1997) a bývalého predsedu parlamentu (1980 – 1989). Rafsandžáního víťazstvo sa predpokladalo aj na základe matematických kombinácií počtov hlasov
odovzdaných v prvom kole obidvom táborom – reformistom
a konzervatívcom. Nakoniec Ahmadínežád vyhral s impozantnými 62 % hlasov, oproti 36 %, ktoré získal Rafsandžání (hlasovalo 59 % oprávnených voličov).
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Sklamaní voliči – kľúč k prehre reformistov
V roku 1997 prejavili Iránci svoju nespokojnosť s porevolučným vývojom v krajine a dali prednosť prodemokratickým reformným silám zvolením Muhammada Chatámího za iránskeho
prezidenta. Podporu reformám vyjadrili aj v komunálnych voľbách v roku 1999, v parlamentných voľbách 2000 a v roku 2001
opätovným zvolením Chatámího za prezidenta Iránu. S neúspechmi reformistov, predovšetkým v sociálnej a ekonomickej
sfére, však ich podpora postupne začala klesať a široké masy sa
začali obracať späť k revolučným ideálom. Výsledkom toho boli
presvedčivé víťazstva konzervatívnych síl v komunálnych voľbách v roku 2003 a v parlamentných voľbách v roku 2004. Preto
sa dá len veľmi ťažko súhlasiť so všeobecne prezentovaným
názorom, že výsledky volieb v roku 2005 boli prekvapujúce.
V skutočnosti sa dalo predvídať, že chudobné masy, tak ako pred
ôsmimi rokmi, využijú prezidentské voľby na protest proti doterajšiemu vývoju v krajine. Nesplnili sa ich očakávania, ktoré vkladali do reformného krídla iránskeho politického spektra a odchádzajúcemu liberálnemu prezidentovi Chatámímu vyčítali nielen pomalé napredovanie ekonomických reforiem, ale aj malú angažovanosť a nejasnú pozíciu voči snahe USA izolovať Irán na
medzinárodnej scéne. „Proreformný elektorát“ bol sklamaný
protagonistami reforiem, stal sa ľahostajným k vývoju v krajine
a odovzdal svoj hlas charizmatickejšiemu Ahmadínežádovi [6].

Nový prezident Mahmúd Ahmadínežád
Navonok neznámy Ahmadínežád mal všetky atribúty ideálneho
novica na prezidentskom poste pre model Islámskej republiky:
členstvo v islámskych združeniach, služba v ozbrojených silách,
účasť v iránsko-irackej vojne, bol guvernérom provincie Ardebil,
poradcom ministra kultúry a islámskej rady, primátor hlavného
mesta, má titul univerzitného profesora a povesť muža žijúceho
jednoduchým životom muslima [10].
Štyridsaťdeväťročný Ahmadínežád je politikom s malými skúsenosťami v riadení štátu (na iránskej politickej scéne sa po prvýkrát objavil v máji 2003, keď ho novozvolená konzervatívna rada
v Teheráne menovala za primátora2) a reprezentantom radikálnej

2Pätnásťčlenná

rada bola
zvolená vo februári 2003,
keď sa volieb zúčastnilo len
12 % oprávnených voličov
Teheránu a všetky kreslá získali konzervatívci – pozn. aut.
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časti politického spektra, ktorú tvorí predovšetkým mladšia generácia a veteráni z Iracko-iránskej vojny. Po prevzatí moci sa Ahmadínežád pasoval za iránskeho národovca, prezentoval sa ako prostý
líder a „priateľ ľudu“, ktorý nie je súčasťou politickej ani náboženskej elity. Súbežne s populistickými vyhláseniami začal realizovať
reštrikčnú politiku v sociálnej oblasti a obmedzil mnohé občianske
slobody zavedené reformistami v predchádzajúcom období. Jeho
štvavé vyhlásenia (napr. o vymazaní Izraela z mapy) popudili proti
nemu nielen americkú superveľmoc, ale Irán začal strácať aj svojich regionálnych sympatizantov a obrancov (najmä štáty Perzského zálivu). S touto extrémistickou pozíciou sa usiluje získať aspoň podporu ľudí v rámci domáceho boja, ktorý vedie proti reformistom, technokratom a proti niektorým častiam klerikálneho
establišmentu, pričom sa snaží využiť dezilúziu Iráncov. [5]
Ideologicky je Ahmadínežád málo čitateľný. Jeho vyhlásenia
počas volebnej kampane sa viac podobali vyhláseniam primátora
ako kandidáta na post prezidenta. Dominovali v nich vznešené
frázy o ekonomickej spravodlivosti, isláme, národnej hrdosti a potrebe brániť národné záujmy proti cudzincom. Najlepším indikátorom jeho názorov sú jeho najbližší spojenci – Zbory Islámskych
revolučných gárd (Pasdaran), dobrovoľnícke zbory Basidž a hnutie
Abadgaran, ktoré predstavuje sociálno-konzervatívne a medzinárodno-konfrontačné prvky (pravdepodobne aj podporu násilným aktivitám v zahraničí) [8].
Zvolenie Mahmúda Ahmadínežáda vyvolalo vážne obavy,
akým smerom sa bude uberať iránska politika a vzťahy s USA
a EÚ. Na základe jeho rétoriky, doterajších vystúpení ako i spolupracovníkov, ktorými sa obkolesil, sa dá predpokladať, že Ahmadínežád sa bude usilovať o návrat k základným princípom islámskej revolúcie z roku 1979. Napriek spomínaným obavám nie
je potrebné jeho pozíciu preceňovať, ale ani podceňovať. Irán
musí byť hodnotený komplexne, pretože je riadený komplexom
inštitúcií a vzájomne súperiacimi centrami moci, ktoré vo svojej
podstate uprednostňujú kontinuitu pred zmenou. [8]

Kto podporuje Mahmúda Ahmadínežáda
Oveľa väčšie obavy než nový prezident vzbudzujú jeho najbližší
spolupracovníci a fanatickí podporovatelia – kombinácia nábo386
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ženských extrémistov, vojenských a polovojenských skupín, vrátane hnutí Abadgaran3, Pasdaran a Basidž.

Ajatolláh Mesbah Jazdí
Jedným z najbližších a najvplyvnejších osôb v blízkosti prezidenta je jeho duchovný poradca (mardžá-i taklíd) a politický
kancelár ajatolláh Mesbah Jazdí, fundamentálny šíit podporujúci tvrdú líniu návratu k chomejnizmu. Hneď po voľbách vyhlásil, že Ahmadínežád plánuje vytvoriť „islámsku administratívu“ a že jeho víťazstvo je „jasnou indikáciou, že Iránci podporujú islámsku vládnu moc“ [8]. Jazdi je známy aj svojou otvorenou snahou nahradiť na poste najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Chameneího [2]. Patrí medzi radikálnych šíitskych duchovných a navyše je členom a možno aj hlavou silnej polotajnej náboženskej spoločnosti Hojatieh, ktorá
je za obmedzenie volebného práva, napádanie opozičnej tlače
a politikov a za dôraznú islámizáciu univerzít. Pozoruhodná je
tiež je ich entuziastická viera v skorý návrat „skrytého imáma“
– spasiteľa (mahdího), ktorý by sa mal vrátiť ako výsledok „regionálneho ohňa“.

Hnutie Abadgaran
Za svoj politický vzostup vďačí Ahmadínežád do istej miery tiež
neokonzervatívnemu hnutiu Abadgaran, ktorého lídrom bol
v jednom období aj on sám. Nie je to politická strana, hoci sa
o tento status v súčasnosti snaží, ale skôr aliancia konzervatívcov tvrdej línie, ktorí sa spojili pred komunálnymi voľbami
v Teheráne vo februári 2003.
O tejto skupine sa toho vie veľmi málo. Relatívne mladí
členovia Abadgaranu sa sami vyhlasujú za „fundamentalistov“
verných princípom revolúcie a jej skutočnému vodcovi ajatolláhovi Chomejnímu. Ich program je zmesou populistickej, štátocentrickej ekonomickej politiky prerozdeľovania, panislámizmu a antiamerikanizmu. Mnohí členovia sú veteránmi
z iránsko-irackej vojny a bývalí príslušníci iránskych revolučných gárd. [8]

Zbory islámskych revolučných gárd
Zbory islámskych revolučných gárd (Pasdaran) spolu s ich dobrovoľníckymi zbormi Basidž sú ďalšou inštitúciou, ktorá dopo-

3Aliancie

architektov islámskeho Iránu (Etelaf-i Abadgaran-e Iran-e Eslami.) Pojem
„architekti“ má v tomto prípade prenesený význam
a označuje „tvorcov“ –
pozn. aut.
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mohla Ahmadínežádovi k víťazstvu vo voľbách. Podľa mnohých odborníkov na vnútropolitický vývoj v Iráne budú za túto
podporu očakávať patričné výhody. Revolučné gardy sa po Chomejního smrti stali tiež „významným ekonomickým elementom“
a spoločnosti kontrolované Pasdaranom sú veľmi aktívne vo
významných sektoroch ekonomiky, predovšetkým v telekomunikáciách a v obchode. Pasdaran kontrole viac než 70 prístavov
a stovky miliónov dolárov zarába na bezcolnom importe a exporte.[8]
Vplyv Pasdaranu na vývoj v Iráne má aj nepriamy rozmer.
Bývali členovia Pasdaranu sú v súčasnosti na významných politických pozíciách v štáte. O tom svedčí aj skutočnosť, že štyria
zo siedmych kandidátov na prezidentský post pôsobili v minulosti v revolučných gardách. Mnohí z konzervatívnych poslancov zvolených do iránskeho parlamentu v roku 2004 o sebe tvrdia, že sú „vojakmi v civilnom odeve“. Iránska exilová opozícia
odhaduje ich počet asi na 40. [12]

Dôsledky prezidentských volieb na vývoj Iránu
Aj keď sa nový prezident po voľbách prezentoval na medzinárodnej scéne najmä svojimi často nevyberanými útokmi na
Izrael a USA a obnovením jadrového programu, primárnou
pre neho bude zrejme domáca politika. Je si totiž vedomý
toho, že pokiaľ sa mu nepodarí konsolidovať svoju moc, nedokáže čeliť svojim pravdepodobným „protivníkom“ na domácej scéne – politickým rivalom a iránskemu obyvateľstvu.
Nasvedčuje tomu aj poverenie ministerstva vnútra národnej
strategickej politiky a menovanie Mustafu Púrmuhammadího,
ministra vnútra a Ahmadínežádovho blízkeho spolupracovníka (13 rokov bol zástupcom ministra pre spravodajské služby a bezpečnosť), za šéfa novovytvorenej vládnej Národnej
bezpečnostnej rady [2]. Ahmadínežád si navyše asi začína uvedomovať, že v prezidentských voľbách nebol len jeden víťaz,
ale že sa prostredníctvom neho z víťazstva teší aj najvyšší náboženský líder krajiny Chameneí, ktorý si takto upevňuje svoje
postavenie.
Hoci je funkcia prezidenta politicky príťažlivá, nie je jeho
pozícia v iránskom politickom systéme veľmi silná. Bývalému
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prezidentovi Chatámímu znemožnilo ústavné ustanovenie
o „velájat-i fakíh“ presadiť mnoho navrhovaných reforiem, pretože neboli akceptované najvyšším predstaviteľom krajiny
a ďalšími prvkami mocenskej štruktúry. Pozícia nového prezidenta nebude o nič silnejšia, pretože sa ústava od júna 2005
nemenila. Nepredpokladá sa, že by dochádzalo k takým rozporom ako za prezidenta Chatámího. Už aj z toho dôvodu, že
po prvýkrát v histórii Islámskej republiky sú post prezidenta,
parlament, bezpečnostné sily a súdnictvo v rukách konzervatívnych síl. [9]
Prezidentské voľby zavŕšili aj takmer dvadsaťročné úsilie bývalých vojakov o „militarizáciu“ hlavných štátnych orgánov. Tento trend bol nastúpený na konci iránsko-irackej vojny a nabral na
rýchlosti počas posledných ôsmych rokov. Jeho protagonistami
boli vojnoví veteráni a bývalí príslušníci Pasdaranu a Basidžu. Na
kvalitatívne odlišnú úroveň ho doviedlo hnutie Abadgaran pred
dvoma rokmi na komunálnej úrovni, kedy prevzalo riadenie
mnohých dedín a miest. Postavenie vojakov v politickom systéme krajiny bolo upevnené ešte viac, keď začali kontrolovať aj
parlament (madžlis). Vyvrcholením tohto trendu je skutočnosť,
že po prvýkrát za štvrťstoročie je hlavou exekutívy bývalý vojak
a nie duchovný.
Vo vzťahu k obyvateľstvu zrejme Ahmadínežád využije osvedčenú metódu „cukru a biča“. Na jednej strane sa bude snažiť
splniť niektoré sľuby z jeho prezidentskej kampane v sociálnoekonomickej oblasti4, čo mu umožňuje aj súčasná relatívne
dobrá ekonomická situácia krajiny s priemerným rastom HDP
v posledných piatich rokoch okolo 5,5 %. Na druhej strane
pritvrdí v oblasti sociálno-kultúrnej5, pretože predpokladá, že
hoci si voči sebe pobúri časť mladého a proreformne orientovaného obyvateľstva, bežní Iránci skôr uprednostnia chlieb než
západnú kultúru.
Vplyv ajatolláha Jazdího vedie k snahe Ahmadínežáda preniesť prvky mahdizmu aj do politiky. „Našou hlavnou revolučnou misiou je vydláždiť cestu pre znovuobjavenie 12. imáma,
mahdího“ povedal na stretnutí národných náboženských lídrov
v novembri 2005 Ahmadínežád. Koncom minulého roka prijala
Ahmadínežádova vláda niekoľko kontroverzných rozhodnutí,
z ktorých asi najkontroverznejšie je ratifikovanie formálneho
paktu spolupráce s dvanástym imámom v októbri 2005. Viera

6

4Prvým

krokom novej vlády
po jej nástupe do úradu
bolo vyčlenenie 1,3 mld.
USD na pomoc mladomanželom – pozn. aut.

5Najväčšie

zásahy sa budú
týkať vymožeností, ktoré boli dosiahnuté počas vlády reformných síl a týkali sa predovšetkým mladých ľudí –
nosenie odevu západného
štýlu, spoločné stretávania
sa mužov a žien. Očakáva
sa aj rozšírenie náboženského vzdelávania do škôl
a posilnenie kontroly médií
a umenia. – pozn. aut.
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v skorý návrat mahdího vedie Ahmadínežáda v zahraničnej politike k „hre s ohňom“. Podľa neho „historická vojna medzi utláčateľmi (kresťanmi) a islámskym svetom prebieha a Islámska republika je
v prvej línii.“ V januári 2006 navyše na stretnutí s členmi parlamentného výboru pre zahraničnú politiku a národnú bezpečnosť za zatvorenými dverami povedal, že Irán sa musí vzdať
politiky zmierňovania napätia, ktorú viedol jeden a pol dekády
a prejsť ku konfrontácii so Západom. [1]
Aj preto sa v zahraničnej politike usiluje o oživenie vízie expanzionistickej zahraničnej politiky Iránu, „aby vlna islámskej
revolúcie čo najskôr zasiahla celý svet“ [1]. Napomôcť mu má
k tomu zrevidovaná diplomacia. Ministrom zahraničných vecí sa
stal Manúčehr Mottaki (bývalý dôstojník Pasdaranu zodpovedný
za vedenie teroristických operácií v Turecku) a Ahmadínežád vykonal aj rozsiahlu reštrukturalizáciu profesionálneho diplomatického zboru. Dvadsať top-diplomatov (vrátane vyslancov v Paríži, Berlíne a Londýne) bolo prepustených a ďalší to očakávajú.
Dôvodom je ich neochota presadzovať extrémistickú agendu
prezidenta. [11]

Záver
Prezidentské voľby v Iráne potvrdili, že v krajine prebieha niekoľko súbežných bojov o získanie mocenského vplyvu. Okrem
klasického súperenia medzi proreformnými a konzervatívnymi
silami existuje aj súperenie o pozíciu najvyššieho duchovného
vodcu Islámskej republiky, ktorý má výsostné postavenie v iránskom politickom systéme. Súčasný najvyšší náboženský vodca
ajatolláh Chameneí považoval za svojho najväčšieho protivníka
Akbara Rafsandžáního. Na elimináciu jeho politického vplyvu
využil prezidentské voľby a mladého, islámskej revolúcii oddaného, ale vo veľkej politike neskúseného primátora Teheránu
Mahmúda Ahmadínežáda.
Až čas ukáže, či stratégia Chameneího dosadiť na prezidentský
post práve Mahmúda Ahmadínežáda bola správna. Jeho zvolením dochádza vzhľadom na jeho vojenskú minulosť ešte vo
väčšej miere k militarizácii mocenských štruktúr Iránu. Navyše
Chameneímu vyrástol nový rival v osobe osobného poradcu
nového prezidenta, ajatolláha Jazdího.
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Implikácie pre Slovensko
Slovensko podmieňuje svoj vzťah s Iránom vývojom jeho jadrového programu, a to aj vzhľadom na svoju pozíciu nestáleho
člena BR OSN a člena Rady guvernérov MAAE. Slovenskoiránske hospodárske a obchodné vzťahy nie sú zaťažené žiadnymi inými problémami. Napriek tomu sú nedostatočne rozvinuté
a výrazne zaostávajú za ekonomickým potenciálom, potrebami
a možnosťami oboch strán.6
Slovensko by malo sledovať veľmi pozorne domáci vývoj
v Iráne, od ktorého sa bude odvíjať aj zahraničná politika Iránu.
Irán sa bude snažiť o čoraz silnejšiu regionálnu pozíciu tak
v Perzskom zálive, ako aj v oblasti širšieho Stredného východu,
južného Kaukazu a strednej Ázie, ktorá by mu umožnila ešte
väčší vplyv na energetický vývoj vo svete.
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Pokračovanie Iránu v rozvoji jadrového programu
V roku 2005 sa medzi Iránom a svetovou komunitou postupne
vyhrocovalo napätie vo veci obnoveného jadrového programu.
Nakoniec viedlo k rozhodnutiu postúpiť iránsky jadrový program BR OSN. Svetovú komunitu reprezentovala, podobne ako
v predchádzajúcom roku popri OSN (špecificky Medzinárodnej
agentúre pre atómovú energiu – MAAE) veľmi výrazne aj EÚ,
ktorú Irán akceptoval ako sprostredkovateľa v podobe „Európskej trojky“ – EÚ3 (Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo). Ústupok, ktorý EÚ3 vyjednala s Iránom v r. 2004 [22]
a ktorý sa týkal pozastavenia programu obohacovania uránu,
Irán v r. 2005 odmietol predĺžiť. Tento ústupok chápal podľa
vlastnej interpretácie len ako dočasné opatrenie na budovanie
dôvery a pozastavenie obohacovania uránu malo trvať len šesť
mesiacov. Okrem toho – ako Irán opakovane zdôrazňoval – proces obohacovania uránu nepredstavuje porušenie záväzkov vyplývajúcich z NPT.
Pokračujúci tlak medzinárodnej komunity svedčil o tom, že
svet nie je presvedčený o úmysloch Iránu zamerať sa iba na
nevojenské využitie jadrovej energie. Podsúvať Iránu iné než
nevojenské zámery si ale v r. 2005/2006 mohli dovoliť predovšetkým nezávislé inštitúcie a nezávislí odborníci, ktoré hovorili o komplexnom programe vývoja ZHN v tejto krajine, vrátane chemických a biologických zbraní [13]. Podsúvanie agre393
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sívnych zámerov (menovite vyhlásenia na adresu Izraela) však
môže zakrývať oveľa jednoduchší motív: Irán sa usiluje stať sa
mocensko-politickým lídrom v regióne Perzského zálivu a Kaspického mora a jadrové zbrane považuje za „insígnie“ veľmoci.
Z tejto interpretácie ale vyplýva, že cesta Iránu k získaniu jadrových zbraní je len otázkou času [24]. Irán môže navyše neskôr
vyhlásiť, že jadrové zbrane nadobudol v úsilí odstrašiť pred prípadným použitím ZHN proti nemu, keďže sa v minulosti
(v iracko-iránskej vojne) sám stal obeťou útoku chemickými
zbraňami. Ako upozorňujú niektoré think-tanky, iránska
jadrová agenda bola v r. 2005 v rukách „jastrabov“, ale proti
tomuto trendu existuje aj silná opozícia z kruhov liberálov a obchodne orientovaných technokratov. [18] Treba však poznamenať, že pozície zástancov tvrdej línie sa v priebehu r. 2005 a na
počiatku 2006 upevnili.

Pozície Iránu voči medzinárodným organizáciám
Po vypršaní šesťmesačnej lehoty na dobrovoľné pozastavenie
jadrového výskumu (z novembra 2004) urobil Irán niekoľko
krokov, ktoré mu mali zabezpečiť dohodu so svetovou komunitou (najmä s EÚ3 a s MAAE). Dohoda by Iránu umožnila
pokračovať vo svojom programe a súčasne by viedla k rozptýleniu obáv, že Irán chce civilný jadrový program neskôr zneužiť na
prechod k vojenskému jadrovému programu.1 Stanoviská a podmienky Iránu boli preto nasledovné:

1Vývoj

nemeniteľného stanoviska Iránu k rokovaniam
s EÚ a s MAAE viď [25].
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 Zmluvné potvrdenie práva Iránu na pokračovanie v jadrovom
výskume. Proti takému ústupku zo strany medzinárodných
organizácií sa však ostro stavali USA.
 Zachovanie ambícií na vlastnú konverziu jadrového paliva
a odmietnutie obohacovania uránu v zahraničí (v RF) a závislosti na dodávkach nukleárneho paliva.
 Akékoľvek návrhy, ktoré mu nebudú zaručovať prístup k jadrovej energii, povedú k prerušeniu rokovaní.
 Jadrová politika krajiny je vyjadrením vôle iránskeho ľudu: súhlas bol demonštrovaný zo strany domáceho obyvateľstva, vrátane petícií vedcov a manifestácií študentov a ostatnej verejnosti. Kampaň sa niesla v znamení odmietania „cudzieho diktátu“.
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 Demonštrácia ústretového hesla v júni 2005, keď Irán navrhol
zmrazenie jadrového programu až do konca júla 2005, kým
EÚ3 nepredloží návrhy na ďalšie kolo rokovaní.
Irán mohol teda pred svetovou komunitou deklarovať, že po
vypršaní šesťmesačného pozastavenie procesu obohacovania
uránu sa usiloval o dohodu s EÚ. Tá však vtedy nebola schopná
predložiť (jún 2005) Iránu plán ďalších rokovaní.

Nátlak sprostredkovateľov na Irán
V júni 2005 do diskusie medzi EÚ a Iránom vstúpila MAAE
a obvinila Irán, že v minulosti dodával nepravdivé údaje o experimentovaní s plutóniom [19]. Irán medzitým 1. augusta vydal
ultimátum pre EÚ3, že ak do 3. 8. 2005 nepredloží návrhy na
ďalšie rokovania, nebude mať už o obnovenie rokovaní záujem.
Pod týmto protitlakom zo strany Iránu EÚ rýchlo konala
a predložila Iránu návrh (Framework for a Long Term Agreement),
v ktorom vyzvala Irán, aby zastavil proces konverzie. Protihodnoty, ktoré EÚ ponúkala, boli ukážkou možností, ktoré v sebe skrýva európska soft power – a súčasne aj žalostným dokladom neúčinnosti týchto „jemných“ bezpečnostno-politických nástrojov voči
krajinám ako Irán. Keď na počiatku roku 2005 nepomohli varovania EÚ3, že iránsky jadrový program bude v prípade neochoty k ústupkom odovzdaný BR OSN [8], EÚ ponúkla Teheránu postavenie plnoprávneho partnera pri diskusii o regionálnych bezpečnostných otázkach, výhodnú dohodu o obchode
a spolupráci a celú škálu technickej pomoci „od seizmológie po
bezpečnosť leteckej premávky“ [16]. EÚ však z pohľadu Teheránu údajne nerešpektovala jednu z ústredných pozícií Iránu2.
Irán sa odvolal na svoje neodňateľné práva a 8. 8. 2005 obnovil
svoje „nukleárne aktivity“, čiže obohacovanie uránu v Isfaháne.
Tento krok mal aj významný vnútropolitický aspekt, keďže sa
uskutočnil päť dní po zvolení radikálneho Mahmúda Ahmadínežáda za iránskeho prezidenta.
Zo strany Iránu tak išlo o potvrdenie radikálneho kurzu a gesta vzdoru proti svetovej komunite, keďže niekoľko krajín medzitým vyzvalo Irán, aby spolupracoval s MAAE a počkal s obnovením procesu konverzie. Menovite EÚ3 a USA opätovne po-

2T.

j. odmietnutie návrhov,
aby sa vzdal ambícií na
vlastnú konverziu jadrového paliva, viď vyššie.
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hrozili, že predostrú problém iránskeho jadrového programu BR
OSN. Irán však odvtedy až do súčasnosti (máj 2006) odmieta
akúkoľvek legitimitu prejednávania kauzy na pôde BR a označoval túto iniciatívu za politický ťah. Na medzinárodných politických fórach počas roku 2005 Irán nemenne trval na tom, že výroba nukleárneho paliva nie je v rozpore so záväzkami krajiny voči
NPT. EÚ3 tvrdila, že hoci má Irán právo na vlastnú jadrovú
energiu podľa čl. 4 NPT, sám sa o toto právo pripravil porušením čl. 2. Ten signatárskej krajine nedovoľuje získavať pomoc
pri výrobe zbraní či zariadení, ktoré majú vzťah k jadrovým
zbraniam. [28]
V dôsledku radikálneho kurzu pod vedením nového prezidenta Irán opäť vystúpil s protiofenzívou. Pohrozil ukončením
akýchkoľvek ďalších rokovaní, odmietnutím inšpekcií, pozastavením Dodatkového protokolu podpísaného s MAAE v r. 2003
a garantujúceho agentúre zvýšené overovacie právomoci v Iráne
[15] a dokonca odstúpením od NPT.
Koncom augusta 2005 Irán oznámil, že obnovuje proces obohacovania uránu aj v nukleárnom zariadení v Natanze. Súčasne
však v súlade s doterajšou praxou naďalej deklaroval ochotu
rokovať – ale iba vtedy, ak druhá strana nebude klásť predbežné
podmienky.

Irán verzus MAAE
Na obvinenie MAAE z júna 2005 reagoval Irán v júli 2005
výzvou, aby MAAE sama odstránila pečate OSN na iránskych
nukleárnych zariadeniach v Isfaháne a overila si pravdivosť svojich obvinení. MAAE si vyžiadala 10 dní na prípravu testovacích
prístrojov.
Medzinárodný tlak ale utrpel určitú blamáž: inšpekcia MAAE,
ktorá časovo korešpondovala s procesom obnovenia jadrového
programu, nepotvrdila obvinenia o poskytovaní nepravdivých
informácií v minulosti. V auguste 2005 odmietol Irán rezolúciu
MAAE [12], aby zastavil svoj nukleárny program s odôvodnením, že výroba nukleárneho paliva pre civilné účely nie je v žiadnom prípade v rozpore s NPT.
MAAE však v septembri 2005 prijala rezolúciu, v ktorej voči
Iránu vzniesla ďalšie obvinenie: konkrétne obvinenie z porušo396
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vania ďalších ustanovení NPT (porušenie nukleárnych záruk
vyplývajúcich zo zmluvy) a z nedodržovania záväzkov voči
MAAE [10]. Rezolúcia prešla pomerom hlasov 22:1, 12 krajín sa
zdržalo hlasovania. Hlasovania sa o. i. zdržali aj RF a Čína. Proti
rezolúcii hlasovala Venezuela. EÚ3 túto rezolúciu, v ktorej sa
pôvodne rátalo aj s posunutím iránskej agendy BR OSN [4], vehementne podporovala.
V ďalšej rezolúcii o Iráne z februára 2006 rozhodla MAAE
definitívne, že vzhľadom na neochotu Iránu spolupracovať
s agentúrou a akceptovať jej podmienky bude Irán a jeho jadrový program predložený BR OSN. [11]
K tomuto kroku viedlo Správcovskú radu MAAE rozhodnutie Iránu z januára 2006, keď Irán provokatívne odstránil pečate
OSN z jadrových zariadení [17]. Rozhodnutie v rade prešlo
pomerom hlasov 27:3. Dôležité však bolo, že za rozhodnutie
hlasovali aj Rusko a Čína, hoci si obe tieto krajiny vymohli, že
výkon rozhodnutia bude zatiaľ zmrazený.

Irán verzus EÚ3
Pre EÚ znamenala pozícia kľúčového sprostredkovateľa medzi
Iránom a svetovou komunitou na jednej strane zvýraznenie
ambícií zohrávať vo svete čoraz dôležitejšiu úlohu (v intenciách
Barcelonského procesu), ale súčasne riziko, že odhalí impotenciu
svojej soft power, ktorú najmä od r. 2003 stavala ako alternatívu
voči Bushovej doktríne. Zo strany USA to podľa niektorých
štúdií bol veľmi vydarený ťah, keďže strach zo straty prestíže
priviedol EÚ bližšie k USA. Na druhej strane RF a Čína balansovali medzi dôraznejšou líniou voči Iránu a svojimi politickým
a najmä ekonomickými záujmami [3]. Pre USA sa neúspech diplomacie EÚ stal dôvodom, aby americké ministerstvo zahraničia verejne poukázalo na európsku „neschopnosť“. Americká
ministerka zahraničia Condoleezza Riceová vyhlásila potom, ako
Irán porušil pečate OSN na nukleárnych zariadeniach v Natanze,
že „Washington stráca trpezlivosť s európskymi pokusmi usmerniť pána Ahmadínežáda“. [20]
EÚ sa ako relatívne ostrý kritik opatrení Izraela na zaručenie
vlastnej existencie dostala v roli sprostredkovateľa medzi Iránom
a vonkajším svetom do nezávideniahodnej situácie, keď musela

3Zdržali

sa Alžírsko, Bielorusko, Južná Afrika, Líbya,
Indonézia, proti boli Venezuela, Kuba a Sýria – pozn.
aut.
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reagovať na výroky nového iránskeho prezidenta o potrebe vymazať Izrael z mapy sveta. Benita Ferrero-Waldnerová sa proti
Iránu musela ohradiť menom Európskej komisie [29].
Zoči voči neústupčivosti Iránu EÚ však predsa len podstatne
zmiernila svoj postoj. V marci 2006 EÚ3 už nebola zásadne
proti iránskemu jadrovému programu, len vyjadrila presvedčenie, že Irán nukleárnu energiu nepotrebuje. Súčasne vyzvala na
odstránenie nedôvery medzi Iránom a svetom a požadovala
vyššiu „transparentnosť“ v iránskom jadrovom programe [6].
Podobne zmierlivé postoje zaujalo na počiatku r. 2006 Rusko,
ktoré stále ešte verilo, že sa s Iránom dohodne na spolupráci
a bude Irán „zastupovať“ pri obohacovaní uránu. Tak to aspoň
ešte v marci 2006 tvrdil ruský minister zahraničia Sergej Lavrov
pri príležitosti rokovania MAAE vo Viedni. [14]
EÚ tak v podstate len akceptovala daný stav, keďže už na
budúci mesiac bol svet postavený pred klasický fait accompli.
11. apríla 2006 prezident Ahmadínežád vyhlásil, že Irán úspešne
obohatil urán a oznámil pripojenie krajiny ku skupine štátov,
ktoré vlastnia nukleárnu technológiu. Obohatenie uránu dosiahlo údajne 3,5 %, na čo postačilo niečo okolo 164 centrifúg.
Urán obohatený na tomto stupni postačuje na vybudovanie nukleárneho reaktora, zatiaľ čo pre zostrojenie jadrovej bomby krajina potrebuje urán obohatený na 90 % a niekoľko tisíc centrifúg.
V máji 2006 však už Irán oznámil stupeň obohatenia uránu na
úrovni 4,5 %, čo svedčí o progresívnom vývoji jadrového programu. [26]
Podľa prezidenta Ahmadínežáda sa svet už teraz musí naučiť
zaobchádzať s Iránom ako s jadrovou mocnosťou. Obavy z ďalšieho vývoja jadrového programu, ktorý nakoniec môže viesť
k prechodu na vojenský jadrový režim, v r. 2006 neustávali. V apríli 2004 publikoval Inštitút pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť
(ISIS) sériu satelitných záberov iránskych nukleárnych zariadení
v Isfaháne a v Natanze. Z nich vyplýva, že prinajmenšom v Isfaháne Irán údajne buduje podzemné priestory.
V máji 2006 sa EÚ3 pripravovala na ďalšie rokovania o iránskom nukleárnom programe v Londýne, ale posunula stretnutie,
aby získala čas na „lepšiu prípravu balíka návrhov“ [7]. Pozícia
Teheránu je ale rovnaká ako v roku 2005. Iránsky prezident už
predtým vyhlásil na veľmi priateľskej pôde (v Indonézii), že Irán
v otázke jadrového programu neustúpi a všetky tvrdenia „Zá398
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padu“ označil za „veľkú lož“. Súčasne – v tradícii iránskej diplomacie ostatných rokov – ponúkol spoluprácu EÚ3 aj MAAE [2].
Situácia sa však medzitým posunula, keďže traja stáli členovia BR
OSN – USA, Francúzsko a Spojené kráľovstvo – pripravili návrh
rezolúcie o Iráne. Rezolúcia sa opiera o kapitolu VII. Charty
OSN, čím môže byť pre Irán mimoriadne nepríjemná, keďže
tento článok umožňuje uvalenie sankcií i použitie sily. [26]

Riziko vojenského nukleárneho programu Iránu
Riziko prechodu z civilného na vojenský nukleárny program
považuje väčšina zúčastnených aktérov rokovaní s Iránom za
veľmi reálne, o čom svedčia aj rezolúcie MAAE. Vyjadrenia niektorých iránskych politikov sú niekedy nediplomatické a naznačujú, že Irán jednoznačne smeruje k nadobudnutiu nukleárnych
zbraní. S výnimkou známej hrozby Izraelu však nepadla bezprostredná vyhrážka žiadnej inej krajine. Niektorí predstavitelia
sa domnievajú, že Irán už vlastní nukleárne (nestrategické)
zbrane, ale pochybujú, že by ich niekedy použil proti USA. Takýto názor zastáva napr. náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl gen. Jurij Balujevskij [9]. Podobné špekulácie však
v minulosti zaznievali aj v súvislosti s nukleárnym programom
Severnej Kórey. Presvedčenie, že Irán má „určite“ jednu alebo
dve atómové bomby, vyjadril ale na počiatku roku 2001 Rafi
Eitan, bývalý vysokopostavený spravodajský dôstojník izraelského Šin Betu a v súčasnosti poslanec Knesetu. [5]
V každom prípade sa po bezprecedentnom kroku Iránu z januára 2006 (odstránenie pečatí v Natanze) všeobecne rozšírili
obavy, že Irán zneužije technológiu, ktorú má k dispozícii, aj na
výrobu vysoko obohateného uránu a tým jadrovej bomby [1].
Úvahy o možnej vojenskej reakcii na iránsku hrozbu sa objavujú
už dlhšie a po obnovení iránskeho programu konverzie v r. 2005
sa opäť zintenzívnili.
Vzhľadom na výroky iránskeho prezidenta o potrebe „vymazať Izrael z mapy sveta“, nie je prekvapujúce, že práve v Izraeli
sa diskutuje o iránskom jadrovom programe ako o bezprostrednej existenčnej hrozbe. Na seminári „A Nuclear Iran“ [27] vyjadrila izraelská strana skalopevné presvedčenie, že Irán vyvíja
nukleárne zbrane; že neexistuje nijaká jadrová doktrína, keďže
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oficiálne Irán nemá nijaký vojenský nukleárny program; že vojenský jadrový program má svoje vnútropolitické dôvody, pretože súčasná politická garnitúra stráca preteky s časom a čelí neriešiteľným problémom ako vysoký rast obyvateľstva, rastúce
sociálne problémy a tlak na demokratizáciu v krajine; že pre
súčasné vedenie to môže byť jedna z posledných šancí, ako urobiť z Iránu vojenskú jadrovú mocnosť.
V hre je však stále príliš veľa neznámych.

Záver
Obdobie 2005/2006 prinieslo niekoľko poznatkov. Jedným z nich
je smutné zistenie, že nevojenské nástroje, ktoré sa zdali byť
silnou stránkou EÚ, nemali žiadaný úspech, skôr naopak. Irán
v tomto období mimoriadne pokročil pri vývoji jadrového programu a návrhy sprostredkovateľov (najmä EÚ a MAEE) nielenže
nerešpektoval, ale arogantne ich odmietol. Politické riešenie zo
strany BR OSN je neisté, keďže Irán má v BR svoju ruskú a čínsku „spojku“ [23]. Vojenský úder na Irán je v súčasnosti nepredstaviteľný, hoci existuje množstvo štúdií a správ o prípravách
takého útoku či už zo strany USA [30], alebo Izraela [21].

Implikácie pre Slovensko
Problematika iránskeho jadrového programu a jeho závažnosť
pre SR je bezprostredná. Nebezpečenstvo šírenia ZHN patrí
dnes ku klasickým bezpečnostným hrozbám a za také ich považujú vo svojich kľúčových dokumentoch EÚ, NATO aj USA.
Aj Bezpečnostná stratégia SR zo septembra 2005 považuje
hrozbu proliferácie ZHN spoločne s medzinárodným terorizmom a zlyhávajúcimi štátmi (teda úplne v súlade s Európskou
bezpečnostnou stratégiou) za základné hrozby. Hrozba zneužitia
iránskeho jadrového programu je tak pre SR smerodajná.
Druhú dimenziu významu sledovania tejto problematiky
predstavujú začínajúce aktivity SR v BR OSN, kde Slovensko
ostane do konca r. 2007 v pozícii nestáleho člena. Tematika Iránu predstavuje pre SR potenciálnu krízovú agendu, ak sa iránsky
program dostane na pôdu BR OSN a bude prebiehať rokovanie
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o znení rezolúcie či o sankciách. Vzhľadom na možný odpor
niektorých krajín (vrátane dvoch stálych členov BR OSN) proti
tzv. tvrdej rezolúcii bude mať SR šancu demonštrovať kvalitu
svojich záväzkov voči spojencom a predstaviť súlad medzi svojím chápaním bezpečnostných hrozieb a konkrétnym postojom
v BR OSN.
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Úvod
Politická reprezentácia Afganistanu žila v roku 2005 predovšetkým
parlamentnými voľbami, prvými za posledných 30 rokov. Hoci sú
nepochybne významným medzníkom v tranzícii a demokratizácii
krajiny, ostávajú len jedným z malých krôčikov smerom k väčšej stabilite. V porovnaní s minulým rokom sa predovšetkým nepodarilo
uspokojivo zvýšiť úroveň bezpečnosti, čo dlhodobo platí hlavne
o juhu a východe krajiny. Robustné posilnenie jednotiek NATO
(ISAF), ako aj ich čiastočné prepojenie s operáciou Trvalá sloboda
však minimálne vytvárajú dobré predpoklady pre zlepšenie situácie
do budúcna. Ďalší závažný problém – produkcia ópia a drog – zaznamenal síce mierny pokles, ale až budúcnosť ukáže, či sa tento
trend potvrdí. Smerovanie krajiny v krátkodobom horizonte bude
závisieť aj od toho, ako sa podarí skĺbiť konanie vlády s parlamentom, keďže ten je značne diverzifikovaný podľa niekoľkých línii
štiepenia. Ak predošlá Panoráma komentovala vývoj v Afganistane
skôr pozitívne a nabádala hovoriť o ňom ako skôr o „poloplnom
ako poloprázdnom pohári“ [11], udalosti uplynulého roka poukázali na nevyhnutnosť návratu k veľmi opatrným hodnoteniam.

Bezpečnosť a produkcia ópia – obohratá,
no kľúčová pieseň
Začiatkom marca 2006 americký prezident Bush po prvýkrát od
parlamentných volieb, ktoré sa konali v septembri 2005 (bližšie
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1Medzi

nimi aj 99 príslušníkov americkej armády. Tento
počet je takmer dvojnásobný oproti 51 mŕtvym americkým vojakom v roku 2004 –
pozn. aut.

2Len

medzi májom a septembrom 2005 bolo pri spoločných akciách amerických
a afganských vojakov v juhoafganských provinciách
zabitých viac ako 300 talibanských bojovníkov – pozn. aut.
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pozri ďalej) navštívil Afganistan, strávil 5 hodín v Kábule a vehementne ocenil progres, ktorý krajina zaznamenala od pádu Talibanu pred takmer piatimi rokmi. Takmer súčasne vystúpil generálny tajomník OSN Kofi Annan pred Bezpečnostnou radou so
svojou pravidelnou správou o situácii v tomto štáte, pričom poukázal na alarmujúci počet atentátov a vrážd, ktoré Afganistan
zažil za uplynulých 12 mesiacov. Ani jeden z dvojice politikov neklamal. Ostáva faktom, že Afganistan urobil v mnohých odvetviach takmer míľové kroky. Má demokraticky zvolenú vládu, mnohé nové cesty, viac detí v školách, či (aspoň mierne) rozvíjajúci sa
obchod. Zlepšovanie života mnohých Afgancov však tlmí trvalý
stav nebezpečenstva, ktorý živia hlavne dva zdroje. Sú nimi pokračujúce ozbrojené aktivity Talibanu a bojovníkov označovaných za príslušníkov al-Káidy, ktoré sa stávajú stále sofistikovanejšie a smrteľnejšie, a bujný, ťažko kontrolovateľný obchod s drogami [21].
Súčasný stav krajiny vo vzťahu k bezpečnosti dokresľuje fakt,
že rok 2005 bol najkrvavejší od ukončenia hlavnej vojny v roku
2001. V zrážkach a bojoch rôzneho typu padlo viac ako 1 600
ľudí1 a objavili sa dokonca hlasy (od pozorovateľov i priamych
účastníkov operácií), že bezpečnostná situácia v Afganistane
bola v uplynulom období horšia ako v Iraku. Potvrdil to aj americký Inštitút pre mier, ktorý zistil, že kým pomer počtu zabitých
vojakov armády USA bol Iraku 0,9 na 1 000 vojakov, v Afganistane to bolo až 1,7. Aj počet obetí pochádzajúcich z mimovládnych organizácií bol vyšší ako v ktoromkoľvek postkonfliktnom regióne, čím sa táto bilancia od roku 2002 vyšplhala
až na 45 mŕtvych [10].
V úvode som naznačil, že situácia ostáva kritická predovšetkým na juhu a východe krajiny. Dokladujú to i najväčšie protiteroristické ofenzívy v rámci operácie Trvalá sloboda, ktoré
boli uskutočnené práve v juhoafganských provinciách2. Predpoklady zo začiatku roku 2005, že pri potláčaní nepokojov bude
i v tejto oblasti rásť význam afganskej národnej armády (ANA),
ktorá má v súčasnosti približne 27 tisíc pomerne spoľahlivých
a slušne vyzbrojených vojakov, sa zatiaľ nenaplnili. Zodpovednosť za udržiavanie bezpečnosti (čo sa týka afganskej administratívy, nie medzinárodných síl) totiž v južných provinciách ostáva primárne v rukách polície. Tá však nie je absolútne pripravená
čeliť ozbrojencom Talibanu a to nielen vďaka úbohému tréningu
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a výzbroji, ale tiež kvôli absencii základných potrieb. Mnohým
policajtom chýbajú uniformy, niektorí dokonca niekoľko mesiacov pracovali bez mzdy. To samozrejme vytvára ideálne podhubie pre korupciu, ktorú v obrovskej miere využívajú obchodníci
s drogami, resp. členovia Talibanu, ktorí im poskytujú ochranu3.
Znepokojenie vyvoláva skutočnosť, že Taliban sa v poslednom
období sústreďuje najmä na využívanie taktiky samovražedných
atentátov. S ohľadom na jeho celkovú vojenskú silu neschopnú
otvorene čeliť zahraničným jednotkám je najúčinnejším spôsobom narúšania stabilizácie štátu. Talibanskí bojovníci sa pritom
nechávajú inšpirovať irackými mudžáhidmi a mnohí velitelia sa
údajne v Iraku zúčastňujú výcviku výroby bômb a vedenia boja
„irackým“ spôsobom. Časopis Newsweek v reakcii na tieto dohady dokonca hovoril o otvorení cesty medzi Irakom a Afganistanom slúžiacej výlučne na účely obojstranného pohybu bojovníkov al-Káidy. Citoval pritom i afganského ministra obrany Abdura Rahíma Wardaka, podľa ktorého nie náhodou má Taliban
k dispozícii stále nových ľudí. Dostal sa k lepším výbušninám, zariadeniam na diaľkové odpaľovanie a irackým inštruktorom učiacim talibanských bojovníkov techniky tamojšieho odboja [6]. Samovražedný spôsob boja má pritom niekoľko cieľov. Aj keby
neprinášal dostatočný efekt vo forme vysokého počtu obetí, má
značný odstrašujúci účinok a to voči investorom, ako aj voči štátom prispievajúcim do misie NATO ISAF. 90 percent príjmov
krajiny totiž pochádza od zahraničných donorov. Krátkodobé
podstatnejšie zníženie týchto príspevkov by mohlo výrazne ovplyvniť jej životaschopnosť. Cieľom väčšiny útokov boli vojaci
zapojení do ISAF a operácie Trvalá sloboda, čo v niektorých participujúcich krajinách spôsobilo otáľanie pri posilňovaní ich vojenskej prítomnosti4. Len slabou útechou v celom probléme je
pomerne nízka podpora takéhoto konania Talibanu zo strany
bežného obyvateľstva. Talibanským bojovníkom sa totiž nedarí
získať štatút martýrov či bojovníkov za slobodu, ako je to v prípade ozbrojených skupín operujúcich v Iraku či na palestínskych
územiach [6].
Znepokojenie medzi predstaviteľmi Afganistanu spôsobujú
okrem iného početné infiltrácie militantov z Pakistanu. Existujú
dohady, že zložky pakistanskej tajnej služby ISI v spolupráci
s náboženskými stranami spravujúcimi pohraničné oblasti Pakistanu svojou podporou vytvárajú vhodné podmienky pre taliban-

8

3Stojí

za zmienku, že podľa
Bonnskej dohody nesie za
vyškoľovanie a celkovú tvorbu policajného zboru zodpovednosť Nemecko. Skutočnosť je však taká, že príslušníci nemeckej armády
vyučujú len vyšších policajných dôstojníkov, kým nižšie hodnosti do úrovne seržanta majú na starosti vojaci
USA. Koncepcie výučby
oboch štátov sa však líšia
(Nemci chápu políciu skôr
ako nástroj štátnej moci,
Američania ako nástroj komunálnej úrovne riadenia),
nie sú dostatočne prepojené
a prekomunikované – pozn.
aut. [15].

4Otáľanie

Holandska s vyslaním svojich vojsk do juhoafganskej provincie Uruzgan v roku 2005 bolo spôsobené práve vysokým nebezpečenstvom samovražedných útokov v tejto oblasti. Až začiatkom roku
2006 súhlasilo s prebratím
zodpovednosti a súčasne
s vyslaním 1400 vojakov do
provinčného rekonštrukčného tímu v Tarin Kot, dovtedy
pod americkým velením –
pozn, aut.
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5Nejde

výlučne o finančnú
podporu, ale najmä o pomoc pri regrutácii bojovníkov a ich výcviku – pozn.
aut.

6Tento

komentár sa objavil
v správe amerických diplomatov dislokovaných v Kábule určenej ministerke zahraničných vecí z 13. mája
2005, ktorú o osem dní neskôr publikoval denník New
York Times – pozn. aut.
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ských veliteľov, ktorí pripravujú početné útoky v celom južnom
a juhovýchodnom Afganistane5. Tento problém sa stal témou
rokovaní medzi afgánskym prezidentom Hamídom Karzajom
a prezidentom Pakistanu Parvízom Mušarráfom počas ich stretnutia v Islámabáde v januári 2006. Hoci Pakistan koncom roku
2001 v súlade s vojenskými operáciami pod vedením USA poslal
do pohraničnej oblasti s Afganistanom približne 70 tisíc vojakov,
podľa predstaviteľov afganskej vlády kmeňové väzby na oboch
stranách hranice naďalej pretrvávajú. Pakistan preto navrhol ako
spôsob boja proti cezhraničnému terorizmu postavenie plotu na
hraniciach. Keďže tento krok bol Karzajom odmietnutý slovami,
že „oplocovanie nie je riešením“ [13], pakistanská vláda sa v apríli
2006 rozhodla pre zo svojho pohľadu čiastočné riešenie a zablokovala časť hranice uzavretím niekoľkých prechodov. K napätiu medzi oboma krajinami prispeli i dohady o prítomnosti
Usámu bin Ládina na pakistanskej či afganskej strane hranice.
V júni 2005 ich odštartoval odchádzajúci veľvyslanec USA v Afganistane Zalmaj Chalilzád, podľa ktorého sa bin Ládin v tom
čase nenachádzal na afganskom území [3]. Do dôsledkov však
jeho domnienku doviedol až afganský minister obrany Wardak,
keď povedal, že „bin Ládin (rovnako tak jeho zástupca Ajman
az-Zawáhirí a líder Talibanu mulláh Muhammad Umar) „sa zrejme ukrývajú skôr v Pakistane než v Afganistane“ [12].
Už bolo uvedené, že veľmi krehká bezpečnosť nahráva priamo
i nepriamo najmä pestovateľom ópia a hlavne obchodníkom
s drogami. Hodnotenia roku 2004 (tak ako ich uviedla i Panoráma 2004 – 2005), ako aj tie z prvej polovice roku 2005 pripisovali
veľkú časť viny za stav boja s týmto neduhom afganskej spoločnosti neúčinnosti konania vlády. Ostrú kritiku zo strany amerických diplomatov si vyslúžil samotný prezident Karzaj, ktorý
podľa nich nebol schopný dohliadnuť na likvidáciu makových
polí a zakročiť proti provinčným úradníkom a miestnym starešinom, ktorým daný stav vyhovuje6. Prezident však na tieto obvinenia zareagoval takmer okamžite. Už počas svojej návštevy
USA, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. a 23. mája argumentoval,
že len do polovice mája protidrogové jednotky zabavili viac ako
40 ton ópia. O mesiac neskôr vyhlásil, že plocha určená na vysádzanie maku, teda kľúčovej suroviny pre výrobu ópia, by sa
mala do konca roku znížiť približne o 30 až 40 %. Jeho slová už
v auguste potvrdil riaditeľ Úradu OSN pre drogy a zločin Anto-
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nio Maria Costa, keď oznámil, že plocha makových polí poklesla
oproti roku 2004 o 21 %. Na druhej strane sa však celková produkcia ópia znížila len o 2,4 %, keďže rok 2005 bol najlepší za
posledných niekoľko rokov z hľadiska úrody a výnosov7 [18].
Každoročná americká správa týkajúca sa rovnakého problému,
avšak publikovaná približne o šesť mesiacov neskôr a teda
uvádzajúca hodnoty za celý kalendárny rok 2005, už bola voči
Karzajovi zmierlivejšia, keď dokonca uvádza, že rozloha makových polí sa znížila až o 48 %. Pritom však podporuje tvrdenie
OSN o nevybalansovaní celkového výnosu, keďže ten poklesol
len o 10 % [2]8.
Otázny však je budúci vývoj a to najmä vzhľadom na to, že
pašeráci drog uskutočnili do väčšiny oblastí zdarma distribúciu
semien maku. Mnoho pestovateľov tiež zanechalo pestovanie
ópia iba v obave pred protidrogovou kampaňou vlády. Hrozilo,
že akonáhle zistia, že celý program nefunguje, opätovne pestovanie maku obnovia. Existovalo teda riziko, že sa znižovanie
produkcie ópia v roku 2006 nielen zastaví, ale dôjde k rastu na
predošlé hodnoty. Pestovanie maku je totiž dlhodobo výrazne
výnosnejšie ako pestovanie pšenice, a to aj napriek tomu, že vláda sa v roku 2005 rozhodla finančne podporiť pestovateľov,
ktorí sa preorientujú na pestovanie pšenice9. Poľnohospodár
totiž môže z jedného hektára makového poľa získať až 5 400
USD, čo je asi desaťnásobok výnosu z pšenice. Treba tiež
podotknúť, že ani mierny pokles neohrozil výsadné postavenie
Afganistanu na svetovom trhu, pretože jeho podiel na svetovej
produkcii ópia tvoril naďalej takmer 90 %. Podľa Svetovej obchodnej organizácie sa tak výroba tejto látky spoločne s drogovým obchodom podieľala na približne 6 miliardovom HDP viac
ako tretinou.
Je zrejmé, že bezpečnosť, produkcia ópia a najmä na ňu naviazaný obchod s drogami ostávajú aj naďalej rozhodujúcimi
problémami Afganistanu komplikujúcimi jeho prechod do akej
takej stability. V mnohých aspektoch, ako demonštrujú niektoré
ukazovatele a udalosti, afganský život nielenže stagnuje, ale sa
dokonca zhoršuje. Je preto viac ako pochopiteľné, že oba problémy sa objavili na prvých stránkach rozličných hodnotiacich
správ, či už z produkcie medzinárodných organizácií, alebo vedeckých inštitúcií a think-tankov. [19, 20, 7]. Rovnako tak je očividné, že si práve tieto dve oblasti vyžiadajú ďalšiu obrovskú

8

7V roku 2004 pestovalo mak

na ópium 356 000 poľnohospodárov, kým v roku
2005 to bolo 309 000. Mak
bol pritom v roku 2004 vysadený na 131 000 hektároch pôdy, kým v roku 2005
na 104 000 hektároch. Celková produkcia ópia však
v roku 2005 vďaka vhodným poveternostným podmienkam tvorila len o 100
ton menej ako v roku 2004,
teda 4 100 ton [18].
8Správa

uvádza, že celková
produkcia ópia poklesla
z 4950 ton (rok 2004) na
4475 ton (rok 2005). V tomto ukazovateli sa tak potvrdil
trend predošlých rokov,
podľa ktorého sú údaje USA
pesimistickejšie ako údaje,
ktoré uvádza OSN – pozn.
aut.

9Paradoxným

výsledkom
tohto programu bolo občas
aj to, že tí Afganci, ktorí mak
vôbec nepestovali, si ho pre
získanie vládnej podpory
vysadili – pozn. aut.
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10V súlade s predošlými
dlhodobými plánmi pre túto
krajinu (Afghanistan Millenium Development Goals
Country Report 2005 – Vision 2020 a Afghanistan National Development Strategy) definuje hlavné ciele
na obdobie nasledujúcich
približne piatich rokov –
pozn. aut.
11Pôvodne

bol cieľ 62 000
policajtov stanovený na koniec roku 2005, v januári
však bol posunutý na rok
2010. V súčasnosti má polícia 54 000 príslušníkov
vrátane pohraničných zložiek. Kvôli uvedeným problémom však nie je schopná
naplno vykonávať svoju činnosť. Vo vzťahu k armáde
uvádza krátkodobejšie ciele
správy OSN z augusta 2005
a marca 2006, podľa ktorej
by do septembra 2007 mal
Afganistan disponovať 43
000 vojakmi [19, 20] –
pozn. aut.

12Svoj kontingent posilnila
pred voľbami aj americká
armáda vyslaním cca 700
vojakov do operácie Trvalá
sloboda – pozn. aut.
13Na ďalšom stretnutí ministrov zahraničných vecí
NATO, ktoré sa uskutočnilo
28. apríla 2006 v Sofii, bol
už ako termín rozmiestnenia
vojsk ISAF na juhu Afganistanu uvádzaný júl 2006 –
pozn. aut.
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dávku priamej i nepriamej medzinárodnej pomoci. Na prelome
januára a februára 2006 dospela k tomuto záveru i Londýnska
konferencia o Afganistane, ktorej sa priamo zúčastnilo 51 štátov
a 10 medzinárodných organizácií a 13 krajín (medzi nimi aj SR)
a jedna organizácia v pozícii pozorovateľov. Závery konferencie
sú zhrnuté v dokumente s názvom Afghanistan Compact10. V oblasti bezpečnosti stojí za zmienku, že do konca roku 2010 by mal
Afganistan disponovať armádou o sile 70 000 vojakov (ako to
stanovuje Bonnská dohoda), ktorá bude plne pod kontrolou
a správou miestnej vlády. Polícia (národná i pohraničná) by mala
mať 62 000 členov plne pripravených niesť zodpovednosť za
stanovené úlohy [17]11.

Medzinárodná prítomnosť ako nevyhnutný
predpoklad stabilizácie
Dokument prijatý v Londýne tiež uvádza, že do roku 2010 by
mali sily ISAF, operácie Trvalá sloboda a provinčných rekonštrukčných tímov (PRT) zabezpečovať kontrolu nad celým územím štátu. Ide teda o jasné stanovenie minimálneho časového
rámca, v ktorom sa počíta s medzinárodnou prítomnosťou v krajine. Toto očakávanie potvrdil v marci 2006 i minister obrany
Wardak po rokovaní s predstaviteľmi NATO v Bruseli, keď vyhlásil, že ANA bude plne spôsobilá v rozmedzí 4 – 5 rokov [1].
Hovoriac o medzinárodných silách v Afganistane je nevyhnutné
spomenúť tri navzájom prepojené procesy, ktoré sa v rámci ich
štruktúr na prelome rokov 2005/2006 uskutočnili: posilňovanie
jednotiek NATO/ISAF, prepojenie ISAF s operáciou Trvalá sloboda a následné znižovanie jej stavu a napokon rozšírenie pôsobnosti ISAF na juh Afganistanu.
K prechodnému nárastu jednotiek ISAF došlo už v auguste
2005, keď NATO vyslalo do Afganistanu viac ako 2 000 vojakov
z 10 členských štátov (pechotu, podporné jednotky a lietadlá). Ich
primárnou úlohou bol dohľad nad priebehom parlamentných
volieb. Tým sa kontingent NATO zvýšil na približne 10 400 vojakov12. K podstatne výraznejšiemu nárastu síl NATO však malo
dôjsť na prelome mája a júna 2006 (teda v čase uzávierky tohto
textu)13 a to na základe plánu schváleného ministrami zahraničných vecí krajín NATO 7. decembra 2005 v Bruseli [14]. Podľa
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neho sa mal kontingent ISAF rozšíriť na približne 15 000 vojakov14. Čo však je nemenej podstatné, plán zahŕňal aj rozšírenie
pôsobenia mierových jednotiek o nepokojný juh krajiny15 pod
britskou, holandskou a kanadskou kontrolou (tzv. fáza III dlhodobého plánu angažovania NATO v Afganistane) a možnosti
operačného priblíženia operácií ISAF a Trvalá sloboda v rámci
ich veliacich štruktúr. Zároveň sa v rámci pôsobnosti ISAF počíta so založením štyroch PRT v juhoafganských provinciách16.
Informáciu o prepojení ISAF a Trvalej slobody priniesol
5. júla 2005 francúzsky denník Libération. Podľa neho sa o reorganizácii rozhodlo najmä pre nárast násilia na hranici s Pakistanom a v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami.
Denník špekuloval, že dôjde k úplnému splynutiu oboch operácií, čo sa ale napokon nestalo. Obe operácie ostali v podstate
samostatné a so samostatnými mandátmi. Došlo však k dohode
o konvergencii velenia v tom zmysle, že veliteľ operácie ISAF sa
stal formálne hlavným veliteľom oboch operácií a veliteľ operácie Trvalá sloboda sa stal jeho zástupcom. To by malo do budúcnosti zaistiť zlepšenie komunikácie a súladu činnosti oboch.
V súvislosti so zvýšením zastúpenia vojenských síl NATO od
polovice roku 2006 americký prezident v decembri 2005 oznámil, že bude prehodnotená aj americká prítomnosť v Afganistane a počet vojakov USA sa zníži z vtedajších 19 000 na
16 500. Zdôraznil však, že vojaci zostanú v krajine, kým vojna
proti teroru nebude dokončená [4]. Nepriamo tým reagoval na
viacnásobnú kritiku afganského prezidenta Karzaja, že koaličná
operácia pod vedením USA neplní svoj účel: potlačenie teroristických aktivít na juhu štátu17. K podstatným zmenám došlo na
prelome rokov aj v súvislosti s pôsobením slovenských vojakov
v krajine. Ženijná odmínovacia jednotka v operácii ISAF dislokovaná na letisku v Kábule bola 1. januára 2006 zlúčená so
ženijnou stavebnou jednotkou pôsobiacou v operácii Trvalá sloboda18, čím vznikla multifunkčná ženijná jednotka ISAF [9].
Z uvedeného jasne vyplýva, že rok 2006 je v Afganistane
etapou značného pohybu v rámci medzinárodných vojenských
síl. Pomer jednotiek operácie Trvalá sloboda a NATO/ISAF,
ktorý bol od skončenia vojny koncom roku 2001 dlhodobo jasne
v prospech koaličných síl, sa mení v prospech síl aliancie.
Z hľadiska napĺňania ambícií NATO ide nepochybne o veľmi
významný krok. V tejto chvíli však ostáva otázne, nakoľko tento

8

14Tesne predtým sa v médiách objavili citácie generálneho tajomníka NATO
Jaapa de Hoop Scheffera o
náraste počtu vojakov aliancie o 15 000. Neskôr sa však
ukázalo, že išlo o nedorozumenie a Scheffer mal na
mysli celkové preskupenie
vojsk ISAF a operácie Trvalá
sloboda – pozn. aut.
15Provincie Day Kundi, Helmand, Kandahár, Nimroz,
Uruzgán and Zábul – pozn.
aut.
16V provinciách Helmand,
Kandahár, Uruzgán a Zábul
– pozn. aut.
17Prvýkrát sa Karzaj kriticky
vyjadril na adresu Američanmi vedenej operácie
v máji 2005 pred svojou
cestou do Washingtonu, keď
žiadal aby bola o amerických akciách vláda informovaná dopredu a aby napríklad ich útoky proti afgánskym obydliam podliehali schváleniu afgánskych
úradov. Prezident USA Bush
ale takýto postup odmietol
a oznámil, že Spojené štáty
si ponechajú kontrolu nad
svojimi silami, ich operácie
ale budú konzultovať s miestnou administratívou. Druhá kritika sa z Karzajovych
úst objavila v septembri
2005, keď vyzval na novú
stratégiu boja proti militantom, pretože letecké útoky
nie sú efektívne – pozn. aut.
18Plnila úlohy rekonštrukcie
vzletovej a pristávacej dráhy,
vykonávala úpravu ďalších
letiskových plôch a budovanie letiskovej infraštruktúry na letisku Bagram [9].
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19Ide hlavne o peacekeepingové úlohy, konkrétne
zabezpečovanie a udržiavanie bezpečnosti v Kábule
a jeho najbližšom okolí,
výcvik a príprava afganskej
polície a príslušníkov afganských ozbrojených síl, pomoc programu OSN pri
odzbrojení, demobilizácii
a opätovnej integrácii (DDR),
poskytovanie podpory medzinárodným a mimovládnym organizáciám pri humanitárnych operáciách a organizovanie a zaistenie bezpečnosti počas kľúčových
udalostí ústavného a volebného procesu – pozn. aut.
20Termín

volieb bol viackrát
presunutý. Na jeseň 2004
bol stanovený na jar 2005,
kvôli množstvu technických
ťažkostí ho však v marci
2005 volebná komisia (Joint
Electoral Management Body)
opätovne posunula na 18.
september 2005 – pozn.
aut.

21Súčasne

s voľbami do parlamentu sa uskutočnili i voľby do 34 provinčných rád –
pozn. aut.
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proces pomôže stabilizácii a bezpečnosti Afganistanu. Mandát
vojsk ISAF, tak ako bol v septembri 2005 predĺžený BR OSN
s platnosťou do októbra 2006, je totiž v porovnaní s možnosťami koaličných vojsk značne obmedzený19. Ak berieme do úvahy
hlavnú potrebu juhu, ktorou je predovšetkým potláčanie teroristických aktivít Talibanu a ďalších skupín, rozmiestnenie vojsk
NATO nemusí vďaka súčasnému zníženiu počtov amerických
vojsk priniesť očakávaný efekt. Bolo by preto žiaduce, aby v čase
schvaľovania mandátu ISAF pre nové obdobie došlo k prehodnoteniu jeho súčasného obsahu a k posilneniu možností vojsk
misie. Hoci ide z pohľadu medzinárodnej politiky o veľmi citlivú
otázku, členské štáty NATO by mali na jej presadenie vynaložiť
primerané úsilie.
Na prípadnej zmene by malo mať záujem aj Slovensko vzhľadom na prítomnosť našej multifunkčnej ženijnej jednotky plniacej úlohy EOD (Explosive Ordnance Disposal). Našou snahou by
však mal byť posun z dôrazu finančne náročné a málo viditeľné
doplnkové činnosti k dôrazu na bojové operácie. A to aj so
zachovaním podielu zapojenia sa do EOD operácií, keďže SR
sa stáva vedúcou krajina NATO v tomto type operácií a je pochopiteľné, že aj v Afganistane chce mať zastúpenie práve
v tomto segmente.

Parlamentné voľby a ich dôsledky
Ako sa bude vyvíjať situácia na najnepokojnejšom „strategickom
ihrisku sveta“ však bude do veľkej miery závisieť nielen od toho,
ako si budú v najbližšom období počínať medzinárodné jednotky, ale najmä od výkonnosti a úsilia miestnej vlády a jej
administratívy. Tá zasa bude výrazne závisieť od budúcej spolupráce afganskej vlády a nového parlamentu, ktorý vzišiel z parlamentných volieb 18. septembra 200520,21. O 249 kresiel v dolnej komore parlamentu (Wolesi Džirga) sa uchádzalo viac ako
5 800 kandidátov (z toho približne desatina žien), každý formálne ako nezávislý. Hlasovanie teda neprebiehalo po straníckych, ale etnických líniách na základe popularity v jednotlivých
regiónoch. To je hlavný dôvod, vďaka ktorému do poslaneckých
lavíc na prvom rokovaní v decembri 2005 zasadla obdivuhodná
zmes bývalých členov protisovietskeho odboja, kmeňových vod-
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cov, ľudí napojených na ozbrojených bojovníkov, ako aj drogových priekupníkov, náboženských radikálov a bývalých či súčasných členov Talibanu22.
Predovšetkým kandidatúra (a v mnohých prípadoch aj volebný úspech23) talibanských predstaviteľov vzbudila značnú pozornosť. Táto paradoxná situácia je do veľkej miery zapríčinená
i prezidentom Karzajom a jeho plánom zapojiť bývalé zložky
Talibanu do verejného života v rámci štátnej administratívy. Podľa jeho názoru nie je totiž výzva predstaviteľom Talibanu na
pripojenie k vláde ničím iným, ako len snahou „zahojiť rany
minulosti“. Hoci niekoľkokrát zdôraznil, že osoby zodpovedné
za vážne porušenia ľudských práv budú takejto možnosti pozbavené, ich prípadný zoznam sa nikdy neobjavil [8].
Veľmi pochybne napokon vyznela aj snaha umožniť voličom
vyjadriť sa ku kandidačným listinám a prípadne dosiahnuť vyradenie „nevhodného“ kandidáta z volebného boja. Počas leta
totiž na tento účel vytvorená komisia zozbierala viac ako 1 100
sťažností proti vyše 550 kandidátom. Z nich bolo 208 obvinených z velenia alebo príslušnosti k ilegálnym ozbrojeným skupinám [20]. Keďže však v Afganistane neexistujú žiadne písomné záznamy o trestnej činnosti jednotlivých osôb z minulosti,
nebolo možné žiadneho kandidáta označiť za vinného v oblasti
konkrétnych kriminálnych aktivít alebo porušení ľudských práv.
Z toho dôvodu uvedených 208 kandidátov dostalo možnosť
buď sa zodpovedať zo svojej činnosti pred komisiou, alebo dobrovoľne odovzdať zbrane. Drvivá väčšina využila druhú možnosť, vďaka čomu sa síce podarilo vyzbierať viac ako štyri tisícky zbraní, v konečnom dôsledku však bolo vyradených z volieb len 11 kandidátov.
Volieb sa zúčastnilo okolo 6,4 mil. voličov, čím bola mierne
prekročená 50 % volebná účasť. Napriek obavám, že by stupňujúce sa násilie mohlo ohroziť volebný proces24, incidenty počas
volebného dňa nemali na voľby väčší dopad. Etapa sčítavania
hlasov, ktorá po nich nasledovala, však bola poznačená silnou
nedôverou plynúcou z množstva sťažností voči postupu regionálnych volebných komisií. Hoci podstatná časť sťažností
prichádzala od neúspešných kandidátov, ktorí neboli ochotní
uznať svoju porážku, vážne znepokojenie z volebných podvodov vyjadrila aj 120-členná misia pozorovateľov EÚ [5]. Voľby
ako celok však spochybnené neboli, v polovici novembra boli

8

22Približne

45 % kresiel
obsadili bývalí mudžáhidi,
20 % nezávislí, 20 % demokrati a intelektuáli a zvyšných 15 % príslušníci Talibanu a komunisti – pozn.
aut.

23Jedným z najznámejších
bývalých členov Talibanu,
ktorý sa stal poslancom nového parlamentu, je Maulví
Muhammadí, ktorý zastával
post guvernéra provincie
Bamján v čase, keď Taliban
nariadil zničenie dvojice
sôch Buddhu starých 1 500
rokov (marec 2001) – pozn.
aut.
24Počas niekoľkých týždňov
pred voľbami bolo zabitých
osem kandidátov – pozn.
aut.
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25Najvýraznejšie sa nálady
obyvateľstva prejavili v máji
2005 v reakcii na informácie
o znesvätení Koránu americkými vyšetrovateľmi vo
väznici na základni Guantanamo, ako aj o trýznení väzňov vojakmi USA vo väznici
v Bagrame. Protiamerické
demonštrácie s desiatkami
obetí na životoch sa konali
v mestách po celej krajine –
pozn. aut.
26Strategické

partnerstvo,
ktoré zavádza mechanizmy
pravidelnej spolupráce na
vysokej úrovni v politickej,
bezpečnostnej aj ekonomickej oblasti, bolo uzavreté
počas návštevy Hamída Karzaja v USA 22. – 23. mája
2005. Napriek tomu oficiálne vzťahy oboch štátov
poznačilo niekoľko udalostí:
konanie amerických vojakov popísané v poznámke
23, kritické Karzajove vyjadrenia na adresu amerického
postupu v rámci operácie Trvalá sloboda popísané v poznámke 16, resp. list diplomatov USA ministerke zahraničných vecí Riceovej
o neochote Karzajovej administratívy bojovať proti
produkcii drog – pozn. aut.

27Už v priebehu júna 2006
bola vyslaná tzv. rekognoskačná skupina OS SR do
Afganistanu z dôvodu preskúmania možnosti nasadenia transportnej vrtuľníkovej
jednotky. V tomto segmente
majú sily NATO nedostatkové kapacity a spôsobilosti
a tento náš možný príspevok
zabezpečí hodnotnejší vklad
do spoločného úsilia, než
je to v prípade malej letiskovej stavebnej roty na letisku v Bagrame – pozn.
oponenta.
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vyhlásené definitívne výsledky a o mesiac neskôr sa konalo prvé
zasadnutie parlamentu po viac ako 30 rokoch.
Zatiaľ je predčasné hodnotiť pôsobenie nového parlamentu
a jeho súčinnosť s prezidentom a jeho vládou. Komplikovaná parlamentná zostava však vytvára obavy, že plnenie vládneho programu,
ktorému okrem často zmieňovanej bezpečnosti dominuje snaha
o ekonomický rozvoj a posilňovanie vlády zákona, bude ťažšie ako
pred voľbami. Aj preto by malo medzinárodné spoločenstvo v najbližšom čase plne využívať svoje politické a diplomatické zručnosti
a snažiť sa modelovať v mnohých prípadoch príliš striktné postoje
jednotlivých poslancov. Poslúžiť na to môžu nielen bilaterálne stretnutia, ale aj zapojenie poslancov do aktivít na medzinárodnej úrovni
(na úrovni rozličných komisií, účasťou na konferenciách a pod.).
Hlavnú úlohu by pritom v tejto oblasti mali zohrať štáty EÚ. Povesť
a podpora USA medzi obyvateľstvom totiž v Afganistane počas
uplynulého 1 až 1,5 roka výrazne poklesla25, hoci na oficiálnej úrovni
uzavreli Kábul a Washington strategické partnerstvo26. Svoje miesto
v tomto procese môže nájsť aj SR, ktorá môže ťažiť z dobrej povesti svojej diplomacie.

Implikácie pre Slovensko
Nestabilita Afganistanu je hlavným cieľom Talibanu, resp. bojovníkov rôznych skupín zväčša označovaných spoločne ako alKáida. Mala by spôsobiť zvýšenú mieru medzinárodnej vo vzťahu k investíciám do krajiny a tým za (síce v súčasnosti nie veľmi
pravdepodobných, ale v budúcnosti nie úplne vylúčených) istých
okolností prevzatie moci týmito skupinami. Je teda vo všeobecnom záujme donorských štátov, aby nepodľahli prechodným neúspechom či výkyvom vo vývoji Afganistanu. Toto musíme mať
na zreteli aj pri posudzovaní situácie v Afganistane zo slovenskej
strany. Je nevyhnutné udržať vojenskú prítomnosť v krajine
a pokiaľ možno transformovať jej charakter smerom k väčšiemu
zapojeniu do bojových operácií27. V dlhodobých plánoch účasti
ozbrojených síl v operáciách krízového manažmentu treba pritom počítať s časovým rámcom 4 – 5 rokov, ako to stanovujú
prijaté dokumenty.
Slovensko však nemôže opomínať ani možnosti pomoci v oblasti hospodárstva. V súčasnom štádiu sa totiž rozvoj či utlmenie
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ekonomiky Afganistanu stávajú kľúčovými premisami, ktoré
určia ďalší trend vývoja krajiny. V tomto ohľade treba oceniť
asistenciu, ktorú SR vzhľadom na svoje kapacity v súčasnosti
Afganistanu poskytuje. Napriek tomu sa žiada využiť ďalšie
možnosti, ktoré sa v rámci príspevkov k hospodárskemu, spoločenskému a kultúrnemu vývoju pre SR naskytujú. Je nevyhnutné, aby sa okrem priamej vládnej pomoci, ktorú v súčasnosti
vláda SR zabezpečuje prostredníctvom rozvojového programu
Slovak Aid, naštartovali obchodné kontakty a zaistila tak nepriama podpora afganskému rastu. Zefektívňovanie pomoci SR musí pritom naďalej pokračovať vo veľmi úzkej spolupráci s ďalšími spojeneckými štátmi, predovšetkým s členmi EÚ.
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Úvod – vymedzenie regiónu a stručná deskripcia
Ťažisko príspevku je sústredené na regionálne mocnosti (Egypt
a Saudská Arábia) a krajiny, ktorých vývoj v roku 2005 bol, alebo
by v budúcnosti mohol byť spojený s bezpečnostnými rizikami
s potenciálnym dopadom aj na Slovensko ako člena EÚ a NATO.
Do spektra pozornosti tak patria aj napr. Sýria, Libanon, Jordánsko, Jemen a monarchie na východnom pobreží Zálivu1. Región
patrí do jednej zo zón na kontaktnej hranici euroatlantickej bezpečnosti medzi NATO a externým prostredím [1, s. 428].
Ministerstvo zahraničných vecí SR používa pre región, v ktorom sa uvedené krajiny nachádzajú, súhrnné označenie Blízky východ. Zvolenie tohto termínu je dané komparatívne a prakticky
[6, s. 4], nakoľko jeho používanie v historickom kontexte je nekonzekventné2. Umelým novotvarom je označenie širší Stredný
východ, samotná arabčina rozlišuje medzi Blízkym východom –
aš-Šark al-adní a Stredným východom – aš-Šark al-awsat [2, s. 129].
Euroamerický pohľad na región obsahuje rôzne klišé, ktoré
môžu mať negatívny dopad na jeho porozumenie. Napriek tomu,
že väčšina krajín v regióne je členom Ligy arabských štátov (LAŠ),
nevyplýva z tohto členstva nezlomná regionálna panarabská jednota. Krajiny Blízkeho východu sú členom aj iných medzinárodných organizácií (napr. Rady pre spoluprácu v Zálive – GCC či
Organizácie islámskej konferencie – OIK), ktorých význam môže
byť často nadradený panarabskej organizácii. Okrem historických
a geografických rozdielov sa jednotlivé krajiny výrazne líšia aj štá-

1Vzhľadom

k tomu, že Irán
nástojí na používaní označenia Perzský záliv, zatiaľ čo
arabské krajiny defenzívne
používajú označenie Arabský záliv, ako politicky korektné sa ujalo bezadjektívne označenie Záliv. Anglicizujúce ekvivalenty v slovenských médiách, ako napr.
Gulf, Golf, či dokonca Golfský záliv (!), sú iba prejavom
zlého prekladu – pozn. aut.

2Termín

Blízky východ pochádza, podobne ako Stredný východ, z dôb britského
impéria a je považovaný za
silne europocentrický. Pred
I. svetovou vojnou označovali Briti pojmom Blízky východ oblasť Balkánu a Osmanskej ríše, pod Stredný
východ zasa zahrnovali Perziu, Afganistan, strednú Áziu
a Kaukaz [18]. V júni 1939
umiestnili hlavný štáb velenia oblasti Stredného východu do Káhiry. Pod oblasť
spadal Egypt, Sudán, Palestína, Transjordánsko a Cyprus, od septembra 1939 aj
britské Somálsko, Aden, Irak
a pobrežie Zálivu. Pod velenie oblasti Blízkeho východu spadali od marca
1961 Cyprus, Malta, Líbya,
Tripolitana a Kyrenajka [19].

415

9

II. KAPITOLA – Ostatné krajiny Blízkeho východu

toprávnym usporiadaním, vrátane rozvinutosti parlamentarizmu
[8]. Populačné rozdiely jednotlivých krajín, ktorých obyvateľstvo
variuje od niekoľkých stoviek tisíc až po 75 mil. občanov, dokážu
potom pozoruhodne skresliť regionálne štatistiky chudoby či emigračných tendencií.
Regionálni členovia tiež nemajú vnútorne jednotný prístup
k tzv. arabsko-izraelskému konfliktu [3], ktorým bývajú často definované a na ktorý býva v externom prostredí redukovaná ich zahraničná politika. Konflikt tiež býva považovaný za náhradný
problém celého Blízkeho východu, pripomínajúc spor o prioritu
vajca alebo sliepky.
Región tiež nemožno považovať za islámsky monolit. Ak opomenieme, že v prevažne islámských krajinách regiónu žijú aj rôzne
menšinové kresťanské denominácie, samotný islám má tri hlavné
smery, v ktorých sú obsiahnuté viaceré právne školy, cesty a ľudové praktiky [8]. Väčšinový sunnitský islám nemá ani hierarchicky usporiadanú „cirkevnú“ štruktúru, ani centrálnu najvyššiu autoritu – kalifát bol oficiálne zrušený 23. marca 1924. O vnútorných politických napätiach islámu hovoria napr. aj výroky jordánskeho kráľa a egyptského prezidenta vyjadrujúce obavu z dominancie šíitov v Iraku ovplyvňovaných šíitskou velájat-e fakíh (vládou
duchovných) z Iránu. Pokiaľ sa však agresívnemu okruhu islámskych extrémistov podarí presvedčiť neislámske krajiny medzinárodného spoločenstva, že scestná ideológia3, s ktorou ich
extrémisti konfrontujú, je monolitným náboženstvom väčšiny
z 200 mil. Arabov, či 1,2 mld. muslimov [7, s. 41 – 42], hrozí
nebezpečný kolízny kurz, ktorý je primárnym cieľom al-Káidy.
3Egyptský

veľký muftí A. Goma´a na seminári „Islám,
umiernenosť a extrémizmus“ vylúčil dialóg s extrémistami, ktorých podľa neho treba ubičovať a fyzicky
zlikvidovať – pozn. aut.

4Šám

(aš-Šám), t. j. Sýria,
Damask [2, s. 124], v širšom
význame Syropalestína –
pozn. aut.

5Mašrik,

po arabsky východ,
t. j. krajiny arabského východu/Orientu [2, s. 129];
v protiklade k Maghribu (západu) ide najmä o krajiny
Arabského polostrova.
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Bezpečnostné riziká regiónu
Bezpečnostné riziká regiónu sa dajú teoreticky rozdeliť na
aktuálne a nastupujúce. Nakoľko je Turecko riadnym členom
NATO a potenciálnym členom EÚ, riziká v oblasti Šámu4 sa
bezprostredne týkajú, resp. sa ešte vo väčšej miere budú týkať aj
SR. Zdanlivo menší dopad by mali mať na Slovensko riziká z oblasti Mašriku5, no vzhľadom na strategický a ekonomický potenciálu tejto oblasti je takéto hodnotenie relatívne.
Hierarchia rizík nie je jednoznačná. Z integrovaného pohľadu
sa medzi aktuálnymi rizikami ako najproblematickejšie javia poli-
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tické deficity (medzi nimi najmä autoritarizmus, korupcia a porušovanie ľudských práv), bezpečnostné hrozby (najmä ozbrojené
konflikty, terorizmus a nukleárne programy) a sociálne výchylky
(najmä islámsky fundamentalizmus a negramotnosť). Zo strednodobého výhľadu patria k nastupujúcim rizikám nezamestnanosť
a ekonomická emigrácia, úzko spojené s populačnou explóziou,
dezertifikáciou a limitovaným prístupom k vodným zdrojom.
Otázka presného vymedzenia hraníc sa stane urgentnou v závislosti od ubúdajúcich zdrojov ropy a zemného plynu.

Egypt
Egypt ako populačne najväčšia a politicky najvplyvnejšia arabská
krajina je v regióne pozorne sledovaná. Rok 2005 bol v Egypte
rokom volebným – konali sa tu prezidentské aj parlamentné voľby. Po novelizácii (primárne) článku 76 ústavy si mohli občania
prvý raz v moderných dejinách zvoliť prezidenta z viacerých kandidátov. Dovtedajší spôsob výberu sa konal referendom potvrdzujúcim jediného kandidáta parlamentu, čiže väčšinovej strany.
Vo voľbách sa zúčastnilo cca. 23 % z takmer 32 mil. oprávnených
voličov. Víťazom sa stal doterajší prezident Husní Mubárak, kandidát vládnej Národnej demokratickej strany (NDS), so 6 316 784
hlasmi. Z 9 protikandidátov sa najlepšie umiestnili Ajman Núr,
z novej strany al-Ghad (Zajtrajšok), s 540 405 hlasmi a Noma´an
Goma´a, predseda najstaršej egyptskej strana al-Wafd al-Gedíd
(Nová delegácia), s 208 891 hlasmi. Zvyšní kandidáti neprekročili
hranicu 30 tisíc hlasov. Niekoľko mesiacov po voľbách skončili
A. Núr aj N. Goma´a vo väzení. Núr bol odsúdený na 5 rokov za
falšovanie podpisov predložených pri registrácii strany a N. Goma´u čaká súd za násilné obsadenie ústredia jeho strany.
V trojkolových parlamentných voľbách síce zvíťazila NDS
(311 mandátov), avšak k jej väčšine prispeli neposlušní členovia,
ktorí kandidovali ako nezávislí proti oficiálnym kandidátom strany a neskôr boli kooptovaní do parlamentného klubu. Ako nezávislí sa do parlamentu dostali aj členovia nelegálneho, ale tolerovaného islámistického hnutia Muslimské bratstvo (al-Ichwán almuslimín), ktorí získali v 454-mandátovej dolnej komore parlamentu (Madžlis aš-Ša´ab) až 88 miest. Obavy z ďalších ziskov
Bratstva viedli v apríli 2006 k dvojročnému odloženiu obecných
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6Z

opozície predchádzajúceho parlamentu dosiahol
Nový Wafd 6 kresiel, Tagammu 2, Ghad 1 a Násirovská socialistická strana žiadne – pozn. aut.

7Diskusia

s autorom v apríli

2006.
8Viď

zmienený vývoj v Novom Wafde a dlhodobú krízu v Liberálnej strane (Hizb
al-Ahrar) – pozn. aut.
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volieb! Ani na jedných voľbách za nezúčastnili medzinárodní pozorovatelia a na ich priebeh dohliadali sudcovia. Dvaja z nich
poukázali na niektoré nerugulérnosti priebehu volieb, ktoré boli
najmä v posledných dvoch kolách poznačené násilnosťami. Obaja sudcovia boli postavení pred disciplinárnu komisiu a na ich
obranu sa konali do júna 2006 viaceré demonštrácie, proti ktorým
prekvapivo tvrdo zasiahla bezpečnosť. K protestom sa pripojili
tichou formou aj ďalšie stovky sudcov, žiadajúce väčšiu nezávislosť svojho stavu v novelizácii príslušného zákona.
K prekvapivému výsledku Ichwánu v parlamentných voľbách
prispelo viacero faktorov. Patrí k nim únava z desaťročí sa opakujúcich sľubov NDS. Muslimskí bratia síce miesto konzistentného
programu ponúkajú iba hmlisté heslá typu „Islám je riešenie“, ale
tento nedostatok, ktorý menej vzdelané vrstvy ani neregistrujú,
suplujú hmatateľnými sociálnymi programami. Naviac umiernená rétorika ich súčasného „najvyššieho (sprie)vodcu“ Muhammada Akefa, ktorý používa nielen moderné komunikačné prostriedky (napr. webová stránka), ale aj moderné termíny ako demokracia, tolerancia či boj proti korupcii, utvrdzujú aj vzdelanejších voličov v presvedčení, že zo strany hnutia im nehrozí totalitarizmus
ani extrémna militantnosť. Voliči hnutia sú naviac disciplinovaní
a voľby neignorujú.
Voľby vypuklo ukázali dlhodobo klesajúci záujem o sekulárne
opozičné strany6, ktoré sa naviac v rôznych kombináciách uchádzali a uchádzajú o podporu Muslimských bratov. Nový Wafd
obvinil svojho odštiepenca A. Núra, že umiestnenie v prezidentských voľbách získal iba vďaka podpore Bratstva, ktoré nepostavilo (z technických i politických dôvodov) vlastného kandidáta. Výsledky parlamentných volieb priniesli ešte väčšie sklamanie strán.
Zbeh z politického výboru NDS, Usáma al-Ghazálí Harb vysvetľuje daný stav ako dôsledok absencii demokratickej atmosféry
v EAR, kde sa bráni opozičným stranám slobodne rozvíjať svoju
činnosť7. Logický argument však úplne nevysvetľuje úspechy Muslimského bratstva, ktoré nielenže pôsobí v rovnakej atmosfére, ale
dokonca v tolerovanej ilegalite. Dôvody asi možno skôr hľadať vo
vedení sekulárnych politických strán, ktoré neholdujú vnútrostraníckej demokracii8 a naviac myšlienky a programy (až na výnimky)
priemerne 70-ročných predsedov sa spravidla neprekrývajú s myšlienkovým svetom 20 – 30-ročných (z veľkej časti nezamestnaných) ľudí, ktorí tvoria nadpolovičnú väčšinu egyptskej populácie.
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Volebné úspechy islámistov, ktoré sa neobmedzujú iba na
Egypt, ale sú viditeľné aj v ďalších arabských, resp. islámskych
krajinách, znepokojili okrem lokálnych vlád aj predstaviteľov svetových mocností. Najmä USA, ktoré intenzívnejšie pociťujú svoju energetickú naviazanosť na región a majú v ňom najväčší
vplyv, zmenili svoju politiku a začínajú opäť klásť väčší dôraz na
blízkovýchodnú stabilitu než na blízkovýchodnú demokraciu9.
Táto zmena sa odráža aj na postupe egyptskej vlády, ktorá začína
hovoriť o nenáhlení politických zmien a prehodnotení smerovania reformy10. Na rozdiel od roku 2005, kedy sa najmä v Káhire
konali časté a nepotláčané demonštrácie, v januári 2006 obnovená
vláda A. Nazífa začína opäť používať tvrdý postup voči demonštrantom. Egyptský Madžlis naviac odsúhlasil 30. apríla 2006 návrh prezidenta na ďalšie predĺženie výnimočného stavu, pokiaľ
nebudú prijaté a zavedené protiteroristické zákony, t. j. minimálne
o dva roky.
Hrozba islámistickej totality je využívaná aj inými režimami
v regióne na elimináciu tlaku na politické reformy. Metódy, ktoré
sú proti islámistom používané, však nie sú totožné. Egypt používa metódu cukra a biča. Sporadicky sprísňuje opatrenia voči Muslimským bratom a na druhej strane prepúšťa z väzení zmierených
militantov11. S odvolaním sa na ústavu naviac nepripúšťa registráciu žiadnej politickej strany s náboženskou platformou12.
Táto taktika nie je schopná úplne zabrániť vzniku stále nových,
aj keď počtom menších extrémistických skupín. Dokazujú to
nielen teroristické útoky skupiny Tawhíd wa’l-džihád na Sinaji
(VII/05 a IV/06), ale aj „rodinné“ útoky v Káhire (IV/05)
a zatknutie 22 členov novej skupiny al-Ta´efa al-mansúra taktiež
v Káhire (IV/06). Tento problém preto nie je riešiteľný iba politicky a bezpečnostne, ale je potrebný synergický prístup v sociálnej (vzdelávanie13, znižovania analfabetizmu14) a ekonomickej
oblasti15 reflektujúci regionálny pohľad na korene terorizmu [10].
Teroristické hrozby a politické deficity vyvolávajú zmiešané postoje k jadrovým programom v regióne. Ako signatári NPT majú
krajiny legitímne právo na mierové využitie jadrovej energie a generálny tajomník LAŠ A. Músa dokonca vyzval arabské krajiny,
aby urýchlili postup k takémuto využitiu. Minister energetiky EAR
Hassan Júnes informoval [16], že EAR sa síce zaujíma o mierové
využitie jadra, avšak prioritnejšie o plyn. Existujú však obavy, že
prípadné získanie jadrových zbraní Iránom by mohlo negatívne

9

9Podľa

prednášky C. Riceovej na AUC (jún 2005) sa
USA v minulých 60 rokoch
sústredili na udržiavanie stability na úkor demokracie.
Súčasná US politika sa však
zameriava na podporu demokracie [5].

10Vystúpenie premiéra EAR
A. Nazífa na blízkovýchodnom Svetovom ekonomickom fóre v máji 2006 [14].
11Vláda

mala v apríli a máji
2006 prepustiť 950 uväznených členov el-Gama´a elIslámíja – pozn. aut.

12Preto zlyhal v roku 2006
už štvrtý pokus strany alWassat získať počas 10 rokov registráciu – pozn. aut.
13Zmena

školských kurikúl
bude diskutovaná počas konferencie LAŠ v septembri
2006 – pozn. aut.

14Egypťania

údajne minú
ročne miliardy libier na
predpovedanie budúcnosti
a exorcizmus. V krajine pôsobí asi 1/4 mil. pokútnych
mágov, u felláhov (roľníkov)
bolo zistených až 274 rôznych povier – pozn. aut.

15Podľa Svetovej banky musia arabské štáty do roku
2020 vytvoriť 90 mil. pracovných príležitostí – pozn.
aut.
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ovplyvniť situáciu, najmä keď má Egypt s Iránom dlhodobo
chladné vzťahy a situáciu vyostruje aj zverejňovanie správ o iránskom nákupe rakiet s dostrelom 2 500 km. V dôsledku toho údajne Izrael zintenzívnil snahu vyvinúť alebo získať rakety, ktoré by
mali väčší ako doteraz disponibilný rádius 300 km. Takýto vývoj
by mohol spôsobiť regionálne preteky v zbrojení.

Kráľovstvo Saudskej Arábie (KSA)
Aj v ďalšej regionálnej mocnosti priniesol rok 2005 významné
zmeny. Vo februári došlo najprv k zmenám na čele šiestich rezortov. Dôležitým posunom boli voľby do obecných rád, ktoré
sú poradnými orgánmi hláv 13 správnych oblastí (guvernérov)
menovaných kráľom. Obecné rady bývali tiež plne menované,
zmena nastala pri doplňovaní polovice ich obsadení. Do trojkolových volieb (február – apríl 2005), sa zaregistrovali iba 3 %
populácie. O asi 600 postov sa celkom uchádzalo cca. 8 800 kandidátov, najúspešnejší boli kandidáti s islámistickou podporou.
Z tohto dôvodu sa najvyšší politickí predstavitelia neponáhľajú
s rozšírením inštitútu volieb na ďalšie oblasti.
V apríli bola (štvrtýkrát) rozšírená (na 150 osôb) Poradná rada
(Madžlis aš-Šurá), parlamentu podobný poradný orgán vlády. Jej
členovia nemajú zákonodarnú moc a sú menovaní kráľom na
4 roky. Šíitska menšina je zastúpená 4 členmi, ženy zastúpenie
nemajú. Význam inštitúcie posilňujú v poslednej dobe vystúpenia európskych štátnikov (v marci 2006 po prvýkrát francúzsky
prezident J. Chirac, po ňom rakúsky prezident H. Fischer).
Dňa 1. 8. 2005 skonal saudský kráľ Fahd ibn Abdulazíz
as-Saúd. Za nástupcu na tróne bol potvrdený jeho nevlastný brat,
korunný princ Abdulláh ibn Abdulazíz as-Saúd. Novým korunným princom sa stal minister obrany, princ Sultán ibn Abdulazíz as-Saúd. V niekoľkodňovom ceremoniáli baj´a získal nový
kráľ prísľuby oddanosti od významných predstaviteľov saudskej
spoločnosti, pričom viacerí predstavitelia vyzvali k podpore kráľa
ako k náboženskej povinnosti sankcionovanej stratou viery. Kráľ
Abdalláh (*1923) je jedným zo 44 synov zakladateľa kráľovstva,
Abd al-Azíza al-Saúda. Na rozdiel od svojho predchodcu nepatrí
medzi vplyvných 7 synov obľúbenej manželky Abd al-Azíza alSaúda, Hassy as-Sudajríovej (tzv. sudajrijská sedmička), ktorí kon420
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trolujú rezorty obrany a vnútra. Kráľ nemôže vládnuť bez podpory konzervatívnej sudairijskej vetvy a preto nemožno očakávať
zásadné zmeny politiky, skôr pokračovanie kurzu posledných
10 rokov.
Významnú hrozbu pre stabilitu krajiny predstavujú teroristické
skupiny, ideologicky vychádzajúce z wahhábovskej interpretácie
najprísnejšej hanbalovskej právnej školy islámu [8]. Po útokoch
z 11. septembra 2001, na ktorých sa podieľalo až 15 saudských teroristov, bolo kráľovstvo vystavené reformnému tlaku. Tlak vychádzal z predpokladu, že implementácia zmien by mohla utlmiť
vplyv militantných síl. Spoločenská situácia v KSA je však komplikovaná faktom, že wahhábizmus je jedným zo zdrojov legitimity súčasnej dynastie. Jej zakladateľ vypudil mekkánskych hášimovských šarífov a stal sa ochrancom posvätných miest islámu.
Saudská Arábia (a ďalšie islámske krajiny) odmieta spájanie terorizmu a náboženstva – najvyššia saudská náboženská autorita, veľký muftí, odsúdil terorizmus. Úrady otvorene vystúpili proti militantom (z al-Káidy) v máji 2003, po samovražednom útoku v Rijáde, čím sa začala aj rozsiahla protiteroristická kampaň. Rok 2005
nebol poznačený teroristickými útokmi16, bezpečnostné sily sa
sústredili skôr na preventívnu elimináciu militantov uvedených
v troch zoznamoch (posledný z júna 2005). Vo februári zorganizovalo KSA konferenciu zameranú na boj proti terorizmu a úlohu
OSN. Následne vyzvalo na vytvorenie Medzinárodného centra
(OSN) na boj s terorizmom, ktoré by bolo strediskom výmeny informácií slúžiacich aj na predchádzanie útokov.
V apríli 2005 sa objavili informácie o rokovaniach medzi KSA
a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Ich
výsledkom mal byť podpis tzv. protokolov NPT o malých množstvách17. KSA odmieta plány na vývoj jadrových zbraní a priznáva iba existenciu malého výskumného reaktora z roku 1970. Otázkou však zostáva, aký dopad bude mať na vývoj v regióne iránsky
jadrový program. Irán presviedča susedov, že ho história kvalifikuje ako dobrého suseda a jeho jadrový program je mierový. No aj
mierový program v seizmickej zóne obzvlášť znepokojuje napr.
SAE. Naviac by sa v prípade eskalácie situácie terčom odvetných
opatrení Iránu mohli stať členovia GCC, na ktorých území sa
nachádzajú vojenské zariadenia či jednotky USA.
KSA je dlhodobým strategickým partnerom USA v oblasti,
v ktorej USA prevzali zodpovednosť za bezpečnosť po stiahnutí

9

16Predposledný

útok sa
udial v decembri 2004 na
ministerstvo vnútra v Rijáde
a zatiaľ posledný vo februári
2006 na rafinériu v Abkaiku
– pozn. aut.

17Protokoly oslobodzujú od
povinnosti deklarácie vlastníctva menších množstiev
uránu a plutónia. Umožňujú
tiež pracovať na jadrových
zariadeniach až do doby
6 mesiacov pred ich uvedením do činnosti – pozn. aut.
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18Ako

pútnici do Mekky
navštevovali KSA v 2003 –
2005 a vytrácali sa z hotela
niekedy až na 3 týždne. KSA
malo spolufinancovať pakistanský jadrový program
a saudskí vedci mali pracovať v Pakistane od r. 1995
[11].

19KSA obvinilo Líbyu, že
v roku 2003 pripravovala
atentát na súčasného kráľa.
Líbya zasa obvinila KSA, že
podporuje opozíciu, ktorá
v Londýne v júli 2005 diskutovala o zvrhnutí režimu –
pozn. aut.
20Hlavnými politickými prúdmi v parlamente sú protisýrska „Budúcnosť“ vedená
S. al-Harírím (prevažne sunniti), Progresívna socialistická strana W. Džumbláta
(drúzi) a Libanonské sily
S. Džaadžaa; prosýrska je
šíitska Božia strana (Hizb
Alláh) a Slobodné vlastenecké hnutie gen. M. Auna
(maroniti) – pozn. aut.
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sa Veľkej Británie v roku 1971. Aj keď sa krajiny oblasti usilujú
o istú formu kolektívnej bezpečnosti (spoločné jednotky GCC
Peninsula Shield) a sú aj objektom iránskych návrhov kolektívnej
bezpečnosti, prítomnosť a úloha USA sú zatiaľ nespochybniteľné [9]. Nakoľko je však jadrová politika v regióne nekonzistentná (India, Pakistan, Izrael), viaceré krajiny môžu byť vystavené pokušeniu získať jadrové zbrane. V apríli 2006 sa objavili
správy, že KSA pracuje na tajnom jadrovom programe s pomocou pakistanských odborníkov18. KSA aj Pakistan odmietli správy ako úplne nepodložené a odporujúce ich politickým cieľom.
Napriek integračnému úsiliu v GCC nie sú ani vzťahy medzi
členskými štátmi úplne bezproblémové. Viaceré členské štáty
(napr. KSA, SAE a Omán) nemajú navzájom vysporiadanú otázku štátnych hraníc, čo má dopad nielen na postup proti nečlenom GCC (napr. spor SAE a Iránu o 3 ostrovy), ale aj na ekonomické plány. KSA nesúhlasí s plánom SAE a Kataru vybudovať
medzi nimi most, nakoľko by zasahoval do teritoriálnych vôd
v chápaní KSA. „Prečisťovanie arabskej atmosféry“ však nie je
limitované iba na susedné štáty – v roku 2005 pokračovali aj diplomatické spory medzi KSA a Líbyou19.

Libanon, Sýria a Jordánsko
Egypt a KSA boli v roku 2005 popri Francúzsku a USA najdôležitejšími aktérmi vplývajúcimi na vzťahy medzi Sýriou a Libanonom. Vojenská a bezpečnostná prítomnosť Sýrie v Libanone, ktorá je sýrskou stranou odvodzovaná z Taífskej dohody,
bola už pred atentátom na bývalého premiéra al-Harírího vystavená rastúcej kritike. Atentát predstavoval bod zvratu, od
ktorého sa odvíjalo intenzívne zaangažovanie medzinárodného
spoločenstva, schválenie rezolúcie BR OSN č. 1559 a následný
odchod sýrskych jednotiek z Libanonu. Sýria však svojim
odchodom úplne nestratila vplyv na Libanon. Ukázali to aj 4-kolové parlamentné voľby (29. 5. – 19. 6. 2005), v ktorých sa práve
vzťah k Sýrii ukázal ako dôležitý fenomén formujúci dovtedy
bezprecedentné koalície. Na voľbách usporiadaných podľa kritizovaného zákona z roku 2000 sa zúčastnilo 42,9 % oprávnených
voličov, ktorí zvolili 111 poslancov 128-miestneho parlamentu20.
Protisýrska koalícia zvíťazila a získala kontrolu nad takmer
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90 mandátmi. Po vytvorení novej vlády sa vyostrili vzťahy
s prezidentom E. Lahúdom a napätie sa prenášalo aj na medzinárodnú scénu (napr. LAŠ). V záujme upokojenia situácie, na
ktorej sa podpísalo aj niekoľko atentátov, inicioval v marci 2006
predseda parlamentu N. Birrí tzv. národný dialóg, ktorý má byť
fórom pre hľadanie kompromisu 14 zoskupení v najdôležitejších
sporných otázkach: obnovenie diplomatických stykov a vymedzenie hraníc so Sýriou, odzbrojenie milícií (požiadavky rezolúcií
OSN) a odstúpenie prezidenta21. Ako potvrdil aj chartúmsky
summit LAŠ, arabské krajiny podporujú dialóg libanonských
strán a nechcú doň zasahovať. Ešte pred národným dialógom
ponúkla Saudská Arábia Libanonu a Sýrii plán na zníženia napätia v bilaterálnych vzťahoch.
Medzinárodný tlak na Sýriu súvisiaci s vyšetrovaním atentátu na
al-Harírího a plnením rezolúcie 1559 medzičasom poľavil. Jednak
vďaka medzinárodnej situácii (iránsky jadrový program atď.), jednak vďaka upokojeniu atmosféry po výmene na poste vedúceho
vyšetrovacej komisie. D. Mehlis odstúpil koncom roka 2005
a nahradil ho S. Brammertz, ktorého správa z marca 2006 bola aj
Sýriou prijatá ako profesionálna. Ďalšie rezolúcie OSN síce predpokladajú trestný postih osôb zodpovedných za atentát (1664)
a vyzývajú k nadviazaniu sýrsko-libanonských diplomatických vzťahov a demarkácii hranice (1680) v oblastí fariem Šeba, ale nehrozia
fatálnymi sankciami. Sporadicky je pripomínaná potenciálna nebezpečnosť režimu22. Postoje Sýrie k Libanonu sú nejednoznačné. Na jednej strane pozýva libanonskú vládu na rokovania do Damasku a odstraňuje pieskový val pri spoločnej hranici [4], na druhej strane hrozí vojenským súdom libanonskému politikovi23.
Vnútropolitická situácia v Sýrii bola čiastočne ovplyvnená výmenou na mieste emigrovaného viceprezidenta24, ktorý sa následne začal venovať spolupráci so zahraničnou opozíciou. Aktivizovať sa začalo aj domáce Muslimské bratstvo podnietené
úspechmi islámistov v susedných krajinách. Režim však proti
nemu zakročil. Z Damasku však naďalej pôsobí exilové vedenie
palestínskeho Hamásu a ďalších skupín, ktoré sú na zozname
teroristických organizácií USA. Ich pôsobenie udržiava napätie
v bilaterálnych vzťahoch Sýrie s USA (a sprostredkovane s Izraelom) a v poslednej dobe spôsobuje napätie aj vo vzťahu k Jordánsku. To obvinilo Hamás, že sa snažil v Jordánsku naverbovať
aktivistov na vojenský výcvik v Sýrii a Iráne a zhromažďoval

9

21Na

otázke odstúpenia prezidenta sa nedohodlo ďalšie
kolo dialógu 23. mája 2006.
Prezident Lahúd sa asi udrží
až do konca svojho obdobia
v roku 2007 [4].

22CIA mala uviesť, že sprostredkujúca pakistanská skupina ponúkla Sýrii čínsku
nukleárnu technológiu [15].
23Podľa platnej bilaterálnej
dohody by mal Libanon
vydať sýrskym úradom W.
Džumbláta za nabádanie
USA k vojenskému útoku na
Sýriu [12].
24Namiesto

A. Chaddama
boli menovaní bývalý minister ZV F. al-Šara´a a N. alAttarová – pozn. aut.
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25Jordánsko následne zrušilo plánovanú návštevu palestínskeho ministra ZV
H. al-Zahara, ktorá mala byť
prvou návštevou predstaviteľa Hamásu od roku 1999.
Hamás jordánske tvrdenia
odmietol a interpretoval ich
ako zámienku Jordánska pre
izoláciu Hamásu pod tlakom USA [13].
26Vo voľbách v júni 2003
získal FIA historicky najmenej mandátov – 20 z celkových 110 – pozn. aut.
27Jordánsko

sa tiež obáva
tlaku na jeho spojenie so
Západným brehom, preto
vyhlasuje, že „nemá na
Z. brehu zvláštnu agendu
ani zámery“ [12].

28Kráľ Abdulláh II. vyjadril
v máji 2005 KSA poďakovanie za podporu a pomoc
pri ekonomickom rozvoji.
KSA poskytuje Jordánsku od
začiatku vojny v Iraku (marec 2003) grant 50 000 barelov ropy denne (t. j. hodnota cca 1,3 mld. USD ročne pri cene 70 USD/barel).
Grant mal vypršať koncom
apríla 2005 a preto bolo jeho predĺženie jedným z najvýznamnejších bodov programu bilaterálneho stretnutia – pozn. aut.
29Pred nastolením republiky
v 1962 vládol v severnom
Jemene niekoľko storočí zaidijský imám – pozn. aut.
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zbrane pašované zo Sýrie s cieľom zaútočiť na jordánsky režim25.
Jordánsko je značne znepokojené možnými dôsledkami jednostranného plánu izraelského premiéra E. Olmerta do roku 2010
stanoviť hranice Izraela a Palestíny. V prípade absencie dohody
by vykonávanie plánu mohlo spôsobiť nebezpečnú reakciu medzi
palestínskym obyvateľstvom Jordánska, ktoré predstavuje nadpolovičnú väčšinu populácie. Naviac parlamentný26 islámistický
Front islámskej akcie, politický reprezentant Muslimského bratstva, má významný vplyv na palestínsku populáciu. Preto jordánsky
kráľ Abdulláh II. vyzýva k dosiahnutiu mierovej dohody, nakoľko
o dva roky by už nemuseli mať Palestínčania o čom rokovať27.
Jordánske aktivity v palestínskej otázke sú však podmienené aj
súhlasom Saudskej Arábie, od ktorej sponzorstva závisí jordánska energetická bezpečnosť28.

Ďalšie krajiny Arabského polostrova – Jemen
a Kuvajt
V Jemene pokračovali aj v roku 2005 zrážky armády s prívržencami nebohého Husajna al-Húthího. Jeho islámistická organizácia
aš-Šáb al-Mu´men (Mladí veriaci) je spojená so zaidijskou šíitskou
vetvou, bez väzieb na al-Káidu. Prezident A. Sálih obvinil v máji
2005 skupinu, ktorá má bašty v severnej provincii Sa´ada, že chce
zvrhnúť republikánsky režim a preto organizuje sprisahania29.
Pokračovali tiež súdne procesy s viacerými osobami podozrivými
z teroristickej činnosti a spojenia s al-Káidou a v marci 2006 bol
oznámený útek 23 členov al-Káidy z väzenia jemenskej tajnej
služby. Dôležitý vplyv na niektoré vnútro- a zahraničnopolitické
problémy má parlamentná islámistická strana Isláh. V septembri
2006 sa napätím očakávajú prezidentské voľby, v ktorých neprejavil záujem kandidovať doterajší prezident. Očakáva sa však, že
podobne ako v minulosti svoju kandidatúru oznámi po „spontánnych apeloch verejnosti“.
Na rozdiel od Saudskej Arábie neprebehlo v Kuvajte následníctvo hlavy štátu tak hladko. Po smrti amíra šajcha Džábira alAhmada al-Sabáha (15. január 2006) sa po bezprecedentnej
abdikácii jeho chorého nástupcu stal 25. januára 2006 novým
amírom šajch Sabáh al-Ahmad al-Sabáh. V máji 2006 vznikla
parlamentná kríza spôsobená najmä sporom o návrhu zákona
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o zmene počtu volebných obvodov. Amír v dôsledku toho rozpustil 50-mandátový parlament, v ktorom mali významné zastúpenie islámisti30. Predčasné parlamentné voľby by sa mali v Kuvajte konať 29. júna 200631.

Implikácie pre Slovensko
Blízky východ je už pomerne dlhú dobu neuralgickým bodom
svetovej politiky a bezpečnosti. Problémy krajín regiónu majú zákonite vplyv aj na okolité oblasti. Svojim členstvom v NATO
a EÚ sa SR priblížila k tomuto regiónu a aj jeho problémom.
Väčšina z nich síce nemá bezprostredný dosah na územie SR, ale
udržanie tohto stavu si nevyhnutne vyžaduje efektívnu spoluprácu SR so spojencami a medzinárodným spoločenstvom.
1. Medzinárodný terorizmus ako jeden z najakútnejších fenoménov bezpečnosti spojených s regiónom nie je možné potlačiť iba silovými prostriedkami. Je potrebné poznať jeho
príčiny a snažiť sa ich eliminovať. V rámci možností SR je
prispieť k týmto potrebám podporou a rozvojom odborných kapacít na akademickej i odbornej bezpečnostnej úrovni, ktoré budú môcť pristupovať k fenoménu na základe
praktickej znalosti jazykov a reálií. Na základe ich expertízy
je potom možné voliť ďalšie konkrétne postupy.
2. Podobne je potrebné rozvíjať odborné kapacity zaoberajúce
sa islámom a stále vzrastajúcim fenoménom islámizmu. Ich
výsledky môžu byť prakticky využiteľné nielen pre jednotky
OS SR pôsobiace v islámskych krajinách, ale aj pri širšej bilaterálnej alebo multilaterálnej interakcii s regiónom. Umožní sa tak predísť pojmovým a obsahovým zjednodušeniam
problémov, nežiadúcim eskaláciám, dodatočným obranným
reakciám (ako ukázala kauza karikatúr proroka Muhammada) a zaujať viac proaktívny postoj.
3. V budúcnosti je možné očakávať tlak na rozšírenie úloh
NATO [17]. V tejto súvislosti je reálna aj intenzívnejšia interakcia s krajinami Blízkeho východu (viď stretnutie NATO
so 7 stredomorskými partnermi v apríli 2006 v Rabate). Navrhované rozšírenie expertných kapacít by mohlo pomôcť
SR primerane reagovať aj na takýto vývoj situácie.

30Islámisti

získali 21 kresiel,
stúpenci vlády 14, liberáli
3 a nezávislí 12 kresiel –
pozn. aut.

31Vo

voľbách z 2. júna 2005
sa obsadzovalo 10 mandátov, 6 menoval amír. Väčšinu (6 kresiel) získali kandidáti kmeňov, účasť voličov
nepresiahla 50 % – pozn.
aut.
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4. SR by mala zachovať, prípadne ďalej rozširovať, svoj podiel
na medzinárodných mierových aktivitách v krajinách regiónu (v súčasnosti iba Golanské výšiny).
5. Ako člen MAAE a BR OSN sa SR podieľa na medzinárodnom systéme kontroly šírenia a využitia jadrových technológií. Je dôležité, aby tento systém naďalej riešil sporné otázky rokovaniami a vybalansovaným prístupom k jeho zmluvným aj nezmluvným subjektom.
6. V neposlednom rade by SR mala pokračovať, a to najmä
prostredníctvom EÚ (napr. spoluprácou na akčných plánoch ENP), v pôsobení na šírenie nielen demokratických
mechanizmov, ale aj demokratickej kultúry vo významných
krajinách Blízkeho východu.
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Úvod
V problematike energetických surovín sa odzrkadľujú mnohé základné problémy súčasného sveta, a to nielen problémy ekonomické, ale spolu s nimi i závažné otázky medzinárodnopolitického charakteru.
Absolútna závislosť sveta 21. storočia na energii posúva problematiku zabezpečenia energetických dodávok do politickej a bezpečnostnej roviny. Evidentné úsilie mocností získať vplyv a kontrolu nad zásobami a transportnými cestami energetických surovín generuje v rovine medzinárodných vzťahov množstvo napätia a problémov. Energetické suroviny sa stali trvalou súčasťou
geostrategických úvah.
V dôsledku neskoršieho oslobodenia spod koloniálnej nadvlády (60. – 70. roky) prikročila subsaharská Afrika k pokusom
o moderný ekonomický rast a industrializáciu podstatne neskôr
ako iné makroregióny. Subsaharská Afrika skutočne pripomína
kolónie na prelome 19. a 20. storočia. Aj tento región sa však začína prebúdzať a od polovice 90. rokov vykazuje podstatne vyšší
rast ako v predchádzajúcich obdobiach. Významne postupujú aj
integračné procesy, čo ilustruje aj transformácia Organizácie africkej jednoty na Africkú úniu, ktorá prišla s obrovskými ambíciami – spoločný trh, spoločná mena, centrálne banka, jednotná
legislatíva, spoločná zahraničná a obranná politika atď. Napredujú aj regionálne integračné procesy – Zväz arabského Maghribu
(Union de Arabe Maghrib – UAM), Hospodárske spoločenstvo zá429
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1Pre ilustráciu rastu inštitucionálnych väzieb môžeme
menovať ďalšie organizácie:
Hospodárske spoločenstvo
stredoafrických štátov (Communauté Économique des
États de l´Africe Centrale –
CEEAC), Stredoafrické ekonomické a menové spoločenstvo (Communauté Économique et Monetaire de l´ Africe
Centrale – CEMAC), Ekonomické spoločenstvo štátov
Veľkých jazier (Communauté Économique des. Pays des
Grands Lacs – CEPLG), Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (South African Development Community – SADC),
Juhoafrická colná únia (South
African Customs Union –
SACU), Spoločný trh pre východnú a južnú Afriku (Common Market for South and
East Africa – COMESA), Východoafrické spoločenstvo
(East African Community –
EAC) – pozn. aut.
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padoafrických štátov (Economic Community of West African States
–ECOWAS), Západoafrická colná a menová únia (Union de Économique et Monetaire Ouest Africaine – UEMOA) a i1. Vývoj integrovaných systémov je nesmierne dynamický. Vzniká množstvo
nových systémov, pričom k vytváraniu nových systémov dochádza aj vo vnútri existujúcich veľkých systémov, menšie systémy sa
prevrstvujú rozsiahlejšími systémami, jednotlivé integrované systémy prechádzajú vnútornými transformáciami. Dosiahnutá úroveň integračných vzťahov je pritom veľmi rozmanitá a podobné
je to aj v prípade deklarovaných cieľov.
Na výrobe elektrickej energie sa najviac podieľa ropa, druhé
miesto patrí zemnému plynu, tretie vodnej energii a štvrté uhliu.
Africké vodné toky skrývajú ohromný potenciál vodnej energie
(1/5 svetových hydroenergetických zdrojov).
Makroregión ponúka vyspelému svetu významné alternatívne
zdroje ropy a zemného plynu, ktoré sú mimo kontroly arabských
vlád a OPEC. Ich ťažba sa navyše javí ako efektívna v súvislosti
s nízkymi nákladmi.
Nedávny prehľad Energetickej informačnej agentúry (EIA)
ukazuje, že ďalší rozvoj ťažby ropy a zemného plynu je možné
očakávať v štátoch, ako sú Pobrežie Slonoviny, Kongo, Gabon,
Angola, Kamerun, Čad [8]. Potenciálnu možnosť exportu navyše
predstavuje skvapalnený zemný plyn.
Ropa pre krajiny subsaharskej Afriky však predstavuje aj príležitosť k získaniu zdrojov nevyhnutných na implementáciu plánov ekonomickej obnovy a tiež na dosiahnutie lepších podmienok v zdravotníctve, školstve a sociálnej oblasti.

Energetická situácia a perspektívy jednotlivých
regiónov subsaharskej Afriky
Západná Afrika
Nigéria je najväčším producentom ropy v Afrike a desiatym najväčším na svete. Objavenie nových nálezísk v posledných rokoch
vedie k optimizmu smerom k ďalšiemu zvyšovaniu ťažby zo súčasných 2,4 mil. barelov denne na 4 mil. bb/d do roku 2010 [6].
Nestabilná bezpečnostná situácia však vyvoláva obavy týkajúce sa
najmä transportných ciest. Útok na ropovod Escravos napr. viedol k prerušeniu činnosti rafinérie Warri, ďalšie problémy spô-
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sobujú únosy zahraničných pracovníkov. Rafinérske kapacity
regiónu sú koncentrované práve v Nigérii, kde pracujú štyri
rafinérie. Ich kapacita je nedostatočná – 438 750 bb/d – a problémy zo sabotážami, nekvalifikované riadiace štruktúry a iné problémy spôsobili, že v súčasnosti je disponibilná kapacita na úrovni 214 000 bb/d [1]. Ozbrojené gangy mladých útočia na ropovody a unášajú zahraničných pracovníkov. Ozbrojené skupiny
tvrdia, že ropa patrí predovšetkým ľudu z delty Nigeru. Krádeže
ropy majú aj širšie medzinárodné prepojenia. Mnohé zahraničné
spoločnosti plánujú presunúť svoje aktivity na offshore náleziská,
ktoré sú menej zraniteľné. Faktom je, že napriek rozsiahlemu
ropnému bohatstvu je väčšina populácie čoraz chudobnejšia
(súvisí to aj s rastom populácie). V záujme zvýšenia životnej
úrovne v regióne delty Nigeru zriadila vláda v spolupráci s ropnými spoločnosťami Niger Delta Development Commission,
ktorá má nasmerovať investície do regionálnej infraštruktúry,
škôl, zdravotníckych zariadení a do vytvárania nových pracovných miest.
Nigéria disponuje asi 96 % zásob ropy v regióne. Určitými zásobami disponujú na offshore náleziskách Benin, Pobrežie slonoviny a Ghana, na Atlantickom pobreží Mauretánia a Senegal
[1]. Prieskum sa realizuje aj v štátoch Únie rieky Mano – v Guinei,
Sierre Leone a Libérii. Vo vnútrozemí krajín Mali, Burkina Faso
a Niger nie sú realizované významnejšie prieskumné aktivity.
Rastúca produkcia ropy v Guinejskom zálive na africkom západnom pobreží môže predstavovať reálnu alternatívu ťažby ropy v arktickej oblasti v USA. USA by mohli v roku 2015 dovážať
z Afriky 25 % z celkového množstva importovanej ropy –
v súčasnosti je to asi 15 %. Táto ropa obsahuje nízky podiel síry
a môže byť spracovaná v rafinériách na východnom pobreží
USA. Zvýšené dodávky ropy a zemného plynu na americký trh
môžu pre štáty Guinejského zálivu priniesť výhody vo forme
bezpečnostných garancií zo strany USA. Udalosti z 11. septembra 2001 prispeli k formovaniu pohľadu USA na západnú Afriku
ako na strategický región [8].
V západnej Afrike sa nachádzajú aj významné zásoby zemného
plynu, ktoré predstavujú asi 32 % celkových afrických zásob (Nigéria, Ghana, Benin, Senegal, Pobrežie slonoviny) [1]. Aj keď je
využívanie zemného plynu v prvotnom štádiu, niekoľko realizovaných projektov poukazuje na značnú expanziu ťažby tejto ener431
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getickej suroviny. Nigéria disponuje 7. najväčšími zásobami zemného plynu na svete, no kvôli nevyhovujúcej a nerozvinutej infraštruktúre tento potenciál nie je adekvátne využívaný. Najambicióznejší projekt na spracovanie skvapalneného zemného plynu
bol realizovaný na Bony Island a prvá loď transportovala LNG do
USA v januári 2006. Na Pobreží slonoviny sa v najbližších piatich
rokoch očakáva zvýšenie produkcie zemného plynu až o 50 %.
Najvýznamnejší projekt v západnej Afrike týkajúci sa využívania
zemného plynu je WAGP (West African Gas Pipeline), ktorý spája
deltu Nigeru s Ghanou. Tento plynovod dlhý 1 033 km bol sprevádzkovaný v roku 2005. Objavujú sa úvahy o jeho predĺžení do
Senegalu, ale súčasná politická nestabilita v krajinách ležiacich na
trase do Senegalu (Pobrežie slonoviny, Libéria, Sierra Leone) neumožňuje jeho ďalšie predĺženie. Diskutuje sa aj o transsaharskom
ropovode (TSGP) z delty Nigeru do alžírskeho Beni Saf [6] .
Hydroenergia je primárnym zdrojom Ghany, ktorá však deklaruje svoj záujem znížiť závislosť na hydroenergetických zdrojoch výstavbou tepelných elektrární na báze zemného plynu. Úplne bola energetická infraštruktúra zničená v Libérii. V Sierre Leone bola hydroelektráreň Bumbuna takmer dokončená (na 85 %),
keď bola v dôsledku vojenských operácii zničená a od roku 2003
prebiehajú rekonštrukčné práce. Územie Guiney je zdrojom niekoľkých významných západoafrických riek (Gambia, Niger) a ich
hydroenergetický potenciál je obrovský. K efektívnejšiemu využitiu hydroenergetického potenciálu Nigérie má napomôcť hydroelektráreň Kandadji na rieke Niger, ktorá má byť dokončená
v roku 2012.
V rámci krajín ECOWAS sa na komerčnej výrobe elektrickej
energie najviac podieľajú tepelné elektrárne (inštalovaná kapacita
58 %) a hydroelektrárne (inštalovaná kapacita 41,2 %). Najväčšími
spotrebiteľmi elektrickej energie sú Nigéria, Ghana, Pobrežie slonoviny a Senegal. V Nigérii má prístup k elektrickej energii asi
40 % obyvateľstva. Relatívne malá urbanizácia (33,9 %) a nedostatočne rozvinutá infraštruktúra sú faktory, ktoré limitujú prístup
obyvateľstva regiónu ku komerčným energetickým zdrojom [1].

Región Veľkých jazier
Kvôli spomenutému zníženému prístupu ku komerčným energetickým zdrojom je väčšina populácie regiónu závislá na biomase
ako primárnom energetickom zdroji. Napríklad v Burundi
432
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pochádza z biomasy asi 86 % energetickej potreby. Vysoká závislosť krajín regiónu na importe ropy má významný dopad na ekonomiku týchto krajín (rast cien ropy v posledných rokoch). Prieskum v Keni bol neúspešný, podobne aj v Tanzánii, kde sa preinvestovalo asi 293 mil. USD od roku 1980. Zvlášť zraniteľnou je
ekonomika Ugandy, ktorá importuje ropu z Mombasy. Ropovod,
ktorý sa buduje z Eldoret do Kampaly v Ugande bude asi sprevádzkovaný v roku 2007. Tento ropovod majú záujem využívať
aj Rwanda, Burundi, severozápad Tanzánie a východná časť
Konžskej demokratickej republiky. Vyskytli sa však značné problémy s investíciami, kvôli ktorým sa neplní harmonogram výstavby. Rafinérske kapacity regiónu sa koncentrujú do Kene a Tanzánie [5].
Zásoby zemného plynu sa nachádzajú v Rwande a v Tanzánii,
ale v súčasnosti zemný plyn neprodukuje ani nespotrebúva žiadna krajina regiónu.
Zásobami uhlia disponuje jedine Tanzánia, väčšina elektrickej
energie pochádza z hydroelektrární. Najvýznamnejší hydroenergetický potenciál má Uganda, vďaka rieke Níl.
Keňa sa usiluje využiť geotermálny potenciál a do roku 2017
dosiahnuť, aby sa tieto elektrárne podieľali 18 % na výrobe elektrickej energie [5].

Stredná Afrika
Z krajín strednej Afriky je potrebné spomenúť Čad, keďže v tejto krajine sa začala v roku 2003 intenzívna ťažba ropy, ktorá
má stúpajúcu tendenciu. Ťažba začala po dobudovaní ropovodu
smerujúceho do Kamerunu (Kribi). Vzhľadom na pokles ťažby
v Kamerune (v roku 2005 sa vyťažilo len 30 % objemu z roku
2000) sa krajina stáva významnejším transportným centrom. Projekt je príkladom spolupráce v rámci CEMAC [2].
Kamerun disponuje významnými zásobami zemného plynu,
ako aj hydroenergetickým potenciálom. Využitie týchto zdrojov
by umožnilo Kamerunu vyvážať elektrickú energiu.
Kongo-Brazzaville je piatym najväčším producentom ropy po
Nigérii, Angole, Gabune a Rovníkovej Guinei. Krajina tiež disponuje tretími najväčšími zásobami zemného plynu v subsaharskej
Afrike za Nigériou a Kamerunom. Potenciál pre hydroenergiu nie
je zďaleka využívaný – odhaduje sa na 3 000 MW a využíva sa asi
110 MW. V spolupráci s Čínou sa realizuje výstavba hydroelek433
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trárne Imbolou na riek Lefini (120 MW), ktorá má byť dokončená v roku 2009 [3].
Ropný sektor je významný aj v Rovníkovej Guinei, ale vláda
zlyháva pri preinvestovaní ziskov do ekonomického a sociálneho
rozvoja krajiny. Hydroenergetický potenciál sa odhaduje na
11 000 MW, využíva sa len asi 130 MW [4].

Južná a východná Afrika

2Ropa

a bauxit sú v podstate
jediné suroviny, ktoré sa
v JAR nenachádzajú. Jednu
z nich si však JAR dokázala
nahradiť. Technológia výroby ropy z uhlia (FischerTropsch), s ktorou firma
SASOL získava v súčasnosti
obrovské úspechy (coal/gasto-liquid) je nacistickým povojnovým dedičstvom. Zohrala svoju politickú úlohu
počas režimu apartheidu,
ale posledné trendy svetových cien energetických komodít posunuli jej ekonomiku do úplne iného svetla.
V súčasnosti púta pozornosť
rôznych bezpečnostných zložiek a americké letectvo
uvažuje v tomto roku o testovaní nového zmesového
paliva na tejto báze do lietadiel typu B-52. Juhoafrické
aerolínie ju dokonca komerčne využívajú už niekoľko
rokov – pozn. oponenta.
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V regióne južnej Afriky sa nachádzajú významné zásoby uhlia,
ropy a zemného plynu. Výroba elektrickej energie sa opiera najmä o tepelné elektrárne a hydroelektrárne. Ojedinelým prípadom
využitia jadrovej energie je jadrová elektráreň Koeberg v Juhoafrickej republike2.
Jediným významným producentom ropy je Angola. Jej zásoby
predstavujú asi 96 % zásob krajín SADC. Malé zásoby sa nachádzajú v Konžskej demokratickej republike a v Juhoafrickej republike. Angola je druhým najväčším producentom v subsaharskej
Afrike. Do roku 2008 chce krajina dosiahnuť úroveň 2 mil. bb/d.
Existujúce rafinérske kapacity budú významne rozšírené po dobudovaní rafinérie pri Lobite s kapacitou 200 000 bb/d., hydroelektrárne produkujú asi 2/3 elektrickej energie, realizuje sa výstavba
ďalšej – Capanda na rieke Kwanzo. Kľúčové rafinérske kapacity sa
nachádzajú v Juhoafrickej republike (4), v Angole (1), v Tanzánii
a Zambii. Najväčším konzumentom ropy je pochopiteľne Juhoafrická republika (68 % SADC). JAR pokrýva domácou ťažbou
asi 10 % svojich energetických potrieb, pričom koncentruje svoje
úsilie najmä na západ a východ krajiny [7] .
Exportérmi ropy sú Angola a Konžská demokratická republika. Namíbia a Botswana sú značne závislé na importe energetických surovín z JAR (100 %, resp. 90 %). Malawi je závislá na importe cez Tanzániu a juhoafrické prístavy, pripravuje sa ropovod
cez Mozambik. Zambia podpísala v roku 2004 zmluvu o dodávkach ropy z Iránu. V decembri 2004 bol ohlásený projekt na
výstavbu nového ropného terminálu v Beire, ktorý bude napojený na ropovod Beira-Feruka-Msasa neďaleko Harare (z Mozambiku do Zimbabwe). Celých 80 % importu Zimbabwe prechádza týmto ropovodom. Komory, Seychely a Maurícius dovážajú väčšinu svojich palivových potrieb. Ropovod Tanzama vedie
ropu z Dar es Salaamu do zambijskej rafinérie Indeny. Ropovod
je v štátnych rukách a oba štáty sa rozhodli ho neprivatizovať
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z dôvodu strategického významu pre ekonomiku krajiny. Prvé
štúdie sa zaoberajú výstavbou ropovodu z mozambického prístavu Nacala do Malawi. Na projekte participuje aj Zambia [7].
Z dôvodu rozmachu ťažby zemného plynu v Mozambiku,
Tanzánii, Namíbii a Juhoafrickej republike bude zemný plyn zohrávať v budúcnosti čoraz významnejšiu úlohu.
Významné zásoby zemného plynu sa nachádzajú v Angole,
Konžskej demokratickej republike, Mozambiku, Namíbii, Tanzánii, Juhoafrickej republike, no región sa podieľa len 1,9 % na
celkových zásobách zemného plynu v Afrike. Projekt zameraný
na transport skvapalneného zemného plynu sa pripravuje v Angole a mal by byť dokončený v roku 2010. V Namíbii plánujú
významnejšiu ťažbu od roku 2009 a zemný plyn by mal byť
využitý v novovybudovanej elektrárni s výkonom 800 MW. V roku 2004 začala v Tanzánii prevádzku elektráreň spaľujúca zemný
plyn (Ubungo). Zemný plyn z náleziska Songo Songo by mal
prúdiť plynovodom do keňskej Mombasy. Z mozambických nálezísk v Temane má JAR v pláne postaviť plynovody do Secundy,
na západné pobrežie, ďalší zo západu do provincie Guateng
a štvrtý do Port Elizabeth [7].
Juhoafrická republika disponuje 6 % svetových zásob uhlia.
Rozvíja sa aj ťažba uhlia v Mozambiku, lokalita Moatize na severe
sa považuje za najväčšiu doteraz nevyužitú uhoľnú oblasť. Budujú sa železničné spojenia s prístavmi Beira a Nacala a v Beire bude
navyše vybudovaný nový hlbokomorský prístav. V Svazijsku je
veľký záujem o znovuotvorenie uhoľných baní.
V Juhoafrickej republike sa tepelné elektrárne spaľujúce uhlie
podieľajú asi 74 % na výrobe elektrickej energie. Jadrová elektráreň Koeberg dodáva elektrickú energiu do provincie Western
Cape a predpokladá sa, že bude v prevádzke ešte 30 – 40 rokov.
Hydroenergetický potenciál Konžskej demokratickej republiky sa
odhaduje na 100 000 MW. Samotná Inga na rieke Kongo má
potenciálnu kapacitu 40 – 45 000 MW, čo by pokrylo takmer celú
spotrebu elektrickej energie v regióne južnej Afriky. Z dôvodu politickej nestability a z toho vyplývajúceho nedostatočného záujmu
investorov sa využíva len zlomok z tejto kapacity. Predpokladá sa
výstavba Inga III (3 500 MW) a Grand Inga (39 000 MW). Kabora
Bassa na rieke Zambezi dodáva elektrickú energiu do Mozambiku,
ako aj do Juhoafrickej republiky a Zimbabwe. Mozambik hľadá
investorov na výstavbu hydroelektrárne s výkonom 2 400 MW asi
435
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43 míľ južne od existujúcej Kaborra Bassa na rieke Zambezi.
Malawi buduje štyri elektrárne na rieke Shire, ktoré budú dodávať
väčšinu potrebnej elektrickej energie. Závislosť Lesotha na importe elektrickej energie z JAR skončila výstavbou hydroelektrárne
Muela v roku 1998, ktorá je súčasťou väčšieho projektu – Lesotho
Highlands Water Project. Svazijsko v záujme zníženia závislosti na
JAR začalo s výstavbou hydroelektrárne Maguga na riek Komati.
Asi 50 % elektrickej energie Namíbie produkuje hydroelektráreň
Ruacana (240 MW). Vzhľadom na výkyvy v priebehu roka namíbijská vláda hľadá ďalšie možnosti na vykrytie energetických
potrieb krajiny, napr. ťažbou zemného plynu a jeho spaľovaním
v novovybudovanej elektrárni s výkonom 800 MW, veternými
elektrárňami v Luderitzi a z hydroelektrárne na rieke Kunene na
hraniciach s Angolou [7].
Do značných ťažkostí sa dostala v posledných rokoch Zimbabwe. V roku 2004 zrušili kontrakty mozambické a juhoafrické
spoločnosti. V spolupráci s Čínou sa pripravuje rozšírenie kapacít
elektrární Kariba a Hwange a v spolupráci s Iránom sa pripravuje výstavba elektrárne spaľujúcej zemný plyn.
Zambia má značné hydroenergetické zdroje a exportuje elektrickú energiu do Tanzánie a Kene. Na výstavbu hydroelektrárne
Kafue Gorge Dam podpísal kontrakt Irán. Maurícius je jedinou
africkou krajinou, ktorá je plne elektrifikovaná. Skvapalnený zemný plyn sa stáva populárnym zdrojom energie.
Solárna energia je vnímaná ako primárny nástroj na elektrifikáciu vidieka regiónu južnej Afriky. Juhoafrická republika, Zambia
a Namíbia sú v popredí využívania tohto alternatívneho zdroja
energie.
Opäť však možno tvrdiť, že relatívne nízky stupeň urbanizácie (25,4 %) výrazne obmedzuje prístup ku komerčným energetickým zdrojom a väčšina populácie regiónu južnej Afriky je naďalej závislá na využití biopaliva ako primárneho energetického
zdroja.

Implikácie pre Slovensko
Aj na vyššie uvedených príkladoch zo subsaharskej Afriky vidíme,
že globálny trh s energetickými surovinami je významným faktorom ovplyvňujúcim svetovú politiku a vlády štátov po celom
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svete mu venujú náležitú pozornosť. Vychádzajú z faktu, že energia je globálna surovina nevyhnutná pre ekonomickú stabilitu a
národnú bezpečnosť. Preto predkladajú plány na zvýšenie využitia domácich zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti, na
rozvoj alternatívnych a obnoviteľných zdrojov a zvýšenie diverzifikácie dodávok.
V strednodobej a dlhodobej perspektíve môžu politika zvyšovania energetickej výkonnosti, diverzifikácia palív a zdrojov a zaistenie dostatočných rezerv obmedziť zraniteľnosť voči prerušeniam dodávok energie a posilniť flexibilitu. Tieto skutočnosti si
zrejme uvedomuje čoraz viac vlád v subsaharskej Afrike a prispôsobuje im aj svoje kroky v politickej a hospodárskej rovine.
Pre Slovenskú republiku je v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky potrebné sa systematicky zamerať na krajiny, v ktorých je reálne zintenzívnenie ekonomickej spolupráce. Pri úvahách o vymedzení krajín priorizovaných v rámci presadzovania
národných záujmov v regióne subsaharskej Afriky by bolo vhodné venovať zvýšenú pozornosť problematike energetických surovín v tomto makroregióne, energetickej politike a vôbec energii
ako fundamentálnej súčasti nielen budúcej prosperity ale aj národnej bezpečnosti jednotlivých štátov. Tomuto by sa malo prispôsobiť aj pôsobenie SR v týchto krajinách a pôsobenie SR v celom regióne subsaharskej Afriky, ktoré sa okrem iného môže oprieť aj o tradíciu obchodných kontraktov v oblasti energetiky
v posledných desaťročiach3. V tomto prípade je však potrebné
posúdiť limity, ktoré vyplývajú z ekonomickej situácie SR. Priority SR v regióne subsaharskej Afriky je nevyhnutné posudzovať
v kontexte nášho členstva v EÚ a v NATO a tomuto faktu prispôsobiť aj prostriedky na presadzovanie našich záujmov.
ZDROJE
3Bolo

[1] EIA: Economic Community of West African States (ECOWAS) – Country
Analysis Brief, June 2003, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ecowas.html,
20. 3. 2006.
[2] EIA: Chad and Cameroon, Country Analysis Briefs, December 2005,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Chad_Cameroon/Full.html, 20. 3. 2006.
[3] EIA:Congo/Brazzaville, Country Analysis Briefs, June 2005, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/congo.html, 20. 3. 2006.
[4] EIA: Equatorial Guinea, Country Analysis Briefs, May 2005, http://www.eia.doe.gov/emeu/eqguinea.html, 20. 3. 2006.

by rovnako dobré sa
zmieniť, že energeticky dimenzovaná Nigéria je kontinentálnym šampiónom v diskusiách o reforme BR OSN
v kontexte nášho členstva
a zároveň je jednou z mála
krajín kde má SR v SSA diplomatické (obchodné) zastúpenie (Keňa, JAR, Zimbabwe – zrušené) – pozn. oponenta.
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Úvod
Ak by sme sa pokúsili charakterizovať niektoré ukazovatele demografického vývoja krajín subsaharskej Afriky pomocou prívlastkov, tak poodhalíme jeho hrozivé rozmery. Obrovská pandémia HIV/AIDS, neuhasiteľné ohniská celej škály smrtiacich
epidémií od Sahary po Johannesburg, šokujúca úmrtnosť novorodencov a matiek, neúnosná pôrodnosť, zdrvujúca miera násilia
a jeho obetí, katastrofálne nízka dostupnosť nemocenskej starostlivosti, paralyzujúca miera analfabetizmu a ako finálne a jasné vyjadrenie priam stredoveká úroveň priemernej dĺžky života pri narodení.
Ak by sme chceli použiť substantívum, postačí slovo katastrofa.

Základný trend a príčiny
V minulom ročníku Panorámy sme hovorili o globálnom trende
divergencie úmrtnosti, ktorý vyjadruje porovnanie rastu priemernej
dĺžky života pri narodení v krajinách Európy a klesania priemernej
dĺžky života pri narodení u krajín subsaharskej Afriky (SSA) [15,
s. 569 – 574]. Faktory, ktoré za týmto trendom stoja, sú pomerne
pestré a napriek tomu, že je tento trend spoločný pre väčšinu krajín SSA, význam pôsobiacich skutočností sa u jednotlivých krajín
pohybuje. Najjednoduchšie ich však možno rozdeliť na faktory
dané (statické) a voliteľné (dynamické). Do prvej skupiny možno
zaradiť predovšetkým klimatické podmienky, epidemiologickú situáciu, charakter osídlenia a dostupnosť zdrojov. Vo vzájomnej in439
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terakcii vytvárajú to, čo možno nazývať z hľadiska trvania ľudského života nemenné podmienky, resp. podmienky meniteľné len
pomaly. Reprodukčné vzorce, štruktúra rodiny, mobilita, konflikty
a ďalšie prejavy spojené tvoria jej dynamickú časť, teda podmienky
podliehajúce rýchlejším zmenám spojené s voľbou a konaním jednotlivca alebo skupiny. No aj statické faktory možno rozdeliť na
viac a menej meniteľné ľudskou činnosťou – podľa historických
skúseností je v silách ľudského spoločenstva zásadne zmeniť charakter osídlenia v priebehu niekoľkých desaťročí, ako aj poradiť si
s niektorými problémami chorobnosti. Klimatické podmienky a dostupnosť prírodných zdrojov sú však faktory ovplyvniteľné podstatne ťažšie – a v súčasnosti často skloňované klimatické zmeny
naozaj nemožno označiť za produkt vedomej ľudskej snahy.
V prípade SSA možno konštatovať, že po celú históriu majú
rozhodujúci podiel na problémoch statické faktory, predovšetkým klimatické podmienky a chorobnosť. Zvrátenie pozitívnych
trendov predchádzajúcich desaťročí možno potom pripísať do
značnej miery na vrub postupnej zmene ich štruktúry (najmä rozšírenie niektorých nových chorôb) a dynamickým faktorom spojeným s dlhodobým postkoloniálnym vývojom afrických krajín.

HIV/AIDS a spolupôsobiace faktory
Rozhodujúci faktor, ktorý pôsobí pri trende divergencie úmrtnosti, oslávil v roku 2006 okrúhle 25. výročie od jeho prvého zaznamenania. Rozšírenie HIV/AIDS na africkom kontinente zásadným spôsobom ovplyvnilo epidemiologickú zložku statických faktorov. Napriek značným nedostatkom v oblasti systematického
zberu dát týkajúcich sa chorobnosti a úmrtnosti (tieto nedostatky
sú spôsobené skutočnosťami, ktoré majú vplyv aj na samotnú
mieru chorobnosti a úmrtnosti) je ľahké identifikovať vzťah medzi rozšírením HIV/AIDS, zvýšenou úmrtnosťou a klesajúcou
priemernou dĺžkou života. HIV/AIDS však zďaleka neznamená
jediný rozmer problému. Na čo sa však niekedy zabúda, to sú ostatné statické a dynamické faktory, ktoré majú pri štúdiu príčin
divergencie úmrtnosti a pri hľadaní riešenia afrických problémov
značný význam.
Nedávna štúdia WHO poukazuje na opomínaný súvis medzi
životným prostredím a chorobnosťou najmä v rozvojových kra440
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jinách a odhaduje, že takmer štvrtina všetkých chorôb a úmrtí
(24 % a 23 % [21, s. 10]) je zapríčinená environmentálnymi faktormi. Do popredia tu vystupujú najmä malária, cholera, mor,
hepatitída, meningitída a vírusové respiračné ochorenia. Miera
dostupnosti zdravotníckej starostlivosti, osveta a vzdelanie, extrémna chudoba a s ňou súvisiaca podvýživa a samozrejme následky častých ozbrojených konfliktov sú ďalšie faktory, ktoré tu
spolupôsobia. A obzvlášť v krajinách subsaharskej Afriky ich
môžeme nájsť prakticky všetky pohromade.
Klimatické podmienky krajín SSA vyvolávajú problémy vo
viacerých oblastiach. Horúca a vlhká klíma spôsobuje vyššiu mieru biologickej aktivity, ako aj podstatne väčšie množstvo a škálu
hmyzu prenášajúceho najrôznejšie ochorenia. Táto skutočnosť sa
zosobňuje najmä v problémoch, ktoré pre SSA (a iné regióny)
predstavuje malária, spavá choroba, žltá zimnica, nílska horúčka
či meningitída. Tento problém je pre Európana o to zaujímavejší,
že vplyvom klimatických zmien už v súčasnosti dochádza k migrácii a rozšíreniu pôsobnosti rôznych druhov hmyzu slúžiacich
ako vektory prenosu exotických chorôb [17]. Geografický a časový výskyt nákaz sa menia a ich presun do nových oblastí nesie so
sebou riziko slabej imunity populácie voči nim, prípadne dôsledkov vyplývajúcich z nesprávneho diagnostikovania a rozšírenia
chorôb, ktoré sa prejavujú ako „chameleóny“. Hoci je úroveň
zdravotnej starostlivosti na Západe neporovnateľne vyššia a nemožno čakať, že by rozšírenie malárie alebo žltej zimnice malo
katastrofálne dôsledky, v prípade súhry nepriaznivých okolností
(rolu môže zohrať aj nízka miera informovanosti) by škody mohli
byť značné. Zároveň sa zvyšuje miera biologickej aktivity hmyzu
a teda aj možnosť šírenia už „udomácnených“ ochorení.
Dostupnosť nekontaminovaných vodných zdrojov a hygienických zariadení predstavuje ďalší statický faktor, ktorý spolupôsobí na vysokej miere úmrtnosti. WHO [21] odhaduje, že zhruba
tretina všetkých úmrtí súvisiacich s týmto faktorom sa udeje v subsaharskej Afrike. Obrovské množstvo úmrtí spojených s hnačkovými ochoreniami a neustále prepukajúce epidémie cholery
alebo týfusu pritom nie sú jediným dôkazom rozmerov problému. Tento faktor má aj značné dlhodobé dôsledky na schopnosť
populácie, predovšetkým mladej, odolávať iným ochoreniam či
problémom spojeným s podvýživou. V grafe vidíme enormne vysoké miery úmrtnosti novorodencov a detí do päť rokov v kra441
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jinách s najnižšou mierou prístupu k vode a hygienickým zariadeniam. V krajinách ako Niger, Sierra Leone, Angola a Konžská demokratická republika, kde je voda dostupná pre 50 % populácie
a menej a prístup k hygienickým zariadeniam sa pohybuje od 12
do 30 %, zomierajú z desiatich novorodencov jeden až dvaja a do
veku piatich rokov zomrie štvrtina až pätina detí (zhruba tridsaťnásobne vyšší počet ako 7,9 novorodencov, resp. 10 detí do 5 rokov na 1 000 narodených v SR [4]).
Graf č. 1: – Detská a novorodenecká úmrtnosť, prístup k vode a hygienickým
zariadeniam [3, 5]

Ďalším statickým faktorom je prístup k energetickým zdrojom,
teda konkrétne biomasa ako primárny energetický zdroj subsaharskej Afriky a nízka úroveň (čo je značne eufemistický pojem)
energetickej infraštruktúry. Znečistenie spôsobené spaľovaním
biomasy a lacné, ekologicky nešetrné technológie získavania energie majú v kombinácii s ostatnými faktormi významné priame
(respiračné ochorenia) aj nepriame (znížená odolnosť voči iným
ochoreniam) dopady na chorobnosť a úmrtnosť populácie.
Nemenej významným z menovaných faktorov je chronický
problém so zabezpečením prísunu potravy, ktorý je spôsobený
širokou škálou príčin od klimatických podmienok, nízkej úrovne
bezpečnosti a nefunkčnosti sociálnych mechanizmov štátov, neexistujúcej infraštruktúry a dôsledkov konfliktov. Ako sú pestré
príčiny tohto problému, tak je široký aj jeho dopad, ktorý sa prejavuje prakticky vo všetkých ostatných oblastiach.
Ďalšími súvisiacimi faktormi sú nekontrolovaná a chaotická urbanizácia a obrovský populačný rast. Distribúcia už i tak malých
a ťažko dostupných zdrojov (či už sa jedná o energiu, vodu či po442
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travu) sa rastom populácie sťažuje, zvyšovanie produkcie odpadu
a nekontrolovaná, chaotická urbanizácia sa odráža na chemickej či
biologickej kontaminácii najmä vodných zdrojov a zvyšovaní populácií vektorov prenosu rôznych chorôb. Vnímanie sociálnej nespravodlivosti, heterogenita a kultúrno-historické pozadie afrických spoločností sa za podmienky príliš mladej a rýchlo rastúcej
populácie stávajú živnou pôdou pre bujnenie kriminality a ostré
strety rôznych spoločenských skupín, ktoré už v zárodkoch ničia
snahy o zlepšenie nepriaznivých podmienok. Na nasledujúcom
grafe vidíme, že u vybraných krajín je mediánový vek od 14,9 do
18,1 roka (pre porovnanie v SR je to 35,6 roka [4]). Úhrnná plodnosť oscilujúca medzi 6 a 8 deťmi na jednu ženu za jej život (na
Slovensku 1,248 [18]) spoločne s nízkou dĺžkou života (38 – 52
rokov oproti slovenskému 74,5 [4]) zaručuje, že populácia bude aj
naďalej mladá. Prakticky všetky štáty subsaharskej Afriky sú etnicky značne heterogénne (ako je vidieť v tabuľke) a významné
deliace línie idú aj cez rovinu náboženskú. Potenciál ničivého
stretu identít je teda vysoký, ako ostatne potvrdzuje neradostná
história konfliktov v Sudáne, KDR či Ugande. Z eskalácie napätia medzi rôznymi identitami za absencie či zlej vlády vyplýva problém, ktorý už je nejaký čas v súvislosti s SSA skloňovaný – usídľovanie a podpora rôznych teroristických a militantných skupín,
ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu aj pre zdanlivo vzdialeného diváka.
Graf č. 2: – Mediánový vek, priemerná dĺžka života pri narodení a úhrnná
plodnosť [5]
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Tabuľka č. 1: – Etnické a náboženské skupiny
Počet
etnických
skupín

Počet
náboženských
skupín

KDR
Uganda
Pobrežie slonoviny
Libéria
Nigéria
Sierra Leone

400
30
60
16
300
17

5
4
5
3
3
3

15 % a 50
18 % a 35
19,7 % a 38
20 % a 40
29 % a 50
30,3 % a 70

%
%
%
%
%
%

SAR
Čad
Burkina Faso
Sudán

30
200
60
16

5
3
3
3

34 % a 25
45 % a 50
55,1 % a 52
59 % a 70

%
%
%
%

Štát

Podiel
majoritných
skupín na populácii

Špecifický problém predstavujú vnútorne premiestnené osoby
(IDPs) ako dôsledok ozbrojených konfliktov a násilia a nefunkčnosti záchranných mechanizmov (nielen) afrických spoločností. Obrovské skupiny IDPs sú všetkými spomínanými činiteľmi najviac ohrozené a ich mortalita je (presnejšie odhady, keďže ich situácia je určovaná aj tým, že k nim mnohokrát nemajú prístup ani humanitárne
organizácie) enormne vysoká. Vzhľadom na obrovský počet afrických IDPs (a utečencov, ak sa im podarí prekročiť niektorú z veľmi
priepustných afrických hraníc) je tento problém jeden z najakútnejších a zodpovedá mu aj pozornosť, ktorá mu je venovaná na
úrovni OSN a iných medzinárodných organizácií. Stále však platí, že
väčšina z nich je bez dohľadu a pomoci medzinárodného spoločenGraf č. 3: – Počty IDPs a utečencov [1, 6]
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stva, vlastný štát im ochranu nedokáže zabezpečiť a mnohokrát (najmä čo sa týka Darfúru ako najhoršej súčasnej humanitárnej katastrofy) sú produktom a cieľom útokov vlastnej vlády.

Vtáčia chrípka
Médiami a verejnou mienkou Európy i Slovenska sa v rokoch
2005/2006 prehnal prízrak vtáčej chrípky ako možnej novej ničivej pandémie, ktorá zdecimuje ľudskú populáciu. Vírus splnil tri
zo štyroch predpokladov pre pandémiu – 1. má vlastný živočíšny
rezervoár; 2. dokáže sa z neho preniesť na človeka; 3. nízka alebo žiadna imunita a vysoká virulencia. Vysoká mutabilita vírusu
H5N1 zvyšuje šance pre splnenie štvrtého predpokladu: získanie
trvalej schopnosti prenosu z človeka na človeka. Panika, ktorú
spôsobil prienik vtáčej chrípky na rôzne miesta Európy, by bola
sama osebe hodná výskumu, no v tejto kapitole sa budeme zaoberať aspektmi, ktorým sa nedostalo prílišnej pozornosti.
Nepochybne je vtáčia chrípka hrozbou, ktorú nemožno ignorovať. No faktom zostáva aj to, že miera, do akej sú európske krajiny schopné čeliť pandemickej hrozbe, je značná. Vysoká úroveň
zdravotnej starostlivosti a monitoringu či sofistikovanosť pandemických plánov vytvárajú v ľudskej histórii snáď najlepšie pripravenú spoločnosť na jednanie so smrtiacou pandémiou. To však
už neplatí o žiadnej z krajín subsaharskej Afriky, do ktorých migrujú sťahovavé vtáky slúžiace ako vektor prenosu. Problémy sú
v tejto súvislosti v Afrike podobné ako v juhovýchodnej a východnej Ázii, kde bola potvrdená väčšina doterajších nakazení
a úmrtí (laboratórne potvrdený počet 229 nakazených, z toho 131
smrteľných prípadov od roku 2003 [20]), no ich rozmer je o čosi
väčší. Aj tu v pomerne husto obývaných sídlach žijú ľudia priamo
s hydinou, dostupnosť zdravotnej starostlivosti je mizivá, podobne osveta, hygiena, o preventívnej vakcinácii proti bežnej chrípke
netreba ani hovoriť. Centrálne vlády sú tu priam príslovečne slabé a nemožno od nich očakávať efektívnu reakciu v prípade rozšírenia nákazy, humanitárne organizácie zasa nie sú všade. Zároveň treba brať do úvahy, že to najviac ohrozené obyvateľstvo –
na mysli máme najmä IDPs – je prakticky neustále v nekontrolovateľnom pohybe a mnohokrát mimo akýkoľvek dohľad.
Na africkom kontinente bolo už zaznamenaných niekoľko prípadov nakazeného vtáctva a v roku 2006 bol potvrdený prenos na
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človeka v Džibuti. V prípade, že by sa vírusu podarilo zmutovať
práve tu – v „liahni“ smrtiacich vírusov ako Marburg či Ebola –
dôsledky by mohli dosiahnuť skutočne katastrofické rozmery a nemožno čakať, že by Európy dotkli len v rovine výčitiek svedomia.
Na zreteli tiež treba mať, že značné škody môže vírus spôsobiť aj
bez toho, aby dosiahol schopnosť prenosu z človeka na človeka.
Ide najmä o škody na potravinárskom priemysle, ktoré by v chronicky slabých a podvyživených ekonomikách SSA pôsobili kumulatívne s ostatnými pôsobiacimi faktormi a súčasná katastrofická
situácia by sa ešte viac prehĺbila. Dôraz musí byť v prvom rade
položený na hlbšiu integráciu oblastí SSA do globálneho monitorovacieho systému [16] a postupné zavádzanie možných preventívnych opatrení – no to nie je možné bez vyriešenia problémov,
ktoré spôsobujú, že je situáciu také ťažké monitorovať.

Implikácie pre Slovensko

1Viac viď v kapitole Klasifikácia štátov: súhrnné pojmy.
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Demografická situácia subsaharskej Afriky vyjadruje kritický stav
spoločností v regióne. Jednotlivé ukazovatele vo vzájomnej súčinnosti určujú ďalší vývoj a neradostné vyhliadky do budúcnosti.
Situácia sa odráža v oblasti humanitárnej, rozvojovej aj bezpečnostnej a vytvára tak zároveň niekoľko uzlov, na ktoré sa sústreďuje záujem západného sveta a organizácií, ktorých je SR členom. Zatiaľ je pozornosť zameraná predovšetkým na oblasť humanitárnu a rozvojovú a v bezpečnostnej oblasti je značný deficit.
Ten sa stáva prekážkou pre existujúce aktivity a umožňuje vznik
bezpečnostných hrozieb pre Európu a SR: usadenie aktérov medzinárodného terorizmu na nespravovaných územiach, narúšanie základných princípov medzinárodného práva problémovými1
štátmi či vznik a šírenie smrtiacich epidémií, ktoré môže byť v dnešnej dobe naozaj bleskové.
Hoci krajiny subsaharskej Afriky nie sú medzi deklarovanými
prioritami slovenskej zahraničnej politiky, povinnosti vyplývajúce
zo slovenských medzinárodných záväzkov v rozvojovej i bezpečnostnej oblasti ich činia nutným objektom záujmu. Záujem spoločnosti motivovaný predovšetkým morálne sa odráža v rozsiahlych aktivitách mimovládneho sektora SR. Tieto aktivity, podobne ako rozsiahla oficiálna rozvojová pomoc SR, však bez vyššieho angažovania v oblasti bezpečnostnej a politickej nebudú
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mať žiadanú efektivitu. Bez tohto angažovania zároveň nebude
možné účinne zabrániť a čeliť potenciálnym hrozbám plynúcim
z krízového vývoja a dezintegrácie spoločností subsaharskej Afriky. Vzhľadom na obrovský objem prostriedkov, ktoré do Afriky
už prúdia, mnohokrát bez viditeľného zlepšenia situácie, je efektivita kľúčovým slovom. Od nej sa odvíjajú ďalšie: koordinácia
humanitárnych, rozvojových a bezpečnostných aktivít, ich adresnosť a asistencia namiesto pomoci. Vzhľadom na komplexnosť
a vzájomné prelínanie rôznorodých negatívnych faktorov žiadna
aktivita nemôže uspieť bez plného a širokospektrálneho nasadenia, ktoré musí v subsaharskej Afrike vytvárať domáce schopnosti na jednanie s negatívnym vývojom. Preto akékoľvek bezpečnostné a politické nasadenie musí byť spojené s aktivitami rozvojovými, asistenčnými a humanitárnymi. Vzhľadom na kapacity
SR je ako prvý krok potrebná nová prioritizácia oblastí angažovania v subsaharskej Afrike na základe charakteru situácie, angažovania našich spojencov v medzinárodných organizáciách a existujúcich aktivít mimovládneho sektora SR a nie len na základe „tradičných“ diplomatických väzieb, ktoré pre úspech aktivít nevytvárajú dostatočné podmienky.
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Úvod
Zmyslom môjho príspevku je upriamenie pozornosti na narastajúcu dôležitosť ľudskej bezpečnosti v porovnaní s bezpečnosťou
tradičnou. Zároveň vyzdvihujem regionálny rozmer tejto problematiky a stanovisko Európskej únie k integračným zoskupeniam
v rozvojovom svete, ktorých hlavným poslaním by malo byť práve
riešenie otázok ľudskej bezpečnosti.
Problém demonštrujem analýzou prípadovej štúdie Juhoafrického rozvojového spoločenstva (South African Development Community
– SADC). Najprv objasním situáciu v oblasti tradičnej bezpečnosti
a definujem región z hľadiska typológie bezpečnostných komplexov.
To znamená posúdenie medzištátnych vzťahov v regióne a pravdepodobnosti riešenia konfliktov vojenskými prostriedkami, teda či sa
jedná o konfliktnú formáciu, bezpečnostný režim alebo spoločenstvo.
Táto úroveň analýzy je nevyhnutným úvodom do problematiky.
Keby sme však zostali len pri nej, odhaliť problémy bezpečnosti v regióne by sa nám nepodarilo.
V súlade s celosvetovými trendmi dochádza v regióne k novému
vnímaniu hrozieb. Tento posun v prístupe k bezpečnostným otázkam si vyžaduje nové metódy riešenia, tzv. holistický prístup k bezpečnostným problémom. Ako ohrozenie bezpečnosti sú vnímané
hrozby, ktoré nepramenia z úrovne medzivládnych vzťahov, ale zo
strany rozličných neštátnych aktérov.
449

3

II. KAPITOLA – Ľudská bezpečnosť a regionálna integrácia v južnej Afrike

Čo sa týka subsaharskej Afriky, spektrum týchto hrozieb je až
príliš pestré. Výcvikové tábory lokálnych teroristických skupín,
z ktorých mnohé sú/boli naviazané na medzinárodné teroristické
siete ako napr. al-Káida, boli identifikované v západnej a východnej Afrike, predovšetkým v oblasti afrického rohu. Dokonca už
aj na pobreží Kene bolo pred rokom odhalených 17 mobilných
teroristických výcvikových táborov. Čo sa obchodu s drogami
týka, stala sa subsaharská Afrika za posledných 15 rokov „otáčavým dverami“ v obchode s heroínom z Ázie a kokaínom z Latinskej Ameriky. Ako tranzitné oblasti sú používané predovšetkým
východné pobrežie Afriky a oblasť guinejského zálivu. Ba čo viac,
niektoré kartely z Kolumbie presúvajú celú svoju logistiku do západnej Afriky! Čo sa týka migrácie, stále viac a viac nelegálnych
migrantov v západnej EÚ pochádza z čiernej Afriky: väčšinou zo
západnej, ale sú medzi nimi už aj občania KDR.
Všetky tieto bezpečnostné problémy: teroristi, obchod s drogami a nelegálna migrácia majú dva spoločné menovatele. Ich príčinou je destabilizácia a slabý rozvoj Afriky v dôsledku chudoby, nedostupnosti potravín, nepriazne počasia, chorôb, nedostatku zdrojov atď. a zároveň sa vo svojich dôsledkoch priamo týkajú európskej (a teda slovenskej) a svetovej bezpečnosti. Ich riešenie
zároveň nie je možné na základe tradičných prístupov. V oboch
častiach svojho príspevku analyzujem integračné mechanizmy v spoločenstve, ktoré je predmetom mojej prípadovej štúdie a ich dopad na riešenie bezpečnostných otázok.
V závere upriamim pozornosť na stanovisko medzinárodného
spoločenstva (obzvlášť EÚ) k regionálnym integračným zoskupeniam, z čoho potom vyplývajú príslušné záväzky pre SR.

Oblasť tradičnej bezpečnosti – tradične
nekonfliktné vzťahy
1Regionálny

bezpečnostný
komplex je taká skupina jednotiek, ktorých hlavné procesy sekuritizácie a desekuritizácie sú navzájom tak späté,
že ich bezpečnostné problémy nemôžu byť zmysluplne
analyzované izolovane [1,
s. 491].
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Pôvod regionálneho bezpečnostného komplexu1 v južnej Afrike
leží v ustanovení skupiny Štátov frontovej línie (Front Line States –
FLS) v roku 1974, ktorej cieľom bolo koordinovať postup voči
minoritnému bielemu režimu v Rodézii, neskôr voči apartheidu
v Južnej Afrike. Toto obdobie bolo charakterizované extrémnou
polarizáciou v regióne, ktorá vrcholila v čase, podľa terminológie
vtedajšej vlády apartheidu, „totálneho útoku a totálnej stratégie“ od
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konca sedemdesiatych rokov. Táto paradigma bola prvotným dôvodom pre „extrémnu, široko-spektrálnu sekuritizáciu zatieňujúcu
dokonca i doktríny studenej vojny na Západe a Východe, s ohľadom na to, aké množstvo prostriedkov mohlo byť vložených do
jedinej mega-sekuritizácie s totálnymi implikáciami“ [1, s. 236].
Z hľadiska teórií regionálnych bezpečnostných komplexov to
bola teda typická konfliktná formácia.
V roku 1994 sa Juhoafrická republika po prevzatí moci ANC
(African National Congress) stala členom SADC, FLS bolo rozpustené, respektíve pretransformované do štruktúr SADC, čím
zároveň došlo k prepojeniu ekonomickej a bezpečnostnej sféry
v rámci jednej inštitúcie. Tieto udalosti samozrejme znamenali
dramatický prelom v bezpečnostnej štruktúre regiónu. Pôvodná
logika bezpečnostných vzťahov zanikla a v regióne zavládli očakávania mieru a stability. Juhoafrický regionálny bezpečnostný
komplex sa tak značne rýchlo začal meniť z konfliktnej formácie
na bezpečnostný režim2.
Vyjadrením týchto zmien potom bolo založenie Orgánu pre
politiku, obranu a bezpečnosť (Organ on Politics, Defence and Security – OPDS) v rámci štruktúr SADC na summite v Gaborone
v roku 1996. Toto všetko viedlo k „vytvoreniu ambiciózneho
bezpečnostného režimu s potenciálom spoločného konania, kolektívnej bezpečnosti a mierotvorby“ [1, s. 235]. Základnými úlohami OPDS ako piliera integrácie v oblasti bezpečnosti boli, ako
už aj názov napovedá, väčšia koordinácia na politickej úrovni,
mierotvorba (peace-making), prevencia a riešenie konfliktov a snaha o integráciu v bezpečnostnej sfére.
Jeho činnosť bola zo začiatku poznačená nezhodami. Išlo predovšetkým o rozdielne chápanie jeho fungovania a teda okrem
iného aj nezhody pri vysielaní vojsk spoločenstva do krízových
oblastí. Kým podľa prezidenta Zimbabwe Mugabeho mal tento
orgán rozsiahle právomoci pre intervencie v domácich konfliktoch, podľa Nelsona Mandelu to bol iba poradný orgán, ktorý
mal problémy riešiť predovšetkým pomocou politických prostriedkov.
V roku 2001 došlo na výnimočnom summite v Blantyre k významnej reforme, kedy bol Orgán pre politiku, obranu a bezpečnosť plne podriadený štruktúram SADC. Od tejto reformy je
orgán zodpovedný hlavám štátu a nie predsedovi orgánu, ktorým
bol po celý čas od ustanovenia orgánu Robert Mugabe [4, s. 297].

3

2Najzákladnejšie

členenie
definuje konfliktnú formáciu
ako vzorec bezpečnostnej
vzájomnej závislosti charakterizovaný obavami z vojny
a očakávaním použitia násilia v politických vzťahoch.
Bezpečnostný režim je taká
štruktúra vzájomnej bezpečnostnej závislosti, ktorá je
formovaná strachom z vojny
a očakávaním použitia násilia v politických vzťahoch.
Zároveň ale sú tento strach
a očakávania regulované dohodnutými pravidlami správania a predpokladom, že
tieto pravidlá budú dodržiavané [1, s. 489, 491].
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3Bezpečnostné spoločenstvo je taký vzorec bezpečnostnej vzájomnej závislosti, v ktorom entity neočakávajú alebo sa nepripravujú
na použitie sily pri riešení
politických problémov [1,
s. 491].
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Podstatným je zavedenie predsedníctva tohto orgánu na princípe
trojky, t. j. jeho vedenie pozostáva z predchádzajúceho, súčasného a nasledovného predsedu (obvykle prezidenti členských štátov). Toto je vítaný krok, nakoľko omnoho viac redukuje možnosť zneužívať toto teleso pre individuálne potreby jednotlivých
štátov. Až do spomenutej reformy bol orgán vlastne v „zajatí“
prezidenta jediného štátu. Summit tiež venoval veľkú pozornosť
otázke použitia sily pri riešení konfliktov a zdôraznil dôležitosť
mierových prostriedkov [8, s. 5].
Najnovšou iniciatívou pre zlepšenie funkčnosti tohto orgánu
a celkovej bezpečnostnej situácie a spolupráce v regióne je Strategický indikatívny plán pre orgán pre politiku, obranu a bezpečnosť (The Strategic Indicative Plan for the Organ on Politics, Defence and
Security – SIPO) a naň nadväzujúci Pakt vzájomnej obrany (Mutual Defence Pact – MDP) z roku 2003. Tento plán zdôrazňuje „regionálnu koordináciu a kooperáciu v oblasti bezpečnosti a obrany
a ustanovenie patričných mechanizmov za týmto účelom.“ Zároveň uznáva potrebu „vybudovať kolektívnu bezpečnostnú kapacitu a uzavrieť vzájomný obranný pakt ako odpoveď na vonkajšie bezpečnostné hrozby [8, s. 7].“ Pakt vzájomnej obrany
(MDP) je potom chápaný ako kolektívna bezpečnostná stratégia,
a jeho úlohou je: 1. zabrániť členským štátom, aby podporovali nepriateľské akcie na teritóriách toho druhého; 2. viesť štáty k vzájomnej podpore v prípade konfliktu, pričom článok 13 MDP zabezpečuje, že členské štáty nebudú navzájom voči sebe používať
vojenské prostriedky [8, s. 9].
Z doposiaľ uvedeného vyplývajú dva dôležité závery. Čo sa typológie regiónu týka, môžeme ho označiť za fungujúci bezpečnostný režim s výrazným smerovaním do stavu bezpečnostnej
komunity3. Štruktúra vzájomnej bezpečnostnej závislosti medzi
členskými štátmi nie je formovaná strachom z vojny a očakávaním použitia násilia v politických vzťahoch. Jediné dva významnejšie konflikty, ktoré mali medzištátnu povahu a bola v nich použitá vojenská sila, neboli tradičnými medzištátnymi konfliktami.
JAR v Lesothe zasiahla z dôvodov stabilizácie krajiny a podľa
všetkého na pozvanie tamojšej vlády. V prípade občianskej vojny
v Konžskej demokratickej republike zasiahli Angola, Zambia
a Zimbabwe na podporu vládnuceho režimu Laurenta Kabilu.
Uganda a Rwanda naproti tomu v druhej fáze vojny prešli od
podpory vládnuceho režimu k podpore povstaleckých jednotiek.
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Toľko lekcie z obdobia po páde apartheidu. Pohľad na súčasnú situáciu nám nedáva ani najmenší dôvod predpokladať vypuknutie vojnového konfliktu v dôsledku zlých vzťahov medzi vládami v regióne. Šanca je v tomto prípade takmer nulová. Aj z formálneho hľadiska a s ohľadom na formulácie v SIPO a naň nadväzujúceho MDP z roku 2003 (pozri vyššie) sa región zaraďuje
do stavu bezpečnostného spoločenstva.

Tradičné verzus nové prístupy k oblasti bezpečnosti
– regionálna integrácia a „nová bezpečnostná
agenda“
Tradičný, na štát zameraný prístup k bezpečnostným otázkam je
ovplyvnený realistickou školou medzinárodných vzťahov, ktorá
chápe bezpečnosť ako absenciu hrozby zo strany iných štátov.
Medzinárodný systém je podľa tohto prístupu anarchický a dominuje v ňom sila. Bezpečnostná agenda je potom výlučne v kompetencii tzv. sekurokratov (securocrats), t. j. vojska a polície.
Takýto prístup však nezodpovedá najvážnejším problémom
súčasnosti. Ako sme ukázali, hrozba medzištátneho vojenského
konfliktu v regióne je relatívne nízka. Ďaleko väčší problém naopak predstavujú jednak rozliční neštátni aktéri, akými sú napríklad gerilové hnutia, jednak množstvo tzv. nevojenských bezpečnostných hrozieb v regióne: pandémia AIDS či malárie, nepriaznivé klimatické podmienky, migrácia z chudobnejších krajín do
bohatších, dramatický vzrast obchodu s drogami, vysoká kriminalita, veľký populačný rast vysoko presahujúci rast ekonomický,
environmentálna degradácia, predovšetkým deforestácia a dezertifikácia, alebo potravinová bezpečnosť.
Toto všetko sú výzvy, ktoré vyžadujú nové prístupy a riešenia
viac zamerané na spoločnosť (people-centred security approach) a zároveň ďaleko viac integračných snáh. Zároveň to poukazuje na
nový koncept tzv. ľudskej bezpečnosti (human security) stojaci proti
klasickému chápaniu štátnej bezpečnosti (state security). Znamená,
že bezpečnosť neštátnych aktérov by mala byť braná rovnako
vážne ako bezpečnosť samotného štátu. Teda obrana indivídua
už nie je určovaná len zachovaním celistvosti štátu ako politickej
entity, ale aj existenciou osobného blaha a kvality života. Je zrejmé, že práve hrozby definované týmto prístupom k bezpečnosti
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vyžadujú koordinovaný prístup angažovaných vládnych aj nevládnych aktérov.
Podľa niektorých autorov [9] sú ponuky industrializovaných/
/rozvinutých krajín na rozšírenie regionálnej kooperácie v posledných rokoch motivované práve obavami z neklasických bezpečnostných hrozieb. Ako príklad môžme uviesť regionálne zoskupenie NAFTA, alebo európske snahy o dohody so štátmi Stredomoria [9, s. 122]. Je to najmä oficiálna rozvojová pomoc, ktorá stále
viac začína operovať s pojmom ľudskej bezpečnosti pri formulovaní svojich prístupov k rozvojovým regiónom, pričom obzvlášť
japonská vláda v tomto smere vyniká.

Mnohé tváre hrozieb ľudskej bezpečnosti
V juhoafrickom regióne niet jedinej krajiny, ktorá by nejakým
spôsobom nebola dotknutá aspoň jednou z výziev spomenutých
v úvode tejto kapitoly.
Malawi môže byť veľmi názorným príkladom, aké dramatické
rozmery môžu hrozby ľudskej bezpečnosti nadobudnúť. K novembru 2005 tam bolo päť miliónov ľudí odkázaných na potravinové zásoby z darcovských krajín. V južnej oblasti na hranici
s Mozambikom je zároveň 29 % obyvateľstva infikovaných vírusom HIV. Tento stav ešte viac zhoršuje schopnosť roľníkov postarať sa o úrodu, čo v konečnom dôsledku prispieva k ďalšiemu
rozširovaniu hladu v krajine. Táto smrteľná kombinácia hladu
a HIV dala dokonca vznik konceptu „nového variantu hladu“.
Pandémia AIDS má potenciál nahlodať samotné štruktúry štátu. Zdravotnícky systém sa rozpadá, čiastočne vďaka chorobe
a čiastočne vďaka „odlivu mozgov“ do rozvinutých krajín. Tak
isto dochádza vďaka chorobe k veľkým úbytkom personálu v armáde a polícii. V marci 2003 jeden z malawijských generálov verejne oznámil, že sila jednotiek bola zredukovaná o 40 %! Schopnosť zabezpečiť národnú bezpečnosť štátu je tak vážne narušená
[10]. Podobným problémom, i keď nie v tak vypuklej miere ako
Malawi, čelí ďalších minimálne päť krajín spoločenstva. Okrem
týchto notoricky známych problémov prichádzajú hrozby pre
ľudskú bezpečnosť často z nečakaných smerov.
Zlý stav školského systému a nedostupnosť vzdelania v Angole má za následok veľkú kriminalitu mladistvých predovšetkým
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v hlavnom meste Luande, ktorého bezpečnostná situácia vyvoláva veľké obavy. Národná polícia v KDR nie je schopná plniť svoje základné funkcie a obyvateľstvo sa tak nemá na koho obrátiť
pri obrane svojich práv a bezpečnosti. Politické nezhody medzi
stranami reprezentujúcimi pevninskú časť Tanzánie a autonómnu oblasť Zanzibar priamo prispeli k ohrozeniu ľudskej bezpečnosti, čo sa najdramatickejšie prejavilo smrťou viac ako tridsiatich
ľudí v dôsledku nepokojov po zmanipulovaných voľbách v roku
2000. V Zambii, kde takmer 70 percent obyvateľstva žije v extrémnej chudobe, predstavuje táto tichú hrozbu ľudskej bezpečnosti. Sprievodné znaky chudoby, ako sú hlad, nezamestnanosť
a negramotnosť, predstavujú v spojení s pandémiou AIDS potenciálne výbušnú situáciu a hrozbu pre stabilitu v krajine. Žiaľbohu ani na jednom z týchto frontov sa zatiaľ nepodarilo úspešne
čeliť problémom.

Regionálny rozmer ľudskej bezpečnosti
Vzhľadom na povahu hrozieb pre ľudskú bezpečnosť je viac než
zrejmé, že úspešne im čeliť si vyžaduje kontinentálny, resp. regionálny prístup. Skôr než sa sústrediť na jednotlivé krajiny by bolo
omnoho žiaducejšie pri riešení problémov netradičných hrozieb
zamerať sa na tzv. zóny konfliktu. Väčšina netradičných hrozieb,
tak ako boli vymenované v úvode, presahuje hranice národných
štátov a tomu musí zodpovedať aj prístup k nim. Toto zároveň
poukazuje na zásadnú úlohu, ktorú by v tejto oblasti mali zohrávať
rozličné nevládne organizácie slúžiace ako médium pre aplikáciu
oficiálnej rozvojovej pomoci medzinárodného spoločenstva.
Na pôde dvoch najdôležitejších celoafrických multilaterálnych
fór pre otázky bezpečnosti – AÚ a NEPAD4 – došlo k uznaniu
problému ľudskej bezpečnosti a potreby zmeny prístupu pri jej
riešení. K rovnakému obratu došlo aj v SADC v rámci jeho
OPDS/SIPO (viď vyššie). V tomto dokumente sa výslovne uvádza potreba partnerstva a kooperácie pri riešení problémov ohrozujúcich štátnu, ale aj ľudskú bezpečnosť. Výslovne sa tu uvádzajú hrozby v súvislosti s organizovaným zločinom, návalmi utečencov, konzumáciou drog či pandémiou AIDS [12].
Z hľadiska jednotlivých národných štátov je otázka ľudského
prístupu k bezpečnosti najmarkantnejšie vyjadrená v Bielej knihe

4Nové partnerstvo pre rozvoj
v Afrike (New Partnership
for Africa's Development –
NEPAD) bolo založené v októbri 2001 ako celoafrické
multilaterálne fórum pre riešenie politických, ekonomických, sociálnych a bezpečnostných problémov kontinentu – pozn. aut.
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obrany juhoafrickej vlády, kde stojí, že pojem národnej bezpečnosti bol rozšírený a zahŕňa už aj „otázky politické, ekonomické, sociálne a environmentálne“ (cit. in [5, s. 3]).

Množstvo slov, málo činov
Žiaľbohu sa však, tak ako v prípade ekonomickej spolupráce, jedná zatiaľ predovšetkým o množstvo konvencií, memoránd, vyhlásení a protokolov bez vážnejších praktických dôsledkov. Ako
upozorňuje Frederick Mutesa, „skutočnou výzvou je v súčasnosti prenesenie globálnych názorov o ľudskej bezpečnosti do národných programov jednotlivých štátov“ [6, s. 28].
To sa však nezdá byť jednoduchou úlohou. Praktická aplikácia
týchto myšlienok často naráža na odpor oficiálnych predstaviteľov a ich blízkeho okruhu spolupracovníkov. Toto je často motivované jednoducho neznalosťou takýchto konceptov a zažitou
kultúrou neformálnych prístupov k správe a vláde, tak typickou
pre africké štáty. Ako poznamenáva Kellie Conteh, „je všeobecne
známe, že v mnohých rozvojových krajinách je základnou charakteristikou oficiálnych predstaviteľov skôr korupcia, než chápanie
systematického prístupu k riešeniu problémov.“ Takéto prístupy
často presahujú ich možnosti a sú vnímané ako ohrozenie ich privilegovaných pozícií [5].

Trochu svetla v tmavom tuneli
Za pomerne úspešnú možno označiť činnosť Medzištátneho
výboru pre obranu a bezpečnosť (Inter-state Defence and Security
Committee – ISDSC), jediného orgánu, ktorý zostal z bývalého
FLS v oblasti koordinácie obrany a bezpečnosti. Zabezpečuje
predovšetkým vojenské a mierotvorné tréningy, výmenu informácií o nelegálnom pohybe tovarov, zbraní, drog a ľudí [7, s. 7].
Činnosť Juhoafrickej organizácie pre regionálnu spoluprácu policajných náčelníkov (Southern African Regional Police Chiefs Co-operation Organisation – SARPCCO) so sídlom v Harare, ktorej úlohou je boj s organizovaným zločinom a spolupráca v oblasti migrácie, tiež zaznamenala isté, i keď zatiaľ len skromné úspechy
[2, 3].
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Ako teda vidíme, výzvy, ktorým juhoafrický región v súčasnosti čelí, nemajú s tradičnými vojenskými rozbrojmi medzi štátmi
veľa spoločného.
Kľúčovým je pochopenie nadnárodnej dimenzie problematiky. Len v ojedinelých prípadoch má zmysel zamerať sa pri riešení toho-ktorého problému na jediný štát ako relevantnú jednotku analýzy. Väčšina spomenutých výziev presahuje vo svojich príčinách a dôsledkoch hranice národných štátov a preto ich
zvládnutie vyžaduje holistický prístup na rozličných úrovniach
regiónu.
Žiaľbohu zatiaľ zostávajú iniciatívy v tomto smere vo väčšine
prípadov, snáď okrem činnosti ISDCS a SARPCCO, len na papieri a na úrovni „pevných odhodlaní“ formulovaných na rozličných diskusných fórach, čo je jav myslím veľmi typický pre
africkú politiku. Na druhej strane je dobrým znamením, že si oficiálni predstavitelia začínajú byť aspoň vedomí daných problémov a navzájom o nich diskutujú, čo môže byť prísľubom k reálnym činom v budúcnosti.

Implikácie pre Slovensko
Vzhľadom na stále väčší tlak zo strany EÚ na nové členské štáty,
aby formulovali koherentnú zahraničnú politiku vo vzťahu k rozvojovému svetu, je v súčasnosti nutné zaujať k jeho problémom
jasné stanovisko. SR ako krajina, ktorá sa z prijímateľa rozvojovej
pomoci stala jej darcom musí na základe tohto stanoviska presne
formulovať svoju zahraničnú a rozvojovú politiku voči Afrike
v súlade s prístupom únie. EÚ si pri svojich jednaniach a prístupe
k africkému kontinentu ako partnerov v súčasnosti väčšinou nevyberá jednotlivé krajiny, ale integračné zoskupenia z jednotlivých
regiónov. Najnovšou iniciatívou v tomto smere sú Európske partnerské dohody (European Partnership Agreement – EPA) prijaté
v rámci dohody z Cotonou5, kde ako partneri vystupujú EÚ
a jednotlivé integračné zoskupenia. Z tohto dôvodu musí SR dôkladne naplniť regionálny rozmer svojej zahraničnej rozvojovej
politiky.
Aj otázky bezpečnosti a prístup k ich riešeniu by mala SR teda
chápať v rámci tejto regionálnej dimenzie. Z mojej štúdie vyplýva, ktorým smerom by sa mala orientovať slovenská zahraničná

5Dohoda

z Cotonou (Cotonou Agreement) prijatá v roku 2000 je zmluvou medzi
členskými štátmi Európskej
únie na jednej strane a krajinami afrického, karibského
a pacifického priestoru, tzv.
ACP krajiny na strane druhej. Cieľom je podpora ekonomického, kultúrneho a sociálneho rozvoja krajín ACP,
čím sa má prispieť k mieru
a bezpečnosti a stabilnému,
demokratickému politickému prostrediu v týchto štátoch. Snahou je tiež postupné zapojenie krajín APC do
globálnej ekonomiky. Dohoda z Cotonou nadväzuje na
štyri tzv. Konvencie z Lomé
(Lome conventions I, II, III,
IV), ktoré boli postupne prijímané od roku 1974. Text
zmluvy z Cotonou in [13] –
pozn. aut.
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pomoc, resp. spolupráca s juhoafrickým regiónom, z ktorého napríklad Mozambik je našou prioritnou krajinou.
Predovšetkým je potrebné posilňovať súčasné a podporovať
tvorbu nových regionálnych mechanizmov, ktorých úlohou by
malo byť riešenie otázok ľudskej bezpečnosti v regióne. Samozrejme, že rozvojová spolupráca zameraná na jednotlivé štáty
zohráva aj naďalej veľkú úlohu. Zostať len pri nej však znamená
vopred odsúdiť na neúspech snahu o stabilizáciu regiónu, keďže,
ako som už zdôraznil, vo väčšine prípadov nemá zmysel sa zameriavať pri riešení problémov ľudskej bezpečnosti na jediný štát
ako relevantnú jednotku analýzy.
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Úvod
Militarizácia spoločnosti je proces, pri ktorom sa prípravy na vojnu považujú za prirodzenú spoločenskú činnosť, na jej vrchole
dokonca za činnosť žiadúcu. Len militarizácia umožňuje štátu legitimizovať potreby armády a uprednostňovať ich pred potrebami civilnými. Vojenské myslenie vidí použitie, alebo hrozbu použitia násilia ako hlavný pilier, na ktorom sú postavené vnútroštátne vzťahy, či už je to spolupráca alebo rivalita. [7]
V 70. a 80. rokoch bola Afrika najviac militarizovaným kontinentom na svete s najväčším výskytom občianskych vojen, vojenských prevratov, ozbrojených intervencií a iných foriem občianskeho a politického konfliktu. Tieto problémy nezmizli úplne, avšak
koncom 80. a v 90. rokoch mnohé krajiny Afriky zažili o nič menej
dramatickú demilitarizáciu a demokratizáciu svojej politiky.
Aj keď proces demilitarizácie v krajinách subsaharskej Afriky
nie je jediným možným riešením problémov tohto kontinentu, ostáva najvhodnejším prostriedkom na dosiahnutie stability a spoločenského a ekonomického rozvoja. Militarizácia odráža množstvo problémov Afriky, ako ekonomický úpadok, slabá národná
integrácia, etnické konflikty, nedostatočná politická inštitucionalizácia, deficit politickej zodpovednosti, korupcia, porušovanie ľudských práv, atď. Bez adekvátnej demilitarizácie niet riešenia problémov subsaharskej Afriky. [1]
Kým militarizácia subsaharskej Afriky je značná svojim rozsahom, jej povaha, hĺbka a relatívna distribúcia ostávajú rôzne. Kom459
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ponenty bezpečnostného systému sa rôznia od krajiny ku krajine
a vyjadrujú osobitnú kombináciu ozbrojených síl, spravodajských
služieb, polície, tajnej polície, kontroly hraníc a ďalších bezpečnostných agentúr. Oficiálne armády boli taktiež menené jednotlivými vládami, a to politicky aj ideologicky. [1]
Nasledovne, aj rozsah demilitarizácie sa v jednotlivých prípadoch značne líši. V niektorých krajinách demilitarizácia zahŕňa aj
demobilizáciu a/alebo integráciu rôznych ozbrojených jednotiek
a gangov. V iných zahŕňa primárne národné ozbrojené a bezpečnostné služby. Demilitarizácia je taktiež rôzna v procese a svojom
výsledku. V niektorých prípadoch (Benin, Mali, Kongo a Južná
Afrika), sa armáda úplne stiahla a umožnila nástup voleného
demokratického systému. V ďalších prípadoch (Ghana, Burkina
Faso, Guinea, Mauretánia a Uganda) armáda priamo alebo nepriamo spolupracovala pri procese zmeny existujúceho autoritárskeho režimu. V treťom type prípadov (Nigéria a Alžírsko) armáda najskôr iniciovala a potom zastavila zmenu v relatívne pokročilom štádiu procesu, keď sa ukázalo, že voľby vyhrá „nesprávna” politická strana. Pri štvrtom type (Togo a Zaire) boli armáda a bezpečnostné agentúry kľúčovými pri úspešnom odpore
voči zmene režimu a odolávaniu tlakov na demokratizáciu [1].
Z tohto pohľadu je zrejmé, že proces demilitarizácie nie je
konečný či nezvratný. Na druhej strane je však povzbudzujúcim
dôkazom o prežití či dokonca konsolidácii demokracie. Nasledovný príspevok analyzuje krajiny v rôznych štádiách militarizácie a demilitarizácie a tiež poukáže úlohu armády a ozbrojených
síl v politickom živote týchto krajín. [1]

Ghana: maják stability
Ghana predstavuje príklad krajiny, kde armáda priamo spolupracovala pri zmene systému na demokratický. Ghana bola do nedávna nedemokratickým armádnym režimom, keď od roku 1979
bola pod autoritárskou vládou Jerry Rawlingsa, poručíka v ghanskej armáde, ktorý prišiel k moci armádnym prevratom. Rawlings
však postupne inicioval prechod k demokratickému systému, aj
keď pod kontrolou svojej vlastnej strany, Národného demokratického kongresu (National Democratic Congress – NDC). Od roku
1992 sa tak v Ghane úspešne konalo už štvoro celonárodných
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demokratických volieb a v súčasnosti je jednou z najstabilnejších
krajín Afriky. V roku 2000 Rawlings odstúpil a voľby vyhrala
opozičná Nová patriotická strana (New Patriotic Party – NPP),
pod vedením Johna Kufuora, ktorá vyhrala aj posledné voľby
v roku 2004. Kufuor a NPP úspešne zvládli transfer moci a Ghana je v Afrike považovaná za vzor demokratického vládnutia
a konštruktívnej zahraničnej politiky. [3]
Militarizácia politiky bola v minulosti značná, ale proces demilitarizácie prebehol v Ghane úspešne. Postupne sa zvyšuje podiel
civilistov na ministerstve obrany a polovojenské jednotky zriadené Rawlingsom boli úspešne demobilizované. Ghanská armáda je považovaná za jednu z najprofesionálnejších v Afrike a zúčastňuje sa na misiách OSN či ECOWAS. V roku 2005 bola
Ghana s 3 300 vojakmi šiestym najväčším prispievateľom do
mierových operácií OSN. Zúčastnila sa na operáciách v krajinách ako Libéria (UNMIL), Sierra Leone (UNAMSIL), Libanon
(UNIFIL), Konžská demokratická republika (MONUC) či Pobrežie slonoviny (UNOCI). [3]

Libéria: na ceste k obnove
Aj Libéria, podobne ako Ghana, bola donedávna krajinou s vysokou mierou militarizácie, či už pod priamou kontrolou armády
počas vlády Samuela Doa, alebo pod kontrolou vládnych milícií
počas vlády Charlesa Taylora. V súčasnosti sa krajina spamätáva
z občianskej vojny a vydala sa na dlhú cestu konsolidácie a demilitarizácie. Obdobie rokov 2005/2006 bolo zlomovým pre vývoj
v krajine. Tak ako prednedávnom Libéria zatiahla svojich susedov
do hroznej vojny, môže sa teraz stať majákom stability v regióne,
obzvlášť po vyhlásení Ellen Johnson-Sirleaf za prezidentku v januári 2006. [8]
Prezidentské a parlamentné voľby sa konali v októbri 2005.
Prezidentské voľby vyhrala Ellen Johnson-Sirleaf v druhom kole
s 59,4 percentami keď porazila Georgea Weaha s 40,6 percentami. Prezidentské voľby však neprebehlo hladko keď Weah vyhlásil, že výsledok volieb bol vopred rozhodnutý, čo viedlo k násilným protestom. Násilie vyvrcholilo v decembri, keď sa Weah
vyhlásil za prezidenta krajiny. Jeho protest bol ale zamietnutý
a Weah neskôr svoju sťažnosť stiahol. [8]
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Pre ďalšiu stabilizáciu a rozvoj krajiny je v súčasnosti potrebná
reforma bezpečnostného sektora. Od roku 2005 Libéria nemá
žiadne ozbrojené sily či národnú armádu. Ozbrojené sily Libérie
boli rozpustené začiatkom deväťdesiatych rokov, keďže Taylor
preferoval vytvorenie alternatívnych armádnych štruktúr prepojených s jeho stranou Národný patriotický front Libérie. [8]
Libéria začala svoju obnovu demobilizáciou ozbrojených síl
z čias prezidentov Doea a Taylora a bolo zrušené aj ministerstvo
obrany. Armáda a ministerstvo budú vybudované nanovo, pričom sa bude prihliadať na to, aby sa regrúti v minulosti nezúčastnili na páchaní vojnových zločinov a na porušovaní ľudských
práv, alebo iných kriminálnych činov. Dôležité je tiež odzbrojenie,
demobilizácia a reintegrácia bývalých kombatantov, od čoho bude
vo veľkej miere závisieť bezpečnosť Libérie. Významným medzníkom pre vyrovnanie sa s minulosťou bolo vydanie Taylora
z Nigérie, ktorý teraz čaká na súd v Haagu. [8]
Najväčšou hrozbou pre stabilitu Libérie ostáva opätovné vypuknutie občianskej vojny, obzvlášť po stiahnutí misie OSN.
Na druhej strane stabilizácia Libérie napomôže krehkému mieru
v susedných krajinách, obzvlášť v Sierra Leone. Zníži tiež pravdepodobnosť ozbrojeného konfliktu v Guinei. Nestabilita naopak môže susedov ohroziť. [8]

Eritrea: militarizácia v praxi
Eritrea sa v súčasnosti nachádza na prahu opätovného vypuknutia vojny s Etiópiu, čo môže mať ďalekosiahle destabilizačné
účinky na celý región. V roku 1993 sa Eritrea vynorila z dlhej vojny za nezávislosť, len aby sa vrhla do ďalšej: najprv s Jemenom
a potom do oveľa zničujúcejšej s Etiópiou. Napriek tomu, že
v súčasnosti panuje medzi týmito krajinami krehký mier, vojna
môže kedykoľvek znova prepuknúť. Najvýznamnejším výsledkom týchto vojen bola konsolidácia prezidentského autoritárstva
v jednom z najuzavretejších nacionalistických režimov v Afrike,
pokračujúca militarizácia spoločnosti a značné zhoršenie ekonomickej situácie. [4]
Eritrea je najmilitarizovanejšou spoločnosťou v Afrike, kde je
jeden zo siedmych dospelých obyvateľov ozbrojený. Počas vojny
s Etiópiou bola eritrejská spoločnosť plne mobilizovaná proti tej462
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to hrozbe a veľkosť armády sa zvýšila z 50 000 na 300 000. To je
viac ako Etiópia, ktorá má sedemnásťkrát toľko obyvateľov. Po
krátkom období rozsiahlej demilitarizácie v roku 2002 sa zdá, že
demobilizácia sa spomalila a dokonca niektoré správy naznačujú,
že armáda znova zvyšuje stavy. Pomerné výdavky na obranu sú
v Eritrei najvyššie v Afrike a jedny z najvyšších na svete. [4]
V oblasti na hranici medzi Eritreou a Etiópiou pôsobí misia
OSN, ktorej mandát bol predĺžený do 31. septembra 2006. Eritrea však výrazne sťažuje prácu misie. V októbri 2005 napríklad
vláda Eritrei zakázala prelety helikoptér OSN nad svojim vzdušným priestorom, čím znemožnila monitorovanie zhromažďovania jednotiek na hraniciach. V decembri 2005 Eritrea nariadila
vyhostenie severoamerických, európskych a ruských členov mierových jednotiek OSN zo svojho územia a uvalila reštrikcie na
pohyb UNMEE hliadok v niektorých rizikových sektoroch. Súčasne Eritrea a Etiópia najímali ruských a bývalých sovietskych
vojenských špecialistov na pomoc pri obnovených bojoch. Ukončenie pôsobenia misie OSN by mohlo znamenať obnovenie konfliktu medzi Eritreou a Etiópiou a malo by značné destabilizačné
účinky na celý región afrického rohu. [4]

Sudán: od militarizácie ku genocíde
Sudán predstavuje príklad vysoko militarizovanej krajiny, kde vládne štruktúry využívajú oficiálne a hlavne neoficiálne ozbrojené sily
na presadzovanie svojich záujmov na úkor potrieb civilného obyvateľstva. Existencia tejto paralelnej formálnej a neformálnej štruktúry je hlavným znakom ozbrojených síl v Sudáne. Hlavné vojenské aktivity sú prevažne vykonávané množstvom regionálnych
a kmeňových milícií pod názvom Ľudové obranné sily, ktoré sú len
voľne prepojené s oficiálnymi ozbrojenými silami Sudánu (SAF).
Milície operujú paralelne so SAF a sú považované za brutálnejšie
a viac prepojené s hlavnými predstaviteľmi sudánskeho režimu.
Niektoré z týchto skupín sú často hlavnými aktérmi pri rozdúchavaní a podporovaní konfliktov. Existujú aj obavy, že tieto skupiny
nie sú dokonca kontrolované ani vládou z Chartúmu. [1]
Sudán sa v súčasnosti zmieta v rozsiahlom konflikte, ktorý
čiastočne zasahuje aj vedľajšie štáty, obzvlášť Čad. V období rokov 2005/2006 sa situácia v Sudáne oproti predchádzajúcim ro463
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1Džandžavídi

sú arabské
milície, ktoré operujú hlavne v západnom Darfúre. Bojujú proti povstalcom zo
SLA a JEM. Aj keď sa prezentujú ako nezávislé od sudánskej vlády, v praxi pôsobia
ako neformálna časť sudánskej armády a majú aj podporu sudánskeho letectva.
Džandžavídske milície boli
a sú vo veľkej miere používané proti civilným cieľom
a pri regionálnych etnických
čistkách [5].

2Hnutie

za spravodlivosť
a rovnosť (Justice and Equality Movement) dalo o sebe
prvýkrát vedieť keď spolupracovalo na útoku na letisko el-Fašír v apríli 2003. JEM
úzko spolupracuje s SLM/A,
ale jeho členovia sú hlavne
z kmeňa Zaghawa. JEM pôsobí hlavne v západnom Darfúre [6].

3Sudánska

oslobodzovacia
armáda (Sudanese Liberation Army) vznikla vo februári 2003. Jej hlavným cieľom je odstránenie režimu
prezidenta Bašíra a vytvorenie spojeného demokratického Sudánu. Členovia SLA
sú z troch nearabských kmeňov: Mesalit, Zaghawa a hlavne Fur [6].
4Údaje o premiestnených
osobách a obetiach sú za
posledné tri roky. No darfúrsky konflikt trvá už desiatky
rokov. Za ten čas uvádzajú
štatistiky viac ako 1,5 milióna obeti a 4 milióny vnútorne premiestnených osôb
– pozn. aut.
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kom výrazne nezlepšila. Hlavná pozornosť sa sústredila na Darfúr, kde pokračovali boje medzi vládou podporovanými džandžavídmi1 a povstalcami, hlavne Hnutím za spravodlivosť a rovnosť
(JEM)2 a Sudánskou oslobodzovacou armádou (SLA)3. [1]
Za obdobie posledných troch rokov v Darfúre bolo premiestnených viac ako 2 milióny ľudí a zabitých bolo pravdepodobne
viac ako 200 000 ľudí. Aktivity sudánskej vlády, obzvlášť jej podpora džandžavídskych milícií, sú plánovanou politikou premiestnenia a genocídy, ktorej cieľom je úplná arabizácia regiónu. Podkopávanie tradičných vlastníckych a politických štruktúr sudánskou vládou uprednostňovalo darfúrskych Arabov a spôsobilo
etnickú polarizáciu regiónu.4 Darfúrsky konflikt má tak regionálnu ako aj národnú dimenziu. [5]
V období 2005/2006 sa vyjednávači Africkej únie márne pokúšali vyriešiť darfúrsky konflikt. V júni začali rozhovory medzi
JEM a SLA a sudánskou vládou. Skončili však bez úspechu kvôli
základným princípom dohody, prítomnosti vyjednávačov z Čadu
a nezhodami medzi SLA a JEM [6]. Mierové rozhovory boli
preto preložené až na september. Zároveň v Darfúre pokračovali
násilnosti. Významným problémom pri riešení situácie sa stáva
fakt, že AÚ začína pociťovať výrazný nedostatok financií. [1]
V septembri bola v Sudáne ustanovená nová vláda národnej
jednoty, kde si však dovtedajší prezident al-Bašír a jeho vládnuca
strana Národný kongres udržali kľúčové ministerstvá. Začalo sa
už šieste kolo rokovaní o miere v Darfúre, ale rokovania nepriniesli zastavenie násilia. [1]
Októbrové mierové rozhovory boli poznačené nejednotnosťou medzi rebelmi, narastajúcim násilím a zhoršujúcimi sa vzťahmi medzi vládou Sudánu a AÚ. Bezpečnostná situácia v Darfúre
sa zhoršila do takej miery, že OSN bola nútená evakuovať svoj
personál z oblasti [5]. Mierové rozhovory nepriniesli žiaden pokrok pri riešení krízy, bezpečnostná situácia sa ďalej zhoršovala
a znemožňovala dodávky humanitárnej pomoci. Zvýšilo sa napätie s Čadom, ktorý obvinil Sudán z podpory čadských rebelov. [1]
Zvyšujúca sa nestabilita v Darfúre nakoniec viedla k vyhláseniu
OSN o možnom prevzatí misie AÚ. Africkí predstavitelia vyjadrili súhlas prevzatím pod podmienkou, že misia ostane pod
africkým vedením. Sudán hostil summit AÚ a prezident Sudánu
Bašír kandidoval za predsedajúceho únie. Aby nebola ohrozená
kredibilita AÚ kvôli porušovaniu ľudských práv v Sudáne sa však
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predsedajúcim únie nakoniec stal prezident Konžskej demokratickej republiky. [1]
BR OSN počiatkom roka tiež autorizovala začatie plánovania
prevzatia misie AÚ OSN, napriek námietkam sudánskej vlády.
AÚ nakoniec predĺžila misiu do 30. septembra, čo dočasne upokojilo sudánsku vládu. Sudánska vláda však pomaly mení svoj
negatívny postoj k prípadnej misii OSN ako výsledok tlaku medzinárodného spoločenstva a Africkej únie, obzvlášť po májovom podpísaní mierovej zmluvy medzi jednou z frakcií SLA a sudánskou vládou. Napriek tomu podpísanie mierovej dohody zatiaľ neviedlo k výraznejšiemu zlepšeniu bezpečnostnej situácie
v Darfúre, aj kvôli nepodpísaniu mierovej zmluvy ostatnými povstaleckými skupinami. [1]

Implikácie pre Slovensko
Slovenská republika sa v januári 2006 stala členom BR OSN a tak
na seba prevzala veľkú zodpovednosť za tvorbu medzinárodnej
politiky. Slovensko preto už nemôže ignorovať problémy subsaharskej Afriky s argumentáciou národných priorít. Preto v nasledujúcom období bude dôležité zrevidovať politiku voči tomuto
kontinentu a vytvoriť nový, racionálny prístup. V tomto smere je
veľmi vítaná aktivita pri tvorbe konceptu reformy bezpečnostného sektora, ktorý by bol platný pre všetky agentúry OSN. Aktivita SR v tejto oblasti však nesmie skončiť našim predsedníctvom BR OSN, ale mala by byť začiatkom dlhodobého prístupu
k systematickému riešeniu problémov subsaharskej Afriky5.
Slovenské vládne aj mimovládne organizácie v subsaharskej
Afrike už vyvíjajú rozsiahle rozvojové, asistenčné a humanitárne
aktivity, ktoré sú s bezpečnostnými aktivitami vzájomne podmienené. Vzhľadom na vyťaženie ozbrojených SR inými zahraničnými operáciami sa pre rezort obrany otvára priestor najmä v odbornej asistencii v kľúčových oblastiach reformy obrany, profesionalizácie a transformácie ozbrojených síl; vo výcviku, odbornej a materiálnej pomoci v oblasti odmínovania a likvidácie munície. Všetky tieto aktivity by mali prebiehať v koordinácii so slovenskými humanitárnymi, rozvojovými a asistenčnými aktivitami.

5Je

treba vyzdvihnúť autorkin apel na fakt, aby sa vytvárajúca agenda voči Afrike
respektíve podobným oblastiam a krajinám nestala iba
agendou ad hoc, ktorá navyše skončí ad acta s ukončením nášho členstva v Bezpečnostnej rade OSN. Posun videnia úlohy armády
v spoločnosti z oblasti čisto
mocenskej a vojenskej viac
do oblasti humanitárnej, logistickej, do roviny zvládania prírodných katastrôf
a mnohých nových výziev
je zrejme tým správnym obdobím na väčšiu integráciu
týchto aktivít aj smerom
k tretiemu sektoru. Výsledkom by mohli byť hodnotné
synergie – pozn. oponenta.

465

4

II. KAPITOLA – Subsaharská Afrika: militarizácia, demilitarizácia a genocída

ZDROJE
[1] Crisis Watch, International Crisis Group, Brusel, Jún 2005 – máj 2006.
[2] Hutchful Eboe: Demilitarising the Political Process in Africa: Some Basic
Issues 1. African Security Review Vol. 6 No 2, 1997.
[3] Janes Sentinel Security Assesments: Executive Summary: Ghana, http://w w w 4 . j a n e s . c o m . p r o x y. w w w. m e r l n - e u r o p e . o r g / s u b s c r i b e / sentinel/WAFR_doc_view.jsp?Sent_Country=Ghana&Prod_Name=WAFR&
K2DocKey=/content1/janesdata/sent/wafrsu/ghans010.htm@current. 25. 5.
2006.
[4] Janes Sentinel Security Assesments: Executive Summary: Eritrea, http://www4.janes.com.proxy.www.merln-europe.org/subscribe/sentinel/NAFRS_doc_view.jsp?Sent_Country=Eritrea&Prod_Name=NAFRS&K2Doc
Key=/content1/janesdata/sent/nafrsu/erits010.htm@current, 20. 5. 2006.
[5] Janes Sentinel Security Assesments: Internal Affairs: Sudan, http://www4.janes.com.proxy.www.merln-europe.org/subscribe/sentinel/NAFRS_doc_view.jsp?Sent_Country=Sudan&Prod_Name=NAFRS&K2DocKey=/
content1/janesdata/sent/nafrsu/sudas070.htm@current, 9. 6. 2006.
[6] Janes Sentinel Security Assesments: Security and Foreign Forces: Sudan,
http://www4.janes.com.proxy.www.merln-europe.org/subscribe/sentinel/NAFRS_doc_view.jsp?Sent_Country=Sudan&Prod_Name=NAFRS&K2Doc
Key=/content1/janesdata/sent/nafrsu/sudas140.htm@current, 14. 6. 2006.
[7] Levy, Yagil. How Militarization Drives Political Control of the Military: The
Case of Israel, Center for Studies of Social Change, The Working Paper
Series, 1995.
[8] Liberia: Staying Focused Update Briefing Africa Briefing N°36 Dakar/Brussels, 13 January 2006.

466

K riešeniu narastajúcich
problémov bezpečnosti
v subsaharskej Afrike

5

Autor: Getnet TAMENE
Oponent: Michal DUBEŇ

Úvod
Význam africkej iniciatívy
Záujmy Európanov v Afrike
Zmena vnímania pojmu bezpečnosti
Bezpečnosť režimu versus ľudská bezpečnosť
Vnútorní a vonkajší aktéri ľudskej bezpečnosti v Afrike
Implikácie pre Slovensko

Úvod
V tejto práci zameriavame pozornosť na otázky bezpečnosti v subsaharskej Afrike, na to, či by mohla ohrozovať bezpečnosť vyspelého sveta a ako by mohla SR ako malý štát a nestály člen BR
OSN prispieť k riešeniu problémov bezpečnosti v Afrike1.
Štúdia tiež uvádza niektoré aspekty hlavných výziev subsaharskej Afriky (SSA): decentralizácia politickej a ekonomickej sily, minimalizácia makroekonomického šoku, odstránenie konfliktov prostredníctvom rozsiahleho rozvojového programu. Realizácia týchto krokov si vyžaduje správny spôsob distribúcie zdrojov a verejnej politiky. Správna voľba je však oveľa ťažšia v oblastiach neustále devastovaných konfliktmi.
Počas posledných dvoch dekád je Afrika kontinentom vo vážnej kríze smerujúcej k úpadku [8, s. 337 – 342]. V čase, kedy ostatné regióny sveta zratúvajú svoje zisky a úspechy, Afrika naopak
vyčísľuje rastúce straty. Indikátory ľudského rozvoja vo všetkých
oblastiach poukazujú na prudký pokles úrovne. Obyvatelia kontinentu sú chudobnejší než boli v 60. rokoch, keď sa zbavili nadvlády koloniálnych veľmocí. Väčšina obyvateľov zarába menej
ako jeden dolár denne. Podiel kontinentu na svetovom obchode
je rovnako veľmi nízky – tvorí menej ako 2 %.
Je zjavné, že existuje silná spojitosť medzi biedou a konfliktom
[6, s. 67]. Africký kontinent bol najviac postihnutý medzištátnymi
konfliktami a občianskymi vojnami. Podľa údajov Africkej rozvojovej banky takmer 20 % obyvateľov tohto kontinentu, čo je asi

1Táto

myšlienka sa objavila
na workshope, ktorý usporiadalo Ministerstvo obrany
SR 29. marca 2006 pod
názvom „Subsaharská Afrika: čo môže Slovensko urobiť?” Na workshope sa prejavila zreteľná snaha o formulovanie bezpečnostnej
a zahraničnej politiky SR
k SSA a možnosť ju realizovať počas členstva v BR
OSN – pozn. aut.
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2New

Partnership for Africa’s Development bol vytvorený v Lusake v r. 2001.
NEPAD je prvou úprimnou
a Afričanmi vytvorenou konštrukciou, ktorá sa snaží redukovať spoločensko-ekonomické, politické, iné vývojové problémy afrického
kontinentu, a zároveň prvou
úprimnou protrhovou a neoliberálnou iniciatívou afrických vodcov. Viď tiež [8].
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150 mil. ľudí, žije v konfliktných oblastiach [10, s. 226]. Tempo
rozvoja, ktoré počas prvej dekády nezávislosti ohlasovalo nádejné
príznaky pokroku, sa po uplynutí piatich dekád takmer zastavilo.
Nahradili ho strašné socio-ekonomické a politické podmienky.
Stratené africké socio-ekonomické príležitosti zapríčinili hrozné
nočné mory. Miernym úspechom v oblasti politiky bolo, že voľby
prebehli v takmer 42 krajinách SSA. Vlna demokratickej tranzície,
ktorá sa po páde berlínskeho múru šírila po celom svete, sa dostala aj do SSA. Pred rokom 1989 bolo 38 zo 45 krajín SSA pod autoritárskymi vládami. Dnes väčšina z nich vyskúšala, alebo zažíva
politický prechod. Zmena zo zákerného autoritárskeho, či už
vojenského alebo civilného režimu k pluralite vytvára iluzórnu
nádej, že kontinent dokáže svoje neduhy sám liečiť. Ale široký
konsenzus tvrdí, že na to jednoducho nemá kapacity.
Čiastočne boli problémy afrického kontinentu pripisované nedostatkom postkoloniálnych vlád a v menšej miere zásahu vonkajších síl. Prevláda však názor medzinárodných organizácií a multilaterálnych inštitúcií, ktoré spájajú nízku mieru rozvoja Afriky
s „nedostatkom investícií a so zlou správou“ [10, s. 226]. Aj keď sa
zriedkavo vyskytuje vonkajšia, dosah vonkajších aktérov je obmedzený a selektívny. Spomedzi autorov publikujúcich o postavení
afrického kontinentu v svetovej politike napríklad Taylor a Williams upozornili, že reč o okrajovosti kontinentu je nezmysel, pretože kontinent bol dialekticky spojený a ovplyvňovaný medzinárodnými procesmi a štruktúrou medzinárodnej politiky. Závery,
ktoré prezentujú Afriku mimo historického kontextu, sú skreslené.
Africká elita by mala stále hľadať alternatívnu cestu, ktorá vedie
k rozvoju a bezpečnosti kontinentu. Vzdať sa tejto snahy len
urýchľuje rozpad afrického kontinentu ako politického celku. Neúspech Afriky pri zlepšovaní blahobytu a životných podmienok
širokého obyvateľstva nespočíva v nedostatku úsilia v minulosti.
Od prvej dekády nezávislosti v 60. rokoch sa experimentovalo
s niekoľkými kreatívnymi vývojovými trendmi [5, s. 8 – 9]. Tieto
snahy nepriniesli požadované výsledky z rôznych dôvodov, ale
hlavným bol zlý vývojový predpoklad. Kritickou otázkou je aj to,
či NEPAD2, ktorý vznikol v roku 2003 ako ďalšie z úsilí Afriky
o pokrok v oblastiach bezpečnosti a socio-ekonomického rozvoja, si na kontinente dokáže svoju úlohu splniť. To sa týka rovnako
aj americkej iniciatívy pre Afriku. V súčasnosti sa prejavuje aj
snaha SR vo vzťahu k Afrike, ktorá sa tiež nevyhne kritike.
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Ak vezmeme do úvahy súčasné medzinárodné prostredie a dopad globalizácie na Afriku, vyššie zmienené iniciatívy pravdepodobne nebudú slúžiť súčasným ani budúcim bezpečnostným záujmom Afriky. Keď vezmeme do úvahy významné zmeny zapríčinené globalizáciou, javí sa tradičný obsah pojmu „bezpečnosť”
ako nedostatočný. Zameriava sa hlavne na bezpečnosť režimov
a teritórií, zanedbávajúc pritom bezpečnosť človeka. Ide o konfrontáciu komplexného chápania bezpečnosti a výzvy, ktorú globalizácia nastolila. Táto štúdia kriticky skúma otázku bezpečnosti v súvislosti s iniciatívou EÚ, AÚ, NEPAD, USA, ale aj SR.
Otázka bezpečnosti Afriky navodzuje zmenu v chápaní pojmu
bezpečnosť, a to od štátnej alebo teritoriálnej k ľudskej bezpečnosti. Ak iniciatíva menších štátov ako SR zanedbá tieto aspekty pri pokuse o formulovanie zahraničnej a bezpečnostnej politiky, tak tieto štáty len poslúžia záujmu mocnosti pri pokusoch
o zmenu neposlušných a slabých režimov pod zámienkou humanitárnej intervencie. Zámery a bezpečnostné opatrenia vykonávané napríklad pod zámienkou boja proti terorizmu a korešpondujúce len so záujmami mocností, nezahŕňajú ľudskú bezpečnosť, ktorá v SSA predstavuje kardinálny problém.

Význam africkej iniciatívy
Spolupráca s AÚ a získanie jej uznania je nesmierne dôležitým
krokom zahraničnej iniciatívy v SSA. Spolupráca s regionálnymi
alebo subregionálnymi organizáciami by nemala byť nikdy pri takýchto aktivitách zanedbaná, hoci v niektorých prípadoch nemusí
byť práve jednoduchá. Nesúdržná proliferácia západných iniciatív by sa mala ukončiť, a bilaterálne či multilaterálne misie by
mali hľadať explicitnú podporu AÚ. V každom prípade je dôležité týmto prepojením zabezpečiť adekvátnu politickú legitimitu, ktorá by mohla významne pomôcť úspechu krízového manažmentu.
Africká iniciatíva má veľký význam, ak chceme vidieť pokrok
kontinentu. Poznanie afrických podmienok pomôže, aby medzinárodné spoločenstvo splnilo svoju zodpovednosť pomôcť kontinentu obklopenému nepriateľskými podmienkami.3
Po konci studenej vojny bola prevencia afrických kríz viac než
zanedbaná. Veľmi špecifické požiadavky SSA vyvstali zo skutoč-

3Podľa

údajov Svetovej banky je skutočný africký podiel
na svetovom HDP, ktorý nedávno klesol na 2 %, v skutočnosti len 1,7 %. Počas
poslednej schôdze ministrov ACP Lomé IV v novembri 1995 boli vytýčené striktné podmienky týkajúce sa
dobrého vládnutia, štrukturálnej stability a zníženia vojenských nákladov – pozn.
aut.
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4Podľa

nigérijského vodcu
Oluseguna Obasanja je Afrika poznačená problémami
štruktúr a vodcovstva od nezávislosti až po súčasnosť –
pozn. aut.

5USA

s projektom o hodnote 1.5 mil. USD, Švédsko
s ad hoc seminárom pre pracovníkov tohto „mechanizmu“, atď. – pozn. aut

6Napríklad

konferencia, ktorá sa konala vo Washingtone
v máji 1995 a v Bruseli v januári 1996 ohľadom priblíženia sa k hlavným donorským krajinám vrátane Austrálie, Kanady a Japonska,
aby bolo možné koordinovať medzinárodnú pomoc pre mierové misie v Afrike – pozn. aut.

7Dva

štáty, ktoré patria k stálym členom BR OSN, vyjadrili svoj záujem o globálnu
zodpovednosť. Nedávno prejavili spoločnú iniciatívu poslať z WEU skupinu vojenských expertov do Afriky
ako poradcov, ale zároveň aj
na to, aby preskúmali vážnosť bezpečnostných problémov – pozn. aut.
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nosti, že obzvlášť po konci studenej vojny sú africké spory predovšetkým vnútorného pôvodu a nesúvisia s intervenciou predošlých koloniálnych mocností. Káhirská konferencia v júni 1993
pripustila „niektoré vnútorné faktory a línie, ktoré záporne prispeli k súčasnému stavu kontinentu“, hlavne „spory medzi africkými krajinami“.4
Niektoré západné krajiny už prispeli jednotlivo k úsiliu minulej
OAU (Organization of African Unity) alebo súčasnej AÚ, no financovali a inak prispievali len do čiastkových programov.5 Otázka,
ktorá stále vyžaduje konceptuálnu analýzu a politickú odpoveď, je
výzva afrických štátov pre zaistenie rozumnej vonkajšej spolupráce.
Mechanizmus AÚ je nedoceniteľným nástrojom kontinentálneho vývoja. Ale pokiaľ subregionálne a celoafrické orgány nedokážu vytvoriť vhodné podmienky pre činnosť krízového manažmentu vrátane obranyschopnosti, Európa bude jedinou zárukou pomoci v prípade protidemokratického prevratu, pri ochrane
slabej krajiny proti silnejšiemu susedovi či pri jednaní s dôsledkami humanitárnych tragédií. Ako tvrdil Viliam Pfaff: „Európania
poznajú oblasť lepšie než Američania. Somálsky prípad bol smutnou ilustráciou tohto faktu.“
Obzvlášť po neúspechu v Somálsku USA redukovali svoje
priame zásahy v Afrike a nie sú ani ochotní „ujať sa vedenia
a niesť hlavný podiel záťaže v tomto smere“. [20] Ba čo viac,
USA nemajú záujem poskytnúť inú ako len politickú iniciatívu,6
neposkytnú výrazné peňažné alebo armádne prostriedky pre podporu OSN či africkej sily pri riešení vlastnej krízy, ani sa v prípade
potreby vojensky nezúčastnia na možných zásahoch spoločne
s Afričanmi.
Hlavnou spornou otázkou sa zdá byť definícia vyššej moci,
ktorú „kolektívny konsenzus“ Afričanov považuje za dostatočnú
na to, aby povolila princíp nezasahovania a tým umožnila získanie
širokej akceptácie.
V novembri 1994 francúzska a britská tlač identifikovala v súvislosti s narastajúcimi problémami bezpečnosti v SSA štyri fázy
riešenia kríz7: varovný systém, preventívna diplomacia, tréning
a predbežné zhromaždenie potrebných materiálov a nakoniec urgentné rozmiestnenie dozorných síl ešte v začiatku konfliktu
v záujme zachovania mieru. Vo všetkých fázach majú výsostný
význam vzťahy medzi AÚ a OSN, so Západoeurópskou úniou
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(WEU) ako aj s EÚ, ktorá má rozhodujúcu schopnosť mobilizovať európsku podporu a koordinovať európsku pomoc.

Záujmy Európanov v Afrike
Hoci Afrika nie je prioritou bezpečnostného záujmu EÚ, ani jej
jednotlivých členských štátov, prejavujú očividné záujmy jednotlivých štátov EÚ v SSA. Dôvody záujmu sú rôzne. Dokonca
môžu byť mimo pocitu zodpovednosti za súčasný stavu regiónu.
Záujem môže byť nielen úprimný, ale aj falošný. Preto by EÚ
mala prijať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku v oblasti prevencie a riešenia konfliktov. Dôvody záujmu Európanov
o Afriku a ich prípadnej intervencie môžeme zoskupiť do troch
kategórií: hodnoty, bezpečnostné záležitosti a zmes národných
a nadnárodných záujmov EÚ spojených s európskou túžbou po
postavení svetovej mocnosti.
Hodnoty smerujú k expanzii európskych demokratických ideálov do Afriky a celého sveta prostredníctvom intervenčných zákrokov. To znamená, že Európa neposkytne asistenciu africkým
režimom, ak oni neakceptujú tieto demokratické ideály, ako tvrdil
bývalý francúzsky prezident Francois Mitterrand.8
Čo sa týka bezpečnostných otázok, hoci zo strany štátov SSA
neexistuje žiadna priama vážna hrozba pre EÚ, niekoľko výziev
bolo v posledných rokoch postačujúcou zámienkou pre zásah
členských krajín. Hlavnou zámienkou intervencie je to, že sa európske štáty obávajú o bezpečnosť svojich občanov pôsobiacich
v Afrike, ktorí v prípade krízy od svojej vlády žiadajú ochranu
alebo prípadnú evakuáciu.
Čo sa týka národných a nadnárodných záujmov, okrem všeobecného európskeho záujmu o stabilitu v Afrike existujú aj špecifické hospodárske záujmy týkajúce sa SSA, ktoré by v prípade
krízy boli ohrozené. SSA (vrátane Južnej Afriky) prispieva takmer
4 – 5 % k zahraničnému obchodu EÚ a je dôležitým dodávateľom surovín pre niektoré európske krajiny.9
Africká agenda EÚ (reálne vytvorenie spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky k Afrike by bolo v súčasnosti príliš ctižiadostivé a ani slovenská iniciatíva by nebola mimo tohoto kontextu) by sa teda skôr mala špecificky zamerať na upevnenie úsilia AÚ pri jej snahe o vytvorenie bezpečného prostredia v Afrike.

8Na

konferencii hláv štátov
v La Baule, ktorá sa konala
v júni 1990 – pozn. aut.

9Podľa

Eurostatu v období
1989 – 1993 ropa a diamanty z krajín Afriky, Karibiku
a Pacifiku (ACP) tvorili vyše
tretinu dovozu EÚ – pozn.
aut.
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Rovnakého názoru je aj komisia „Echo“, ktorá v rámci poskytovania humanitárnej pomoci pripustila, že Európa by mala hlavne
prispieť k stimulovaniu, obhajovaniu, vnímaniu a podporeniu africkej obrannej schopnosti skôr, ako budú konflikty a krízy eskalovať. Tu by mohla prispieť aj WEU formou poradenstva v oblasti skorého varovania, poskytnutím zariadenia a organizovaním
tréningov.
Ak zoberieme do úvahy možný zásah NATO v SSA, je veľmi
pravdepodobné, že by v súčasnej situácii vyvolal nechcené komplikácie.10

Zmena vnímania pojmu bezpečnosti

10Pozorovatelia, ktorí nemajú záujem zapojiť sa do operácie NATO, sa pravdepodobne budú chcieť zúčastniť
napríklad s nordickými rezervnými silami pre zachovanie mieru – pozn. aut.
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V súčasnosti sa bezpečnosť stáva centrálnou otázkou medzinárodných vzťahov. Štáty ako dominantní medzinárodní aktéri kladú mimoriadny dôraz na bezpečnosť pri formovaní zahraničnej politiky.
Tento prístup sa stáva bežnou praktikou vyspelých štátov najmä od
11. septembra 2001. Vyspelé štáty urobia všetko, čo je v ich silách,
aby zaistili spoľahlivú vnútroštátnu bezpečnosť. Súčasťou jej zabezpečenia je i snaha o odstránenie vonkajších hrozieb. Tento princíp je podstatnou myšlienkou koalície bojujúcej proti hrozbe svetového terorizmu vedenej USA. Tendencie amerických neokonzervatívcov a unilaterálnosť snahy americkej vlády generovali však aj
otázky, či je koalícia vôbec oprávnená na to, aby jej členovia spolu
vstúpili do vojny proti terorizmu ako takému, alebo či je terorizmus
len zámienkou na presadzovanie amerických ambícií. No napriek
neefektívnosti tejto koalície z dôvodu amerického unilateralizmu jej
prioritným zámerom bola riešenie otázok bezpečnosti.
Pre SSA sa stáva prvoradou úlohou znovuobnovenie a stabilizovanie vojnami zničeného afrického hospodárstva. Tento krok je
nutný najmä v krajinách zdevastovaných vojnami, ako sú Angola,
Etiópia, Eritrea, Guinea-Bissau, Mozambik, alebo Somálsko. Tieto
krajiny kedysi veľmi rozhodne prispôsobovali svoje hospodárstvo
a politiku sovietskemu modelu. Očakávaný rozvoj sa nedostavil
a nastúpilo sklamanie. Budúcnosť týchto štátov záleží na ich snahe
nájsť vhodné politické usporiadanie, ktoré by mohlo zabezpečiť
perspektívu hospodárskeho rozvoja. Dnes sa nachádzajú v subsaharskej Afrike mnohé krajiny s častými a pretrvávajúcimi konfliktami. Vojna a neistota, ktorá sa s ňou spája, ničia život, hospodárst-
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vo, prakticky eliminujú možnosti prílevu zahraničného kapitálu do
poľnohospodárstva a priemyslu a bránia dlhodobému rozvoju.
Dominujú krátkodobé hospodárske aktivity, aj to iba v bezpečných
oblastiach. Ťažba nerastného bohatstva môže pokračovať, ak sa
nachádza v chránenej oblasti, alebo v prípade, že ho proti sebe bojujúce strany chránia, aby ho po víťazstve mohli využívať.
Výzvy pre SSA spočívajú najmä v riešení čerstvých povojnových
humanitárnych a bezpečnostných problémov a v odstránení chudoby. Pokiaľ ide o prvý bod, treba oživiť vojnou zdrvenú populáciu, zabezpečiť jej prísun stravy a uspokojenie základných potrieb,
odzbrojiť, demobilizovať a integrovať bojovníkov či odstrániť míny a nevybuchnutú muníciu. Dlhodobé riešenie problematiky chudoby záleží od efektívnosti ľudského a sociálneho kapitálu a jeho
prístupe k infraštruktúre, od politického rámca usmerňujúceho
investície, ale aj od kvality inštitúcií a legálneho rámca.
Vonkajšia pomoc je pre SSA veľmi cenná, ale sama osebe nezaručuje úspech a rozvoj. Úspech záleží predovšetkým na činnosti domácich aktérov: spoločnosti, podnikateľoch a štáte. V SSA
sú ale spoločnosti chudobné, súkromné sektory jednotlivých štátov sú nerozvinuté a štátny kapitál je príliš chabý. V tomto kontexte je zaujímavé, že i malé štáty ako SR, ktoré sa nachádzajú
uprostred svojich vlastných problémov súvisiacich s prebiehajúcimi reformami, sa snažia komunikovať svoje skúsenosti a deliť sa
o svoje prostriedky s regiónom v núdzi.

Bezpečnosť režimu versus ľudská bezpečnosť
Po konci studenej vojny a v súčasnom medzinárodnom prostredí,
v ktorom dominujú sily globalizácie, sa výrazne zmenila klíma bezpečnosti väčšiny rozvojových štátov. Zdá sa, že bezpečnosť štátu
ako tradičné jadro významu pojmu bezpečnosť, sa dlho neudrží,
pretože prekáža komplexnému chápaniu bezpečnosti. V africkom
kontexte by preto mala byť základným referenčným rámcom bezpečnosť ľudská.
Bezpečnostné problémy dnešnej Afriky pútajú pozornosť odbornej verejnosti z viacerých dôvodov. Po prvé, Afrika predstavuje vrchol špirály krvavých občianskych vojen a konfliktov, hlavne
od konca studenej vojny. Po druhé, v Afrike sa výrazne prejavujú
obrovské straty ľudských životov, sociálne problémy a narušenie
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infraštruktúry v postkonfliktných podmienkach. Po tretie, pretrváva obava, že by spory mohli zastaviť proces rozvoja na kontinente. Tieto komplexné bezpečnostné problémy sa prejavujú v najmenej priaznivom momente, kedy je štátna bezpečnostná infraštruktúra sama oslabená, keď mnohé novovzniknuté skupiny zastrašujú štátnu moc a hrozia povstaním a nové vojny v Afrike vznikajú s perspektívou „nekonečného“ konfliktu spojeného s plienením a čiernym obchodom.
Spornou otázkou je to, ako by štát mal chrániť ľudí a aké záväzky by mali mať ľudia voči svojmu štátu. Odpoveď na túto
otázku si žiada preskúmanie postoja NEPAD, AÚ, OSN, EÚ, USA
či SR k ľudskej bezpečnosti v súvislosti s bezpečnostnými problémami dnešnej Afriky. Zmyslom ľudskej bezpečnosti je ochrániť
ľudí od hrozieb, prírodných či spoločenských a umožniť jednotlivcom a spoločnosti, aby mohli konať vo vlastnom záujme [cit. in 16,
s. 187]. Tak ako v prípade iných pojmov bezpečnosti: štátnej, hospodárskej alebo potravinovej, zmyslom pojmu ľudskej bezpečnosti je ochrana. Boyd [3, s. 115] definoval ľudskú bezpečnosť ako
„schopnosť sebarealizácie v bezpečnom prostredí, ktoré zahŕňa
sedem nasledovných rozmerov: ekonomická, potravinová, zdravotná, environmentálna, osobná, spoločenská a politická“.
V krajinách, kde boli dlhšie páchané zverstvá proti civilnému
obyvateľstvu, je zabezpečenie trvalej ľudskej bezpečnosti ťažko dosiahnuteľné aj po nastolení novej vlády a mierovom ukončení konfliktov. Medzinárodné humanitárne úsilie aktívne počas vojny sa po
jej skončení obvykle značne redukuje. To zvýši zraniteľnosť krajiny
voči rôznym hrozbám, vrátane možnosti obnovenia vojny. O takýchto prípadoch nedávno informovala International Crisis Group
[11], ktorá na základe konkrétnych príkladov Libérie a Sierra Leone
navrhuje trvalú medzinárodnú podporu pre povojnové krajiny.
Malo by ísť o dlhodobú, 15 – 25-ročnú podporu, ktorá by zabránila opätovnému vypuknutiu krvavých občianskych vojen [13].

Vnútorní a vonkajší aktéri ľudskej bezpečnosti
v Afrike
Miera schopnosti afrických štátov v štruktúre NEPAD reagovať
na naliehavé sociálne otázky týkajúce sa blahobytu a prežitia obyvateľov Afriky bude definovať kvalitu ľudskej, sociálnej a štátnej
474
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bezpečnosti SSA v blízkej budúcnosti. Rovnako veľkú zodpovednosť má aj AÚ. Je dôležité spomenúť, že pri zakladaní AÚ bola
bezpečnosť jednou z prioritných otázok. Únia vznikla s vedomím, že jej úspechy budú závisieť od jej schopnosti vytvoriť podmienky pre upevnenie mieru a stability na kontinente. V čase
vzniku AÚ v roku 2000 bol africký kontinent sužovaný hrozbou
mnohých vnútorných sporov a občianskych vojen.
NEPAD je označovaný ako „odvážna“ štruktúra pre svoj zámer „posunúť africký kontinent z krízy minulých štyridsiatich rokov k obnoveniu rozvoja“ a zároveň je považovaný za „poslednú
nádej Afriky zvrátiť jej skĺznutie do bezvýznamnosti“ [5, 8].
NEPAD je ovplyvňovaný neoliberálnou ideológiou a jeho činnosť s ňou veľmi súvisí. Táto „posadnutosť neoliberalizmom
a snaha integrovať Afriku do nespravodlivého globálneho trhového systému“ vyvolali kritiku na rôznych javiskách, vrátane afrického sociálneho fóra, ktoré sa konalo v Bamako v Mali v januári 2002 [14, s. 394]. Kritika NEPAD sa dotýkala hlavne jeho
prijímania logiky neoliberalizmu napriek diskreditácii tejto ideológie pre jej žalostné výsledky po celej Afrike. Bez ohľadu na
trblietavý povrch, neoliberalizmus iba prehlbuje hlboko zakorenené krízy spoločnosti v Afrike tým, že namiesto sľubovaného
zmiernenia chudoby naopak tlačí ľudí do slučky chudoby [14,
s. 394]. NEPAD je obviňovaný, že ponúkol Západu príležitosť
pokračovať s vykorisťovaním Afriky a dáva mu priestor na pokračovanie dominancie [14, s. 401].
Ako sme uviedli, NEPAD vidí Západ ako jediný vzor hospodárskeho, sociálneho a politického rozvoja. Neberie do úvahy
žiadnu inú možnosť vývoja okrem tej, ktorú Západ vpašoval do
Afriky. Hoci sa NEPAD pokladá za samostatnú Afričanmi vytvorenú konštrukciu, kritici tvrdia, že je stále ovplyvňovaný záujmami svojich partnerov. V tejto súvislosti bol NEPAD označený
za „západného vlka v africkej ovčej koži“ [1, s. 1454].
Lojalita, ktorú NEPAD prejavuje k centrálnej doktríne neoliberálnej ideológie, evokujú otázku, do akej miery by mohla slúžiť
jeho iniciatíva ako základ optimizmu v otázkach budúcnosti Afriky
[17, s. 20]. Takisto vonkajšie iniciatívy, ktoré sú zafarbené neoliberálnou agendou, zahŕňajú v sebe nemálo pochybností. Olukoshi potvrdil, že „niektoré veľké túžby, ktoré sú zakotvené v dokumentoch NEPAD, vyzerajú zásadne zafarbené neoliberálnymi tónmi. Prejavuje sa to v oblasti ekonomickej a politickej agendy jeho
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vrcholného riadenia, ktorý smeruje k neoliberálnej ekonomike“
[17, s. 21]. Ak NEPAD nebude mať kritický prístup voči marginalizácii Afriky, ale aj voči „problémom spojeným s dnešným svetovým systémom“, potom je určený na zánik. [17, s. 27].
Americké veliteľstvo US European Command (EUCOM) [15],
ktoré má oblastnú zodpovednosť voči takmer 37 zo 48 krajín SSA,
je strategickým centrom USA v týchto oblastiach. Aj keď SSA nie
je prioritou ani pre USA a ich spojencov, udalosti v Afrike požadujú výraznú angažovanosť a zdroje z ich strany. Nový prístup k formulácii zahraničnej politiky USA viedol ministerstvo obrany k „novej bezpečnostnej agende“, ktorá sa zameriava na podporu demokratizácie a ľudských práv, oživenie regionálnych bezpečnostných
plánov a riešenie sporov, zmiernenie utrpenia humanitárnou asistenciou a povzbudenie ekonomického a sociálneho vývoja. Obzvlášť v tomto čase nebude jednoduché splniť ciele agendy s limitovanými zdrojmi a USA, medzinárodné spoločenstvá a sami Afričania budú musieť hľadať inovatívne a tvorivé riešenia vážnych problémov kontinentu. Dôraz musí byť kladený na spoluprácu, ale aj
na komparatívnu výhodu. Najviac dô-ležité je uvedomiť si, že riešenie sporov alebo ekonomický pokrok sa nedajú importovať:
Afričania sa sami musia ujať vedenia pri riešení svojich problémov.
Stále však africký kontinent bude potrebovať každú zahraničnú asistenčnú aktivitu pri riešení svojich hlboko zakorenených
problémov a je nadmieru dôležité rozpoznať a odstraňovať nedostatky politiky zahraničných aktérov voči Afrike.

Implikácie pre Slovensko
Prakticky každý člen EÚ nedávno zasiahol v Afrike mierovou
misiou a humanitárnou či rozvojovou pomocou, v rámci poskytnutia podpory tranzície alebo tvorby normalizovaných armád.
Europeizácia národnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky členov EÚ vrátane línií zameraných na SSA je komplikovaný proces,
v rámci ktorého sa kľúčové krajiny EÚ musia vzdávať svojho
tradičného a na individuálnych záujmoch postaveného prístupu.
Nové členské krajiny musia naproti tomu svoje záujmy a možné
perspektívy ešte len hľadať a aktívne formovať.
Zahraničná politika EÚ vo vzťahu k SSA by sa mala sústrediť
podporu konsolidácie množstva prechodných procesov a odstra476
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ňovanie kríz v ich počiatočnej fáze. Ťažkosti, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú pri prechode k demokracii a bezpečnostných krízach,
majú politické, ekonomické a vojenské aspekty: to je prípad Angoly, Rwandy, Burundi a ďalších krajín SSA. EÚ by preto mala
prijať koordinovanú a komplexnú odpoveď na tieto výzvy – čo
je teoreticky najvhodnejší a racionálny krok, ale prakticky únia
naň ešte nie je dostatočne pripravená.
Snaha o vytvorenie národnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky voči SSA tak znamená aj v prípade SR možnosť prispenia
členského štátu k zjednocovaniu politiky únie. V prípade spoločného a koordinovaného prístupu členských štátov je väčšia
nádej na úspech národnej politiky. Vytvorenie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR a reakcia na možné hrozby z afrického
kontinentu (napr. imigrácia, terorizmus) si teda žiadajú zváženie
štyroch bodov:
1. Je dôležité pripraviť zahraničnú a bezpečnostnú politiku SR
voči Afrike v súlade a v nadväznosti na zahraničnú politiku EÚ.
Takáto snaha by mala posilňovať trend vytvárania spoločnej európskej politiky zasahovania v Afrike. Spoločný prístup zaručí, že
všetky typy operácií vrátane vojenských budú odrážať jasné politické ciele a budú prebiehať v súlade s deklarovanými demokratickými hodnotami. Zásah v Afrike by mal byť podložený SZBP,
ktorá by mala určiť jeho smerovanie a dať mu legitimitu. Akýkoľvek intervenčný zásah v Afrike by podľa tejto logiky mal prebehnúť na základe spoločnej európskej politiky krízovej prevencie.
Po druhé, je potrebné brať do úvahy aspekt členstva SR
v NATO. Nedostatky v Európskej bezpečnostnej a obrannej politike (ESDP) môžu spochybňovať politické rozmery integrácie
EÚ, ale vedú zároveň k urovnaniu transatlantických vzťahov. To
privádza členské krajiny ku spoločnej bezpečnostnej a obrannej
politike napriek tomu, že politické pole EÚ nie je na tento zámer
dostatočne pevné. Logika integrácie EÚ spočíva v eventuálnej
supranacionalizácii obrany. NATO dodržiava tradičnú medzivládnu obrannú štruktúru, no deficit má v oblasti modelu spoločného rozhodovania. Najväčší člen NATO – USA – by bol
vzhľadom na svoju veľkosť len ťažko súčasťou nejakého supranacionálneho zriadenia. Socializačný prvok sa síce prejavuje aj
v niektorých zložkách NATO, no väčšinu zložiek udrží spolu len
konsenzus. Dosiahnutie konsenzu rôznymi prostriedkami môže
byť hlavným spôsobom rozhodovania v obidvoch organizáciách.
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Po tretie, SR je v súčasnosti dočasným členom BR OSN. Nepomohla by táto priaznivá okolnosť pri vytvorení takej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorá by mohla evokovať významné zmeny v SSA? Medzinárodná legitimita akejkoľvek operácie musí byť vždy zreteľná a každý zásah by mal prebiehať pod
záštitou OSN a to by mala SR podporiť, kým má možnosť ovplyvňovať dianie v BR OSN.
Po štvrté, pri koncipovaní zahraničnej a bezpečnostnej politiky
voči SSA by SR malo brať do úvahy rozsah priorít (ak je vôbec
nejaký) voči africkým regionálnym organizáciám, akými sú AÚ
a NEPAD.
Iniciatíva slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky sa
teda nezaobíde bez toho, aby SR využila svoje aktuálne členstvo
vo všetkých troch rozhodujúcich štruktúrach EÚ, NATO a BR
OSN a hrala tak významnú rolu koordinátora pri zbližovaní dôležitých medzinárodných aktérov s africkými regionálnymi štruktúrami i navzájom a pri usmerňovaní ich pomoci pre nutnú endogénnu politickú udržateľnosť a pre operačnú efektívnosť počas
prípadných kríz v Afrike.
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Úvod
Krajiny severozápadnej Afriky, resp. Maghribu1 – Alžírsko, Líbya,
Maroko, Mauretánia a Tunisko – sú formálnymi členmi Únie
arabského Maghribu2. Spoločensko-historicky i štátoprávne sú
pomerne odlišné od arabského Mašriku. Maghrib sa nachádzal
v sfére vplyvu Francúzska, Španielska a Talianska. Krajiny regiónu majú, okrem Maroka a Džamahírie, republikánske zriadenie
a je v nich, až na výnimky, zakotvený inštitút volieb.
Maroko a Tunisko boli jedny z prvých krajín, ktoré podpísali
asociačné dohody s EÚ [1, s. 41] a spolu s Alžírskom majú tradične dobrú spoluprácu s NATO. Ich vzťahy s NATO ocenil aj
minister obrany USA Rumsfeld, ktorý troch „konštruktívnych
partnerov“ vo vojne s terorizmom navštívil vo februári 2006 po
stretnutí ministrov obrany NATO na Sicílii [29]. Na základe sicílskeho zasadania sa 6. – 7. apríla 2006 v Rabate konalo stretnutie
26 veľvyslancov NATO s predstaviteľmi MZV 7 krajín Stredomoria3. Alžírsko, Izrael a Maroko prejavili záujem o účasť na protiteroristických hliadkach v Stredomorí a pri Gibraltare [33].
Krajiny Maghribu sú strategicky dôležité pre EÚ z geopolitického
hľadiska ako spojnica s Afrikou. EÚ je v Afrike najväčším poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) – reprezentuje 60 %
svetovej ODA pre Afriku a pomoc EÚ v období 1985 – 2003
vzrástla trojnásobne. Čína, India a Brazília zvyšujú v posledných
desaťročiach v Afrike svoj ekonomický a politický vplyv. Tiež USA
venujú tomuto kontinentu zvýšenú pozornosť, o. i. kvôli jeho nerastnému bohatstvu, vojne proti terorizmu a globálnej strategickej

1Po arabsky „západ“ [3, s. 184],

tiež arabský názov pre Maroko – pozn. aut.
2Únia

existuje iba formálne,
summity sa nekonajú od roku 1994 [34].

3Alžírsko,

Egypt, Jordánsko,
Izrael, Mauretánia, Maroko
a Tunisko – pozn. aut.
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súťaži. V neposlednom rade aj Japonsko, a od 90. rokov aj RF, začínajú zvyšovať intenzitu vzťahov s viacerými africkými krajinami.

Alžírsko, Maroko a Západná Sahara

4Prehľadná história konfliktu

do novembra 2002 viď [44].
5Predpokladá

5-ročnú prechodnú autonómiu, po nej
referendum o sebaurčení. –
pozn. aut.

6Maroko

zrušilo vízovú povinnosť pre Alžírčanov už
v júli 2004 [17].

7Bol

ním genmjr. al-Arabi
Balchair, riaditeľ prezidentského paláca – pozn. aut.
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Napriek dobrej spolupráci s EÚ a NATO sú medzi Alžírskom
a Marokom už niekoľko desaťročí chladné vzťahy. Dôvodom je
najmä spor o štatút Západnej Sahary4. Na rozdiel od Alžírska,
ktoré podporuje právo na sebaurčenie Západnej Sahary, Maroko
ju považuje za nedielnu súčasť svojho územia a podozrieva Alžírsko, že svojou politikou sleduje strategický cieľ získania prístupu
k Atlantickému oceánu. Preto Maroko pokladá Západnú Saharu
za spor s Alžírskom, a nie s Frontom Polisario, ktorý má stredisko
v alžírskom Tandufe.
Do júna 2004 pôsobil vo funkcii osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN James Baker, ktorý vypracoval dva neúspešné plány na riešenie situácie. Súčasný vyslanec Peter van Walsum nemá v úmysle predložiť nový plán a nabáda k mierovým
rokovaniam. Chce dosiahnuť priamu účasť Alžírska. To však rokovať odmieta a trvá na uplatnení 2. Bakerovho plánu5, pretože
považuje konflikt za postkoloniálnu záležitosť OSN [22].
Táto situácia sa odrážala na bilaterálnych vzťahoch aj v roku
2005. Po stretnutí hláv oboch štátov na marcovom summite Ligy
arabských štátov (LAŠ) v Alžíri rozhodol alžírsky prezident Buteflika o zrušení vízovej povinnosti voči Maroku6. O niekoľko dní
nato však oznámil, že otvorenie hraníc môže trvať mesiace [42].
V pretrvávajúcej pozitívnej atmosfére bol na 25. – 26. mája 2005
zvolaný summit Únie arabského Maghribu. Deň pred ním marocký kráľ Muhammad VI. zrušil svoju účasť v reakcii na výroky
prezidenta Butefliku o Západnej Sahare [11]. Následne Maroko
odložilo na neurčito plánovanú návštevu alžírskeho premiéra Ahmeda Ujahiu [18]. Demonštrujúc záujem o uvoľnenie vzťahov
Alžírsko menovalo veľvyslanca v Maroku7, no po sérii vzájomných obvinení zo spôsobovania prílivu subsaharských ilegálnych
migrantov cez Maroko do Európy bolo jeho vyslanie zrušené.
V novembri 2005 a januári 2006 sa v západosaharskej metropole el-Aiún konali protestné demonštrácie súvisiace s 30. výročím marockého „Zeleného pochodu“ [23] a plánom na udelenie
autonómie Západnej Sahare [26]. Prísľub autonómie bol zopako-
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vaný aj po návšteve kráľa Muhammada VI. v Západnej Sahare
(marec 2006). Následne monarcha vymenoval 142-člennú Kráľovskú konzultatívnu radu a vyzval ju, aby spolu s politickými
stranami pripravila návrhy autonómie. V rade je zastúpených
okolo 40 kmeňov a menovaní boli dokonca aj príbuzní členov
vedenia Frontu, napr. otec generálneho tajomníka Polisaria Muhammada Abdulazíza. Podľa predbežných plánov autonómie by
si Saharania mali zvoliť lokálnu vládu, zatiaľ čo pod spoločnou
správou by boli obrana, zahraničné veci a ďalšie oblasti suverenity štátu. [6].
Maroko, aby podporilo svoje nároky, zdôrazňuje v súčasnosti
výsostne aktuálny bezpečnostný rozmer problému. Vyjadruje obavy, že k Západnej Sahare priliehajúca oblasť Sahelu by sa mohla
stať nástupiskom al-Káidy a miestom výcvikových základní [9].
Obavy potvrdzujú aj vyjadrenia európskych tajných služieb [8].
Pozornosť si zaslúži aj vnútropolitický vývoj v Alžírsku. Prezident Buteflika sa snaží posilniť svoje pozície na úkor generality.
Bol schválený zákon, ktorý poskytuje prezidentovi väčšie práva
nad vojenskými zložkami. Prezident má tiež záujem na posilnení
Národného zhromaždenia a zrušení Rady národa ovládanej generalitou, ktorá tak chcela čeliť hrozbe islámistických strán. Aby
znížil pocit ohrozenia generality, v ktorej ako minister obrany
vykonáva značné personálne zmeny, vyhlásil Buteflika vo februári
2006 všeobecnú amnestiu pre obdobie „eradicateurs“ [2]. Referendum o Charte pre mier a národné uzmierenie v septembri
2005 bolo tiež súčasťou jeho plánu. Násilie v Alžírsku však aj
naďalej pokračuje a preto je stále v platnosti výnimočný stav (od
februára 1992). Islámistická Salafistická skupina pre kázanie a boj
(GSPC) deň po referende odmietla prezidentskú chartu a z nej
vyplývajúcu amnestiu, na základe ktorej bolo z väzení prepustených niekoľko tisíc bývalých militantov [9].
V ceste prezidentstvo posilňujúcim ústavným zmenám8 stál
premiér A. Ujahia9 a preto ho Buteflika s pomocou odborov kontrolovaných Národným oslobodzovacím frontom (FNL) prinútil
24. mája 2006 k rezignácii. Novým premiérom nezmenenej koaličnej vlády (FNL, RND a Islámistické hnutie mierovej spoločnosti – MSP) sa stal Abdelazíz Belchadem, ktorý musí splniť sľub
odborom – zvýšiť platy a upraviť privatizáciu.
Taktika prezidenta však nemá za cieľ iba posilnenie jeho právomocí. Jej dôsledkom bude aj odňatie volebnej nominácie prezi-

6

8Rozšírenie

volebných období prezidenta z dvoch 5-ročných na tri 7-ročné – pozn.
aut.

9A.

Ujahia je tiež generálnym tajomníkom koaličnej
strany Národné zjednotenie
sa za demokraciu (RND).
Strana vznikla odštiepením
od FNL, keď ten začal volať
po dialógu s islámistami –
pozn. aut.

483

6

II. KAPITOLA – Maghrib

denta bezpečnostným kruhom a ukončenie arabsko-francúzskeho dualizmu [13]. Vytesňuje prozápadne orientovanú generalitu podporujúcu frankofónne vzdelávanie a administratívu. Nahradzovaná bude stále komplexnejšou arabizáciou, prípadne aj
islámizáciou. V týchto súvislostiach je zrozumiteľnejšie odkladanie zmluvy o priateľstve s Francúzskom a požiadavka prezidenta
Butefliku, aby sa Francúzsko ospravedlnilo za „genocidálnu“
132-ročnú koloniálnu správu [7]. Patrí sem aj zákon zakazujúci
nemuslimskú misionársku činnosť [6].

Mauretánia
Vývoj v Mauretánii v roku 2005 nie je možné označiť ako pokojný. Hlavnou udalosťou bol nekrvavý štátny prevrat z 3. augusta
2005. Prezident Mu’áwija walad Sajjid Ahmad Tája’ bol počas
kondolencií k úmrtiu kráľa Fahda v Saudskej Arábii zvrhnutý 17člennou Vojenskou radou pre spravodlivosť a demokraciu. Na
čelo rady sa postavil plk. Elí Uld Muhammad Vall, bývalý veliteľ
mauretánskej bezpečnosti. Rada prisľúbila uskutočnenie demokratických volieb do 2 rokov [19]. Opozícia (napr. Ľudová pokroková aliancia) zmenu moci uvítala, hoci sa spočiatku obávala
postoja armády k prevratu prevažne bezpečnostných síl.
Prevrat nebol prvým pokusom o zmenu moci v Mauretánii.
Vo februári 2005 bolo odsúdených (bez trestu smrti) 84 pučistov
z augusta 2004 [14]. Hrozbou pre režim prezidenta Taju, ktorý
ako jeden z mála členov LAŠ uznal Izrael (v 1999), neboli iba pučisti, ale aj islámisti. Skupina zatknutá v apríli 2005 za organizovanie bojovníkov cvičených alžírskymi salafistami začala po dvoch
mesiacoch protestnú hladovku.
Vodca prevratu plk. Vall sa neskôr vyhlásil za prezidenta Mauretánie, premiérom dočasnej vlády sa stal Sidi Muhammad Uld
Bubakar. Po vyhlásení všeobecnej amnestie bolo z väzení prepustených viac ako 100 politických väzňov, vrátane islámistov a neúspešných pučistov. Z Mali sa vrátilo viacero politických exulantov [20]. Hoci časť politického spektra požaduje postavenie bývalého prezidenta pred súd, za zločiny spáchané počas jeho 21ročnej vlády nežiada nová vláda od Kataru jeho vydanie.
Nová vláda ubezpečuje o svojom zámere usporiadať voľby
a prezident Vall vyzýva na boj proti terorizmu a jeho príčinám –
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chudobe a marginalizácii [45]. O úprimnosti svojho zámeru presvedčila nová moc aj EÚ, ktorá obnovila Mauretánii v máji 2006
rozvojovú pomoc v hodnote cca 200 mil. EUR [10], aj napriek
tomu, že mechanizmus volieb je v krajine nepoužívaný od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960.
Mauretánia má strategickú polohu pre snahy EÚ a Španielska
pri potláčaní ilegálnej subsaharskej imigrácie, ktorá sa po vstupe
do schengenského priestoru stane výzvou aj pre SR. V Senegale
prezident Vall rokoval o výstavbe transsaharskej cesty (Senegal –
Mauretánia – Maroko) a podpore rovnakého námorného spojenia. Okrem pozitívnych ekonomických dopadov (napr. NEPAD)
však majú takéto aktivity aj migračný rozmer.

Líbya a Tunisko
Vnútorná i zahraničná politika Líbyjskej džamahírie je takmer
37 rokov spojená s osobou vodcu revolúcie Muammara Kaddáfího. K jeho prekvapivým rozhodnutiam patrilo o. i. vzdanie sa
ZHN v roku 2003. Dopad na vzťahy s USA nebol okamžitý, obmedzenia boli rušené postupne10. K úplnému obnoveniu diplomatických vzťahov a vyňatiu Líbye zo zoznamu štátov podporujúcich
terorizmus došlo až 15. mája 2006 [39]. Napriek tomu, že Líbya
„hľadá priateľstvo“ USA [15], Kaddáfí nie je plne konformný s politikou USA. Ukazuje to nielen návšteva venezuelského prezidenta
Cháveza [40], ale aj vyjadrenia, podľa ktorých má byť Saddám
Husajn považovaný aj naďalej za legálneho prezidenta Iraku [37].
Diverzifikáciu zahraničnej politiky potvrdzuje aj dohoda s Francúzskom o mierovom jadrovom výskume [36]. Vzťahy s najbližším európskym susedom – Talianskom – podliehajú výkyvom.
Kaddáfí v súčasnosti žiada kompenzácie za koloniálnu vládu. Varuje pritom pred napätím vo vzťahoch, pričom Džamahíria dodáva až 30 % talianskych energetických potrieb [38]. Nedorozumenie spôsobili aj rozdielne interpretácie demonštrácie v Benghází
vo februári 2006, ktorá bola Líbyou spájaná s kauzou karikatúr
proroka Muhammada. V prípade nelegálnej migrácie však obe
strany čelili vlne z Maroka [25]. Najmedializovanejšou otázkou vo
vzťahu k Európe bol aj v roku 2005 prípad 5 bulharských zdravotných sestier, ktoré boli po 6 rokoch odsúdené za infikovanie detí
vírusom HIV.

10Až v septembri 2005 prezident Bush podpísal súhlas
s podielom amerických spoločností na likvidácii zásob
chemických zbraní v Líbyi
[21].

485

6

11HRW konštatoval v správe
z januára 2006 isté zlepšenie slobôd, ale tiež nedostatok politickej vôle k reformám [27]. V marci 2006 úrady prepustili 130 politických
väzňov, vrátane 83 Muslimských bratov, ktorí patrili ku
skupine 152 osôb zatknutých
koncom 90. rokov a odsúdených v roku 2002 [30].
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Regionálna politika Džamahírie sporadicky strieda africké a arabské priority. Líbya sa usiluje o dôležité postavenie v rámci Africkej
únie. Okrem zorganizovania summitu AÚ v Syrte v júli 2005 [16]
sa Kaddáfí intenzívne angažuje v sudánskom mierovom procese
a uzmierovaní Sudánu a Čadu. Mimo hlavného prúdu sú niektoré
jeho aktivity v arabskej politike. Presadzuje riešenie palestínsko-izraelského konfliktu formou jedného spoločného štátu, podarilo sa
mu označiť Palestínčanov aj Izraelčanov za „idiotov“ [43] a neskôr
určiť izraelskú a palestínsku starú gardu za prekážku mieru [41].
Taktiež vzťahy so Saudskou Arábiou neboli ideálne. Kvôli obvineniam Líbye z pokusu o atentát na saudského kráľa boli stiahnutí
veľvyslanci a k upokojeniu došlo až koncom roka 2005 [24].
Na vnútropolitickej scéne sa udial dôležitý vývoj v marci 2006,
keď došlo ku zmenám vo vláde. Reformného premiéra Šukrího
Ghánima vystriedal dovtedajší vicepremiér Baghdádí Mahmúdí
[35]. Od nového premiéra sa očakáva pozastavenie transformácie
socialistickej ekonomiky [31]. Redukcia byrokracie, privatizácia
štátnych spoločností a bánk a zmena subvenčného systému (náklady 1 mld. USD ročne) tak boli predbežne odložené ad acta.
Ghanem bol síce podporovaný Kaddáfího synom (a predpokladaným nástupcom) Sajfom al-Islámom, no Kaddáfí, ktorý cez
syna testuje podporu rôznych ideí, sa zjavne expremiéra nezastal.
Ešte vo februári 2006 Sajf al-Islám vyhlásil, že Líbya potrebuje
reformu ekonomiky a privatizáciu [28]. Predtým, v auguste 2005,
oznámil Saif iniciatívu reflektujúcu väčšinu požiadaviek opozície:
1. potrebu reforiem v záujme národného zmierenia; 2. otvorenie
problematiky ľudských práv; 3. prepustenie väzňov svedomia
a kompenzáciu zhabaného vlastníctva; 4. prácu na novej ústave.
Zdá sa, že stredná časť iniciatívy napreduje11, ale ekonomické
a politické reformy už menej.
Tunisko tiež historicky patrí k africkým krajinám so silnou
pozíciou prezidenta [4, s. 169]. Po prezidentských a parlamentných voľbách v roku 2004 sa toto postavenie potvrdilo aj vo
všeobecných voľbách v máji 2005. Vládna strana prezidenta Ibn
Alího (Demokratické ústavné zhromaždenie – RCD) ich vyhrala
s absolútnou väčšinou (93,9 %).
Tunisko, ktoré má spomedzi arabských krajín asi najlepšie
vzťahy s Ománom, vyvolalo v arabskom svete prekvapenie, keď
v marci 2005 pozvalo na novembrovú návštevu izraelského premiéra Šarona. Na ďalšom rozruchu sa skôr podieľalo dianie na
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vnútropolitickej scéne spojené s otázkou ľudských práv. Odsúdenie známeho advokáta M. Abbua za kritické výroky o podmienkach v tuniských väzniciach vyvolalo okupačný štrajk advokátskej
komory a demonštrácie právnikov pred súdom [12]. Spory pokračovali niekoľko mesiacov a v októbri spôsobili štrajk väčšiny
z 1 400 tuniských advokátov.
Vývoj zaujal aj EÚ, ktorá vyslala v októbri do Tuniska na návštevu komisárku pre externé vzťahy B. Ferraro Waldnerovú. Tá
podporila politické reformy v Tunisku a zdôraznila snahu o demokraciu a rešpekt k ľudským právam. Platný akčný plán ENP
predpokladá aj Tuniskom obštruovaný vznik spoločnej komisie
pre ľudské práva. Komisárka zdôraznila, že hoci ekonomická reforma v Tunisku môže slúžiť za príklad iným krajinám regiónu,
verí, že aj sloboda slova či zhromažďovania môže povzbudiť sociálnu starostlivosť a ekonomický pokrok. Tunisko sa následne
snažilo urobiť gesto a vo februári 2006 prepustilo na základe prezidentskej amnestie 1 298 väzňov (plus 359 na podmienku), vrátane radikálnych islámistov. Tento akt, ktorý bol prezentovaný
ako prepustenie všetkých politických väzňov, sa na ľútosť Tuniska nestretol s úplnou dôverou USA. V apríli 2006 vyzvali
vládu, aby umožnila svojim občanom vykonávať slobodu slova
[32]. Zatiaľ nie je známe, či sú májové spory v Tuniskej lige ľudských práv ohľadom nelegálneho generálneho kongresu tiež taktickou reakciou na zahraničný tlak na dodržiavanie ľudských práv.

Implikácie pre Slovensko
Vzťahy súčasného Maghribu a Európy majú antické korene a svoj
strategický význam dokazujú aj v dnešnej dobe. Podobne ako v prípade krajín východného Stredomoria, SR mala v minulých desaťročiach čulé ekonomické kontakty aj s niektorými krajinami Maghribu, na ktoré by mohlo nadviazať vo viacerých oblastiach.
Maghrib je mocensky pomerne homogénny. Alžírsko, druhá
najväčšia africká krajina, má síce kapacitu regionálnej mocnosti,
ale s výnimkou otázky Západnej Sahary majú geopolitické siločiary zatiaľ viac poludníkový ako rovnobežkový azimut. Rezonancie niektorých koloniálnych tém (Alžírsko, Líbya) majú skôr
vnútropolitické použitie a nemali by sa negatívne odraziť na spolupráci s EÚ.
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Väzby južných štátov EÚ a NATO na región sú nepochybne
ovplyvnené historickými vzťahmi a z nich vyplývajúcimi populačnými a ekonomickými reáliami. Rastúcim fenoménom sa stáva
nový imigračný tlak na hranice EÚ, najmä cez územia Španielska,
Talianska, Malty a Cypru. Pre SR z týchto tendencií môže v horizonte schengenského členstva vyplývať tlak na širšiu absorpciu
imigračných vĺn.
S imigračným tlakom a migráciou v rámci schengenského systému budú spojené aj zvýšené bezpečnostné riziká priamo pre
územie SR. Je preto vitálne dôležité prostredníctvom intenzívnej
kooperácie a koordinácie so stredomorskými členmi EÚ znižovať riziká prípadnej infiltrácie príslušníkov teroristických skupín
do SR na minimum. Situáciu je žiadúce riešiť už v emigračných
afrických krajinách, alebo v ich blízkosti. V tejto súvislosti je možné zvážiť účasť pozorovateľov SR na protiteroristických patrolách NATO v Stredomorí.
Vývoj v regióne indikuje, podobne ako na Blízkom východe,
rastúce politické aktivity a sebavedomie islámistických kruhov.
Amnestie v krajinách regiónu (Alžírsko, Líbya, Tunisko, Mauretánia), pri ktorých boli prepustení aj početní islámisti, môžu na jednej strane predstavovať zvýšené riziko ich extrémistického pôsobenia, ktoré by mohlo ospravedlňovať budúci tvrdý postup režimov (aj proti iným zložkám opozície) v záujme udržania stability.
Na druhej strane však môže signalizovať rozhodnutia režimov
neriešiť fenomén islámizmu iba silovými a bezpečnostnými prostriedkami, ale aj mechanizmami politickej participácie. Z tejto
možnej tendencie vyplýva potreba intenzívnejšie skúmať fenomény politického islámu (viď implikácie v kapitole Ostatné krajiny Blízkeho východu), ich možné smerovanie a možnosti pozitívneho ovplyvnenia ich trendov.
Situácia v období 2005/2006 vykázala pretrvávanie demokratických deficitov vo všetkých krajinách regiónu. Primeranou účasťou na akčných plánoch ENP môže SR v rámci svojich kapacít
prispieť k demokratickej stabilizácii oblasti a predchádzať tak bezpečnostným rizikám vyplývajúcim z neštandardného vývoja politickej, ekonomickej či sociálnej situácie.
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Úvod
Stále sa zväčšujúca ekonomická sila a politický vplyv Čínskej ľudovej republiky výrazne vplývajú na celkový vývoj v regióne i vo
svete. Čína vedie politiku, ktorá sa označuje ako mierový rozvoj
(peaceful development [7]), teda politiku, ktorá všeobecne predpokladá, že čínska ekonomika sa bude vyvíjať pozitívne iba v mierovom medzinárodnom prostredí a súčasne bude svojím rozvojom
pôsobiť ako katalyzátor mierového vývoja vo svete. Jedným z hlavných cieľov Číny je stať sa rešpektovaným a váženým hráčom
v Ázii i globálne. K dosiahnutiu tohto cieľa má okrem rozsiahlej
reštrukturalizácie a zoštíhlenia armády prispieť efektívnejšia regionálna diplomacia, vyriešenie hraničných sporov zo susedmi,
zvýšená ekonomická spolupráca s krajinami regiónu a aktívnejšia
politika v rámci regionálnych inštitúcií.

Reforma na čínsky spôsob
Čínske ozbrojené sily prechádzajú v posledných desaťročiach
masívnou transformáciou. Z mnohopočetnej armády, ktorá bola
určená na zvládnutie dlhotrvajúcich náročných vojen na vlastnom
území, sa majú stať modernejšie ozbrojené sily schopné viesť
boje v krátkodobých konfliktoch proti high-tech protivníkom,
a to aj za hranicami Číny [5]. Podstatou transformácie sú zmena
zmýšľania, t. j. doktríny a stratégie vedenia ozbrojených konfliktov, reforma vojenských inštitúcií a personálneho manažmentu,
493
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1Second Artillery Force čínskej armády bola založená
1. júla 1966. Táto strategická
jadrová jednotka tvorí hlavnú súčasť spôsobilosti čínskej armády na jadrový protiútok. Jej hlavnou misiou je
odradiť nepriateľa od použitia jadrovej zbrane proti Číne a v prípade útoku začať
v koordinácii s ostatnými
zložkami protiútok. Je pod
priamym velením Centrálneho armádneho výboru (Central Military Commission) –
pozn. aut.
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zvýšenie štandardov cvičení a vzdelávania a získavanie nových
progresívnych zahraničných (a vývin vlastných) zbraňových systémov [1]. Číne nehrozilo v posledných rokoch žiadne externé
bezpečnostné riziko a čínske elity tento čas využili na reorganizáciu a modernizáciu armády. Čína vyvinula značné úsilie, aby vypracovala vojenskú stratégiu a doktrínu, ktorá by napĺňala súčasné kritériá. Na základe vlastných, aj keď limitovaných skúseností,
pozorovania riešenia konfliktov a prevažne ruských vojenských
teórií vypracovali čínski vojenskí teoretici rámec pre reformu,
ktorá ovplyvnila všetky časti čínskych ozbrojených síl. Ide o posun od veľkej „ľudovej“ armády k modernejšej, štíhlejšej a informatizovanej armáde.
Od polovice 80. rokov Čína takmer dvojnásobne znížila počet
svojich vojakov na 2,5 milióna [14] V septembri 2003 sa rozhodla čínska vláda s redukciou pokračovať a znížiť do konca roku
2005 počet o ďalších 200 tisíc príslušníkov. V januári 2006 už
velenie čínskej armády oznámilo, že počet príslušníkov bol znížený na cca 2,3 milióna [4]. Aj napriek tomu má Čína stále najväčšiu armádu na svete. Okrem toho sprevádzali transformáciu aj
interné zmeny: znížil sa počet dôstojníkov, na dôstojnícke posty
boli dosadení poddôstojníci a bol prijatý systém zamestnávania
civilných pracovníkov, aby sa tak vybalansoval pomer medzi dôstojníkmi a vojakmi [16]. Znižovanie počtov príslušníkov ozbrojených síl vyvolalo sociálne nepokoje. Koncom roku 2005 demonštrovali v Číne aktívni aj vyslúžilí príslušníci nespokojnosť so
svojou finančnou situáciou. Bolo to spôsobené aj tým, že ambície jednotlivých vojenských inštitúcií presahovali ich rozpočty.
Pridávali sa k nim aj tí, ktorí boli z armády prepustení. Velenie
armády však protesty „zatrhlo“ pod hrozbou prísnych trestov.
Redukcia ozbrojených síl znamenala, že podiel pozemných síl
v armáde klesol na najnižšiu úroveň v histórii. Podiel námorníctva, letectva a Second Artillery Force1 na druhej strane stúpol. Treba
však poznamenať, že ani uvedené zložky neobišla efektivizácia.
Letectvo znížilo počet svojich základni a prešlo pod regionálne
velenie. Armáda sa zbavila tisícok starých lietadiel, tankov či lodí.
Second Artillery Force zlepšila svoju operabilitu znížením počtov
a spojením niektorých sekcií. Prispôsobením funkcií vojenského
štábu, zrušením a spájaním jednotlivých oddelení a znížením počtu podriadených oddelení a ich zamestnancov sa znížil celkový
počet zamestnancov i úradov o takmer 15 % [4].
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Ďalším dôležitým prvkom transformácie je aj zdokonalenie velenia, zhustenie prepojenia, skvalitnenie operačného velenia a posilnenie jeho funkcií. Velenie armády sa sústreďuje na zlepšenie
štruktúry a systému vzdelávania príslušníkov ozbrojených síl v armádnych aj civilných strediskách a urýchlenie vytvorenia nového
vzdelávacieho systému. Zároveň sa čínske velenie snaží obmedziť vedľajšie aktivity ozbrojených síl. Ide najmä o poľnohospodárske aktivity, edukačnú činnosť pre mládež či prevádzku obchodov. Tieto činnosti vyplynuli z minulých konfliktov s Japonskom a z čias občianskej vojny, kedy mali byť vojaci sebestační.
Modernizácia armády logicky sprevádza modernizáciu zbraňových a komunikačných systémov a technológií, celkovej logistiky
a dobudovanie obranného priemyslu. Podľa dostupných údajov
takmer 95 % zbraní v poslednom desaťročí nakúpila Čína od RF,
ktorá je tak jej dvorným dodávateľom [1]. Peking kúpil od RF
moderné zbraňové systémy ako stíhacie lietadlá SU-27 a SU-30,
rakety vzduch-vzduch, zem-vzduch, ponorky, nákladné lietadlá
apod. Čína je teda závislá na kľúčových komponentoch ruských
zbraní a dokonca kúpila výrobné práva na niektoré ruské zbraňové systémy [1]. Očakáva sa, že závislosť na Rusku je len dočasná, keďže sa predpokladá, že Čína si začne vyrábať výzbroj a technológie sama.
Napriek personálnym škrtom rozpočet čínskej armády stále
stúpa, a to už niekoľko rokov dvojciferne. V roku 2005 predstavoval oficiálny rozpočet sumu asi 30 mld. USD, teda 12,6 %
nárast oproti predchádzajúcemu roku [11]. Ohlásený oficiálny
rozpočet na rok 2006 zaznamenal cca 15 % nárast oproti roku
2005 na 35 mld. USD [10]. Predpokladá sa však, že rozpočet je
v skutočnosti dvoj- až trojnásobný oproti ohlásenému. Je to spôsobené najmä tým, že súčasťou armádneho rozpočtu nie sú viaceré položky2.
2Nákup

Predstavuje Čína ohrozenie?
Na tento rozvoj vojenského potenciálu už dlhšie poukazujú s obavami Spojené štáty, Japonsko či Južná Kórea. Ako sa tvrdí v ostatnej správe Ministerstva obrany USA, berúc do úvahy modernizáciu strategických síl vrátane jadrových spôsobilostí, Čína sa svojím prudkým technologickým pokrokom stáva priamym konku-

zbraní zo zahraničia priamo hradí štátna rada.
Náklady na vojenskú políciu
majú v rozpočtoch ministerstvá financií a verejnej bezpečnosti. Strategické sily (Second Artillery Force) majú
svoj vlastný rozpočet. Štátne
príspevky pre armádny priemysel, výskum a vývoj sú
hradené Výborom pre vedu,
technológiu a priemysel [1].
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rentom USA i ostatných krajín operujúcich v regióne, čo korešponduje s jej cieľom stať sa ich rešpektovaným partnerom. Keď
prihliadneme na skutočnosť, že Čína čelí nedostatku energetických zdrojov a ďalším výzvam v oblasti socio-ekonomického vývoja, môže byť modernizácia jej vojenských spôsobilostí v určitom kontexte vnímaná ako nástroj na zvládnutie regionálnych
konfliktov súvisiacich s otázkami zdrojov, integrity územia či bezpečnosťou pobrežných vôd. Nič však nenasvedčuje tomu, že by
sa pokúsila niektorú z okolitých krajín v blízkej budúcnosti vojensky ohroziť. Predpokladám, že hlavným, ak nie jediným cieľom
modernizácie armády je vyriešenie pre Čínu internej záležitosti
taiwansko-čínskeho napätia. Výsledkom reštrukturalizácie je vyše
700 rakiet namierených na Taiwan, ktoré by ho mali odstrašiť od
snáh o nezávislosť a ktorých počet by sa mal do konca roku 2006
zvýšiť na 800 [8]. Pripravených je viac ako 700 lietadiel, niekoľko
desiatok bojových plavidiel, ponoriek či obojživelných plavidiel,
ktoré sú podporované delostrelectvom. V troch regiónoch v okolí Taiwanu je rozmiestnených viac ako 375 tisíc príslušníkov pozemných síl. Aby Čína svoju jednoznačne odmietavú politiku voči nezávislosti Taiwanu zdôraznila, v roku 2005 realizovala pomerne rozsiahle vojenské cvičenie zamerané výhradne na nácvik
invázie na Taiwan. Okrem antiseparačného zákona situáciu medzi
oboma tábormi vyhrocovali aj vyhlásenia taiwanského prezidenta, ktorý pokračoval v spochybňovaní čínskeho nároku na Taiwan
a niekoľkokrát ho nazval suverénnou nezávislou krajinou, za čo
si vyslúžil kritiku Pekingu i Washingtonu [19]. Navyše prezident
Čen 27. februára 2006 oznámil, že ruší Radu pre národné zjednotenie (National Unification Council) [3]. Hoci úrad od roku 2006
de facto nepracoval, jeho de iure zrušenie (spolu s tzv. unifikačnými
smernicami – Unification Guidelines) spôsobilo, že USA i Čína zareagovali pomerne ostro. Čínski predstavitelia varovali Čena, že
tento krok môže spôsobiť pohromu. Z USA sa dokonca ozývali
hlasy, že neprídu Taiwanu nevyhnutne na pomoc, ak konflikt
s kontinentálnou Čínou vyprovokuje nevhodnou a zlou politikou
taiwanských vládnych predstaviteľov [19]. Tento problém opäť
potvrdil, že nedostatok dialógu o tejto otázke prináša problémy.
Počin prezidenta Čena, ako aj tomu predchádzajúci antiseparačný
zákon, sú len dôsledkami politiky oboch strán: Čína odmieta rokovať s prezidentom Čenom, ktorý presadzuje nezávislosť Taiwanu; Čen tento deficit využíva vo svojej domácej agende. Aj
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napriek silnejúcemu napätiu je ešte stále vojenská intervencia
Číny v blízkej budúcnosti nepravdepodobná. Kým predchádzajúci čínski lídri otvorene obhajovali prevzatie Taiwanu pod svoju
kontrolu, prezident Hu presadzuje pretrvávanie status quo, t. j. zabránenie nezávislosti zaistením stability vo vzájomných vzťahoch
a presadzovaním zjednotenia ako hlavného cieľa. Navyše USA,
ktoré majú síce k Taiwanu ambivalentný vzťah, ale v prípade konfliktu by asi zasiahli, jasne dali najavo vôľu vyriešiť túto otázku
mierovou cestou [15].

Regionálna diplomacia
Hospodársky rast Číny ide ruka v ruke s rastom jej politického
vplyvu v regióne. Okrem vzťahov so svojimi tradičnými partnermi Čína posilňuje aj vzťahy s tradičnými partnermi USA. Od začiatku milénia Čína podpísala dohodu o spolupráci s ASEAN,
vylepšovala bilaterálne vzťahy s jeho členskými štátmi, nadviazala hospodárske a diplomatické vzťahy s krajinami Južnej Ameriky a Afriky a vyriešila niekoľko sporov ohľadne svojich hraníc
a územných nárokov na ostrovy s Vietnamom, Malajziou a Filipínami. Vo vzťahu k Indii a Rusku spravila Čína obrovský krok
vpred.
Čínske vzťahy s Pakistanom, ktorých hnacím motorom v minulosti boli zlé vzťahy s Indiou, sa v poslednom období výrazne
nezmenili. Obe krajiny si navzájom vypomáhajú v kontrole moci
a vplyvu Indie. Je jasné, že tento vzťah nie je rovnocenný. Pakistan evidentne potrebuje Čínu viac ako Čína Pakistan. Ten je recipientom čínskej ekonomickej pomoci, vrátane širokej spolupráce v oblastiach obranného priemyslu ako jadrový a raketový program, letectvo či predaj zbraní. Pakistan pomáha Číne v mnohých
oblastiach, ako sú napr. poskytovanie spravodajských služieb, boj
proti terorizmu a zlepšovanie vzťahov s muslimským svetom.
Snáď najvýraznejšie sa zmenili v poslednom období vzťahy
Číny s Indiou. Spolupráca sa prudko zintenzívnila. Dokonca sa
predpokladá, že Čína by sa mohla v blízkej budúcnosti stať najväčším obchodným partnerom Indie a odsunúť tak na druhé
miesto Spojené štáty [6]. Oba štáty naviac uskutočňujú pravidelné schôdzky na najvyššej úrovni. Začiatkom roku 2006 ukončili
druhé kolo tzv. strategického dialógu, ktorý sa zameriava na zin497
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roku 2006 by sa malo
podobné cvičenie uskutočniť na území RF. Predpokladá sa, že cvičenie je aj malou ukážkou nových ruských systémov a technológii
pre čínskych záujemcov –
pozn. aut.
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tenzívnenie spolupráce a vyriešenie hraničného sporu (aj keď bez
výrazného výsledku) a rok 2006 označili za rok čínsko-indického
priateľstva [12]. Navyše sa zhodli na tom, že budú v oblasti získavania zdrojov spolupracovať a nie si konkurovať. Čína sa všemožne (hlavne zmenou rétoriky a atmosféry) snaží redukovať negatívne faktory vo vzťahu s Indiou ako hlavným konkurentom
v juhovýchodnej Ázii. Čína si jednoducho potrebuje udržať Indiu
mimo okruhu svojho záujmu a zároveň si ju výraznejšie nepohnevať. Na jednej strane sa bilaterálne vzťahy výrazne zlepšili,
multilaterálne však zaostávali. Čína ostro kritizovala nukleárnu
dohodu Indie s USA, nepodporila Indiu v jej snahe získať miesto
v BR OSN a nesúhlasila, aby sa India stala stálym členom pravidelného dialógu ASEAN. Aj napriek značnému zlepšeniu sú
vzťahy dvoch najľudnatejších štátov sveta naďalej krehké a zraniteľné.
Stabilnejším partnerom Číny je Rusko. Vzťahy medzi oboma
susedmi dosiahli v poslednom období nové dimenzie. Čína je závislá na dodávke ruského plynu a ropy potrebných pre rast jej expandujúcej ekonomiky. Okrem ekonomickej spolupráce sa zintenzívnila i spolupráca v oblasti medzinárodných vzťahov. Oba štáty
majú podobný názor na vyriešenie iránskej aj severokórejskej jadrovej krízy, alebo na problémy v regióne strednej Ázie. Rusko navyše podporuje politiku Číny voči Taiwanu a kritizovalo aj februárový krok prezidenta Čena. Peking na oplátku mlčí ohľadom ruskej politiky voči Čečensku. Čína označila Rusko za hlavného partnera pre strategickú spoluprácu a je potrebné zdôrazniť, že je jediným štátom, s ktorým Čína realizuje národno-bezpečnostné
konzultácie [9]. Aj napriek nezhodám v minulosti hľadajú oba štáty
spoločný priestor pre spoluprácu v oblasti strednej Ázie. Oba štáty
chcú podľa všetkého ukázať, že je v strategickom záujme oboch
mocností výraznejšie vplývať na vývoj v regióne. Oba štáty tiež
spolupracovali na najväčšom vojenskom cvičení posledných desaťročí na území Číny. Cvičenia sa zúčastnilo 10 000 vojakov a odskúšali si veľký počet moderných zbraňových systémov [18]3.
Vojenské vzťahy medzi oboma krajinami sa výrazne prehĺbili. Aj
keď názov cvičenia indikoval, že ide o mierovú misiu (Peace Mission 2005) a hlavným cieľom bol boj proti terorizmu [17], bolo
viac ako isté, že ide len o projekciu spôsobilostí americko-japonskému spojenectvu a Taiwanu na jednej strane a stredoázijským
republikám na strane druhej. Jediným sporným bodom v bilaterál-
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nych vzťahoch môže byť otázka energetických zdrojov. Je však
otázne, či stále sa zintenzívňujúca spolupráca v politickej, vojenskej
a hospodárskej oblasti a snaha o získanie vplyvu v regióne povedie
k skutočne trvácnemu partnerstvu.
Tradične problematické vzťahy, či už vychádzajúce z histórie
alebo súčasnosti, má Čína s Japonskom. Kľúčové problémy variujú od zahmlievania histórie v japonských učebniciach po spor
ohľadom energetických zdrojov vo Východočínskom mori, či od
odmietnutia japonskej žiadosti o miesto stáleho člena v BR OSN
po transformáciu čínskej armády a tichú podporu antijaponských
demonštrácií na území Číny. Japonsko otvorene podporuje Taiwan a svoju pozíciu vo vzťahu k Číne a koniec koncov i ostatným
krajinám regiónu si nevylepšuje ani každoročnou návštevou japonského premiéra na vojnovom cintoríne Jasukuni. Posledná takáto návšteva v januári 2006 [13] vyvolala v Číne obrovskú vlnu
kritiky, hnevu a znepokojenia, keďže na cintoríne je pochovaných
14 najvýraznejších vojnových zločincov. Je zrejmé, že bez rozsiahlej diskusie a vysporiadania sa z históriou vzťahy medzi oboma mocnosťami ostanú napäté. Problémom je, že skoré zlepšenie ani nemožno očakávať, nakoľko obe strany súperia o energetické zdroje a ekonomický i politický vplyv v regióne.
Vzťah Číny a EÚ sa v posledných rokoch významne zlepšil.
Únia pokladá Čínu za svojho strategického partnera a vzájomné
vzťahy považuje za jednu zo svojich zahraničnopolitických priorít v blízkej budúcnosti. Pravdepodobne nič nedokumentuje lepšie snahu EÚ o zlepšenie vzťahov s Čínou, než nedávna snaha
a kampaň únie za zrušenie zbrojného embarga, ktoré uvalila na
Čínu v roku 1989 po tienanmenských udalostiach [21]. Aj keď
EÚ deklarovala, že zrušenie embarga nebude znamenať kvalitatívny ani kvantitatívny nárast čínskych vojenských spôsobilostí,
a že ide najmä o symbolický akt, keďže únia bude naďalej uplatňovať svoj etický kódex (Code of Conduct) [2] obsahujúci prísne
požiadavky na kontrolu exportov vojenského tovaru a produktov
dvojitého použitia mimo územia EÚ. Bohužiaľ tento kódex má
isté medzery: ponecháva jednotlivým štátom voľnosť v interpretácii. Únia zrejme predpokladá, že výmenou získa určité preferenčné správanie v komerčných aktivitách, prípadne že sa pre
európske zbrojárske firmy otvoria nové trhy. Zrušenie embarga
by mohlo napomôcť Číne vylepšiť súčasné priemyselné spôsobilosti na produkciu budúcich pokrokovejších zbraňových systé499
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mov či získať potrebné „duchovné“ vojenské vybavenie. Mohlo
by znamenať aj zvýšenie konkurencie v oblasti predaja zbraní
Číne a tak ju zvýhodniť voči poskytovateľom. Zároveň by to
mohlo rozprúdiť i preteky v zbrojení a šírenie zbraní do krajín na
ktoré sa embargo EÚ stále vzťahuje. Aj keď je táto otázka stále
aktuálna, EÚ zmenila svoje rozhodnutie po prijatí antiseparačného zákona a embargo nezrušila.

Implikácie pre Slovensko
Slovensko ako také nie je pre Čínu relevantným partnerom, a to
ani v oblasti hospodárskeho rozvoja, ani v oblasti politického
vplyvu. Bilaterálne vzťahy sú značne nevyrovnané. Je evidentné,
že SR potrebuje Čínu (hlavne ekonomicky) a nie naopak. Politicky
na ňu môže vplývať jedine prostredníctvom Európskej únie, prípadne iného multilaterálneho fóra.
Ako vyplynulo s príspevku, Čína chce evidentne hrať dlhodobo dôležitú úlohu vo svetovej politike. Robí pre to všetko –
rastie vojensky, umne prepája ekonomickú politiku a regionálnu
diplomaciu a viac sa angažuje v multilaterálnej aréne. EÚ však nie
je na rastúcu úlohu Číny, ako aj celého regiónu severovýchodnej
Ázie, dobre pripravená. Chýba jej koherentná politika voči celému regiónu. Aj keď deklaruje voči Číne strategické partnerstvo
a má pre Čínu vypracovanú aj stratégiu, reálna politika nie vždy
korešponduje s cieľom stabilizovať a demokratizovať Čínu a vytvoriť tak z nej spoľahlivého partnera. Ani nejednotnosť únie
a bilaterálna komerčná rivalita členských štátov únie k napĺňaniu
súčasných cieľov neprispievajú. EÚ krátkozrako vníma Čínu cez
prizmu ekonomického rozvoja, čo ukázala ochotou zrušiť zbrojné embargo aj napriek tomu, že Čína v oblasti dodržiavania ľudských práv osobitný pokrok nezaznamenala. Rozmach ekonomickej spolupráce nesmie zatieniť ostatné problémy, ako sú už
spomínané dodržiavanie ľudských práv, vojenské zastrašovanie
Taiwanu či sociálne nepokoje. EÚ sa musí vyjadrovať aj k týmto
otázkam. To isté platí pre Slovensko, ktoré sa doteraz týmito
témami zaoberalo len veľmi málo. Slovenskí predstavitelia by mali
vo vzájomných rozhovoroch s Čínou otvárať aj tieto témy. Zároveň by SR mala byť aktívnejšia pri formovaní novej stratégie pre
Čínu na pôde únie, ktorá by uvedené problémy zohľadňovala.
500
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Úvod
Rýchly rast Čínskej ľudovej republiky ako regionálnej politickej
a ekonomickej mocnosti s globálnymi ašpiráciami je jedným z kľúčových prvkov rozvoja východnej Ázie. Ide o región, ktorý sa
v priebehu minulého štvrťstoročia značne zmenil. Svet víta vzostup mierovej a prosperujúcej Číny, ktorá sa stáva konštruktívnym
členom medzinárodnej komunity. Ale vidíme, že Čína stojí na strategickej križovatke. Nezodpovedané zostávajú otázky stratégie budúceho rozvoja a orientácie, ktoré si bude musieť čínska vláda položiť, keď moc a vplyv Číny vzrastie.
V príspevku analyzujeme, ako sa rýchly ekonomický rozvoj
Číny prejavuje v jej vplyve na ďalšie krajiny a regióny. Špeciálne si
všímame ekonomické a geopolitické zmeny vyplývajúce zo schopnosti Číny vytvárať cielené ekonomické koalície na všetkých úrovniach svojho ekonomicko-administratívneho systému – na úrovni
štátu, provincií či podnikov. Táto situácia Číne a jej partnerom
prináša rad príležitostí, ale súčasne aj množstvo výziev a rizík.
K nim patrí napríklad narušenie rovnováhy obchodnej bilancie
u jej obchodných partnerov, snaha získať značné energetické a surovinové zdroje či problémy s emisiami.
Slovenská republika ako krajina, ktorá obchoduje s Čínou a súčasne sa zapája, alebo bude zapájať do iniciatív EÚ vo vzťahu
k nej, bude musieť urobiť rad rozhodnutí súvisiacich s politikou
voči tejto krajine. Veľkosť Číny, dynamika jej ekonomickej expanzie a potrieb naznačujú, že spolupráca i konkurencia s ňou môžu
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pre našu krajinu mať významné ekonomické a možno aj bezpečnostné dôsledky (v oblasti tzv. mäkkej bezpečnosti). Navyše výzvy,
príležitosti a ohrozenia a ich relatívna váha v celkovom portfóliu
možností súvisia aj s úspechmi EÚ pri vyjednávaní s touto krajinou.

Teoretické problémy tranzitívneho procesu a zmien
u veľkých krajín – geopolitické a ekonomické
implikácie

1Sem

patrí napríklad nacionalistické nadšenie vyvolané rastúcou ekonomickou
silou a politickým vplyvom;
štrukturálne ekonomické slabosti, ktoré by mohli oslabiť
ekonomický rast; neschopnosť vyrovnať sa s pôsobením otvorenej, transparentnej trhovej ekonomiky; vláda, ktorá sa stále adaptuje na
úlohu veľmoci; rastúci vojensko-priemyselný komplex,
ktorý podporuje zbrojenie –
pozn. aut.
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Transformácia veľkej ekonomiky ako čínska je na rozdiel od reforiem v podmienkach strednej Európy oveľa zložitejšia a má rad
závažných obmedzení. Rad publikácií si všíma rôzne aspekty jej
rozvoja [pozri napr. 5, 6, 7, 12, 13, 15]. Tieto rozdiely, ktoré sa
dajú čiastočne pripísať postaveniu regionálnej a transregionálnej
veľmoci, do istej miery súvisia s jej veľkosťou, tradíciami, inštitucionálnou štruktúrou a politickým systémom. Napriek tomu špecifická čínska forma reforiem sa zdá byť v mnohých smeroch úspešnejšia ako u iných veľkých krajín (napr. Rusko či India).
Možnosti budúceho vývoja Číny sa dajú charakterizovať skôr
prostredníctvom možných scenárov ako konkrétnym popisom
smerov vývoja. Existujú rôzne úvahy o možnostiach, ktoré stoja
pred touto krajinou. Súčasne vzrastajú očakávania partnerov
a obavy rivalov z dynamiky jej ekonomického a politického vývoja. Čína sa síce vyvíja skôr ako regionálna mocnosť, ale jej dynamický rozvoj má značné globálne implikácie. Krajina môže zvoliť
niekoľko smerov ďalšieho rozvoja a možnosti jej smerovania sú
stále otvorené. Môže sa štandardne integrovať do globálnej ekonomiky, snažiť sa zvyšovať svoj vplyv v rôznych oblastiach, alebo
sa zamerať na riešenie domácich problémov. Existujú však aj faktory, ktoré by mohli krajinu odvrátiť od mierovej cesty.1 Interakcie týchto síl je však ťažké predpovedať, podobne ako ich dôsledky na strategické správanie krajiny a jej budúce smerovanie. Pokračujúci vzostup ekonomiky a s ním spojené politické ambície
by mohli viesť k snahe využiť ekonomické úspechy a posilňovať
vojenské kapacity. To by mohla Čína využiť na presadenie vlastných podmienok v rámci zahranično-bezpečnostných a ekonomických vzťahov. Ekonomická stagnácia, ktorá by mohla zvýrazniť domáce politické problémy, by mohla viesť vládu k zníženiu vojenských výdavkov, alebo naopak k presunu investícií do
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vojenskej oblasti, aby si udržala domácu podporu zvyšovaním
vplyvu v zahraničí.
Nedá vylúčiť ani budúci ekonomický pokles v dôsledku súčasného pôsobenia rozličných negatívnych faktorov. Čína má ešte nedostatočne rozvinuté finančné inštitúcie, nemá dokončený prechod k trhovej ekonomike a jej demografický vývoj vytvára tlak na
systém sociálneho zabezpečenia. Problémy pretrvávajú aj v oblasti
životného prostredia. Veľký ekonomický pokles by mohol mať
značný dopad na regionálne ekonomiky, vyvolať vnútornú nespokojnosť, viesť k tokom utečencov a narušeniu ústrednej kontroly. Štát síce uvolnil procesy v ekonomickej sfére a verejnú diskusiu k niektorým otázkam, ale naďalej sa snaží eliminovať všetky
pokusy narušiť monopol politickej moci. Nezávislé obchodné
zväzy a odbory sú nerozvinuté, etnické menšiny sú potláčané a náboženské skupiny naďalej čelia reštrikciám. Vláda sa stala menej
podozrievavá k malým, ale zostáva citlivá na väčšie zmeny.
Čína dosiahla pokrok v posledných rokoch smerom k urovnaniu dlhotrvajúcich teritoriálnych sporov s RF, Vietnamom, Indiou a krajinami strednej Ázie, ale naďalej má prekrývajúce sa teritoriálne nároky s niektorými krajinami. V budúcnosti by mohli
vypuknúť konflikty na vynútenie nárokov Číny. Tie by mohli
mať značný regionálny dopad, najmä ak by sa dotýkali oblastí
súvisiacich s prieskumom alebo využitím zdrojov.

Dynamika zmien v ekonomike Číny a dôsledky
pre globálny ekonomický systém
Čína má podobne ako India rastúce politické aj ekonomické ambície. Z toho vyplývajú aj jej zvyšujúce sa potreby. Ide najmä
o nevyhnutnosť zabezpečiť si dostatočné zdroje energie a ďalších strategických surovín pre rozvoj výroby a vytvoriť dostatočné podmienky pre obyvateľov, o. i. zabezpečením pitnej vody.
Limitujúcim faktorom rýchleho a dlhodobého rastu je zhoršovanie životného prostredia s rastom výroby a spotreby. Trhy energetických zdrojov a surovín sú strategickým faktorom pre obidve
krajiny. Ako regionálne veľmoci majú tieto krajiny svoje ambície
a potreby, ktoré nie je možné zabezpečiť bez toho, aby disponovali plynulým a dostatočným zásobovaním energiou a strategickými surovinami, vrátane vody.
505

2

2Do

roku 2025 by toto číslo
mohlo vzrásť na 80 % (až
na 15 mil. barelov denne) –
pozn. aut.

3Od

svojich štátnych ropných podnikov požaduje,
aby používali časť svojich
ziskov z domácej produkcie
ropy na podporu dovozu ropy. Štátne ropné podniky ani
nezvýšili domáce ceny za
benzín a iné ropné produkty
v reakcii na rast svetových
cien [9].

4Pre

bezpečnostné aspekty
čínskeho vývoja pozri napr.
[8].

5Naopak

pre zahraničných
investorov prichádzajúcich
do krajiny môžu administratívne členenie a súvisiace
miestne regulácie a praktiky
predstavovať prekážku pre
ich obchodné alebo investičné aktivity – pozn. aut.
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Energetický priemysel v Číne je veľký a v roku 2005 predstavoval inštalovanú hrubú kapacitu vyše 500 GW. V súčasnosti je Čína
druhou najväčšou krajinou na svete, čo sa týka spotreby energie.
Pomerne dobre pokrýva spotrebu z domácich zdrojov (93 % primárneho dopytu a takmer 60 % spotreby ropy je uspokojených
z domácej ponuky). Krajina ale dováža vyše 40 % svojej ropy2 a to
predstavuje 6 % svetového obchodu s ropou. S rastom cien ropy
sa Čína snaží vracať k tradičnému zdroju energie – uhliu. Zavádza
prísnejšie energetické štandardy efektívnosti a systém merania v hlavných sektoroch ekonomiky (doprava, stavebníctvo, elektrotechnický priemysel a výroba domácich spotrebičov). Energetická politika
Číny je založená na princípe, že by spotreba energie mala byť prevažne uspokojovaná domácou ponukou. Spotrebný mix predstavoval v roku 2005 3 % zemného plynu, 19 % ropy a 69 % uhlia [10].
V roku 2005 dosiahla celková energetická spotreba 2,22 mld. ton
ekvivalentu uhlia. Rastúci dopyt Číny po energii mení geopolitickú
dynamiku po celom svete. Pritom čínska vláda udržiava ceny energie v krajine pod úrovňou trhovej ceny.3 Navyše je Čína dôležitým
hráčom v procese jadrového odzbrojenia na Kórejskom polostrove a získava rastúci vplyv v tomto regióne.4 Značný ekonomický
a politický vplyv má aj na konkurenčnú schopnosť USA a ich schopnosť brániť svoje záujmy. Preto sa USA snažia presadiť, aby Čína
dodržiavala pravidlá medzinárodného obchodu. To by malo znížiť
konkurenčný tlak na americkú (pozri napr. [11, s. 4, 16]), ale aj európsku ekonomiku [3]. Rastúcu konkurenčnú schopnosť krajiny
posilňuje aj aktivita jednotlivých regiónov, miest a významných domácich firiem. Jednotlivé regióny5 sú dostatočne veľké a významné, aby mohli (so súhlasom ústredného vedenia) realizovať svoje
rastové ambície. Samozrejme, Hongkong je špeciálnym, ale názorným príkladom takýchto snáh.
Rast čínskej ekonomiky čoraz viac ovplyvňuje strategické správanie krajiny a rastie aj jej záujem o nové trhy a prírodné zdroje. Čína stále závisí z dvoch tretín svojej energie na uhlí a dopyt po ňom,
zväčša z domácich zdrojov, sa s rastom ekonomiky ešte zvýši. Rovnako dopyt po rope a plyne rastie rýchlo. Jadrová energia a zemný
plyn tvoria menšiu, ale tiež rastúcu časť spotreby energie. Krajina
plánuje zvýšiť využitie zemného plynu z 3 % na 8 % celkovej spotreby do roku 2010. Do roku 2020 plánuje vybudovať asi tridsať 1 000
MW jadrových reaktorov. Vláda si uvedomuje rýchly rast spotreby
a uznáva, že nedostatok zdrojov ropy a plynu sa stal limitujúcim
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faktorom v ekonomickom a sociálnom rozvoji krajiny. Preto chce
zaviesť stratégiu pre udržateľný rozvoj vlastných zdrojov ropy
a zemného plynu.6
Závislosť na zahraničných zdrojoch a dodávkach energie, najmä
ropy a zemného plynu, má vplyv na čínsku zahraničnú politiku.
Snaha získať dlhodobé dohody o dodávkach surovín má značný
vplyv na jej vzťahy s mnohými krajinami (napr. Indonézia, Irán,
Rusko, Sudán, Venezuela). Čínska vláda je presvedčená, že potrebuje takéto špeciálne vzťahy pre zaistenie prístupu k energetickým
zdrojom. Toto presvedčenie sa premietlo aj do rastu jej investícií do
zahraničia7 a možno sa odrazí aj v oblasti zahraničnej vojenskej prítomnosti. Energetické obavy zohrávajú obzvlášť dôležitú úlohu
v latinsko-americkej diplomacii Číny. V novembri 2004 Čína oznámila obchod s energetickými zdrojmi v Brazílii v hodnote 10 mld.
USD. Navyše brazílska štátna ropná spoločnosť Petrobras a čínsky
podnik National Offshore Oil Company analyzujú možnosti spoločných operácií v prieskume, spracovaní a výstavbe ropovodov vo
svete. Čína zvažuje energetické dohody v Argentíne, Ekvádore,
Bolívii, Peru a v Kolumbii. Niektorí pozorovatelia si všímajú aktivity Číny vo Venezuele, ktorá je dôležitým vývozcom ropy do USA.8
Čína potrebuje stabilizovať svoju ekonomiku v makroekonomickej oblasti [2]. Flexibilnejší kurz čínskej meny by podporil stabilné
makroekonomické prostredie. Kým fiškálna politika mala stabilizačný charakter, výsledkom peňažnej politiky bolo značné kolísanie
miery inflácie. Väčšia flexibilita kurzu by umožnila vláde zabezpečiť
sa proti akémukoľvek nárastu inflácie na trhu výrobkov a aktív,
ľahšie adaptovať peňažnú politiku na domáce problémy a umožniť
trhovým silám určovať vo väčšom rozsahu bankové úrokové miery.
Zmena v kurzových usporiadaniach oznámená v júli 2005 je krokom
v tomto smere. Ďalšie reformy sú potrebné aj vo finančnom sektore.
V nedávnej minulosti viedla politika poskytovania úverov k akumulácii značného objemu zlých úverov. Podpora viac ako dvom tretinám bankového systému na prekonanie minulého stavu je takmer
dokončená a zostávajúce náklady pre verejné financie sú v rámci
možností vlády. Reformy v tomto sektore (napr. nový klasifikačný
systém pre zlé úvery) zlepšili úverové správanie bánk. Ďalší rozvoj
bude vyžadovať trvalú snahu o zlepšenie správy a zvýšenie súkromného vlastníctva. Podpora rozvoja a ďalšej deregulácie kapitálového
trhu by mala zlepšiť alokáciu kapitálu, zefektívniť využitie voľných
úspor a minimalizovať systémové riziko.

2

6Podobne ako iné krajiny za-

čala Čína proces vytvárania
strategických ropných zásob
(SRZ). Tento proces začal
v roku 2004 a do roku 2015
vláda plánuje vybudovať
SRZ na 90 dní dodávok podľa štandardov IEA. Nerozvinutá technická infraštruktúra
naznačuje, že to môže byť
stále nedostatočné. V blízkej
budúcnosti sa Čína bude
musieť spoliehať na zahraničné zdroje ropy a iných
strategických zdrojov a zostane závislá na námornej
doprave, aby uspokojila svoj
dopyt po energii – pozn.
aut.
7Podľa

oficiálnych čínskych
údajov v roku 2005 priame
(nefinančné) investície do
zahraničia uskutočnené čínskymi investormi dosiahli
6,9 mld. USD. To predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2004 o 25,8 % [5].

8Výsledkom

návštevy venezuelského prezidenta Cháveza v Pekingu v decembri
2004 a čínskeho viceprezidenta Qinghonga vo Venezuele v januári 2005 je podpis radu dohôd súvisiacich
s energiou. Medzi inými tieto dohody zaviazali China
National Petroleum Corporation, ktorá už využíva dve
venezuelské ropné polia,
investovať vyše 400 mil.
USD do rozvoja venezuelských ropných a plynových
zásob. S ohľadom na pomerne nedobrý stav americkovenezuelských vzťahov za
Chávezovej vlády sa americkí pozorovatelia obávajú, že
venezuelské energetické dohody s Čínou v konečnom
dôsledku môžu slúžiť na
„odklonenie“ ropy od USA –
pozn. aut.
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Zlepšovanie verejných financií vytvára predpoklady pre daňové
a výdavkové reformy. Súvisí to s rýchlym rastom príjmov a kontrolou výdavkov. Výsledkom je zlepšenie zdaňovania rôznych typov firiem a aktivít. Mali by sa posilniť výdavky na zdravotníctvo a
vzdelanie vo vidieckych aj v mestských oblastiach. Dosiahnutie
tohto cieľa si však môže vyžadovať zmeny daňového systému
a vzťahov medzi rôznymi úrovňami vlády. Takéto výdavky by pomohli znížiť rozdiely, ale museli by byť doplnené ďalšími reformami trhu práce. Ďalšie zníženie migračných obmedzení by umožnilo
rýchlejšiu urbanizáciu, ktorá by mohla pomôcť znížiť príjmové nerovnosti. Museli byť zaručené verejné služby pre novo vstupujúcich a tí, ktorí opúšťajú vidiecke oblasti, by nesmeli strácať právo
užívania pôdy. Zvýšená urbanizácia by mala byť sprevádzaná politikou na zníženie vysokej miery znečistenia.

Potenciálne výzvy a ohrozenia vyplývajúce
z rastúceho ekonomického významu Číny
pre členské krajiny EÚ
Výzvy a ohrozenia pre úniu sú predovšetkým ekonomického charakteru. Rast vývozu čínskych podnikov do EÚ, relokácia európskych firiem do Číny, ako aj možnosť orientácie RF na predaj surovín do Číny patria k najaktuálnejším ohrozeniam. Na druhej strane dovoz lacných výrobkov umožňuje obyvateľom EÚ získavať za
svoje finančné prostriedky viac tovaru. Za posledné dve desaťročia
dosahoval hospodársky rast Číny v priemere viac ako 9 %. Rýchle
tempo sa zrejme istý čas udrží, čo prispeje nielen k vyšším príjmom
obyvateľstva, ale aj k zníženiu chudoby. Súčasne sa čínska ekonomika značne integrovala do svetovej ekonomiky. Sektor služieb
v Číne sa rozvíja, hoci nie tak rýchlo, ako by mohol [13].
Veľká časť týchto efektov prešla cez značné zmeny vo vládnej
politike. Reformy umožnili trhové ceny a súkromní investori začali
zohrávať dôležitú úlohu vo výrobe a obchode. Súkromný sektor je
motorom rastu a tento trend môže byť v budúcnosti ešte výraznejší. Rozsah súkromného vlastníctva je značný: tvorí vyše polovice HDP a prevažnú časť vývozu. Súkromné firmy vytvárajú väčšinu nových pracovných miest, zlepšujú produktivitu a ziskovosť
celej ekonomiky. Vláda uskutočnila reštrukturalizáciu štátneho podnikového sektora a zmeny boli sprevádzané stratou pracovných
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miest. Veľká časť štátneho sektora ešte stále stojí pred zmenami.
Pripravuje sa hospodárska politika na realizáciu tohoto procesu.
Výkonnosť podnikateľského sektora by mohla vzrásť aj v dôsledku ďalšej modernizácie rámca pre podnikanie a lepšieho vynucovania zákonov v hospodárskej sfére, najmä v oblasti intelektuálnych
vlastníckych práv.
Čínska vláda považuje ekonomický rast a reformy za nevyhnutné pre riešenie vnútorných a vonkajších výziev. Odhaduje, že pre
dosiahnutie dynamiky z predchádzajúceho desaťročia si musí v období 10. päťročného plánu (2001 – 2005) udržať ročné tempo rastu HDP minimálne vo výške 7 %. Potreba rastu si vyžaduje uprednostňovanie investícií do poľnohospodárstva, priemyslu a vedy
a technológií pred čisto vojenskými výdavkami.9 To znamená, že
v súčasnosti má Čína obmedzenia pre poskytovanie nadmerných
zdrojov pre vojenskú modernizáciu10. Posilňovanie týchto limitov
tlačí štrukturálne reformy, aby zahrnuli reformu finančného sektora. Ak by sa neuskutočnila, mohlo by dôjsť ku spomaleniu ekonoTabuľka č. 1: Odhad príležitostí (P) a rizík (R) vo vzťahu EÚ – Čína1
FAKTORY

EKONOMICKÉ

POLITICKÉ

BEZPEČNOSTNÉ

SOCIÁLNE

Vplyv EÚ
Relokácia firiem
na Čínu (P)

Strategické
partnerstvo2

Dodávky
zbraní

?

Vplyv EÚ
Tlak na
na Čínu (R) dodržiavanie
technologických
noriem, ochrany
intelektuálnych
práv

Tlak na
politické
zmeny

?

Prísnejšie
opatrenia EÚ
voči
imigrantom

Vplyv Číny Dovoz lacných
na EÚ (P)
tovarov (efekt pre
spotrebiteľov)

Presadzovanie
nových
modelov
medzinárodnej
spolupráce

Spolupráca
vo vývoji/
výrobe
zbraní
a komponentov2

V dôsledku
migrácie
z Číny
dochádza
ku znižovaniu
priemerného
veku
obyvateľstva
únie

Vplyv Číny Relokácia firiem
na EÚ (R)
Dovoz lacných
tovarov (negatívny
efekt pre výrobcov)

Využívanie
ekonomickej
sily na
dosahovanie
politických
cieľov2

Riziko
vyplývajúce
z nedostatočného
zaistenia
jadrových
a iných zbraní

Prílev
pracovnej
sily
z Číny

Poznámky:

(1) Tmavo zvýraznené sú faktory, ktorých význam alebo pravdepodobnosť
uskutočnenia sú vysoké.
(2) Aktivita sa viaže na niektoré členské krajiny únie.

2

9Napriek

tomu výdavky na
zbrojenie narastajú. Čína
plánuje najväčšie zvýšenie
vo svojom rozpočte na obranu za posledné štyri roky.
Oznámila, že zvýši vojenské výdavky na rok 2006
o 15 % na 35,1 mld. USD.
Vlani bol tento nárast len
13 %.Tieto dodatočné zdroje pôjdu na rast miezd vojakov a výcvik, ako aj na
modernizáciu vojenského
zariadenia. Súčasne bolo
potvrdené mierové úsilie
krajiny [14, s. 8].

10Dá sa ťažko odhadnúť celý
rozsah obranných výdavkov
Číny. Odhady založené na
oficiálnych údajoch podporujú toto konštatovanie odhalením stálej záťaže rozpočtu na obranu medzi 1 –
2 % HDP od roku 1990 do
roku 2003. Podobne oficiálne odhady obranného rozpočtu ho uvádzajú ako klesajúci, všeobecne medzi 7 –
10 % výdavkov ústrednej
vlády pre rovnaké obdobie
– prekračujúc v roku 1992
mierne 10 %. Oficiálne oznámený rozpočet (185,3
mld. RMB v roku 2003: asi
22 mld. USD) zrejme podhodnocuje celkové výdavky
na obranu, čo zahŕňa o. i.
mimorozpočtové financovanie pre dovoz zbraňových
systémov zo zahraničia –
pozn. aut.

Zdroj: autor
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mického rastu a krajina by sa mohla stať sa zdrojom nestability. Tabuľka ukazuje možné príležitosti a riziká vzťahov medzi EÚ a Čínou. Reformy môžu obidvom aktérom poskytnúť priestor pre ďalší rast dynamiky.
Význam rozvoja Číny bude najvýraznejší v oblasti jej vplyvu na
technologický rozvoj oproti jej súčasnému významu v oblasti klasickej priemyselnej výroby. Je však zrejmé, že konkurenčný tlak
Číny v ekonomickej oblasti bude vždy sústredený v niekoľkých sektorových segmentoch na všetkých úrovniach technologickej náročnosti – teda vrátane oblasti špičkových technológií.

Hospodárske vzťahy EÚ – Čína a implikácie pre SR

11Obchodná bilancia SR
s Čínou je už tradične záporná. Zahraničný obchod
s Čínou je na relatívne nízkej úrovni. V priebehu roku
2005 sa zvýšil dovoz z Číny
o 34,6 %, pasívne saldo obchodu vzrástlo na 30,6 mld.
SKK [1].
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Únia sa dlhodobo snaží rozvíjať svoje strategické ekonomické a politické vzťahy s Čínou. Tradične k významným partnerom Číny
patria Francúzsko a Nemecko, ktoré po dlhé desaťročia posilňujú
geopolitickú koncepciu „eurázijského mosta“ na upevnenie svojich
obchodných väzieb a strategických záujmov. Ekonomický rozvoj
Číny však prináša do vzťahov s úniou aj isté napätie súvisiace s ekonomickými dôsledkami narastajúceho čínskeho dovozu. Problémy
s prílevom lacných výrobkov (najmä textilu a obuvi) viedli ku prijatiu spoločného stanoviska EÚ a opatrení voči týmto dovozom [3].
Ide čiastočne o racionálny postup a súčasne aj o politický signál
obyvateľstvu únie, že je tu snaha riešiť problémy dopadu globalizácie na ekonomiky členských krajín a najmä na ich zamestnanosť.
Vstupom do EÚ sa aj pre SR otvára priestor pre realizáciu intenzívnejšej obchodnej a investičnej výmeny s Čínou. Riziko asymetrie tohto vzťahu je však reálne a vysoké.11 Predpokladá to pochopiteľne cielenú hospodársku politiku a schopnosť slovenských
firiem vstupovať do partnerstiev s európskymi alebo čínskymi firmami. Podobne ako v prípade únie ako celku aj pre SR platí, že
vzťahy s Čínou predstavujú súčasne výzvy aj riziká. Čínska ekonomika je dynamickou a jej firmy sa stávajú konkurencieschopnými v globálnom meradle. Preto aj export do tejto krajiny a partnerstvá s tamojšími podnikmi vyžadujú značnú úroveň konkurenčnej
schopnosti slovenských firiem.
Dopady čínskeho vývoja na mäkkú bezpečnosť sú nepriame a vyplývajú z potenciálnej hrozby rastu nezamestnanosti v dôsledku
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konkurencie čínskeho tovaru na slovenskom trhu. Ten by mohol
do istej miery ohroziť postavenie domáceho priemyslu. Nepredpokladáme však zásadné zhoršenie situácie vzhľadom na naše členstvo v EÚ, ktoré vytvára spoločné stratégie pre čelenie výzvam podobného typu. Pravdepodobnosť zásadných dopadov na našu ekonomiku v krátkodobom horizonte je nízka. Môže sa však zvýšiť
v prípade, ak vláda neprijme stredno- a dlhodobé adaptačné politiky vedúce k podstatným zmenám v štruktúre našej produkcie s dôrazom na znalostne orientovanú ekonomiku.

Záver
Čínska ekonomika dynamicky zvyšuje svoj rastový potenciál a posilňuje orientáciu na moderné technológie. Ak bude súčasný trend
pokračovať, mohol by v dlhodobom horizonte potenciál Číny predstavovať značnú výzvu pre iné krajiny nielen v regióne východnej
Ázie, ale v celom svete. Čína smeruje k týmto cieľom získavaním
nových zahraničných a domácich technológií, formuluje novú hospodársku politiku, reformuje ekonomické inštitúcie, intenzívne rozvíja vedu a výskum a snaží sa o zlepšenie štandardov ochrany vlastníckych práv. Hospodárska politika Číny a modernizácia jej ekonomiky sa prejavuje aj v konkurenčnej schopnosti a má vplyv na regionálnu bezpečnosť a stabilitu. Zahraničie vrátane USA má len
značne obmedzené prostriedky efektívnej súťaže s čínskymi firmami a ich lacnou a čoraz konkurencieschopnejšou produkciou.
Z hľadiska úlohy Číny pre rozvoj globálnej ekonomiky a bezpečnostnej stability práca priniesla dva čiastkové výsledky:
(1) analýza poskytla odhad významu jednotlivých zložiek a možného smerovania vývoja (s pokusom o odhad pravdepodobností vzniku problémov);
(2) pohľad na európsky kontext, v ktorom sa formujú reakcie
a politiky súvisiace s Čínou, súčasne aj implikácie pre SR.
Zmeny v globálnej rovnováhe presúvajúcej sa čiastočne zo západu na východ znamenajú pre celý svet a teda aj EÚ nové výzvy,
riziká a príležitosti. SR na tieto výzvy musí adekvátne reagovať
nielen inštitucionálnym zakotvením, ktoré je v jej prípade minimálne strednodobo dané, ale aj pragmatickými krokmi, stratégia511
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mi, hospodárskou a zahraničnou politikou a okamžitými reakciami na zmeny.
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Úvod
India bola v doterajších edíciách Panorámy globálneho bezpečnostného prostredia skúmaná ako súčasť prirodzeného regiónu
južnej Ázie. Išlo o pochopiteľnú reakciu na jej dlhoročné zakotvenie v tomto prostredí, predovšetkým s ohľadom na prepojenosť jej vzťahov s dlhodobo najbližším, no politicky nie vždy
najprijateľnejším susedom Pakistanom. Zároveň treba priznať, že
takýto prístup bol do značnej miery poznačený tradicionalizmom
studenej vojny s ohľadom na vtedajšie usporiadanie strategického
prostredia.
India však v posledných niekoľkých rokoch zaznamenala výrazný posun od tohto, možno povedať prekonaného či obmedzeného, vnímania. Uvedomujúc si svoj potenciál sa postupnými
krokmi pokúša vydobyť si v celom regionálnom i globálnom
rámci pozíciu, ktorá by zodpovedala jej ambíciám a možnostiam.
V indickom ponímaní bol uplynulý rok rozhodujúcim krokom
v tomto úsilí. Predstavitelia najľudnatejšej demokracie na svete
uzavreli bezprecedentné partnerstvá so Spojenými štátmi, ako aj
s Európskou úniou, pokračovali v rozvíjaní vzťahov s tradičnými
spojencami ako Čína, resp. Rusko, rozvíjali tiež nové vzťahy
s ďalšími (z indického pohľadu) dôležitými krajinami (Japonsko,
Bangladéš, Austrália atď.). Všetko to malo jediný cieľ: posunúť
Indiu z miesta podceňovaného a priemerného regionálneho hráča do klubu kľúčových svetových mocností. Hoci tento proces
nie je ani zďaleka zavŕšený – naopak, je len kdesi na svojom za513
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čiatku – udalosťami roka 2005 a prvej polovice 2006 boli v tomto
kontexte položené výrazné základy pre indickú „strategickú“ budúcnosť.
Ako spoločný menovateľ celého diplomatického snaženia Indie možno teda v tomto období vystopovať pragmatizmus pri
dosahovaní primárneho cieľa. Mnohokrát totiž dochádza k nesprávnemu preceňovaniu indického konania v zmysle hodnotenia
partnerstiev a spojenectiev ako nových priateľských vzťahov,
ktoré dajú zabudnúť na nezhody z minulosti. Cieľom tohto príspevku je preto poukázať na racionalitu indických rozhodnutí
bez prílišného zdôrazňovania emocionálneho podtónu. To však
neznamená popretie obrovského významu uplynulého diania,
a to nielen s ohľadom na postavenie Indie, ale i s ohľadom na formovanie nového globálneho strategického prostredia.

USA a EÚ – nové strategické partnerstvá

1Dokument

podpísaný americkým a indickým ministrom obrany Donaldom Rumsfeldom a Pranábom Mukherjeem zadefinoval parametre
strategickej spolupráce v oblasti obrany na nasledujúcich 10 rokov, pričom nadviazal a výrazne rozšíril v roku 1995 uzavretú základnú
zmluvu o vzájomných vzťahoch v oblasti obrany1. Aktuálna zmluva obsahuje zoznam spoločných bezpečnostných záujmov a zároveň
identifikuje 13 oblastí obrannej spolupráce1. Má pomerne veľký symbolický význam, lebo v istom zmysle
napĺňa ideu predošlého indického premiéra Atala B.
Vádžpejího (ktorý odštartoval prípravu dokumentu ešte
v roku 1998) o USA a Indii
ako „prirodzených spojencoch“ (natural allies) – pozn.
aut.
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Najväčšiu pozornosť pútalo v uplynulom období strategické zbližovanie Indie s USA. Prejavilo sa vo forme dvoch navzájom prepojených, no napriek tomu autonómnych procesov. Jeden z nich
prebiehal na báze zintenzívnenia obrannej spolupráce. Jej doterajším vrcholom bolo uzavretie obranného paktu (New Framework
for US-India Defence Relationship), ku ktorému došlo 28. júna 20051.
I keď predstavitelia vlád oboch štátov nešetrili po podpise dohody uznanlivými slovami zdôrazňujúcimi obrovské potenciálne výhody plynúce zo zmluvy pre Indiu aj pre USA, objavili sa i kritické hlasy spochybňujúce význam paktu hlavne pre indickú stranu.
Podľa nich sa India stala len súčasťou americkej strategickej hry,
pričom jej zisky z nej budú minimálne. Naopak, z dlhodobého
hľadiska to môže viesť k narušeniu normalizujúcich sa vzťahov
s Čínou, ako aj k obnoveniu pretekov v zbrojení s Pakistanom,
keďže je pravdepodobné, že ten sa bude cítiť ohrozený [9].
Veľmi podobné hlasy, no s ešte väčšou intenzitou sa v niektorých kruhoch objavili súbežne s priebehom ďalšieho z procesov
strategického približovania sa najstaršej a najväčšej demokracie
sveta, teda počas diskusií týkajúcich sa uzavretia tzv. jadrovej
zmluvy. Možno ju chápať ako aktivitu prebiehajúcu v podstate simultánne s hľadaním spoločných stanovísk v oblasti obrany, no
s výrazne širším významom pre obe krajiny, ako aj celý región juž-
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nej Ázie. Podstata dohody podpísanej 2. marca 20062 spočíva
v indickom záväzku oddeliť svoj civilný a vojenský jadrový program (preklasifikovať 14 z 22 svojich reaktorov na civilné) s tým,
že prvý z nich dá k dispozícii na kontrolu Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (podľa zmluvy do roku 2014). Okrem
toho India prisľúbila v budúcnosti sa zúčastniť rokovania o pristúpení k Zmluve stanovujúcej limity pre produkciu štiepneho
materiálu (Fissile Material Cut-off Treaty), ako aj zabrániť rozširovaniu jadrových technológií prostredníctvom prísnych zákonov
na kontrolu exportu. Ako hlavnú protihodnotu USA prisľúbili dodávky jadrovej technológií pre všetky indické civilné účely.
Pre Indiu však okrem tohto oficiálne zakotveného prísľubu má
kľúčový význam hlavne to, čo stojí za ním. Podľa väčšiny indických expertov je totiž podpis zmluvy viac-menej americkým prijatím indickej snahy získať náležité miesto v súčasnej medzinárodnej politike v súlade s jej existujúcimi a potenciálnymi politickými, vojenskými a ekonomickými schopnosťami [4]. To potvrdzuje i vyhlásenie amerického prezidenta Georgea Busha z 18. júla 2005 (teda v deň podpisu prvej zmluvy), že „India ako zodpovedný štát s vyspelou jadrovou technológiou by mala získať rovnaké výhody ako ostatné štáty“ [11]. Dohoda teda robí z indického jadrového programu prijateľný a legitímny nástroj jej politiky a zároveň takpovediac zaväzuje USA asistovať Indii pri získavaní štatútu globálnej mocnosti.
Práve preto sa však zmluva stala tŕňom v oku mnohých amerických politikov. Podľa nich je dierou do svetového režimu zameraného na boj proti proliferácii zbraní hromadného ničenia,
pretože nielenže legitimizuje indický vojenský jadrový program,
ale ešte k tomu aj poskytuje plný prístup k civilnej jadrovej technológii. India teda v tomto ponímaní ako štát, ktorý nepristúpil
k Zmluve o zákaze šírenia jadrových zbraní (Non-Proliferation Treaty – NPT), nielenže za to nenesie politické následky, ale naopak je
ešte aj odmeňovaný vo forme americkej pomoci [17, 13]. Protiargument americkej administratívy síce nepopiera, že ide o výnimku
v celom NPT režime, ale zdôrazňuje, že je to výnimka predovšetkým v americkom záujme. Hlavným verejne deklarovaným dôvodom uzavretia zmluvy zo strany USA je totiž nebezpečenstvo
plynúce z obrovských energetických nárokov Indie, o ktorých je
predpoklad, že sa v krátkej budúcnosti podstatne zvýšia a budú
tak vytvárať neúmerný tlak na svetové ceny ropy a zemného ply-
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júli 2005 bol najprv podpísaný Spoločný dokument
o civilnej jadrovej spolupráci (Joint Document on Civilian Nuclear Cooperation –
JDCNC), ktorý stanovoval časový rámec pre podpis Americko-indickej civilnej jadrovej zmluvy (India-US Civilian Nuclear Agreement) uzavretej v marci 2006. Okrem
JDCNC bolo v júli 2005
podpísaných ďalších 10 dokumentov, ktoré rámcujú
strategické partnerstvo medzi USA a Indiou. Tým bola
v podstate ukončená „Iniciatíva ďalších krokov v strategickom partnerstve“ (Next
Steps in Strategic Partnership) odštartovaná v januári
2004 – pozn. aut.

515

3

II. KAPITOLA – India na ceste k štatútu globálnej mocnosti

nu. India by sa teda bez alternatívnych zdrojov energie stala jedným z hlavných súperov USA pri získavaní týchto komodít [16].
Hlavne na úrovni týchto dvoch „pre“ a „proti“ sa odohrávala
i diskusia v americkom Kongrese, ktorý musí zmluvu ratifikovať,
no do uzávierky tohto textu (máj 2006) zatiaľ o nej spoločne nerokoval.
Zmluva má však i niekoľko ďalších pozitív pre obe strany. India napríklad plánuje v časovom horizonte 15 rokov vybudovať
10 veľkých jadrových elektrární, každú v hodnote približne 4 miliárd amerických dolárov. Minimálne na polovicu týchto projektov budú pritom technológiu i hardvér poskytovať americké firmy. Indická armáda musí tiež nevyhnutne pokračovať vo svojej
modernizácii a vzťah k USA na to ponúka nové možnosti. Tým
Dillí docieli diverzifikáciu zdrojov v oblasti výzbroje, ktorá bola
počas posledných 40 rokov orientovaná predovšetkým na ZSSR,
resp. Rusko. Strategické partnerstvo okrem toho ponúka nový potenciál v celom rade parciálnych oblastí, ako je ochrana námorných trás, spoločný postup proti terorizmu a pod.
Na pozadí zmluvy však možno identifikovať ešte jeden dôvod,
hoci zostal vzhľadom na svoj charakter nevyslovený, resp. vyslovený len vo forme akademických úvah. Podľa väčšiny analytikov
zapadá spojenectvo s Indiou do stratégie USA voči Číne, čiže
„zadržiavania“ jej vplyvu v Ázii. Washington teda akoby rátal
s tým, že pripojením si Indie zmení ázijské „pravidlá hry“, aby tak
relativizoval súčasnú pozíciu Pekingu. Pravdepodobne však v tomto prípade ide o chybný predpoklad vyplývajúci z amerického
preceňovania významu strategického indicko-amerického partnerstva. Možno súhlasiť s názorom, že pre Indiu má spojenectvo
s USA svoj vlastný význam, nie je však vnímané ako protičínska
aliancia. Ani USA by teda nemali stavať americko-indické vzťahy
do tejto polohy, pretože pre Indiu je konfrontácia s Čínou záležitosťou bez hlbšieho významu, ktorá by mohla Dillí vyjsť príliš
draho. India teda nikdy nedovolí, aby bola vnímaná ako americký
val proti čínskej moci v Eurázii, pričom sa zároveň naďalej bude
usilovať udržať si miesto aj v rámci trojuholníka s Ruskom a Čínou (pozri ďalej) [5, 2, 12].
Všeobecne zhrnuté, rozvoj nového partnerstva má pre oba štáty obrovský až historický význam, neprekročí však tieň záujmov
každého z nich. Faktom, ktorý potvrdzuje tento predpoklad, sú
postoje Indie a USA k niektorým problémovým oblastiam vzá516
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jomných vzťahov. Prvý z nich – teda indicko-čínske vzťahy a ich
budúcnosť – už bol spomenutý v predošlom odseku. Ďalším je
veľmi vlažný postoj Washingtonu k alternatíve reformy OSN
smerom k rozšíreniu Bezpečnostnej rady aj s indickým stálym
členstvom. V roku 2004 napríklad India ako nestály člen BR len
v 20 % prípadov hlasovala v súlade s americkým zástupcom. Ako
by sa správala v budúcnosti ako permanentný člen rady je síce
otázne a nedá sa vylúčiť, že by sa postoje s USA zblížili, ale Washington je zatiaľ pri hodnotení tejto možnosti opatrný. Ďalším
z neuralgických bodov súčasných vzťahov je pripravovaná výstavba iránsko-indicko-pakistanského plynovodu. Washington s týmto projektom dlhodobo nesúhlasí, keďže podkopáva jeho záujmy
predovšetkým s ohľadom na vzťahy s Iránom a ani strategická
blízkosť Indie na tom nič (zatiaľ) nezmenila.
Väčšina pozorovateľov dlhodobo zdôrazňuje, že indický systém strategického zabezpečenia nemôže byť vzhľadom na jej históriu i súčasné ciele vo svetovej politike a ekonomike postavený
na jedinom pilieri. Tento názor bol osvojený aj indickou vládou
a výrazne sa prejavil aj v prístupe k rokovaniam o partnerstve
s Európskou úniou. Vzťahy India-EÚ sa totiž ešte donedávna
zužovali takmer výlučne na ekonomickú úroveň, hoci veľmi nerovnomernú. Kým únia je i dnes hlavným obchodným partnerom
Indie (1/4 všetkého indického dovozu pochádza z krajín EÚ),
India sa podieľa na dovoze EÚ len približne jedným percentom.
V posledných troch-štyroch rokoch sú však ekonomické vzťahy obohacované i o vzťahy na úrovni politickej a vojenskej s deklarovaným cieľom vybudovať medzi Indiou a EÚ strategické
partnerstvo. Hovorí o ňom i dokument Európska únia v partnerstve s Indiou (The European Union in Partnership with India) založený
na odporúčaní Európskej komisie z roku 2004. V roku 2005 naň
nadviazal 6. summit EÚ-India, ktorý sa konal 7. septembra v Dillí
a stal sa dôležitým míľnikom v rozvíjaní vzťahov oboch partnerov. Vo forme Akčného plánu strategického partnerstva, ktorý
počas neho podpísali zástupcovia oboch strán3, totiž vytvára akúsi cestovnú mapu vzájomnej spolupráce na nasledujúcich niekoľko rokov. V tomto ohľade sa otvárajú široké možnosti aj pre Slovenskú republiku. Hlavnou výzvou, ktorá stojí pred Indiou v kontexte jej ekonomického rastu, je pokračovanie liberalizácie jej ekonomiky. Slovensko by nielen mohlo poslúžiť ako vhodný partner
na výmenu skúseností, ale mohlo by ťažiť i z nových hospodár-
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3Delegáciu

EÚ viedli predseda Európskej komisie Jose
Manuel Barroso, komisári
Benita Ferrerová – Waldnerová a Peter Mandelson, vysoký predstaviteľ EÚ pre
zahraničnú politiku Javier
Solana a britský premiér Tony Blair, indickú delegáciu
tvorenú ministrami indickej
vlády viedol premiér Manmóhan Singh – pozn.aut.
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roku 2004 to bolo
len približne 2 300 vojakov
– v roku 2005 teda došlo
k vyše stopercentnému nárastu. Rast bude pokračovať
i naďalej, keďže India plánovala v roku 2006 navýšiť
svoj príspevok pre misiu
UNMISUD v Sudáne o približne 2 000 vojakov (v roku
2005 881 vojakov) [1].

5Aj

v roku 2005 bola podpísaná dohoda o nákupe
francúzskych ponoriek P-75
Scorpene – pozn. aut.
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skych možností, ktoré sa ponúkajú. Ďalšou z oblastí, kde sa odkrýva potenciál spolupráce, je oblasť krízového manažmentu. India totiž patrí k veľmi významným prispievateľom do operácií
medzinárodného krízového manažmentu – ku 31. decembru 2005
bolo mimo indického teritória rozmiestnených vyše 5 800 vojakov indickej armády4. Možnosti okrem toho poskytuje i oblasť
boja proti terorizmu a proliferácie ZHN.
Hlavnými bilaterálnymi partnermi Indie spomedzi krajín EÚ
ostáva Veľká Británia a Francúzsko, a to predovšetkým v oblasti
vojenstva a obrany. V rámci spolupráce India-Británia bol vytvorený celý program vojenských cvičení a výmen a bola tiež zostavená
pravidelne sa stretávajúca konzultačná skupina pre oblasť obrany
(Defence Consultative Group). V marci 2005 prebehlo prvé spoločné
cvičenie armád oboch krajín od roku 1947 pod názvom EMERALD MERCURY v indickom Hajdarabáde. Obe krajiny tiež zaujali rovnaký postoj ku kríze v Nepále (pozri kapitolu južná Ázia)
a Británia vyjadrila Indii podporu v jej snahe stať sa stálym členom
BR OSN.
V podobnom duchu sa rozvíjali i vzťahy s Francúzskom, o ktorých je potrebné zdôrazniť, že sa nadštandardne prejavujú už niekoľko rokov. Francúzsko bolo jedinou z dôležitých svetových mocností, ktorá v roku 1998 oficiálne nekritizovala Indiu za jej nukleárne testy a je tiež dlhoročným dodávateľom výzbroje pre indickú
armádu5. Aj rok 2005 a prvá polovica 2006 boli v tomto prípade
veľmi prevratné. Symbolizmus vzájomných vzťahov zdôraznila predovšetkým návšteva francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca
v Dillí vo februári 2006 (nadviazal ňou na návštevu indického premiéra v Paríži v septembri 2005). Podľa niektorých hodnotení ňou
Chirac uznal Indiu za regionálnu mocnosť nielen tým, že podpísal
celý rad bilaterálnych zmlúv strategického významu, ale i tým, že sa
rozhodol nenavštíviť súčasne aj Pakistan [10]. Tým v podstate otvoril indickej vláde nové možnosti pre manévrovanie vo vzťahoch
s inými kľúčovými krajinami svetového spoločenstva.

Udržiavanie čínsko-rusko-indického trojuholníka
Už bolo na inom mieste zvýraznené, že záujmom Indie je vytvorenie súladu nových partnerstiev s tými, ktoré sa rozvíjajú už
niekoľko desaťročí. Výsledkom indického strategického úsilia by
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teda nemalo byť nahradenie „starých“ vzťahov „novými“, ale
skombinovanie pozitív oboch v záujme zintenzívnenia svojho
hlasu vo svetovej politike.
Ak chceme stručne charakterizovať vzájomné vzťahy dvoch
starých a tradičných partnerov Indie – Číny a Ruska – treba poukázať na to, že mali vždy sínusoidný priebeh. Prechádzali obdobiami rozvoja, ale aj útlmu, pričom nikdy neboli bezproblémové.
Jedným z problémov je v čínskom prípade spor týkajúci sa 3 500
km dlhého pohraničného pásma6. V apríli 2005 ale počas návštevy čínskeho premiéra v Dillí podpísali obe strany kľúčovú dohodu, ktorá definuje spôsoby jeho riešenia. Otázka tak v tomto
probléme už nestojí, že „či“, ale „kedy“. Pritom existujú dva hlavné dôvody, prečo sa dá Číne v tomto bode jej politiky veriť:
1. vyriešila už väčšinu teritoriálnych sporov so susedmi; 2. sústreďuje sa na problémy strategickej dôležitosti (napr. Taiwan) a nepotrebuje míňať svoje zdroje a vojenský potenciál kvôli pomerne
malému územiu [15]. Súčasne s podpisom dohody o riešení hraničného sporu bola podpísaná i Zmluva o strategickom partnerstve, ako aj celý rad ďalších dohôd, ktorých cieľom je podpora
obchodu a hospodárskej spolupráce medzi dvojicou najľudnatejších štátov sveta. Veľký význam má najmä 5-ročný plán vzájomného obchodu, ktorý by mal do roku 2010 vzrásť niekoľkonásobne na 30 mld. USD. Zdôraznenie ekonomickej spolupráce
pritom nabáda k domnienke, že rozvíjanie vzťahov v tejto oblasti
pokladajú oba štáty za medzistupeň k rozvoju vzťahov politických.
K výraznému otepľovaniu spolupráce došlo v roku 2005 i v oblasti vojenstva a obrany. Čínski predstavitelia sa v novembri 2005
zúčastnili ako pozorovatelia vojenského cvičenia v indickom Rádžastáne, bola podpísaná zmluva o zdieľaní spravodajských informácií, deklarovaná zvýšená spolupráca v oblasti jadrovej politiky
a prejavujú sa aj snahy o rozšírenie spolupráce v boji proti terorizmu, obchodu s drogami, prevádzačstvu a pod. Ide pritom o oblasti,
ktoré Čína ešte donedávna pokladala za výlučne vnútorné záležitosti a nedala si zasahovať do svojho konania. To naznačuje zmenu
vnímania Indie v čínskych vládnych kruhoch [6].
V čínsko-indických vzťahoch sa však naďalej objavuje niekoľko
momentov, ktoré oslabujú celkový význam spojenectva. Čína napríklad rozmiestňuje v pohraničných oblastiach svoje jednotky,
rozvíja vojenské vzťahy s Pakistanom, mohutne rozvíja vzťahy
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a čínsky Tibet oddeľuje McMahonova línia vytýčená britskou koloniálnou
správou v roku 1914 na britsko-čínsko-tibetskej hranici,
údajne s malým zreteľom na
topografiu a strategické ciele. Čína odmietla dohodu ratifikovať, neuznáva totiž indický štát Arunáčalpradéš,
ktorý považuje za čínske územie. Uplatňuje si tak nárok
na 90 tisíc km2. Podľa Indie
Čína od roku 1959 okupuje
38 tisíc km2 indického územia v štáte Džammú a Kašmír a od roku 1963 5 180
km2 pakistanského Kašmíru.
Čína tiež odmietla uznať
anexiu Sikkimu Indiou v roku 1975 – pozn. aut.
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s Bangladéšom, ktorý tradične patrí do indickej sféry záujmu a dodáva zbrane pre Nepál – a to i v čase, keď India svoje dodávky
v reakcii na nedemokratické zmeny zastavila. India a Čína tak napriek vzájomnej koherencii stále ostávajú rivalmi v boji regionálne
líderstvo, čo dokazujú i ašpirácie oboch krajín pri získavaní politickej prevahy vo viacerých regionálnych organizáciách. Okrem toho
sú čínsko-indické vzťahy v tejto etape na križovatke. Na jednej
strane totiž Čína veľmi citlivo vníma vstup USA do regiónu a potenciálne obmedzenie svojej moci, ale zároveň si uvedomuje limitovanú spojeneckú použiteľnosť Pakistanu, ak by sa pohnevala
s Indiou. Pre oba štáty teda vyznieva vysoko pragmaticky pokračovať v budovaní vzájomnej ázijskej osi, čo však samozrejme nevylučuje individuálne aktivity každého z týchto štátov.
Spojenectvo s Ruskom tiež zaznamenalo v uplynulom období
výrazný nárast významu na ruskej aj indickej strane. Uzatváranie
strategických partnerstiev totiž treba vnímať i z opačného pohľadu – záujem je zväčša obojstranný, pretože prináša náležité výhody. Symbolický význam mala v tomto ohľade návšteva ministerského predsedu Manmóhana Singha v Moskve 9. mája 2005
pri príležitosti osláv 60. výročia ukončenia vojny. Singh počas nej
ocenil podporu Ruska pri snahe získať stále kreslo v BR OSN.
Čo je však podstatnejšie, definoval neskôr aj svojimi ministrami
viackrát zopakovaný základný záujem Indie: „Vy máte zdroje, my
máme potreby.“ [7] Indický premiér sa do Moskvy v danom roku
vrátil ešte raz a to ma zasadanie šiesteho indicko-ruského bilaterálneho stretnutia, ktoré sa konalo v decembri. Počas neho boli
predstavené nové iniciatívy v oblasti obrany, hlavne vybudovanie
spoločného dopravného lietadla stredného doletu a piatej generácie stíhačky pre ozbrojené sily. Plánovaná je tiež intenzívna spolupráca na úseku hospodárstva. Už bolo uvedené, že Dillí sa zaujíma hlavne o energetiku (podpísané boli kontrakty vo výške 9 mld.
USD s trvaním do r. 2010). Indicko-ruská hospodárska spolupráca sa pritom posúva od vzťahu predajca-nákupca ku vzťahu založenému na technologickej spolupráci. India tiež podporila vstup
Ruska do Svetovej obchodnej organizácie.
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Ďalšie cesty strategického vzostupu – snaha Indie
o stále členstvo v BR OSN
V kontexte zvyšovania indických politicko-strategických ambícií
treba vidieť i diplomatické aktivity Dillí smerom k získaniu kresla stáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN. Táto snaha má v indickom prípade dlhodobý charakter. Objavuje sa totiž už od prvých návrhov na uskutočnenie reformy OSN a indickí predstavitelia svoj postoj zopakovali i počas návštevy generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana v Dillí v apríli 2005.
Počas uplynulého roka mala v tomto ohľade India najbližšie
k Japonsku, Nemecku a Brazílii, s ktorými vytvorila tzv. skupinu
štyroch (G-4), ktorá celý rok 2005 vzájomne koordinovala svoje
diplomatické úsilie. Kľúčovým výsledkom tejto súhry bola spoločne pripravená rezolúcia, o ktorej sa malo hlasovať v júli – auguste 2005. Skupina G-4 sa v nej postavila za rozšírenie BR
z 15 na 25 členov, z ktorých 11 by tvorili stáli členovia (5 súčasných a 6 nových) [14]. Novými stálymi členmi by sa tak okrem
samotnej G-4 mala stať aj dvojica afrických štátov. Rezolúciu
okrem samotnej štvorice iniciátorov otvorene podporilo ďalších
22 krajín, medzi nimi i Česká republika. Slovensko sa do prípravy
materiálu ani jeho presadzovania nezapojilo. Napokon sa však
o rezolúcii nehlasovalo. Silným impulzom k stiahnutiu materiálu
bol odmietavý postoj USA a Číny. V prvom prípade nešlo o nič
prekvapujúce, keďže nesúhlas s rozšírením bol v americkom prípade dlhodobo známy a už spomenutý i v tomto príspevku. Čínske stanovisko však bolo pre Indiu sklamaním, pretože ešte v apríli ubezpečil čínsky premiér Wen Ťia-pao svojho indického kolegu Manmóhana Singha, že „v otázke indickej snahy stať sa stálym
členom BR OSN nevidí žiadne prekážky“ [3]. Začiatkom augusta sa však zástupcovia USA a Číny v OSN dohodli, že proti návrhu rezolúcie vystúpia spoločne.
Začiatkom januára 2006 India uskutočnila so svojimi partnermi ešte jeden pokus a pripojila sa k predloženiu nového návrhu
rezolúcie. Tentoraz však už bez Japonska, ktoré sa namiesto toho
rozhodlo o postupe pri reforme OSN rokovať samostatne so
Spojenými štátmi, hoci naďalej presadzujúc ideu skupiny štyroch
[8]. Výsledok predloženého materiálu však bol v podstate identický a k žiadnemu prelomu v otázke reformy OSN teda nedoš-
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lo. Napriek tomu treba očakávať, že India sa svojej, treba priznať,
že logickej a racionálnej ambície nevzdá.

Implikácie pre Slovensko
Hoci vzťahy Slovenskej republiky s Indiou možno v súčasnosti
hodnotiť uspokojivo, spolupráca oboch štátov na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni prebieha len na veľmi obmedzenom základe. Ide
predovšetkým o logický dôsledok geografickej vzdialenosti, ako aj
záujmových priorít oboch štátov. Vzrast významu Indie ako politického, vojenského a ekonomického aktéra globálneho prostredia
pretavený do rozvíjania a udržiavania celého radu strategických
partnerstiev však otvára nové možnosti predovšetkým na strane
SR. Slovenská republika by mala zvážiť možnosti a oblasti spolupráce predovšetkým s ohľadom na svoje potreby a zároveň zintenzívniť diplomatické úsilie v tomto smere. Ponúkajú sa totiž
alternatívy tak v oblasti obrany, ako aj hospodárstva a vedy. Slovensko by mohlo poslúžiť ako vhodný partner na výmenu skúseností
v oblasti liberalizácie ekonomiky. Mohlo by tiež ťažiť i z nových
hospodárskych možností, ktoré sa ponúkajú na obrovskom indickom trhu a nadviazať tak na tradíciu dobrých indicko-československých vzťahov.
Slovenská republika by tiež mala jasnejšie artikulovať svoje postoje vo vzťahu k reforme OSN a partikulárne k možnosti Indie
ako stáleho člena Bezpečnostnej rady. U SR ako nestáleho člena
BR OSN je nielen vhodná, ale dokonca nevyhnutná čitateľnosť
slovenských postojov v zahraničnej politike. Počas uplynulého
roka totiž tomu tak nebolo, čo potvrdzuje aj absencia jasných stanovísk k návrhom rezolúcií skupiny G-4.
ZDROJE
[1] Annual Report of Ministry of Defence of India, 2005 – 2006, http://mod.nic.in/reports/welcome.html, 3. 5. 2006.
[2] Chari PR: India-US Strategic Cooperation: Constraints, Limitations, Peace
and Conflict, Vol. 8, No. 8. August 2005
[3] China PM lauds India agreements, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/4435691.stm, 13. 4. 2005.
[4] Dabhade, Manish: India-US Nuclear Deal: New Realism, Peace and Conflict
Vol. 9., No.4, April 2006.

522

Marian MAJER

3

[5] Dillon, Dana R.: U.S. Strategic Objectives in South Asia, July 7, 2005,
http://www.heritage.org/Research/AsiaandthePacific/hl889.cfm, 26. 4. 2006.
[6] Gupta, Rukmari: India – China relations: Transforming Rhetoric Into Reality,
Peace and Conflict, Vol. 8, No. 10, October 2005.
[7] „India – Russia: A Partnership for the New Millennium”: Speech by External
Affairs Minister Shri Natwar Singh at Moscow State Institute, 27. 10. 2005,
Relationshttp://meaindia.nic.in/speech/2005/10/27ss01.htm, 15. 2. 2006.
[8] Japan Says No to G-4 Bid, http://www.globalpolicy.org/security/reform/cluster1/2006/0107bid.htm, 15. 2. 2006
[9] Joseph, Matthew C.: Indo-US Defence Agreement: Impact on India`s Neighbourhood, Peace and Conflict, Vol. 8, No. 8. August 2005.
[10] Kapila, Subhash: France – India Strategic Partnership by President Chirac`s
India Visit, SAAG Paper No. 1704, www.saag.org{papers18{paper1704.html, 10. 4. 2006.
[11] Kona, Swapna: Indo-US Nuclear Deal: American Strategic Interests, Peace
and Conflict Vol. 9., No.4, April 2006.
[12] Mitra, Pramit: President Bush`s Plan for India, CSIS Director of Studies
Strategy Report, Vol. 2, No. 5, March 2006.
[13] Nikithin, Mary Beth: A View on the U.S.-India Nuclear Deal, CSIS Director
of Studies Strategy Report, Vol. 2, No. 5, March 2006.
[14] Security Council Reform, Question of equitable representation on and
increase in the membership of the Security Council and related matters,
Fifty-ninth session, Agenda item 53, 6 July, 2005.
[15] Sharna, Devika: Resolving The Boundary Dispute. Chinas reasons and Indias
Choices, Peace and Conflict, Vol. 9, No.4., April 2005.
[16] Singh, Garima: Nuclear Pact: Part of US Grand Strategy, Peace and Conflict,
Vol. 9, No. 4, April 2005.
[17] Schaffer, Teresita – Mitra, Pramit: The Bush visit and the nuclear deal, South
Asia Monitor, CSIS, http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,3006/type,3/, 15. 4. 2006.

523

3

524

II. KAPITOLA – India na ceste k štatútu globálnej mocnosti

4

Kórejské bludisko
Autor: Peter BREZÁNI
Oponenti: Andrej GÁFRIK, Ján HOMOLA

Úvod
Štvrté kolo
K čomu sa dospelo?
Záujmy a pohľady mocností v rámci rozhovorov
Implikácie pre Slovensko

Úvod
V prvej polovici roku 2005 sa zdalo, že sa rozhovory o severokórejskom jadrovom programe stanú abstrakciou. Bolo viac ako
jasné, že ak sa nezačne čo najskôr rokovať, nemusí sa rokovať už
vôbec a multilaterálne riešenie zlyhá. Bolo tiež jasné, že ak sa aj
rokovať začne, rokovania musia skončiť dohodou. Hrozilo by
totiž, že po trinásťmesačnom bojkote sa v prípade chabého pokroku rokovania nebudú ďalej konať. Kolaps rokovaní (ak vylúčime vojenskú intervenciu) by zo sebou prinášal riziko nového
javu v severovýchodnej Ázii – permanentne jadrovo vyzbrojenej
Severnej Kórey. Samozrejme si to uvedomovali všetky zúčastnené strany. Príspevok sa preto zameria na základné otázky spojené so šesťstrannými rozhovormi – prelomové štvrté kolo, implementovateľnosť dohody, záujmy a budúce možné správanie
zainteresovaných mocností.

Štvrté kolo
Ako už bolo spomenuté na štvrté kolo sa v dôsledku obštrukcií
zo strany Kórejskej ľudovo-demokratickej republiky čakalo trinásť mesiacov a štvrté kolo sa začalo 25. júla 2005 [1]. Kameňom
úrazu sa hneď v úvode rokovaní stali požiadavky KĽDR na právo
využívania jadrovej energie na mierové účely a dodávku ľahkovodného reaktoru. S tým však, ako aj počas predchádzajúcich
kôl, nesúhlasili USA. Dokonca vedúci americkej delegácie túto
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požiadavku označil za vopred stratenú [11]. Po trinástich dňoch
rokovaní bolo štvrté kolo (zatiaľ najdlhšie) ako prvé v histórii
šesťstranných rozhovorov prerušené. Zvyšných päť zúčastnených štátov odmietlo ďalej pokračovať po tom, ako KĽDR
odmietla prijať už štvrtý návrh záverečného vyhlásenia pripraveného čínskou stranou. Kľúčové pre ďalší proces však bolo,
že konzultácie na nižšej úrovni prebiehali aj naďalej a v oficiálnych rokovaniach sa malo pokračovať v priebehu troch týždňov
[2]. Aj keď sa termín posunul, o 37 dní štvrté kolo rozhovorov
pokračovalo. Dôležitosť tohto kola vnímali všetci. Výrazným posunom oproti minulým kolám bola ochota všetkých strán viesť
rozhovory až do dosiahnutia kompromisu. Svedčí o tom bezprecedentná dĺžka trvania prvej časti, ako aj to, že druhá časť
štvrtého kola nemala naplánovaný presný dátum ukončenia [18].
Zintenzívnili sa bilaterálne stretnutia medzi KĽDR a USA, ako aj
trilaterálne rokovania v spoločnosti Kórejskej republiky, čo sa
ukázalo pre dosiahnutie dohody ako dôležité. Šesť delegácií napokon dospelo k dohode a mohlo 19. septembra 2005 podpísať
spoločné vyhlásenie [14], ktoré signalizovalo zatiaľ najväčší prelom v druhej jadrovej kríze na Kórejskom polostrove. Aj keď ide
nepochybne o najvýznamnejší (a zároveň jediný) úspech šesťstranných rozhovorov počas ich dvojročného trvania, samotná
realizovateľnosť jednotlivých bodov, resp. mechanizmus implementácie sa mal dohodnúť v rámci ďalšieho kola. To bolo naplánované na 9. novembra [3]. Už dopredu sa vedelo, že toto kolo
bude tiež prerušené. Tentoraz bolo dôvodom fórum APEC, ktoré sa konalo v Južnej Kórei 12. – 19. novembra. Šesťstranné
rozhovory mali pokračovať v decembri, no severokórejská strana
ich opäť bojkotovala. Dôvodom bolo obvinenie USA, že KĽDR
prostredníctvom Banco Delta Asia (banka sídliaca v Macau) dáva
do obehu falošné dolárové bankovky [17]. Okrem toho sa USA
zamerali na otázku dodržiavania ľudských práv v tejto krajine.
Severná Kórea nepovažovala otvorenie týchto otázok za zlúčiteľné s ďalšou účasťou na rozhovoroch [10], kým USA ich nepokladali za agendu, ktorá by sa mala rozhovorov nejako týkať.
Ani jednej zainteresovanej strane sa doteraz nepodarilo presvedčiť KĽDR k návratu k rokovaciemu stolu.
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K čomu sa dospelo?
Dohoda zo septembra 2005 bola podobne ako väčšina dokumentov týkajúcich sa KĽDR prijatá rôznorodo. Kritici diplomatického riešenia sa pochopiteľne obávajú akejkoľvek ďalšej dohody
s KĽDR, ktorá by čo i len náznakom pripomínala chyby USA
počas vyjednania Rámcovej dohody v polovici 90. rokov. Zástancovia sa už „tešili“ na ukončenie jadrovej krízy. Je zrejmé, že samotná dohoda ešte nič nevyrieši a je potrebné počkať na začiatok jej implementácie.
Text dohody je napísaný veľmi vágnym a neurčitým diplomatickým jazykom a v každom bode môžeme naraziť na problematické state, čo sa týka implementácie. V prvom bode všetky strany
znovu zdôraznili, že hlavným cieľom rozhovorov je úplná denuklearizácia polostrova. KĽDR sa zaviazala, že sa vzdá (nielen zmrazí vývoj) všetkých svojich jadrových zbraní a existujúcich jadrových programov. Kritici hneď poukázali na to, že text explicitne
nezahŕňa program založený na obohatenom uráne, ktorého existenciu KĽDR naďalej popiera. Dohoda by teda mohla byť interpretovaná tak, že sa vzťahuje na tento program iba v prípade, ak
by ho KĽDR oficiálne priznala. Treba však ešte raz zdôrazniť, že
dohoda zahŕňa všetky programy, aj keď ich nešpecifikuje. Obavy
sú v tomto prípade neopodstatnené. Navyše sa prvý bod odvoláva aj na dodržiavanie Deklarácie o denuklearizácii polostrova [6], ktorá
explicitne obohatený urán zakazuje. Kritickým bodom dohody je
potvrdenie práva KĽDR na využívanie jadrových zariadení na
mierové účely. Zároveň päť štátov súhlasilo s prerokovaním severokórejskej požiadavky na dodávku ľahkovodných reaktorov
„v príhodnom čase“. Pohľady zúčastnených strán na otázku „výmeny“ ľahkovodného reaktora za kórejský jadrový program sa
tak rôznili, že sa ju zúčastnené strany rozhodli v spoločnom vyhlásení neriešiť úplne. Tento bod však ponúka, a to nielen kritikom, hneď viacero otáznikov nad jeho realizáciou. Išlo o výklad
pojmu „v príhodnom čase“, ktorý sa stal pre KĽDR problémom.
Tesne po podpise dohody vydal Pchjongjang vyhlásenie, že sa
nevráti k NPT, nepodpíše a nebude dodržiavať zmluvy, pokiaľ
nebude mať ľahkovodný reaktor [12] (a to ešte pred obvinením
USA z prania špinavých peňazí). Otázka reaktora bude teda kľúčovým bodom rokovaní o implementačných mechanizmoch.
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Ďalším dôležitým bodom je, že USA a KĽDR budú vzájomne
rešpektovať svoju suverenitu a budú sa snažiť svoje vzťahy normalizovať. Podobná klauzula zahŕňa aj vzťah KĽDR a Japonska,
ktorý stagnuje už dva roky aj vďaka stále nedoriešenej otázke
unesených japonských občanov. Výmenou za zrušenie jadrového
programu sľúbilo päť zúčastnených strán poskytnúť energetickú
pomoc a Južná Kórea potvrdila svoju ponuku z júna na dodávku
2 000 MW elektrickej energie do KĽDR. Tá zároveň znamená aj
vybudovanie elektrárne a elektrického vedenia, ktoré by prepájalo siete oboch krajín. Najdôležitejším bodom pre mierovú budúcnosť polostrova je, že všetky dotknuté strany1 budú rokovať o permanentnom mieri v rámci separátneho fóra. Tu opäť možno zaregistrovať rozdiel oproti polovici 90. rokov, kedy takéto stretnutie navrhovala Južná Kórea, ale KĽDR návrh odmietla.
Problémom však stále je, že piate kolo ostáva v slepej uličke.
Ako bolo spomenuté, ak by štvrté kolo neprinieslo žiaden výsledok, pravdepodobne by multilaterálne fórum ako také prestalo
existovať. Dokonca aj zástancovia diplomatického riešenia naznačovali čoraz častejšie, že rozhovory neprinášajú žiaden výsledok. Z tohto pohľadu bol výsledok tohto kola práve to minimum, ktoré malo dosiahnuť. Skutočne zložité rozhovory všetky
zúčastnené strany ešte len čakajú. Každopádne septembrové vyhlásenie prekonalo obrovskú prekážku: po prvýkrát od začiatku
rozhovorov sa podarilo dospieť k písomnému vyhláseniu, ktoré
vytvorilo zatiaľ jedinečný základ pre budúce rokovania. Severná
Kórea sa tentoraz nezaviazala iba USA, ale aj Číne, Japonsku,
Rusku a Južnej Kórei.

Záujmy a pohľady mocností v rámci rozhovorov

1Pravdepodobne pôjde o KĽDR,
Kórejskú republiku, Čínu a USA
– pozn. aut.
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Všetky zúčastnené strany majú spoločný cieľ: denuklearizáciu Kórejského polostrova. Dokážu sa tiež zhodnúť na tom, že by sa to
malo udiať mierovou cestou. Napriek tomu sa niekedy zdalo, že
konajú nekoordinovane. Je to len dôsledok rozdielnych záujmov?
Americká administratíva viedla už od nástupu prezidenta Busha
voči Kórei nekoherentnú politiku. Základnou chybou je, že v tejto
otázke je naďalej vnútorne nejednotná. Cieľ americkej administratívy je síce jednoznačný t. j. definitívna denuklearizácia polostrova a zabránenie proliferácii ZHN a najmä ich predaju rôznym
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teroristickým skupinám – ale rozdiel je v prostriedkoch, akými ho
chcú oba tábory dosiahnuť. Zatiaľ čo bývalý a terajšia ministerka
zahraničných vecí (Colin Powell a Condoleezza Rice) sú za diplomatické riešenie a rozhovory, minister obrany Donald Rumsfeld
a viceprezident Dick Cheney odmietajú poskytovať Pchjongjangu
akékoľvek výhody a sú za zmenu režimu. Ani jednanie prezidenta
Busha k vyjasneniu pozícii neprispievalo. Od začiatku nekompromisne označoval severokórejského vodcu za tyrana a Severnú Kóreu zaradil na os zla [15]. Jeho rétorika sa postupne zmierňovala
a vo svojej Správe o stave Únie za rok 2006 spomenul Severnú Kóreu len okrajovo [16]. Následne sa nečakane práve vďaka USA
podarilo dospieť ku konsenzu v rámci šesťstranného fóra. Nekoherentnosť a nekonzistentnosť americkej politiky voči KĽDR demonštruje aj skutočnosť, že okamžite po dosiahnutí dohody uvalili
na Severnú Kóreu sankcie súvisiace s ilegálnymi finančnými transakciami. Americký prezident zároveň vymenoval mimoriadneho
splnomocnenca pre ľudské práva v Kórei, čo znamenalo pozastavenie ďalších rozhovorov. USA sa popri tom snaží o posilnenie
úlohy tzv. Proliferation Security Initiative2 (PSI). Že USA nemajú
v podstate „žiadnu“ politiku, demonštruje aj správa New York Times zo 17. mája 2006 o úmysle Bushovej administratívy opäť
zmeniť svoj postoj voči KĽDR. Teda namiesto nástojenia na úplnom a overiteľnom odzbrojení a vzdaní sa jadrových zbraní pred
samotnými rozhovormi predstavitelia USA v súčasnosti navrhujú
jednania o podpise mierovej dohody [19]. Tie však podmieňujú návratom KĽDR k rozhovorom. Len ťažko si možno predstaviť, že
by táto dvojsmerná taktika pomohla vyriešiť aj ostatné zložité otázky (obchod, ľudské práva či falšovanie peňazí), na ktorých sa obe
krajiny nevedia dohodnúť. Bude určite zaujímavé sledovať, ako sa
americká administratíva bude správať ďalej.
Politika Číny voči Severnej Kórei je založená na dvoch hlavných
bodoch. Kórejský polostrov musí byť bez jadrových zbraní a jadrová kríza sa musí vyriešiť mierovou cestou [7]. Preto je Čína veľmi aktívna v presviedčaní svojho suseda. Na druhej strane jej súčasné status quo, t. j. dosiahnutie dohody a prerušenie rozhovorov
vyhovuje. Záväzok KĽDR vzdať sa jadrových zbraní a programov má pre Čínu obrovský význam. Jadrová KĽDR by mohla
viesť k efektu jadrového alebo iného zbrojenia v regióne. Krajiny
ako Južná Kórea, Japonsko či dokonca Taiwan by mohli zvažovať
vývoj jadrových zbraní. Čína si zároveň potrebuje udržať úlohu

4

2PSI

by mala smerovať k vytvoreniu medzinárodných
zmlúv a partnerstiev umožňujúcich USA a ich spojencom kontrolovať lietadlá a lode prevážajúce podozrivý náklad a zabaviť ilegálne zbrane
alebo raketové technológie.
Jej vznik oznámil 31. 5. 2003
George Bush vo svojom prejave na summite G8 – pozn.
aut.
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nikto nekritizoval Čínu za to, že Severná
Kórea prepierala falošné peniaze cez čínsku banku –
pozn. aut.

4Viac

informácii o „slnečnej
politike“ na stránke Ministerstva zjednotenia KR: www.unikore.go.kr/index.jsp.
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mediátora v tomto konflikte tak dlho, kým si dokáže udržať vplyv
na oboch častiach polostrova a prípadne použiť vplyv na KĽDR
v možnom výmennom obchode s Washingtonom ohľadom Taiwanu. Zároveň pútaním pozornosti na svoju úlohu ako mediátora odpútava pozornosť od problémov vo vlastnej krajine.3 Za svoju mediátorsku činnosť očividne získava kredit nielen doma, ale aj
v zahraničí, najmä v USA. Zároveň si môže v pokoji pripraviť
pôdu pre budúce investície do KĽDR a zaručiť tak rýchlejší rozvoj susediacich provincií. Čína bude určite za diplomatické riešenie a nie za uvalenie sankcií, pretože by to podľa jej vedenia viedlo k nestabilite a spomalilo by to reformný proces, o ktorom pravdepodobne rokoval severokórejský vodca Kim Čong-il počas návštevy v Číne koncom minulého roka [8]. Čína teda bude naďalej
stáť na strane USA, čo sa týka denuklearizácie polostrova diplomatickou cestou. Pri akomkoľvek pokuse použiť ekonomické či
vojenské nástroje bude však pravdepodobne proti. S najväčšou
pravdepodobnosťou bude ako ďalší krok v spolupráci s ostatnými
zainteresovanými nabádať USA na bilaterálne rozhovory s KĽDR
a svoj ďalší postup nebude meniť.
Južná Kórea hrá v tomto procese tiež nezastupiteľnú úlohu.
Najväčšou prioritou pre ňu je zjednotenie – všetko ostatné sa vníma cez prizmu „slnečnej politiky“4 prezidenta Kim De-džunga.
Juhokórejské politické elity jednoducho nechcú vyprovokovať
KĽDR k žiadnemu kroku, ktorý by mohol ohroziť budúce zjednotenie. Južná Kórea sa preto snaží o zintenzívnenie ekonomickej, politickej a vojenskej spolupráce. Od vybudovania železnice,
ktorá bude obe krajiny spájať, cez vytvorenie spoločného priemyselného parku v severokórejskom Kesongu, až po sociálne projekty ako stretávanie sa rozdelených rodín, či pochod pod spoločnou olympijskou vlajkou. Južná Kórea je momentálne druhým
najväčším obchodným partnerom KĽDR hneď po Číne [4]. Zastáva názor, že zmierenie zníži riziko ozbrojeného konfliktu, zlepší
životnú úroveň, prinesie zahraničné investície a nové pracovné
príležitosti. Je veľmi pravdepodobné, že Kórejská republika bude
aj naďalej uplatňovať voči KĽDR samostatnú politiku bez výrazného vplyvu USA. Časy, kedy juhokórejské elity bez odvrávania napĺňali ciele USA, sú preč. Aj keď je ich aliancia stále pomerne silná, nie je už exkluzívna. Južná Kórea sa momentálne
orientuje primárne na región a podporuje východoázijskú spoluprácu a integráciu. Je skoro nemožné, aby zmenila svoju politiku
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voči KĽDR v dohľadnej dobe. Preto možno očakávať skôr zintenzívnenie vzájomných vzťahov5.
Aj keď Japonsko patrí k najväčším ekonomikám sveta, jeho
globálna a ani regionálna politická moc s tým nekorešponduje.
Hoci od japonskej kolonizácie Kórejského polostrova uplynulo
viac ako 60 rokov, jej odkaz je v regióne stále citeľný. Japonsko
preto príliš veľké slovo pri rozhovoroch stále nemá. Pchjongjang,
Soul ani Peking si z historicko-politických dôvodov nemôžu dovoliť reflektovať požiadavky a návrhy Tokia. Jadrová kríza na polostrove ale predstavuje pre Japonsko závažné bezpečnostné riziko a svoje miesto v rozhovoroch preto má. Treba však poznamenať, že aj keď je oficiálne prvoradým cieľom japonskej politiky voči Severnej Kórei denuklearizácia, kľúčovým bodom domácej diskusie je normalizácia vzájomných vzťahov, ktorú Japonci vnímajú ako najdôležitejší komponent v riešení jadrovej krízy. Ide o vyriešenie otázky japonských občanov, ktorí boli v 70.
a 80. rokoch unesení a mali v KĽDR cvičiť japonských špiónov.
Z vojenského pohľadu sa Japonsko bojí, že by prípadná reunifikácia mohla znamenať oslabenie aliancie USA – KR, prípadne
posun Južnej Kórey smerom k partnerstvu s Čínou. To by výrazne oslabilo pozíciu Japonska v regióne. Aj keď ide o nepravdepodobný scenár, Japonci musia rátať aj s ním. Navyše sa premiérovi Koizumimu nepodarilo vybojovať miesto pre Japonsko
v BR OSN, čo je vnímané ako jeho zahraničnopolitický neúspech. Na druhej strane sa mu podarilo donútiť severokórejského
vodcu Kim Čong-ila priznať sa k únosom. Navyše sa vrátil do
vlasti s piatimi potomkami dvoch unesených občanov [9] – našiel
si teda agendu, v ktorej je úspešný a ktorá mu zaručí domáci
úspech. Keďže Japonci v rámci šesťstranného fóra nikdy nehrali
kľúčovú úlohu, je možné, že sa v budúcnosti budú skôr prikláňať
k väčšine, než by mali ísť hlavou proti múru.
Rusko v tejto kríze, podobne ako Japonsko, príliš veľkú úlohu
nezohráva. Spočiatku RF dokonca pri rozhovoroch vôbec nemala byť, kvôli obavám USA i Japonska, že by „hrali“ spolu s ďalšou
krajinou osi zla, odvolávajúc sa na situáciu v Iraku. RF sa však
z viacerých dôvodov svojej účasti vzdať nechcela. Nakoniec ruskú účasť podporil Pchjongjang, ktorý potreboval spojenca. Zároveň aj Soul veril, že ruská prítomnosť pomôže zmierniť situáciu
počas rozhovorov. Napokon aj ostatní pristali a domnievali sa, že
by RF mala hrať úlohu akéhosi mierotvorcu. Samozrejme ako

4

5Určite

sem patrí i pripravovaná druhá cesta bývalého
prezidenta Kim De-džunga
do Pchjongjangu, ktorá by
mala byť predzvesťou druhého summitu lídrov oboch
častí polostrova – pozn. aut.
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susediaci štát chce, aby Severná Kórea bola stabilizovaná a bez
jadrových zbraní. Zároveň mu vyhovuje aj snaha KĽDR o reformu a snaží sa o presadenie svojich investícii. Pravdepodobne bude RF zastávať podobné pozície ako Čína.
Asi nie je potrebné zdôrazniť, že pre päť zainteresovaných
strán je momentálne najdôležitejšie, aby piate kolo pokračovalo
a skončilo dohodou na „cestovnej mape“, ktorá by znamenala
vierohodnú implementáciu septembrovej dohody. Multilaterálne
fórum dospelo k dôležitému bodu, ale proces nesmie stratiť dynamiku. Rozhovory musia ďalej pokračovať, keďže iná možnosť
riešenia je nanajvýš nepravdepodobná. Sankcie zo strany USA by
asi účinné neboli, nakoľko by sa k nim asi nepridal nikto (snáď
s výnimkou Japonska) a vojensky by päť zúčastnených strán spoločne neintervenovalo určite.
Je zrejmé, že jednať s KĽDR nie je jednoduché a hoci majú
všetky zúčastnené štáty svoje záujmy a každý z nich vlastné priority, cieľ majú spoločný. Musia preto jednať spoločne.
Je čas na to, aby sa k multilaterálnemu fóru pridali pravidelné
komplementárne bilaterálne fóra o ďalších otázkach.

Implikácie pre Slovensko
Kríza na Kórejskom polostrove je viac ako len regionálny spor.
Dôsledky jej neriešenia by mali určite globálny charakter, berúc
do úvahy otvorenú podporu KĽDR teroristickým skupinám a jej
obchodovanie so zbraňami so štátmi podporujúcimi terorizmus.
SR si ako členská krajina BR OSN stanovila jasné priority, medzi
ktoré patrí i otázka boja proti všetkých formám terorizmu a šíreniu ZHN. Je evidentné, že situácia na polostrove zapadá do tohto
kontextu, aj keď Kórea nie je našou geografickou prioritou. Navyše, SR predsedá výboru zaoberajúcim sa šírením ZHN. Aj napriek deklarovaným cieľom a prioritám sa príliš aktivitami v rámci
tohto výboru nepropagujeme. Oficiálne sa síce prikláňame k diplomatickému riešeniu a tešíme sa z výsledkov štvrtého kola, ale
otázka znie: kto (okrem KĽDR) nie? SR je momentálne v pozícii,
kedy by sa nemala len diplomaticky vyjadrovať k tak zložitým
a komplexným otázkam. Mala by viditeľnejšie (z titulu jej súčasnej pozície) konať a vyjadriť podporu tomuto procesu, ako aj
verejne vyzvať Severnú Kóreu na návrat za rokovací stôl.
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Úvod
Južná Ázia patrí dlhodobo k regiónom, ktoré sú v najväčšej miere
postihnuté prítomnosťou hlboko zakorenených konfliktov. Či už
ide o indicko-pakistanské napätie zosobnené v teritoriálnom
spore o Kašmír, etnicko-teritoriálny konflikt na Srí Lanke, alebo
nestabilitu režimu v Nepále na základe ideologického súperenia
o charakter štátu1, vo všetkých prípadoch možno hovoriť o etablovaných konfliktoch s komplikovaným hľadaním ciest riešenia.
Zároveň však platí, že uvedená trojica ponúka celú škálu spôsobov manažmentu konfliktov, predovšetkým vo vzťahu k ne/zainteresovaniu „tretích strán“.
Cieľom príspevku je preto poskytnúť pohľad na úroveň a možnosti zapojenia vonkajších aktérov pri hľadaní alternatív riešení
spomenutých sporov. Od dvoch krajných prípadov, teda minimálneho zapojenia tretej strany v diskusiách medzi Indiou a Pakistanom, cez priamu monitorovaciu a vyjednávaciu misiu Nórska
v konflikte medzi srílanskou vládou a Tigrami za oslobodenie
tamilského Ílamu (LTTE), až po obmedzenú úlohu a vplyv medzinárodných hráčov vo vzťahu k dianiu v Nepále. Príspevok sa
v závere pokúsi stručne načrtnúť kapacity a možnosti, ktorými
vo vzťahu k riešeniu konfliktov disponuje SR.

1Neuvádzam

množstvo ďalších konfliktov (predovšetkým na území Indie a Pakistanu), ktoré majú z medzinárodného hľadiska marginálny význam – pozn. aut.
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„Tretia strana“ ako teoretické východisko
s dopadom na región južnej Ázie

2Hoci

sa objavujú aj prípady, keď sú neúspešné
i zapojenia mocensky motivovaných vonkajších aktérov, ako tomu bolo napr.
v indickom prípade na Srí
Lanke v 80. rokoch – pozn.
aut.
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Termín „tretia strana“ sa začal v teóriách manažmentu konfliktov
bežne používať súčasne so zavedením podstatných mien ako „vyjednávanie“ alebo „sprostredkovanie“. Tradičné chápanie tretej strany ako nezávislého aktéra v bilaterálnych medzištátnych sporoch
v prípade južnej Ázie nemožno celkom uplatniť, keďže v tomto
regióne dochádza nezriedka k prelínaniu štátnych a neštátnych
aktérov jednotlivých konfliktov. Výsledkom je postupná akceptácia niektorých neštátnych participantov ako kvázištátnych aktérov.
Tento trend však závisí aj od úrovne skúmania daných problémov.
Kým v prípade Indie a Pakistanu sa v hrubom vnímaní zachoval
klasický model vzťahu štát-štát, na nižších úrovniach už tomu tak
nie je (napríklad politické zoskupenia v Kašmíre). V tomto prípade preto musíme, tak ako v prípade Srí Lanky a Nepálu, hovoriť
o vzťahu štát (vláda) a neštátny/kvázištátny aktér (LTTE na Srí
Lanke, maoisti v Nepále).
Keď hovoríme o zainteresovaní vonkajších hráčov do vyjednávacieho procesu medzi znepriatelenými stranami, je rozhodujúce
posudzovať efektívnosť ich zapojenia. Význam tretej strany teda
leží predovšetkým v tom, že by mala robiť proces nachádzania
spoločnej reči hladší a predovšetkým rýchlejší (hoci zväčša nemožno verifikovať je vplyv na priebeh vyjednávania v opačnom
prípade). Nie vždy je to ale tak. Podľa niektorých teoretikov kľúčová hranica medzi (skôr) úspechom a (skôr) neúspechom tretej
strany leží v podstate motívov jej účasti v konflikte. Ak je totiž
konanie externého aktéra motivované predovšetkým záujmom
o vyriešenie sporu bez podstatných „vlastných“ ambícií, dochádza k snahe o dosiahnutie spokojnosti a víťazstva oboch znepriatelených strán (tzv. win-win situácia). Nemožno ju síce vylúčiť, je
však nepravdepodobná. Častejšie zaznamenávajú úspech tí vonkajší hráči, ktorí sú okrem takpovediac spoločného záujmu motivovaní aj vlastnými (mocenskými) záujmami [5]. Tým možno napríklad vysvetliť doterajší neúspech nórskeho zapojenia v konflikte na Srí Lanke2.
V nasledujúcich častiach sa zameriam na príklady jednotlivých konfliktov a postavenie vonkajších aktérov pri ich riešení,
samozrejme s prihliadnutím na dianie počas posledných mesiacov.
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Srí Lanka – nórska misia zatiaľ nesplnená
S ohľadom na zapojenie tretej strany pri riešení rébusu konfliktného vzťahu ponúka Srí Lanka najrelevantnejší príklad. Po zlyhaní viacerých pokusov o upokojenie napätého stavu medzi
LTTE a srílanskou vládou, ktorý pretrváva od roku 1983, sa
v roku 2002 sprostredkovateľom komunikácie medzi oboma
stranami stalo Nórsko. V tom istom roku bola podpísaná dohoda o prímerí (Ceasefire Agreement – CFA), ktorá viac-menej určila
rámec diania na ostrove na nasledujúce (treba povedať, že neurčité) obdobie. Okrem priameho nórskeho zaradenia do procesu rozhovorov bola ustanovená i civilná monitorovacia misia
(Sri Lanka Monitoring Mission – SLMM)3, do ktorej okrem Nórska prispieva i Dánsko, Švédsko, Fínsko a Island. Hoci Nórsko
dodnes zostáva najsilnejším vonkajším participantom v srílanskom konflikte, jeho pozícia sa na prelome rokov 2005/2006
značne naštrbila. V prvom rade k tomu prispel nový prezident
Mahinda Radžapakse4, ale aj kombinácia ďalších udalostí tohto
obdobia.
Radžapakse totiž v snahe o získanie lepších vyhliadok na volebné víťazstvo vo voľbách vytvoril spojenectvo s dvojicou silne
nacionalistických strán5. Ako protihodnotu za to poskytol súhlas
so všetkými 12 podmienkami týchto strán, ktoré výrazne podrývajú väčšinu princípov mierovej politiky odchádzajúcej vlády [10].
Jednou z podmienok je aj prehodnotenie nórskej mediátorskej
úlohy v mierovom procese, ktorú by podľa prezidenta mohla prebrať OSN, alebo niektorá z „priateľských“ krajín (najskôr India).
Veľký význam však majú aj ďalšie, najmä revízia súčasnej dohody
o prímerí, presadzovanie idey unitárneho štátu (proti doterajšej
myšlienke federatívneho usporiadania) či zaradenie ďalších tamilských skupín do rozhovorov. Keďže sú všetky pre LTTE dlhodobo neprijateľné, okamžite po prezidentovom zvolení rapídne
vzrástli obavy o osud mierových rozhovorov. Tie znásobili početné útoky na civilné i vojenské ciele, uskutočnené hlavne tamilskými Tigrami, ale nezriedka i vládnymi jednotkami6. V tomto kontexte vyznieva ako veľmi prekvapujúce, že vláda i LTTE boli
ochotné stretnúť sa po troch rokoch za rokovacím stolom. Stalo
sa tak predovšetkým vďaka silnému medzinárodnému tlaku, ktorý primäl zainteresované strany k rozhovorom uskutočneným
22. – 23. februára 2006 v Ženeve. Hoci nedošlo k žiadnemu

3Od

apríla 2006 je šéfom
misie Ulf Henricsson, no
hlavou nórskej diplomatickej aktivity je v medzinárodnom vedomí minister pre
medzinárodný rozvoj Erik
Solheim – pozn. aut.

4Voľby

sa konali v novembri
2005, porazeným protikandidátom bol bývalý premiér,
zástanca plynulého pokračovania mierového procesu
Ramil Wickremasinghe –
pozn. aut.

5Predvolebnú dohodu o pod-

pore podpísal Radžapakse
s JVP (pretransformovanou
rebelskou organizáciou disponujúcou 39 kreslami v 225člennom parlamente) a JHU
(tvorenou
predovšetkým
budhistickými mníchmi s 9
kreslami) – pozn. aut.
6SLMM

sa viackrát vyjadrila
kriticky na adresu oboch
strán, ktoré podľa nej pravidelne porušujú prímerie.
V januári 2006 sa dokonca
po jednom z útokov (pravdepodobne zo strany LTTE,
ktorá však zodpovednosť za
túto a iné akcie vytrvalo popiera) situácia vyostrila natoľko, že predstavitelia SLMM
vyjadrili pochybnosť, či CFA
ešte trvá [11]. Najväčšiu pozornosť si však vyžiadala
vražda ministra zahraničných vecí Lashkama Kadirgamara v auguste 2005 –
pozn. aut.
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7Podľa

dohody z februárového kola rozhovorov sa
mali všetky strany stretnúť
opätovne v apríli 2006. Ďalšie kolo sa však napokon nekonalo kvôli technickým obštrukciám LTTE – pozn. aut.
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posunu vpred, pozitívne boli hodnotené tri skutočnosti: že bol
mierový proces vôbec obnovený, že sa obe strany dohodli na
jeho pokračovaní7 a predovšetkým, že i napriek predošlým vyhláseniam vlády vyjadrili snahu naďalej uplatňovať princípy CFA.
Faktom však zostáva, že nórske úsilie – akokoľvek mohutné –
napriek obnoveniu mierového procesu vo forme nového kola
rozhovorov zatiaľ neprináša dostatočné ovocie. Celkové vyhliadky na dlhodobý mier sa totiž ani trochu nezlepšili. To dokladá
úvodný prejav srílanskej delegácie v Ženeve, podľa ktorého
„CFA odporuje ústave krajiny a suverenite a teritoriálnej integrite Srí Lanky“ [7]. Zotrvanie nórskej misie pri súčasných
metódach zrejme len ťažko prinesie v nasledujúcom období prevratnejšie zmeny. Je preto nevyhnutné, aby sa pozícia monitorovacej misie zmenila na asertívnejšiu a proaktívnejšiu a nezužovala sa len na zbieranie sťažností ohľadne porušovanie prímeria. Je teda dôležité, aby SLMM získala kompetencie vo väčšej
miere uplatňovať „silové“ možnosti svojho pôsobenia, čo zahŕňa najmä širšie alternatívy sankcií, resp. iných opatrení v prípade porušení CFA. Zároveň by mal byť väčší dôraz kladený na
aktivity lokálnych monitorovacích výborov, ktoré sú zväčša lepšie informované a disponujú väčšou dôverou v jednotlivých regiónoch.
Samozrejme jedna z možností je i nahradenie Nórska v pozícii
mediátora inou krajinou či organizáciou, ako to navrhol nový
prezident. Možno však súhlasiť s názorom N. Manoharana, podľa ktorého by išlo o najväčšiu možnú chybu vlády [6]. Nórska
misia je totiž rešpektovaná nielen všetkými zúčastnenými štátmi,
ale aj samotnými rebelmi z LTTE. Hoci výsledky konania súčasnej misie nie sú zatiaľ príliš viditeľné, každý nový vonkajší aktér
by musel začať od úplného začiatku a bolo by na čas stratené i to
málo, čo už bolo dohodnuté. Vláda by musela prísť s alternatívami k jednotlivým bodom prímeria, ktoré sa novému prezidentovi
javia ako neprijateľné. A tie zatiaľ nemá. Po ostatnom kole rokovaní je ale lopta tak či tak na strane srílanskej vlády. Ďalšie kroky
si bude musieť veľmi dobre premyslieť. Naďalej platí, že čím
tvrdšiu pozíciu zaujme, tým ľahšie bude pre LTTE obhajovať
svoje konanie pred srílanskými Tamilmi, ako aj pred medzinárodným spoločenstvom.
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Nepál a sila spoločného tlaku
Značne odlišný vzorec zapojenia vonkajších hráčov do riešenia
konfliktnej situácie ponúka príklad Nepálu. Na rozdiel od Srí
Lanky tu nemožno hovoriť o priamych rokovaniach medzi znepriatelenými stranami za účasti jedného či viacerých sprostredkovateľov. Ide skôr o mechanizmus kombinovaného tlaku medzinárodných organizácií a štátov, ktoré sú historicky či záujmovo
s Nepálom zviazané. V roku 2005 sa úsilie vonkajších aktérov
prejavilo obzvlášť výrazne, k čomu prispeli udalosti z februára:
rozpustenie vlády a parlamentu a následné prebratie absolútnej
moci kráľom Gjánendrom [4]. Vďaka tomu sa medzinárodný tlak
prvýkrát presunul z pliec jeho tradičného recipienta, teda maoistických rebelov, na plecia kráľa.
Dlhodobo najsilnejšie hlasy na adresu diania v Nepále prichádzajú zo strany Indie a Veľkej Británie. Ide o dvojicu štátov,
ktoré majú s Káthmandú bohaté historické vzťahy pretrvávajúce
v mnohých formách dodnes. Obe krajiny v reakcii na nedemokratické kroky kráľa pozastavili v apríli 2005 Nepálu dovtedajšiu
vojenskú pomoc8 a spoločne s USA vytvorili neformálnu kontaktnú skupinu pre riešenie situácie v krajine. Hoci India o niekoľko týždňov svoje rozhodnutie zmenila, keď oznámila, že vojenskú asistenciu obnoví, treba zdôrazniť, že sa tak nestalo zadarmo. Tomuto kroku totiž predchádzalo stretnutie indického premiéra Manmóhana Singha s nepálskym kráľom na africko-ázijskom summite, kde musel kráľ Singhovi podľa zákulisných informácií prisľúbiť, že obnoví demokraciu „skôr skôr ako neskôr“
[8]. Kráľ hneď odvolal aj mimoriadny stav vyhlásený ešte počas
februárových nepokojov. Zrejme nebolo náhodou, že tak učinil
takmer okamžite po kráľovej ceste po Číne, Indonézii a Singapure, teda ďalších krajinách (platí to predovšetkým o Číne) s významným vplyvom na Nepál.
Pomerne mohutné výhrady smerovali k monarchovi v uplynulom období i zo strany OSN. Možno povedať, že OSN má v celom nepálskom konflikte relatívne výsadné postavenie. Dôvodov
je niekoľko. Hoci je jasné, že organizácia nemôže prijať politickú
úlohu v konflikte, je symbolickým odrazom zapojenia medzinárodného spoločenstva do riešenia krízy. Vďaka OSN možno
testovať skutočné zámery maoistov, keďže tí často artikulovali
práve žiadosti na jej zapojenie do celého procesu [1]. Významnú

8Išlo

predovšetkým o vrtuľníky, malé osobné zbrane
a muníciu – pozn. aut.
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9Hoci samozrejme ani v tomto prípade nemožno opomenúť väčšiu variáciu dôvodov –
pozn. aut.
10Napríklad v máji 2005 navštívila Nepál zástupkyňa ministerky zahraničných vecí
USA Christina Roccová, v apríli 2006 sa zase USA postavili proti zadržiavaniu demokratických aktivistov počas nepokojov v hlavnom
meste Káthmandú a dokonca poslali kráľovi demarš
protestujúci proti jeho spôsobu riešenia politickej krízy. EÚ predovšetkým začiatkom roku 2006 opakovane
vyjadrila podporu nepálskym politickým silám usilujúcim o obnovenie demokracie a zároveň adresovala
početné výhrady smerom
k Gjánendrovi. Viď napr.
[2, 3].
11Účelovo

zviazaných i dohodou o podpore s maoistami – pozn. aut.

12Kráľ sa napr. 18. apríla
2006 stretol s diplomatmi
USA, Indie a Číny. Nasledujúci deň India do Káthmandú vyslala dokonca špeciálneho vyslanca. K tlaku sa
pripojil aj celý rad mimovládnych organizácií, medzi
nimi Amnesty International
a Human Rights Watch –
pozn. aut.
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aktivitu pritom možno vo vzťahu k Nepálu v roku 2005 pripísať
generálnemu tajomníkovi Kofi Annanovi. Napríklad počas svojej
návštevy Indie v prvej polovici roka vyzval kráľa na čo najrýchlejšie obnovenie ústavnej vlády. Podobnú výzvu adresoval Gjánendrovi aj osobne počas spomínaného africko-ázijského summitu
v Jakarte. OSN (Komisia OSN pre ľudské práva) tiež do krajiny
vyslala tím pozorovateľov, ktorí mali zhodnotiť situáciu v oblasti
porušovania ľudských práv.
Relevantnými prispievateľmi k medzinárodnému tlaku na konanie kráľa, ako aj na dianie v Nepále vo všeobecnosti sú pochopiteľne aj USA a EÚ. Kým americký záujem o udalosti v himalájskom kráľovstve vyplýva najmä zo širších strategických cieľov
v regióne, aktivity EÚ treba vidieť skôr v kontexte preferovanej
politiky uzmierenia sporov9. USA a EÚ pritom nielenže pravidelne vyjadrovali kritiku na kráľovu adresu, ale pokračovali aj vo
svojej dlhodobej politike odsúdenia maoistického terorizmu.10 Aj
vďaka tomu došlo v priebehu roka 2005 k posilneniu odhodlania
politických strán zmeniť situáciu, ktoré sa vystupňovalo v apríli
2006. Vtedy bol politickými stranami vyhlásený generálny štrajk,
ktorý, ako sa neskôr ukázalo, mal pre krajinu rozhodujúci význam. Koalícii siedmych hlavných politických strán11 sa totiž s pomocou vystupňovaného medzinárodného tlaku12 podarilo docieliť, že kráľ 24. apríla 2006 oznámil obnovenie parlamentu. Ten na
svojom prvom zasadnutí o štyri dni neskôr zvolil za nového premiéra Giraju Prasada Koiralu, ktorý okamžite vyzval na zvolanie
parlamentných volieb.

India a Pakistan – vonkajší hráči ostávajú mimo hry
Indicko-pakistanský konflikt sa výrazne líši od vyššie popísaných prípadov Srí Lanky a Nepálu. A to nielen podstatne dlhším
priebehom a komplexnosťou, ale aj úlohou medzinárodného
spoločenstva v ňom. Tá je od konca 40. rokov 20. storočia minimalizovaná. Dôvodom je predovšetkým rigidný postoj Indie,
ktorá niekoľko desaťročí prízvukuje, že bilaterálny spor musí
byť riešený na bilaterálnej úrovni a s využitím výlučne bilaterálnych prostriedkov. Hoci to bezpochyby nie je jediný a ani hlavný
dôvod, prečo indicko-pakistanské vzťahy ostávajú chladné, možno ho pokladať za signifikantný faktor, ktorý prispieva k ne-
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uspokojivému priebehu konfliktu. Vonkajší vplyv sa teda najmä
v posledných rokoch obmedzuje len na sporadické vyhlásenia
predstaviteľov iných krajín, prípadne rozličných skupín sympatizujúcich s jednou či druhou stranou, ktoré pôsobia v okolitých
štátoch.
Veľmi obmedzená úloha zahraničných hráčov ale neznamená
absenciu akejkoľvek formy manažmentu konfliktu. Ten má od
roku 2001 podobu inkrementálnych krokov budovania vzájomnej dôvery, ktorej trvanie je však veľmi náročné predpovedať.
Vzťahy Indie a Pakistanu totiž viac ako 50 rokov oscilujú medzi
posilňovaním a oslabovaním napätia, ktoré niekoľkokrát viedlo
k vojne, v lepšom prípade k jej hrozbe. Výnimkou nebol ani uplynulý rok, kedy došlo na jednej strane k pozoruhodným udalostiam vedúcim k domnienke o výraznom zlepšení vzťahov oboch
štátov, na druhej strane však pretrvávali už takpovediac tradičné
postoje v kľúčových otázkach.
Dokladom prvého zmieneného procesu je napríklad dianie
z apríla 2005, kedy bola dosiahnutá dohoda na celom rade vzájomných ústupkov. Po takmer 60 rokoch bola obnovená autobusová linka medzi oboma časťami Kašmíru, vytvorený bol výbor
pre rozširovanie vzájomného obchodu, obmedzený bol počet vojakov na pohraničnom ľadovci Siačen v Himalájach a povolená
nákladná doprava križujúca vzájomné hranice v Kašmíre. Symbolické je, že sa tak stalo počas prvej návštevy pakistanského prezidenta Mušarráfa v Indii od neúspešného summitu v Agre v roku 2001. India tiež oznámila, že je ochotná opätovne rokovať
o výstavbe spornej priehrady Baghilar a Mušarráf dokonca, že
„vojenské riešenie už nie je jednou z možností [riešenia sporu]“
[9]. V júli zasa predstavitelia oboch štátov začali rozhovory o výstavbe plynovodu medzi Iránom a Indiou, ktorý by mal viesť cez
Pakistan a v auguste sa zaviazali, že pozdĺž spornej línie prímeria
(dočasnej hranice v Kašmíre) nebudú zriaďovať nové vojenské
kontrolné stanovištia. V približne rovnakom čase bolo tiež predĺžené na neurčito prímerie v Kašmíre a uzavretá dohoda o vzájomnom informovaní sa o plánovaných testoch balistických rakiet. Nové možnosti oteplenia vzťahov v októbri paradoxne otvorilo i ničivé zemetrasenie v Pakistane, pri ktorom zahynulo vyše
73 000 ľudí. Dillí a Islámabád po ňom spriechodnili prísne stráženú hraničnú líniu, aby uľahčili dopravu humanitárnej pomoci
do postihnutých oblastí.
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Ďalší rok pozitívneho vývoja indicko-pakistanského mierového dialógu však podobne ako v predošlých rokoch zatieňoval
výskyt početných incidentov cezhraničného terorizmu a nasledovné obvinenia Indie smerom k Pakistanu, že konanie jeho
vlády je v tejto oblasti absolútne nedostatočné. Pre Indiu teda
Pakistan stále ostáva domovom medzinárodných teroristov. To
podľa Dillí ukázal i októbrový atentát v Dillí, pri ktorom zomrelo 61 ľudí13. Podľa niektorých hodnotení priznaním, že prvá
kampaň proti terorizmu na pakistanskom území vyhlásená pakistanským prezidentom v januári 2002 absolútne zlyhala, je jeho
prejav k národu z júla 2005. V reakcii na samovražedné útoky
uskutočnené v Londýne len niekoľko dní predtým a pod tlakom
britskej vlády, ktorá preukázala prepojenie útočníkov na pakistanské prostredie, Mušarráf totiž opätovne zdôraznil svoje odhodlanie pokračovať v potláčaní akýchkoľvek foriem terorizmu na
území svojho štátu [12]. Z toho vyplýva, že kým pre Pakistan
ostáva naďalej kľúčovým problémom štatút Kašmíru, pre Indiu
sa ním už niekoľko rokov stáva práve teroristický problém v pohraničných oblastiach. Rozdielne vnímanie rozhodujúcich stavebných kameňov konfliktu však ešte viac komplikuje nachádzanie
spoločného konsenzu medzi oboma štátmi. Keďže vstup vonkajších aktérov do riešenia sporu je v danom stave veľmi nepravdepodobný, treba sa spoliehať len na komplikovaný a zdĺhavý proces vzájomnej komunikácie medzi Dillí a Islámabádom.

Implikácie pre Slovensko

13K

útokom sa prihlásila
doteraz neznáma islámistická skupina Inkiláb, ktorá
podľa indického vyšetrovania má kontakty na skupiny
sídliace v pakistanskej časti
Kašmíru, predovšetkým Laškárí Tajíba – pozn. aut.
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Príspevok sa snažil ukázať, že možnosti zapojenia tretích strán
môžu variovať nielen geograficky (resp. regionálne), ale i časovo.
Región južnej Ázie je v tomto zmysle ideálnou prípadovou štúdiou, keďže ponúka široký záber súčasných i historických príkladov. Rovnako tak bolo poukázané na rozdiely v efektívnosti
foriem zapojenia vonkajších aktérov do riešenia vnútroštátnych či
medzištátnych konfliktov. Tie síce nemožno ani zďaleka absolutizovať, dávajú však istý zjednodušujúci návod pre ďalšie štáty
či organizácie.
SR počas svojej krátkej existencie ukázala, že dokáže v medzinárodnej politike prebrať rôzne úlohy a medzi nimi i tie, ktoré
súvisia s riešením konfliktov. V najväčšej miere to preukázala pri
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sporoch na Balkáne, kde vytvárala (a naďalej vytvára) tlak na
domáce vlády či znepriatelené strany z pozície relatívne samostatne pôsobiaceho mediátora (Čierna hora), ako aj z pozície člena širšej skupiny štátov (Bosna a Hercegovina, Srbsko). Skúsenosti slovenskej diplomacie ukazujú, že úspešnosť či efektívnosť
je do značnej miery závislá od konkrétnych podmienok tohoktorého prípadu. Zovšeobecnenia sú teda istou pomôckou, nemôžu sa však stať meradlom prípadných ambícií v oblasti manažmentu konfliktov. To znamená, že by SR mala využiť svoj potenciál a nadobudnutý medzinárodný rešpekt a naďalej byť aktívna v tejto oblasti. Ide totiž o sféru, kde práve malé krajiny s minimálnymi priamymi záujmami vo vzdialenejších regiónoch môžu
byť úspešné. Samozrejme je pritom potrebné využiť skúsenosti
iných krajín (i negatívne, ako je to v prípade Nórska vo vzťahu
ku konfliktu na Srí Lanke), ktoré by umožnili zvoliť alternatívne
postupy a metódy.
Pri aktuálnom rozložení konfliktných zón vo svete musí ale
primárnym záujmom slovenskej zahraničnej politiky zostať aktívna účasť v spoločných medzinárodných projektoch napomáhajúcich riešeniu sporov a konfliktov v rámci OSN, EÚ, prípadne
iných organizácií či ad hoc zoskupení. Ako to ukazuje i popísaný
prípad Nepálu, ide momentálne asi o najefektívnejšiu metódu
zapojenia sa externého aktéra do riešenia krízy. A to aj napriek
tomu, že v Nepále sa týmto spôsobom podarilo prekonať len
etapu prechodnej politickej nestability a nie podstatný problém
krajiny, čiže spor vlády a maoistických povstalcov.
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Situácia je vo viacerých oblastiach juhovýchodnej Ázie nestabilná.
Je viacero prelínajúcich sa príčin tejto nestability: etnicko-náboženské, sociálne, politické a tradičné problémy vo vzťahu centra moci v štáte a provinciách. Okrem toho je tu snaha prostredníctvom buniek radikálnych islámistov realizovať v juhovýchodnej Ázii záujem globálneho džihádizmu vytvoriť kalifát.
Sú tu prítomné organizačné útvary al-Džamá‘at al-islámíja. Boli
vytvorené špecifické teritoriálne bunky, známe ako mantiky, označené poradovými číslami, z ktorých každá pôsobí na určitom
teritóriu.
 Mantiky 1 – pôsobisko jej členov je na území Malajzie a južného Thajska.
Mantiky
2
–
zahŕňa Indonéziu okrem Sulawesi a Kalimantanu.

 Mantiky 3 – Sabah, Sulawesi, Kalimantan a Južné Filipíny.
 Mantiky 4 – Austrália a Papua Nová Guinea. [3, s. 28]
V juhovýchodnej Ázii sa stretávajú rôzne kultúrno-civilizačné
vplyvy: indický, čínsky, islámsky a kresťanský. Islám sa sem rozšíril
najmä prostredníctvom námorného obchodu s oblasťami Stredného východu. Kresťanstvo sa udržalo vo východnej časti Malajzie (Sarawak, Sabah) a v Indonézii, najmä na Molukách, Sulawezi,
Borneu a vo Východnom Timore.
Muslimovia sú najmä v južnej časti Filipín, v južnom Thajsku,
v pohraničnej oblasti s Malajzijskou federáciou. Na území Malajzie prevažujú, sú väčšinovým obyvateľstvom tiež v Indonézii, najmä v jej západnej a strednej časti (Sumatra, Jáva, Kalimantan, Sulawezi a súostrovie Sulu.
Vražedné teroristické útoky proti sídlam kresťanov uskutočňuje najmä skupina Laškar Džihád, ktorá je vojenským krídlom indonézskej organizácie Madžlis mudžáhiddún. Útoky na kresťanské oblasti smerujú s obľubou na tzv. mäkké ciele. V spektre radi545
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kálnych islámistických skupín pôsobí aj polovojenská organizácia
Ahl as-sunna wa’l-džamá‘at.
Skupina Laškar Džihád bola založená Indonézanom Džafarom
Umarom Tálibom, vnukom obchodníka jemenského pôvodu.
Džafar Tálib absolvoval islámistické štúdium na Mawdúdího inštitúte v Pakistane a súčasne ho môžeme zaradiť do skupiny „afgáncov“, teda tých, ktorí sa zúčastnili bojov proti intervencii ZSSR
v Afganistane. Tým, že sa táto organizácia podieľa na útokoch
proti kresťanom na Molukách, zhoršuje aj vzťahy medzi kresťanskou a muslimskou komunitou a prispieva k destabilizácii situácie
vo východnej časti indonézskeho súostrovia [4, s. 69 – 79].
Medzi aktívnymi islámistickými skupinami v juhovýchodnej
Ázii má významné postavenie al-Džamá’at al-islámíja, ktorá nadväzovaním kontaktov s regionálnymi skupinami vytvára funkčnú
sieť týchto skupín. Svojimi väzbami na organizačné ústredie globálnej džihádistickej siete al-Káida sa tieto regionálne skupiny stávajú jej súčasťou.
V pôvodnej organizačnej štruktúre boli na jej čele v postavení
amírov Abdulláh Sungkar a Abú Bakr Bašír. V Regionálnej poradnej rade bolo päť členov na čele s Hambalim, ďalšími štyrmi
členmi boli Abú Džibril, Agus Dwikarna, Abú Hanífa a Fais ibn
Abú Bakr Bafana. Bafana bol obchodníkom a vlastníkom stavebnej firmy v Malajzii a významným finančníkom skupiny al-Džamá’at al-islámíja a súčasne bol vo vedení jej malajzijskej bunky.
Bunka, označovaná ako mantiky, sa delila ešte na viacero subštruktúr pod názvom fiah. Al-Džamá‘at al-islámíja mala celkom
okolo 1 000 členov [4, s. 132].
V súčasnosti je jedným z najnestabilnejších regiónov juhovýchodnej Ázie oblasť južného Thajska hraničiaca s územím Malajzijskej federácie. Ozbrojený konflikt medzi polovojenskými
skupinami islámistických organizácií, kráľovskou thajskou armádou a oddielmi domobrany sa stupňoval od roku 2004 a v prvom štvrťroku 2006 bol zaznamenaný vzrast vrážd a bombových útokov. Veliteľ Thajskej kráľovskej armády generál Sonthi
Búnaratglin povedal: „Situácia sa stáva čoraz násilnejšou“ [1,
s. 18 – 19]. Islámistickí povstalci na juhu Thajska vytvorili aj
svoje organizačné štruktúry. Medzi ne patria skupiny: Národný
revolučný koordinačný front (Barisan Revolussi Nasional Koordinasi – BRN), Islámské hnutie mudžáhidov Patánska (Gerakan
Mudžáhiddún Islám Patani – GMIP) a Nový PULO, odštiepe546
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necká skupina od pôvodného Oslobodzovacieho frontu Patánska (PULO).
Tieto odbojové skupiny v južných provinciách Thajska, ktoré
sa stavajú do opozície voči orgánom štátnej správy, vojenským
a policajným útvarom štátu, sa orientujú na radikálny islám, ktorým zdôvodňujú svoje činy.
Nepokojnými oblasťami sú najmä územia troch provincií: Patánsko, Jala, a Naratiwat. Povstalci majú oporu na susednom
území Malajska, najmä v štáte Kelantan. Odhady počtu povstalcov, ktorí sa zapájajú do aktívnej činnosti, sa rôznia medzi 1 000
až 3 000 ľudí a asi 400 sa ich zapája priamo do násilných útokov.
Okolo 800 až 1 000 má pravidelný alebo príležitostný prístup
k zbraniam a chcú sa zúčastňovať na ozbrojených útokoch. Celkový odhad počtu ľudí, ktorí povstalcov v rôznych oblastiach
podporujú, je asi 1 000 000 [1, s. 19].
Od januára 2004 zahynulo pri týchto útokoch asi 1 200 ľudí.
Tieto vražedné útoky tvoria asi 42 % násilných činov. Vzrastá aj
počet zavraždených dobrovoľných obrancov, pracovníkov verejných služieb, učiteľov, úradníkov, pracovníkov pôšt atď. Príležitostne vraždia aj pracovníkov na kaučukovníkových plantážach.
Ozbrojené skupiny používajú pri útokoch na vybrané ciele
ľahké zbrane, nože, alebo výbušné nálože upevnené na motocykloch. Pri konštrukcii výbušných náloží používajú najmä dynamit alebo niektoré druhy plastických trhavín. 5 – 10 kg nálože sú
umiestnené v kovovom obale, kde sú ešte pridané kovové úlomky. Môžu tam byť skrutky, klince, alebo časti reťaze z motocykla
alebo bicykla. To všetko preto, aby zvýšili ničivý účinok po výbuchu nálože. Nálože o váhe asi 15 kg sa používajú najmä pri útokoch proti vozidlám, budovám, policajným staniciam, alebo vojenským kontrolným stanovištiam.
Na aktiváciu výbušných náloží začali využívať aj mobilné telefóny (Nokia 3310). Na tento fakt reagovali aj štátne orgány, keď
nariadili od polovice novembra 2005 povinnú registráciu SIM kariet v južných provinciách Thajska. Od septembra 2005 do februára 2006 bolo zaznamenaných 15 vážnych útokov z 80 prípadov, v ktorých sa použili výbušné nálože. V prípade dopravných prostriedkov sa používajú výbušné nálože umiestnené v automobiloch, alebo na motocykloch [1, s. 20].
Pri priamych útokoch na zariadenia bezpečnostných, alebo vojenských síl vytvárajú útočníci päť až sedemčlenné prepadové
547
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skupiny vyzbrojené ľahkými zbraňami a nožmi. Útok trvá pomerne krátko.
Náročnejšie na prípravu aj praktickú realizáciu sú koordinované simultánne útoky na viaceré ciele. Takýto charakter mal útok
z 18. januára 2006, keď asi 200 ozbrojencov zaútočilo na 60 cieľov v provinciách Jala, Patani a Naratiwat. Podobne 2. marca
2006 uskutočnili koordinovaný útok na 20 miestach v provincii
Patani.
Iný cieľ mali útoky proti buddhistickým chrámom v provincii
Naratiwat, pri ktorých došlo aj k vraždám buddhistických mníchov. V máji 2004 bol zavraždený buddhista pracujúci na kaučukovníkovej plantáži, ktorému útočník odrezal hlavu. Takýchto
spôsobov usmrtenia bolo v nasledujúcom období asi 20. Krutosť bola zámerná, lebo mala vyvolať vysoký stupeň zastrašenia
a ohrozenia u buddhistických veriacich a nasledovať malo vysťahovanie buddhistov z týchto pre nich nebezpečných oblastí. Ten
istý zámer mal aj útok z októbra 2005 na buddhistický chrám
v provincii Patani, kde krutým spôsobom usmrtili buddhistického mnícha a dvoch novicov.
Iný druh útokov je zameraný na získanie zbraní, munície, výbušnín a rozbušiek z vojenských skladov. Takéto útoky sa uskutočnili v provinciách Jala a Patani. Ďalším druhom sú útoky na
budovy štátnych škôl, ktoré radikálni islámisti považujú za nepriateľské. Štát sa totiž snaží o integráciu rôznych skupín obyvateľstva do thajskej spoločnosti – islámisti to považujú za nástroj nadvlády mocenského centra, ktoré ovládajú buddhisti, nad islámskymi oblasťami južného Thajska.
Dôležitým pre prípravu členov radikálnych islámistických organizácií je aj štúdium a vojenská príprava na náboženských školách.. Štúdium sa sústreďuje na texty Koránu, vybrané témy z dejín južných oblastí, keď ešte neboli súčasťou Thajska, ale boli nezávislé, alebo spojené so štátnymi útvarmi na území Malajska.
Vojenská príprava je zameraná na vedenie partizánskych alebo
špeciálnych prepadových operácií. Identita ľudí vedúcich výcvik
je neznáma, pri vedení výcviku nosia inštruktori na hlavách kukly
a podľa určitých zistení pochádzajú z Malajska a Indonézie. Konkrétne ide o príslušníkov známej malajskej islámistickej skupiny
Kampulan mudžáhiddún. Ďalej sú to príslušníci skupiny Gerakan
Aceh Merdeka – Hnutie za slobodný Aceh. zo severozápadného
cípu ostrova Sumatra [2, s. 17].
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Implikácie pre Slovensko
Juhovýchodná Ázia je regiónom s veľkou perspektívou
hospodárskeho rozvoja, na ktorý sa napája Tichomorie a vytvára
takto prepojenie medzi dvoma brehmi Tichého oceánu, kde je na
americkej strane severoamerická zóna voľného obchodu. Hospodársky význam tohto prepojenia spolu s rýchlym rozvojom
hospodárstva ČĽR vytvára z tejto oblasti najdôležitejšie centrum
ekonomického rozvoja 21. storočia. Celá oblasť juhovýchodnej
Ázie je však na druhej strane destabilizovaná tendenciami, ktoré
po organizačnej stránke môžu zmeniť existujúce štáty. Vývoj od
skončenia druhej svetovej vojny až po dnešnú dobu globalizácie
naznačuje smerovanie ku kvalitatívnym organizačným zmenám
v hraniciach jednotlivých štátov, ktoré by lepšie zohľadňovali diverzitu v zložení obyvateľstva a zefektívnili štátnu správu. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k vytváraniu nových štátnych
útvarov. Otázkou je len, akou formou bude tento proces prebiehať.
ZDROJE
[1] Davis, Anthony: Shifting battle : understanding the southern Thai insurgency, in: Jane ´s Intelligence Review, máj 2006, s. 18-19
[2] Davis, Anthony: Southern Thai insurgency gains fresh momentum, in: Jane
´s Intelligence Review, august 2004, s.17
[3] Chalk, Peter: Militant Islámic Extremism in Southeast Asia, in: Paul J. Smith,
ed.: Terrorism and Violence in Southeast Asia. East Gate Book New York,
London 2005, s.28
[4] Zachary, Abuza: Militant Islám in Southeast Asia. Crucible of Terror, in: Lynne Rienner Publishers 2003, s. 69, 72.
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Austrália
Úvod
Medzinárodné postavenie Austrálie je podmienené jej priaznivou
bezpečnostnou a hospodárskou situáciou. Politické, ekonomické
a obranné spojenectvá (regionálne aj globálne) predstavujú pre
Austráliu záruku bezpečnosti a úspešnosti. Bezpečnostná politika
Austrálskeho zväzu má niekoľko vzájomne sa podmieňujúcich
a prelínajúcich strategických cieľov: zabezpečovanie obrany Austrálie a bezpečnosti jej bezprostredného susedstva, spolupráca so
susednými krajinami na udržiavaní regionálnej stability, pomoc
pri zaisťovaní stability širšieho Tichomoria a prispievať k upevňovaniu globálnej bezpečnosti [15].

Regionálne nepokoje
Hoci môže bezpečnosť Austrálie ohroziť nielen kríza v Tichomorí, ale aj iné konflikty kdekoľvek na svete, prioritou austrálskej
vlády sú priľahlé oblasti. Popri vlastnej obrane je strategickým
cieľom spolupráca so susednými krajinami na udržiavaní regionálnej stability. Austrálska vláda je presvedčená, že zodpovednosť
za udržiavanie svetovej stability leží v rukách medzinárodnej ko551
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munity. Regionálne aj globálne konflikty musia byť riešené v rámci systémov kolektívnej zodpovednosti a Austrália je pripravená
byť súčasťou medzinárodných zoskupení usilujúcich sa o stabilizáciu konfliktných oblastí. Je ochotná podieľať sa na akciách
v rámci OSN (či ide o udržiavanie alebo nastoľovanie mieru), ale
aj na ad hoc koalíciách s partnermi zdieľajúcimi podobné postoje [15].
Austrália zaujímala opatrný postoj v otázke angažovania sa
v problémoch ostrovných štátov hlbšie než to vyžadujú jej záujmy,
kapacity alebo akceptácia medzinárodného spoločenstva. V posledných 15 rokoch je čoraz evidentnejšie, že problémy ostrovných štátov nemajú prechodný, ale systémový charakter. Mnohé
krízy a otázky, s ktorými bola Austrália konfrontovaná, testovali jej
schopnosť zachovať nestrannosť pri vnútorných problémoch jej
susedov. Najväčšia výzva prišla v podobe občianskej vojny na
Bouganville (1988), ďalšími bola tzv. Sandline Crisis v roku 1997
a nepokoje na Šalamúnskych ostrovoch. Austrálska vláda si dobre
uvedomuje rozsah a význam problémov na ostrovoch a pravdepodobnosť, že si nové politické prístupy s reálnou šancou na úspech budú vyžadovať omnoho intenzívnejšie nasadenie. Vládnu
ale obavy, že by zvýšená angažovanosť mohla byť vnímaná ako
forma neokolonialistických tendencií.
Existujú dva kľúčové dôvody, pre ktoré sa Austrália musí zaujímať o riešenie situácie na Šalamúnskych ostrovoch. Prvým je,
že takýto druh právneho vákua v tesnej blízkosti by mohol viesť
k väčšej zraniteľnosti Austrálie voči operáciám realizovaných medzinárodnými kriminálnymi skupinami zo základňou na ostrovoch – šírenie drog, zbraní, pašovanie ľudí, nezanedbateľná je aj
hrozba terorizmu. Druhým dôvodom je, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že by sa problémy mohli rozšíriť v celom regióne.
Kolaps na Šalamúnskych ostrovoch by mohol destabilizovať aj
iné štáty. Etablovanie medzinárodného zločinu by vytvorilo priestor na ďalšiu penetráciu a expanziu nelegálnych operácií v širšom regióne. Zlyhanie a politický kolaps by mal aj negatívne dôsledky z hľadiska zabezpečenia Austrálie pred konvenčným vojenským útokom. Riziko takéhoto útoku akoukoľvek mocnosťou
v súčasnosti je takmer nulové, ale bezpečnosť v bezprostrednom
susedstve je kritickým aspektom obrany.
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NATO a Austrália
NATO aktívne vyhľadáva nové partnerstvá s krajinami tzv. Pacific Rim, reflektujúc tak zmenu priorít pre alianciu v 21. storočí.
NATO potrebuje globálne partnerstvá, aby dokázalo čeliť moderným výzvam. Ako možní kandidáti pre formálne partnerstvá
prichádzajú do úvahy práve Austrália a Nový Zéland, Japonsko,
Južná Kórea, Švédsko a Fínsko. Austrália a Nový Zéland sú najnádejnejšími kandidátmi vzhľadom na ich doterajšiu spoluprácu
s krajinami NATO. Obe krajiny napr. participujú v operácii
NATO v Afganistane. Snaha o budovanie partnerstiev v Tichomorí je iniciovaná najmä zo strany USA. Užšia spolupráca Austrálie a NATO môže mať rôzne implikácie pre jej vzťahy v regióne. Bude to významný krok pri budovaní imidžu Austrálie ako
legitímneho globálneho hráča [12].
Partnerstvo by malo napomôcť úsiliu Canberry zvýšiť význam
krajiny v rámci medzinárodnej komunity. Partnerstvo formalizuje existujúce dohody o spolupráci, ktoré má Austrália s jednotlivými členskými krajinami NATO1. Predseda vlády John Howard
podpísal minulý rok (apríl 2005) dohodu s NATO týkajúcu sa výmeny spravodajských informácií. Austrália vníma väčšiu potrebu
spolupráce s NATO v celom rade problémov, ako napr. terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, ilegálna imigrácia, šírenie chorôb ako SARS, vtáčia chrípka atď. Významným prínosom užšieho partnerstva bude najmä interoperabilita ozbrojených
síl [11]. Podľa názorov niektorých pozorovateľov môže ale partnerstvo skomplikovať diplomatické vzťahy Austrálie s krajinami
Ázie, osobitne s Čínou. Zo strany Číny môžu byť iniciatívy oficiálne interpretované ako globálne partnerstvá na riešenie globálnych bezpečnostných otázok vnímané ako snaha o akési obkľúčenie alebo zadržiavanie zo strany USA. Obavy Číny v prípade
tesnejších vzťahov Austrálie s NATO budú závisieť najmä od
toho, na ktoré oblasti spolupráce bude takéto partnerstvo zamerané. Austrálsky export do Číny sa za posledných päť rokov
zdvojnásobil a Čína sa stala tretím najvýznamnejším obchodným
partnerom Austrálie. Austrália vníma Čínu omnoho viac ako
strategického a ekonomického partnera než ako strategickú výzvu. Práve tento pohľad je v značnej divergencii s názorom USA
[11].

1To

zahŕňa aj obrannú alianciu s USA (ANZUS), každoročné rozhovory na úrovni
ministrov obrany a zahraničných vecí (AUSMIN) a bilaterálnu spoluprácu s Veľkou
Britániou – pozn. aut.
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Vzťahy s Európskou úniou
Austrália a Nový Zéland predstavujú vyspelé ekonomiky s dlhodobými väzbami na Európu. Obe štáty sú síce riadnymi členmi
Fóra pacifických ostrovov, ale kvôli svojej ekonomickej vyspelosti
nemohli byť úniou zaradené do skupiny štátov ACP (AfricaCaribbean-Pacific), ktorým sú z fondov EÚ poskytované rozsiahle dotácie. Vzťahy s EÚ sú stále realizované len formou bilaterálnych zmlúv2. Spoločné rokovania EÚ a CER (Closer Economic Relations) zatiaľ neprebehli. Bilaterálne vzťahy sú široké a pokrývajú spoluprácu v ekonomickej a bezpečnostnej oblasti. EÚ je
pre Austráliu hlavným exportérom i importérom, pre Nový Zéland tretia v exporte (po Austrálii a Japonsku) a druhou v importe
(po Austrálii) [1]. Austrália úzko spolupracuje s mnohými európskymi krajinami v oblasti bezpečnosti. Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko sú dôležitými zdrojmi mnohých obranných technológií (lietadlá, vrtuľníky). Trilaterálna spolupráca Austrálie, Nového Zélandu a Francúzska je zameraná na odstraňovanie následkov prírodných katastrôf v južnom Tichomorí.

Oceánia
Bezpečnosť v Oceánii

2Hlavné

dokumenty bilaterálnej spolupráce krajinami
tvoria Spoločná deklarácia
o vzťahoch medzi Austráliou a EÚ z roku 1997 a Spoločná deklarácia o vzťahoch
medzi Novým Zélandom a EÚ
z roku 1999 – pozn. aut.
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Tradičný európsky pohľad je charakteristický značne zjednodušeným videním života v tomto regióne sveta. Život obyvateľov
sa považuje za idylický, odtrhnutý od klasických problémov
industriálnej spoločnosti. Bohužiaľ, tento dojem je falošný. Tento
rozľahlý makroregión čelí mnohým problémom: historické medzietnické a interregionálne spory a kmeňová neznášanlivosť; kriminálne aktivity vrátane obchodovania s drogami, detskej prostitúcie, prania špinavých peňazí apod.; závislosť na externej pomoci; pašovanie zbraní; pirátstvo; environmentálna degradácia; rybolovné aktivity v rozpore s trvalo udržateľnými trendmi; nedostatky vo verejných službách (korupcia, nepotizmus, preferovanie
príslušníkov určitých kmeňov, zlyhania hraničných kontrolných
systémov). K týmto problémom je potrebné pridať ešte zhubné
efekty vysokého prirodzeného prírastku, nezamestnanosti, slabej
úrovne školstva a zdravotníctva [2].
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Nový Zéland
Vzájomné vzťahy s Austráliou v oblasti bezpečnosti sú jedinečné.
Krajiny zdieľajú regionálne bezpečnostné záujmy. Pokračujú v zlepšovaní projektov zabezpečujúcich vysokú úroveň interoperability
medzi ozbrojenými silami. V rámci podpory úzkej spolupráce
ozbrojených síl ratifikovali v roku 2005 ministri obrany oboch krajín tzv. Status of Forces Agreement. Pokračovala spolupráca v rámci
misie na Šalamúnskych ostrovoch (RAMSI) a vo Východnom Timore. Geografické, historické a kultúrne faktory zväzujú Nový
Zéland s regiónom južného Tichomoria. Nový Zéland má trvalý
záujem na bezpečnosti regiónu3 a preto podporuje efektívne vládnutie, profesionalizáciu vojenských a policajných síl a rešpekt k vláde zákona. V rámci tzv. Five Power Defence Arrangements (FPDA),
ktoré zahŕňajú spoluprácu Malajzie, Singapuru, Austrálie, Nového
Zélandu a Veľkej Británie, kladie Nový Zéland dôraz na nekonvenčné hrozby ako morský terorizmus, pirátstvo alebo pašovanie
ľudí. Aktívne tiež participuje na aktivitách fóra ASEAN, ktoré
predstavuje jedinú organizáciu zaoberajúcu sa otázkami bezpečnosti v ázijsko-pacifickom regióne.
Dlhodobé vzťahy v oblasti bezpečnosti a obrany z Veľkou Britániou hrajú centrálnu úlohu v rozvoji ozbrojených síl Nového
Zélandu. Spolupracuje s USA pri stabilizácii Afganistanu a tradične sa zúčastňuje mierových operácií s dôrazom na ázijsko-pacifický región [13].

Fidži
V posledných rokoch pútajú pozornosť z hľadiska vnútropolitického vývoja najmä Fidži a Šalamúnove ostrovy. Súčasné obyvateľstvo Fidži sa skladá z dvoch veľkých etnických skupín – Fidžijcov a Indov. Medzi oboma skupinami vládne veľká nevraživosť podmienená najmä rasovo a nábožensky. Od nezávislosti
v roku 1970 dominujú v politickom systéme krajiny strany založené na etnickom základe. Indovia mali väčšinu populácie do
konca 80. rokov. Ak súčasné populačné trendy budú pokračovať,
vládnutie na ostrove bude čoraz viac v rukách pôvodného obyvateľstva. Pôvodní obyvatelia dnes tvoria 54 %, Indovia 37 %,
miešanci asi 7 % obyvateľstva [3]. Víťazom volieb z tohto roku
je strana SDL (Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua) reprezentujúca
pôvodných Fidžijcov, druhá skončila FLP (Fiji Labour Party) reprezentujúca Indov. Politický systém umožňuje byť súčasťou vlá-

3Krajina

má ústavné povinnosti zaväzujúce k obrane
Cookových ostrovov, Niue
a Tokelau a Zmluvu o priateľstve zo Samoou. Tzv. Mutual Assistance Programme
má napomôcť v zlepšovaní
novozélandskej asistencie
v otázkach bezpečnosti južného Pacifiku – pozn. aut.
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dy len tým politickým subjektom, ktoré získajú aspoň 10 % kresiel v 71-člennom parlamente. To spĺňajú len dve strany [4]. Pozorovatelia EÚ vedení bývalým ministrom zahraničných vecí Maďarska Szentiványim sledovali na Fidži nielen samotné hlasovanie
a sčítavanie hlasov, ale celý volebný proces až do sformovania
novej vlády. Jej etablovanie v súlade s ústavou je kľúčové pre ďalší
rozvoj demokracie. Zostanú na Fidži asi do polovice júna a svoju
pozornosť zamerajú na dodržiavanie ústavy a spoluprácu lídrov
hlavných strán – Mahendra Chaudryho a Laisenia Qaraseho.
Predseda vlády Qarase zdôraznil, že ak sa FLP chce pripojiť ku
koaličnej vláde, očakáva, že podporí kontroverzný Reconciliation,
Tolerance and Unity Bill [5]. K stabilite neprispieva ani skutočnosť,
že vojenské kruhy sú v tvrdej opozícii proti zákonu, čo vyústilo
do asi jednoročného konfliktu s vládou [6].

Šalamúnske ostrovy
Násilie, ktoré vypuklo v apríli 2006, ohrozilo pokrok, ktorý sa dosiahol za posledné tri roky vďaka pomoci a podpore krajín zúčastnených v rámci misie RAMSI. Sekretariát PIF vyzval ostrovanov, aby svoje výhrady a obavy tlmočili politickým predsta-viteľom mierovým spôsobom, rešpektujúc právo. Násilie vypuklo
po zvolení predsedu vlády Snydera Riniho [7].
Stovky protestujúcich ničili a vypaľovali obchody, ktoré vlastnili lokálne čínske komunity. Najmenej desať budov v čínskej
štvrti hlavného mesta Honiara bolo zničených. Čínska komunita
sa stala terčom útokov po obvinení, že napomohla ustanoveniu
novej vlády, ktorá na výmenu sľúbila pre ázijských obchodníkov
určité výhody [8]. RAMSI bolo posilnené o 280 osôb [9]. Dvaja
ministri novej vlády sú obvinení z vyvolávania nepokojov, ktoré
viedli k zničeniu obchodov etnických Číňanov. Polícia vyšetruje či
za nedávnymi nepokojmi nie je vplyv Číny alebo Taiwanu [10].
Šalamúnove ostrovy sa ocitli v kľúčovej fáze svojej histórie.
RAMSI by mala pokračovať vo vyšetrovaní zločinov a zároveň
podporovať prvky podporujúce suverenitu, ako napr. činnosť
policajného komisára, ktorý je mimo štruktúr RAMSI. Kľúčovou
úlohou sa ukazuje decentralizácia. Hlavné mesto Honiara nemôže vydržať ohromný populačný tlak. Zodpovednými za ďalší
vývoj situácie sú vláda podporovaná RAMSI a poskytovatelia externej pomoci.
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Východný Timor
BR OSN schválila vytvorenie Special Political Mission (UNOTIL)
vo Východnom Timore, ktorá nahradila UNMISET (United Nations Mission of Support in Timor-Leste) po vypršaní mandátu v máji
2005. UNOTIL má jednoročný mandát.
Nepokoje v druhej polovici mája 2006 vyvolalo marcové prepustenie 600 nespokojných vojakov, takmer polovice 1 400-člennej armády. Kríza je najvážnejšia od získania nezávislosti, dokonca podľa austrálskeho premiéra je situácia horšia než v roku 1999.
Boje v metropole Dili sú sprevádzané podpaľačstvom a plienením. Pred ozbrojenými gangmi ušlo z domovov okolo 100 000
obyvateľov, tzn. asi 1/10 populácie. Podľa novozélandskej premiérky Helen Clarkovej by situácia mohla vyústiť do humanitárnej krízy [14] .

Vzťahy EÚ a krajín Oceánie
Vzájomné vzťahy EÚ a ostrovných krajín Oceánie je potrebné
priblížiť najmä v kontexte spolupráce EÚ s krajinami ACP. Skratka ACP, ktorou sa označuje špecifická skupina 78 štátov, sa stala
symbolom novej éry vzťahov EÚ s bývalým kolóniami v uvedených troch regiónoch4. Súčasné vzťahy EÚ a ACP sa riadia spoločnou dohodou podpísanou v Cotonou 23. júna 2000 a uzavretú
na obdobie 20 rokov. Obchodné vzťahy s tichomorskými štátmi
však netvorili ani 1 % obchodu EÚ a ACP. Spolupráca EÚ s PIF
je skôr strategického významu, z hľadiska obchodnej bilancie je
pre EÚ marginálna. Zo strany EÚ sa jedná predovšetkým o rozvojovú pomoc pre 14 krajín v rámci ACP. Špecifické je postavenie Francúzska, ktoré sa dlhodobo odmieta vzdať svojich území
(Nová Kaledónia, Francúzska Polynézia, Wallisove ostrovy, Futuna) a poskytuje nielen vlastné finančné dotácie, ale aj dotácie
z fondu pre zámorské územia členských štátov EÚ. Pre EÚ sú
finančné prostriedky poskytované ostrovným krajinám Oceánie
nepatrným zlomkom v rámci dotácií krajinám ACP, no pre ekonomiky týchto štátov sú veľmi významné [1].
4Od

Implikácie pre Slovensko
Záujmy Austrálie sú späté so správaním sa veľmocí (globálnych
i regionálnych) v tichomorskej oblasti. Povaha ich vzťahov má

roku 2003 je členom
ACP aj Východný Timor ako
ázijská krajina tichomorskej
oblasti, ktorá chce vzhľadom na svoju veľkosť a polohu užšie kooperovať s krajinami Oceánie – pozn. aut.
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priamy vplyv na bezpečnostné prostredie Austrálie. Okrem uvedených vplyvov krajina čelí medzinárodným problémom, ktorých
zdroje sa nachádzajú tak v jej regióne, ako aj v iných častiach
sveta. Tieto problémy sú do istej miery spoločné s problémami,
ktorým čelí NATO a EÚ. Patria k nim regionálne nepokoje v dôsledku ekonomických, politických a spoločenských zmien, ktorými prechádzajú mnohé krajiny (vrátane krajín Tichomoria), terorizmus, problém šírenia zbraní hromadného ničenia, stabilita ázijsko-pacifickej oblasti či budúca trajektória vývoja Indonézie a ostatných ázijských mocností. Austrália má bezpečnostné záujmy
v mnohých častiach sveta, ale v regióne juhozápadného Tichomoria musí byť lídrom v poskytovaní pomoci ostrovným krajinám. Upevňovanie partnerstva s NATO a prehlbovanie spolupráce s EÚ môžu významným spôsobom zvýšiť schopnosť Austrálie ochrániť vitálne dlhodobé strategické záujmy a stabilitu oblasti. Z hľadiska SR je žiadúce, vzhľadom na nízku prioritu regiónu a obmedzené prostriedky, realizovať aktivity vo vzťahu
k Tichomoriu prostredníctvom bilaterálnych vzťahov s Austráliou ako rozhodujúcim regionálnym aktérom a vojenským spojencom a prostredníctvom inštitucionálnych väzieb a programov
EÚ a NATO. Najzaujímavejšou a najperspektívnejšou oblasťou
spolupráce je bezpečnosť v rámci dialógu NATO – Austrália.
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Domorodec, žena, vojak
a robotník: Latinská Amerika
a energetická integrácia
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Asi by bolo nesprávne zovšeobecňovať, že je menej diktatúr,
keďže máme tú najdlhšie trvajúcu na svete, a to konkrétne diktatúru
Fidela Castra, ktorá trvá už 45 rokov. Máme tiež jeden fenomén,
malého Fidela, ktorým je Hugo Chávez a ktorého túžbou
je nahradiť Castra ako najstaršieho diktátora. Okrem týchto výnimiek
má Latinská Amerika demokracie a jav, ktorý neexistoval 20 rokov:
demokratickú ľavicu, ktorú reprezentujú Lula, Tabaré Vázquez,
úžasný čilský prípad s Lagosom a Bacheletovou, ľavicu,
ktorá akceptuje demokratickú liberálnu súťaž v ekonomickej politike
spôsobom Tonyho Blaira alebo socializmu Felipeho Gonzáleza.
Mario Vargas Llosa [9]
Úvod
Politický popis
Energetický popis
Záver
Implikácie pre Slovensko

Úvod
Latinská Amerika má mnoho problémov spojených predovšetkým s témami vládnutia, obchodu s drogami, nerovnosťou a diskrimináciou [2]. Posledný vývoj priniesol niektoré zaujímavé tendencie. Jednou z nich je posun juhu Ameriky „doľava“, teda politický proces, v ktorom sa dostavajú k moci ľavicovo orientovaní
prezidenti. Súčasne ožíva energetická diplomacia s lákavým cieľom integrovať túto zónu. Tento príspevok je malým náčrtom situácie v Latinskej Amerike s dôrazom na dva principiálne aspekty – politický a energetický1.
Fidel Castro, líder kubánskej revolúcie, bol prakticky izolovaný
až do objavenia sa Huga Cháveza vo Venezuele. Tento venezuelský vodca (bývalý vojak) s populistickým, nacionalistickým a ľavi-

1Do

tohto príspevku nie je
zahrnutá dôležitá oblasť týkajúca sa energie získavanej
z hydroelektrární, pretože
v súčasnosti (vzhľadom na
svetovú energetickú krízu)
sa globálne politické implikácie týkajú predovšetkým
ropy a plynu. Napriek tomu
je potrebné dodať, že energia z hydroelektrární je v regióne tiež politicky relevantná, predovšetkým v Brazílii a v Argentíne – pozn.
aut.
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2Toto

nie je náhoda, čo dokazuje aj „energetický nátlak“ Ruska voči Ukrajine (tá
sa mu nakoniec podriadila)
a voči EÚ, ktorá v súčasnosti
odoberá z RF štvrtinu svojej
potreby plynu – pozn. aut.

3Venezuela

ohlásila odchod
z CAN (Comunidad Andina
– Andské spoločenstvo) a už
je v súčasnosti členom MERCOSUR – pozn. aut.

4Podľa

prieskumu publikovaného v [6], ktorý bol realizovaný medzi 13. – 25. 3.
na vzorke 1 025 respondentov, súhlasí s požiadavkami
prezidenta Bolívie 80 %
opýtaných.

5Lula

nedosiahol zníženie
ekonomických rozdielov, ktoré sú v jeho krajine a spôsobujú koncentráciu bohatstva
v rukách malej skupiny ľudí.
Viac ako 50 % teritória je
v rukách menej než 1 % obyvateľov a 60 % obyvateľstva
žije približne z 100 USD na
mesiac.

6Musíme

dodať, že existujú
tri základné dôvody, prečo
sa objavili nové strategické
riziká: (1) globalizácia; (2)
demografický vývoj; (3) klimatické zmeny. Viac pozri
[5].
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covým myslením získava podporu predovšetkým tým, že sa vyhýba reformám v sociálno-ekonomických oblastiach. Jeho odkaz
ovplyvňuje regionálnu aj svetovú verejnú mienku. No tento odkaz nie je len o zmýšľaní, ale aj o kľúčových témach ako energetické problémy týkajúcich sa celej planéty, ktoré využíva ako prvok politického nátlaku.2
Latinská Amerika je bohatá na zdroje energie, predovšetkým
čo sa týka zásob ropy, zemného plynu a vody. Zvýšenie ceny ropy
bolo významným aspektom hospodársko-ekonomického rozvoja. Najviac z toho v tomto smere má Venezuela, ale na druhej
strane je potrebné povedať, že takýto stav vyvoláva snahu hľadať
alternatívne zdroje energie ako napríklad zemný plyn. Aj vďaka
jeho bohatým zásobám sa zvýšil záujem o Bolíviu.
V tomto smere sa najlepšie zorientoval venezuelský prezident
Hugo Chávez, ktorého hlas v regióne sa stal najsilnejším.3 MERCOSUR je v subregionálnom obchode prvkom ekonomického
rozvoja. Keďže infraštruktúra regiónu nie je dostatočná pre úplnú integráciu, energetika nadobúda kľúčový význam a stáva sa
pomerne výhodným prvkom umožňujúcim lákavé komparatívne
výhody [1]. Táto hypotéza potvrdzuje, že latinskoamerický posun
doľava má priamy vzťah s energetickou integráciou [7] a rovnako
vplýva aj na rozhodnutia USA. Po roku 2001 sa však USA prestali
do značnej miery o Latinskú Ameriku zaujímať a obrátili svoju
pozornosť na Stredný východ.

Politický popis
Rozdielne tendencie ľavice sa vytvárajú predovšetkým na juhu
Ameriky. Domorodec Evo Morales, líder pestovateľov koky, predstavil celé spektrum požiadaviek odstrkovaných a domorodcov.4
V Čile je samostatná a agnostická ľavicovo orientovaná žena prezidentkou republiky so širokou podporou spoločnosti. Rovnako
hutník Luiz Inácio da Silva (Lula) vládne v Brazílii.5 A na druhej
strane je bývalý vojak Hugo Chávez vo Venezuele. V Latinskej
Amerike, predovšetkým na jej juhu, dochádza k rozsiahlemu politickému pohybu.6
Posun doľava a energetické procesy majú tiež medzinárodné
a hemisférické dopady, i keď nie rovnakej intenzity.

∼ DROGUETT
Rodrigo Bugueno
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Pre EÚ nie je táto téma tak dôležitá – jej energetika súvisí hlavne s RF, ktoré jej dodáva štvrtinu jej potreby. Na druhej strane pre
Španielsko, USA a krajiny Stredného východu produkujúce ropu
je to oblasť záujmu. Záujmom Organizácie amerických štátov
(OAŠ) sú hlavne politicko-ekonomické a socio-ekonomické témy.
Pre SR je to skôr okrajová téma.7
Tabuľka č. 1: Vnímanie lídrov Latinskej Ameriky
OBRAZ

LÍDROV

Lula

Chávez

Castro

Bush

Stredná Amerika

5,8

4,5

3,4

5,6

Južná Amerika

5,8

5,2

4,8

4,1

Celkom

5,6

5,0

4,4

4,8

Zdroj: Latino Barómetro 2005.
Otázka: Ohodnoťte lídrov cudzích štátov. Na hodnotenie použite škálu od 0
do 10, pričom 0 znamená, že hodnotenie je veľmi zlé a 10 veľmi dobré.

Podľa tabuľky vidíme, že latinsko-americkou verejnosťou je
najlepšie vnímaný Lula, ale veľkú podporu má aj Chávez. Vidíme
tendencie regionálnych záujmov: koho si verejnosť praje a kto
má schopnosť ovplyvňovať región. Chávez to využíva vo vzťahu
k Bolívii s cieľom získať výhody v dvoch krajinách: vplývať na
Čile ako prostredník; v Brazílii v záležitosti Bolívie zdvihnúť ceny
uhľovodíkových palív. Naviac podporuje jemu podobných lídrov
ako napr. domorodec a nacionalista Ollanta Humala v Peru (aj
kvôli tomu, že predpokladal, že bude zvolený v druhom kole
prezidentských volieb). Humalove postoje odporujú záujmom
Čile a navyše presadzuje Cháveza ako prostredníka a arbitra. Chávez koná za využitia politického machiavelizmu a energetickej diplomacie ako prostriedku vydierania. Okrem toho sa usiluje o pozornosť svetovej verejnej mienky, čo Chomsky definuje ako „superschopnosť“ postaviť sa proti sile USA.8 Vo vzťahu k „posunu doľava“ sa obnovil záujem USA o Latinskú Ameriku, ako môžeme vidieť v nasledujúcej tabuľke.

7Mohli

by sme povedať, že
jedinou zaujímavou témou
pre SR by mohol byť rozvoj
Čile. Dôchodkový model
prevzatý od Čile a model
platenia univerzitného vzdelávania budú pre SR kľúčovými témami – pozn. aut.

8Toto

deklaroval Hugo Chávez na prvom stretnutí solidarity s revolučným procesom [3].
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Tabuľka č. 2: Názory na dôležitosť Latinskej Ameriky pre USA
Názory na dôležitosť Latinskej Ameriky pre USA
OTÁZKY

NOAM CHOMSKY1

OTTO REICH2

Do akej miery je
Washington výzvou
príchod k moci osôb
akou je Evo Morales
v Latinskej Amerike?

Je to dôležitá výzva
Téma týkajúca sa
domorodcov
Energetická téma

Záleží na tom,
či Evo Morales zaujme
postoj blízky Chávezovi
alebo Lulovi

Je pre USA nepodstatná
skutočnosť, že čoraz
viac vlád v regióne
je ľavicových?

Veľmi podstatná
Pod pochybným plášťom
„boja proti obchodu
s drogami“ a „boja
proti teroru“, Washington
zvýšil viac vojenskú
a policajnú pomoc než
sociálnu a ekonomickú.
Iniciatíva prešla
z ministerstva
zahraničných vecí
do Pentagónu

Nie je podstatné, pretože
záleží na kontexte.
Dôležitou je demokracia.
Potvrdzujú to aj príklady
Jeana Bertranda Aristida
a Huga Cháveza
– boli zvolení demokraticky
a napriek tomu svoje
krajiny neriadili v tomto
duchu.

Bude Latinská Amerika
v budúcnosti ešte menšou
prioritou pre USA kvôli
vojne v Iraku a ďalším
prípadom, ktoré sú pre
Washington dôležitejšie?

Latinská Amerika bude
oveľa prioritnejšia,
pretože oponuje
a neakceptuje všetko,
ako tomu bolo predtým,
naviac je tu energetická
téma.

Je veľmi dôležité,
ale Latinská Amerika
si musí pomôcť sama
podporujúc všetky
ľudské práva a slobody,
vrátane voľného obchodu.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov BBC [10].

Napriek protichodným názorom oboch analytikov vidíme z ich
stanovísk, že pre jedného je dôležitá Latinská Amerika ako región,
pre druhého je významná činnosť jej lídrov. Jeden sa na ňu pozerá
z makroúrovne, druhý analyzuje každú akciu jednotlivých krajín
(ako je to napríklad v prípade Venezuely) a nehodnotí bloky, ktoré
sa v súčasnosti formujú.

Energetický popis
Z 8,5 % svetových zásob ropy, ktoré sa nachádzajú v Latinskej
Amerike, 6,5 % produkuje Venezuela. To znamená, že jej kapacity
sú v regióne veľmi dôležité (pre porovnanie: v bývalom ZSSR sa
nachádza 10,5 % svetových zásob). Os Havana-Caracas-La Paz
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je základným determinantom všetkého, čo by sa mohlo v Latinskej
Amerike udiať. Kuba, Venezuela a Bolívia stojace proti USA majú
podporu mnohých mimovládnych organizácií a sociálnych hnutí
na celom svete. Snažia sa pritiahnuť na seba pozornosť svetovej
verejnej mienky a vyvolať dojem vytvárania alternatívneho modelu
voľného trhu. Využívajú na to všetky dostupné nástroje energetickej diplomacie, najmä čo sa týka Venezuely a Bolívie. Hugo Chávez
ako prezident krajiny najbohatšej na energetické zásoby9 využíva
vysoké výnosy z ropy na získanie podpory verejnosti v mnohých
krajinách.10 Druhým významným štátom so snahou o vplyv v regióne je Brazília. Okrem roly prostredníka pri urovnávaní sporov
na juhu kontinentu má tiež záujmy v Bolívii, ktoré by mohli byť
poškodené novou energetickou situáciou v krajine po poslednom
znárodnení zdrojov ropy a plynu. Brazília odoberá z Bolívie 60 %
zemného plynu a postup bolívijskej vlády ju veľmi znepokojil.11
Prípad Argentíny je odlišný. Štvrtého mája sa stretli v Argentíne prezidenti Argentíny, Bolívie, Brazílie a Venezuely. Na stretnutí boli podpísané významné bilaterálne dohody medzi Bolíviou
a Brazíliou, no hlavným cieľom stretnutia bolo pristúpenie Bolívie k dohode o vybudovaní južného plynovodu.12 V pozadí energetickej integrácie je idea trhovej a politickej integrácie. Do regionálnej integrácie bude určite zapojený aj Uruguaj, ktorý je energetický závislý na dodávkach z iných krajín. Naviac ani jeho hydroelektrické zdroje nie sú dostatočné, pretože ich prevádzka
závisí od dážďových zrážok. Budúci postup Argentíny je nejasný,
lebo nemá oficiálnu pozíciu v otázke podpory Cháveza alebo
Lulu. Preto sa ľavica preferujúca Cháveza snaží získať moc. Veľmi zaujímavým aspektom Chávezovej politiky je pomoc menej
významným krajinám s cieľom zviditeľniť sa u ich obyvateľstva
(najlepším príkladom sú Kuba a Bolívia). Jeho postup možné nazvať aj ako investíciu s cieľom získať regionálnu verejnú podporu, ktorá mu neskôr pomôže ovplyvňovať svetovú verejnú mienku. A to je skutočným cieľom Cháveza. Populistickými aktivitami
pomáha aj sociálnym skupinám vo väčších krajinách regiónu (v Brazílii napr. podporil školu samby).
Pri hľadaní rovnováhy v regióne bude potrebné venovať veľkú
pozornosť osi Brasília – Santiago – Montevideo. Navyše prípady Čile a Uruguaja ukazujú na malý alebo žiaden energetický
potenciál, čo sa týka uhľovodíkových palív. Z tohto dôvodu budú
musieť využívať rovnakú stratégiu ako Chávez. Upriamiť pozor-

2

9Podľa zmluvy o ALCA (Área
de Libre Comercio de las
Américas – Americká zóna
voľného obchodu), Venezuela nepotrebuje zvláštne dohody na predaj svojej ropy,
pretože to nie je pre ňu dôležité. Na druhej strane MERCOSUR je opakom ALCA.
Subvencie, ktoré poskytuje
USA v poľnohospodárstve,
sú rovnaké ako pre Uruguaj
– pozn. aut.
10Argentína,

Paraguay, Kuba,
Uruguay, Mexiko a USA využívajú financie z ropy na
podporu medicíny a výstavbu infraštruktúry – pozn. aut.

11Najzaujímavejšou

spoločnosťou je Petrobras de Brasil
[8], záujem prejavila aj španielsko-argentínska spoločnosť Repsol – YPF, francúzska Total, britsko-holandská
Shell a britská British Gas.

12Projekt v hodnote cca 20
mld. USD, s dĺžkou viac než
10 000 km a s cieľom spojiť
región od Venezuely po Argentínu – pozn. aut.
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nosť regionálnej verejnej mienky na vlastné úspechy: v prípade
Čile by to mohlo byť využitie úspešného čílskeho modelu v iných
krajinách [4]. Naviac obidve strategické osi budú skôr či neskôr
vystavené vzájomnému stretu, možno už po voľbách v Peru. Ak
by bol vyhral Ollanta Humala, bol by sa s najväčšou pravdepodobnosťou okamžite pridal k osi, ktorú vedie Chávez, čo by malo
za následok porušenie rovnováhy v regióne. Nakoniec druhé kolo
prezidentských volieb vyhral Alan Garcia.
V nasledujúcej tabuľke sú zrekapitulované niektoré exponované idey doplnené o užitočné dáta, ktoré môžu byť dobrým návodom pri rozhodovaní o strategických politických témach.
Tabuľka č. 3: Panoramatický obraz vybraných štátov Latinskej Ameriky
KRAJINA

TYP

POLITICKÉHO

TYP

ĽAVICE1

ZRIADENIA

A. – OFICIÁLNY CIEĽ
B. – SKUTOČNÝ CIEĽ

ZÁKLADNÉ
ENERGETICKÉ
REZERVY

(ROPA – mil. bb.,
ZEMNÝ PLYN

– tis. mil. m3,
UHLIE – mil. t)

1Vláda

tradičnej ľavice kontroluje všetky aktivity – politické, ekonomické i sociálne,
nedovoľujúc slobodné vykonávanie všetkých občianskych práv, vrátane voľného
trhu. Vláda progresívnej ľavice má demokratický charakter a akceptuje systém voľného trhu.

2ALBA

– Acuerdo para la aplicación de la alternativa Bolivariana para los pueblos de
nuestra américa (voľný preklad: Dohoda o aplikácii bolivíjskej alternatívy pre občanov našej Ameriky). Zahŕňa
sa do nej obchodná zmluva
občanov, podpísaná prezidentmi Kuby, Venezuely a Bolívie 28. – 29. apríla 2006.
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– integrácia ALBA2
– medzinárodná
akceptácia

Fidel Castro
(Kuba)

nedemokratické tradičná

Hugo Chávez
(Venezuela)

nedemokratické progresívna – integrácia ALBA
– regionálny líder

Lula da Silva
(Brazília)

demokratické

progresívna – regionálna integrácia ropa: 9813,14
– regionálny líder
zemný plyn: 236,59
kamenné uhlie: 5264

Michelle
Bacheleteová
(Čile)

demokratické

progresívna – regionálna integrácia ropa: 30
– regionálny líder
zemný plyn: 45
kamenné uhlie: 166

Evo Morales
(Bolívia)

nedemokratické populistická – integrácia ALBA
a domorodá – námorný koridor

ropa: 75
zemný plyn: 70,8
ropa: 77306
zemný plyn: 4180,9
kamenné uhlie: 1295

ropa: 918
zemný plyn: 774,8

Nestor Kirchner demokratické
(Argentína)

progresívna – regionálna integrácia ropa: 2878,77
– regionálny líder
zemný plyn: 763,89
kamenné uhlie: 424

Alan Garcia
(Perú)

progresívna – regionálna integrácia ropa: 374,05
– medzinárodná
zemný plyn: 246,78
akceptácia
kamenné uhlie: 58,68

demokratické

Tabaré Vázquez demokratické
(Uruguay)

progresívna – regionálna integrácia
– medzinárodná
akceptácia

Zdroje: Organización Latinoamericana de la Energía, rok 2002; autorské spracovanie.
mil. bb. – milión barelov; tis. mil. m3 – 1 000 miliónov m3; mil. t – milión tón

∼
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Z tejto tabuľky vyplýva niekoľko záverov. Existujú dve skupiny
ľavice v Latinskej Amerike.
Skupina tvorená Kubou, Venezuelou a Bolíviou má mnohoraké záujmy, ako aj skutočné ciele, ktoré ale nie sú totožné s oficiálnymi cieľmi. Z vyhlásení sa však dá vydedukovať, že sa týkajú skôr témy ALBA. Pre zmenu v skupine tvorenej Brazíliou, Čile,
Uruguajom a inými existuje veľký súlad medzi oficiálnymi a skutočnými cieľmi.

Záver
Venezuela má vedúce postavenie v ekonomicko-energetickej sfére, čo jej prinieslo strategické postavenie v regióne. Vysoké zisky
z predaja ropy jej dovoľujú pomáhať v zaostalých oblastiach
a zároveň prostredníctvom jasne populistickej energetickej diplomacie ovplyvňovať iné krajiny. Brazília je považovaná za strategického mediátora v regióne so schopnosťou udržiavať dobrú
komunikáciu medzi jednotlivými krajinami. Čoraz častejšie však
naráža na politiku Venezuely, ktorá sa javí príťažlivejšou pre väčšinu populistických lídrov typu Eva Moralesa alebo neúspešného
prezidentského kandidáta Ollanta Humala v Peru. Argentína zaujme pravdepodobne postoj blízky Brazílii, ale bez toho, aby sa
vzdala podpory Venezuely. Čile a Uruguaj pravdepodobne budú
vyčkávať, ale názorovo budú vždy bližšie k Brazílii. Kuba je len
symbolickým aktérom bez veľkého energetického potenciálu.
Na pozíciu podobnú tej Fidela Castra existuje niekoľko adeptov:
v súčasnosti je populárnejší Chávez, čo mu umožňuje vyjadrovať svoje názory (vrátane priamych útokov na USA) bez následkov. Nakoniec sa ukazuje, že energetická integrácia bude
skôr témou politickou než ekonomickou. Preto sa aj rozhodujúci aktéri Venezuela a Brazília snažia presadiť v regióne za pomoci svojich „osí“.
Takže sa vynárajú otázky, či dokáže Brazília čeliť veľkému politickému a mediálnemu vplyvu venezuelského lídra Huga Cháveza, či by získali USA väčší vplyv v regióne prípadným odstránením Cháveza a či budú schopné dve veľmi rozdielne skupiny
krajín žiť vedľa seba v strednodobom i dlhodobom horizonte?
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Implikácie pre Slovensko
Latinská Amerika síce nepatrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky, ale vzhľadom na jej energetický a geopolitický význam i angažovanie EÚ a USA je potrebné vývoj v nej pozorne
sledovať.
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Trendy v bezpečnostnom
prostredí a dopad na
medzinárodné zákony
o zbraniach hromadného ničenia

1

Autor: Tomáš VALÁŠEK
Oponent: Vlastimil GALATÍK

Úvod
Zmeny v bezpečnostnom prostredí
Medzinárodné právo a stratégia prevencie
Zakročiť či nezakročiť? Kontroverzné aspekty preventívnej intervencie
Záver

Úvod
Rok 2005 bol rokom neúspešného pokusu dosiahnuť dohodu o princípoch postupu proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN)
na pôde OSN. Jej jadrom mala byť nová interpretácia práva na
sebaobranu, ktorá by umožnila asertívnejší postup v boji proti šíreniu ZHN. Po zlyhaní pokusu o dohodu – Kofi Annan ten moment
nazval „najväčším zlyhaním“ reformného procesu OSN – naďalej
pretrváva rozkol v medzinárodnej komunite v otázke preempcie a
prevencie v stratégii boja proti ZHN.
Katalyzátorom diskusie v OSN boli útoky z 11. septembra
2001 a hlavne vojna proti Iraku, ktorú Biely dom odôvodnil
hlavne potrebou zakročiť proti irackému programu ZHN. Ale za
zmenou v zmýšľaní o prevencii stoja aj širšie zmeny v globálnom
bezpečnostnom prostredí. Ich charakteristickými črtami je
globálna prepojenosť a informovanosť, rastúce toky ľudí a peňazí cez hranice štátov, slabnúci vplyv vlád a priamo úmerný rast
moci mimovládnych aktérov, vrátane teroristických organizácií.
Záujem o preventívny útok ako stratégiu vyplýva práve z tejto
kombinácie faktorov. Americká vláda predpokladá, že vývoj bezpečnostného prostredia súčasne zvýšil pravdepodobnosť útoku
za použitia ZHN a zredukoval obranyschopnosť národných vlád
tradičnými metódami. Stratégia prevencie1 mala vyrovnať vážky
v prospech národných aktérov. Jej prvá aplikácia – americký útok
na Irak – však priniesla prinajlepšom zmiešané výsledky. Spravodajské informácie, na ktorých bola vojna založená, sa ukázali byť
nedostatočne kvalitné a následky vojny neprimerane destabilizu-

1Bezpečnostná

stratégia USA
zo septembra 2002 hovorí
o preempcii, nie prevencii.
Medzinárodné právo však
v súčasnosti definuje preempciu relatívne úzko, ako nevyhnutnú a jedinú možnú
odpoveď na bezprostrednú
„ohromujúcu“ (overwhelming) hrozbu (precedens je
založený na prípade lode
Carolina z roku 1812). Na
vojnu v Iraku a americkú
stratégiu, ktorá sa vyznačuje
zákrokom v čase predtým,
než riziko ZHN prerastie
v konkrétnu hrozbu, sa logicky vzťahuje skôr termín
prevencia – pozn. aut.
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júce vzhľadom na riziko, ktoré Irak predstavoval pred vojnou.
Napriek kontroverzii, ktorú vojna vyvolala – a možno práve vďaka nej – je na členských štátoch OSN pokúsiť sa o rámcovú dohodu o novom postupe v boji proti ZHN, ktorý by zabránil rozkolu v medzinárodnej komunite.

Zmeny v bezpečnostnom prostredí
Pod nárast rizika šírenia a použitia ZHN sa podpísali dva základné faktory.
1) Štáty strácajú monopol na ZHN, a to takpovediac aj zhora,
aj zospodu. Na jednej strane v niektorých krajinách erodoval
systém dozoru nad ZHN (Rusko, Pakistan), čo zvyšuje pravdepodobnosť úniku kľúčových komponentov a technológií
do rúk teroristických organizácií. V prípade Ruska mnohé
spravodajské služby a výskumné organizácie dlhodobo upozorňujú na nedostatočnú a chátrajúcu úroveň ochrany tak
citlivých objektov, ako napr. jadrové ponorky.2 V Pakistane
šéf jadrového programu Chán celé roky z vlastnej iniciatívy
predával jadrový know-how a technológiu. Medzi prijímateľmi jeho „pomoci“ boli Líbya a Irán (zatiaľ nie je známe, že
by predal technológiu neštátnym aktérom).

2Napríklad

nórska Nadácia
Bellona (http://www.bellona.no) a Iniciatíva proti jadrovej hrozbe (Nuclear Threat Initiative) v USA (http://www.nti.org).
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Popri erózii národných systémov kontroly nad ZHN však teroristické skupiny zároveň vyvíjajú úsilie na výrobu zbraní hromadného ničenia vlastnými prostriedkami. Pokusy al-Káidy s biologickými materiálmi, ktoré vyšli najavo po invázii do Afganistanu
v r. 2003, slúžia ako príklad.
Z týchto dvoch procesov je oveľa nebezpečnejší ten prvý, čiže
prienik už existujúcej technológie z rúk štátu do rúk teroristickej
organizácie. Najničivejšie zbrane hromadného ničenia – jadrové
zbrane a niektoré biologické zbrane – sú totiž technologicky veľmi komplikované. Pravdepodobnosť, že sa teroristom podarí vyvinúť ich vlastnými silami, je relatívne nízka. Najväčšia hrozba
spočíva v kombinácii týchto dvoch trendov, teda v možnosti, že
teroristi odhodlaní vyvinúť a použiť ZHN nájdu predajcov ochotných podeliť sa o tie časti zbraňových systémov, ktoré by vlastnými silami nevedeli duplikovať.

Tomáš VALÁŠEK

1

Pre vládnych predstaviteľov zodpovedných za bezpečnosť štátu a občanov tento scenár otvára balík nepríjemných otázok. Dá
sa šírenie efektívne monitorovať a zastaviť, keď už ZHN prejdú
z rúk vlád do rúk teroristov? A ak už príde k transferu technológie, dá sa efektívne zakročiť proti teroristom vzhľadom na predpokladané komplikácie súvisiace s kvalitou spravodajských informácii o ich pohybe a polohe? Pre mnohé vlády odpoveď na tieto
otázky bude „nie“ – aj z toho vyplýva relatívne vyššia atraktívnosť stratégie prevencie, ktorá by zabránila presunu technológiu
do rúk teroristov.
2) Povaha terorizmu sa mení. Medzi expertmi prebieha intenzívna diskusia o cieľoch a motívoch al-Káidy a skupín zodpovedných za útoky na New York, Washington, Londýn
a Madrid. Majú spomínané teroristické skupiny jasné politické ciele, o ktorých je možné rokovať?3 Alebo platia slová viceprezidenta USA Richarda Cheneyho, že boj s terorizmom
je bojom medzi dvoma civilizáciami [1]? To by znamenalo
absolútnu nekompatibilitu a vylúčilo možnosť politického
riešenia.
Experti sa ale zhodnú na jednej veci – účelom útokov na Londýn, New York a Washington bolo zabiť čo najviac ľudí. To výrazne mení doterajšie chápanie terorizmu ako hlavne symbolického aktu za účelom vyvolania psychologického tlaku, pri ktorom
bol počet obetí vedľajší.4 Najnovšia vlna útokov postavila chápanie terorizmu na hlavu – dnes je počet obetí rovnako dôležitý,
ak nie dôležitejší ako zvyšné faktory. Z toho logicky vyplýva, že
najefektívnejším prostriedkom zabíjania sú zbrane hromadného
ničenia, čo nakoniec vyplýva už aj z ich názvu. Stávajú sa tak teda
najatraktívnejšou zbraňou v arzenáli terorizmu.
Ďalšia výrazná zmena v chápaní terorizmu spočíva v samovražednej podstate útokov. Londýn, Madrid a New York boli
útokmi kamikadze – ich páchatelia sa nesnažili vyhnúť smrti; naopak bola pointou celého útoku. Pre vlády, ktoré sa zamýšľajú
nad stratégiou obrany proti terorizmu, je to nevítaná správa. Ak
je totiž samovražda cieľom útočníkov tak stratégia odstrašovania
(deterrence), ktorá bola úspešne použitá proti ZSSR a ich jadrovému arzenálu, nemusí fungovať. Navyše teroristi, na rozdiel od
národných vlád, nenesú ani zodpovednosť za civilné obyvateľ-

3Vplyvným

predstaviteľom
tejto názorovej skupiny je
napr. Ropert A. Pape z Chicagskej univerzity. Viď [2].

4„Tradičné“

teroristické skupiny ako ETA alebo IRA väčšinou upozornili na miesto
plánovaného útoku a umožnili tak evakuáciu obyvateľov – pozn. aut.
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stvo, ktoré by trpelo prípadným odvetným útokom. Ak je málo
pravdepodobné, že by sa útočníci dali zastaviť a ešte menej pravdepodobné, že by sa dali odradiť od útoku, dá sa tolerovať situácia, že by sa zbrane hromadného ničenia ocitli v rukách teroristov? Opäť sa ako alternatíva ponúka stratégia preventívneho útoku, ktorý zabráni presunu technológie ZHN.

Medzinárodné právo a stratégia prevencie
Každá vláda si z novej situácie vyvodí vlastné závery, ale mnohé
usúdili, že vývoj bezpečnostného prostredia si vyžaduje asertívnejšiu a agresívnejšiu obrannú stratégiu. Najjasnejším príkladom
sú Spojené štáty, ktoré v bezpečnostnej stratégii zo septembra
roku 2002 jednoznačne prijali preventívne útoky ako jedno z palety opatrení voči terorizmu. Týka sa to tak teroristických skupín,
ktoré USA upodozrievajú z plánov na použitie ZHN, ako aj ich
prípadných sponzorov na úrovni vlád. Argument o prepojení terorizmu, ZHN a národných vlád sa už uplatnil v prípade Iraku;
najnovšie sa vynára v súvislosti s Iránom.
Doktrína preventívneho útoku predpokladá intervenciu predtým, než sa hrozba vo forme útoku zbraňami hromadného ničenia plne sformuje. Stratégia prevencie je podložená dvoma základnými úvahami: 1) teroristi sú viac ochotní zabíjať ako v minulosti, a to aj za použitia zbraní hromadného ničenia; 2) je viac
pravdepodobné, že teroristi použijú ZHN vzhľadom na to, že sú dostupnejšie, a že neexistuje úspešná stratégia odradenia, ani efektívna alternatíva vo forme preemptívnej intervencie.
Aj z týchto príčin prikročili Spojené štáty k rozhodnutiu napadnúť Irak v roku 2003. Hoci argumentácia za vojnu bola viacvrstvová, v jej jadre stálo presvedčenie, že Irak, ak by mu bolo
dovolené vyvinúť ZHN, by ich použil priamo alebo nepriamo –
prostredníctvom teroristických skupín. Všeobecne sa tento konflikt považuje za prvú aplikáciu princípu preventívnej obrany artikulovanej v septembri 2002. Vojna a jej následky však ani zďaleka nezískali takú mieru podpory v medzinárodnej komunite, ktorá by umožnila považovať ju za legálny precedens a princíp preventívnej obrany za akceptovanú medzinárodnú normu. Nastala
tak patová situácia. Zatiaľ čo sa väčšina štátov zhodne, že zmenená povaha hrozieb si vyžaduje preventívnu stratégiu boja proti
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katastrofickému terorizmu, v otázke „či“ a „ako“ preventívne použiť aj vojenskú silu, už zhoda nevládne. Výsledkom je rozkol
v transatlantickej komunite, oslabená vôľa prispieť k rekonštrukcii Iraku a pretrvávajúci chaos v krajine. Ešte vážnejšia je však
absencia dohody o postupe pri budúcich hrozbách ako napr. Irán.
V prípade zopakovania scenára preventívneho zákroku sa rysuje
rozkol medzi spojencami podobný konfliktu z času vojny v Iraku.
O to viac narastá význam otvorenej diskusie o legálnej definícii
prevencie, ako aj o praktických následkoch jej aplikácie.

Zakročiť či nezakročiť? Kontroverzné aspekty
preventívnej intervencie
Nezhody v otázke legality prevencie sa točia okolo otázky definície
práva na sebaobranu. Charta OSN jednoznačne zakotvuje „prirodzené“ (inherent) právo štátu na sebaobranu, pričom sa do tejto
kategórie všeobecne ráta aj právo na preemptívne zákroky. V týchto súvislostiach najčastejšie citovaný prípad Caroline5 ustanovil základné kritéria pre preempciu, upresňujúc, že štáty môžu zakročiť
aj pred samotnou agresiou, a to v prípade, keď „je obrana nevyhnutná a hroziaci útok okamžitý a devastujúci, neponechávajúci
priestor pre žiadny iný spôsob obrany, alebo možnosť odkladu“.
Táto relatívne úzka definícia preempcie zdanlivo nevytvára
podmienky pre legalizáciu preventívneho útoku na spôsob vojny
v Iraku. Len ťažko by sa so stopercentnou istotou argumentovalo, že neexistoval „žiadny iný spôsob obrany alebo možnosť odkladu“. Otázkou však nemôže byť, či je realita prispôsobiteľná
právu, ale či právo dostatočne efektívne reaguje na realitu. Čiže,
sú kritériá prípadu Caroline užitočné aj pre novú hrozbu teroristického útoku so zbraňami hromadného ničenia? V prípade konvenčného útoku je relatívne jednoduché rozpoznať blížiacu sa
hrozbu. Manévre tradičných armád sa dajú v porovnaní s teroristickým útokom relatívne ľahko identifikovať a správne interpretovať. Ako však včas rozpoznať útok, ktorá sa blíži povedzme vo
forme taktickej jadrovej zbrane schovanej v kontajneri na nákladnej lodi? Tu už strácajú kritériá prípadu Caroline svoju kryštálovú
jasnosť a otvára sa potreba relevantnejšej definície.
Užitočnejšiu a pre dnešné časy výstižnejšiu formuláciu poskytol ešte začiatkom minulého storočia americký minister vojny Eli-

5V

roku 1837 britské vojská
prekročili kanadsko-americkú hranicu aby napadli americkú vojnovú loď Caroline
údajne prevážajúcu pomoc
pre kanadských revolucionárov bojujúcich proti britskej vláde. Citované kritériá
boli formulované americkým ministrom zahraničných vecí Danielom Websterom v nóte, ktorou protestoval proti britskému zákroku ako neodôvodniteľnému na základe zaužívaných
medzinárodných noriem –
pozn. aut.
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hu Root. Ten zadefinoval preempciu ako „právo štátu brániť sa
takým spôsobom, ktorý zabráni vzniku podmienok, kedy už nie
je realisticky možné ubrániť sa“. Jeho filozofia založená na princípe zlomového bodu ponúka elegantnejšiu odpoveď na výzvu
katastrofického terorizmu. Ak je totiž reálne len ťažko možné
ubrániť sa útoku v prípade, keď odhodlaný útočník bez zábran
a imúnny voči hrozbe odvety už má k dispozícii ZHN, pravidlá
Elihu Roota by posúvali legálne práve na preempciu pred moment,
kedy spomínaný útočník nadobudne prostriedky útoku. Tu práve
spočíva možný základ dohody o novej stratégii obrany proti novým hrozbám.
Ak sú výhody tejto definície zrejmé, rovnako viditeľné sú aj jej
slabiny. Ako už aj v prípade vojny v Iraku vyzdvihli mnohé vlády,
Rootove pravidlá otvárajú priestor na zneužitie. Kto a ako rozhodne, v ktorom štádiu vývoja ZHN štátmi považovanými za ich
možných dodávateľov teroristom treba zasiahnuť? Ako zabrániť
prípadom, že sa spravodajské informácie o programoch ZHN
ukážu byť nepresné a skresľujúce, ako tomu bolo v prípade Iraku? Kto a ako rozhoduje o tom, ktoré režimy by reálne boli
ochotné zbraňami podporiť terorizmus? Ani v prípade Iraku nebolo spojenie so známymi teroristami jednoznačne dokázané;
spojenie s ľuďmi zodpovednými za útoky z 11. septembra bolo
ešte viac diskutabilné.
Rootova doktrína, ak by mala byť použitá, by jednoznačne vyžadovala ďalšie spresnenie a obmedzenie. Práve k tejto diskusii
mohlo a malo prísť v rámci reformného procesu v OSN v roku
2005. Z dôvodov nezhody medzi členskými štátmi a napätia, ktoré v OSN po vojne v Iraku stále vládlo, sa od nej nakoniec upustilo. Neprišlo ani k prejednaniu relevantnosti kritérií vytýčených
prípadom Caroline. Medzinárodná komunita tak de facto nepostúpila ani o krôčik ďalej od hlbokých rozporov vyvolaných vojnou
v Iraku.

Záver
Nie všetky pravidlá hry pre použitie sily majú byť jasne artikulované. Často, ako napríklad v prípade stratégie jadrovej odpovede
na útok, je lepšie ponechať priestor pre ambiguitu. Samotná neistota má silný odstrašujúci efekt a obmedzuje manévrovaciu
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schopnosť agresorského štátu. Keďže žiadna racionálna vláda
nechce riskovať, že sa preráta a privolá na seba skazu, prevláda
tendencia k opatrnosti.
V prípade doktríny preempcie však existuje silný argument
proti ambiguite a za väčšiu jasnosť. Iracká vojna už prebehla. Na
stole je teda už jeden jasne definovaný názor predložený Spojenými štátmi a ich spojencami. Nejde v žiadnom prípade o nekontroverzný postoj. Počas zákulisného prieskumu mienky medzi
členskými štátmi BR OSN sa nenašla ani nadpolovičná väčšina
pre politiku Washingtonu a udalosti v Iraku po vojne len posilnili
tábor kritikov. Ambiguita je v tomto prípade nepriateľom akcieschopnosti. Medzinárodná komunita a v neposlednom rade
NATO trpia pokračujúcimi nezhodami o Iraku, ktoré negatívne
vplývajú na diskusie o Komplexnej politickej smernici a ďalších
strategických dokumentoch NATO (viď kapitolu „Severoatlantická aliancia v procese transformácie“.) Rysuje sa tiež scenár, že
rozpory z roku 2003 sa v ešte horšej miere opäť objavia v súvislosti s Iránom.
Je v záujme členských štátov NATO, EÚ a OSN, aby navrátili
všetkým trom inštitúciám ich efektívnosť. Žiaden z medzinárodných aktérov v oblasti bezpečnosti sa nevyhne otázkam ZHN
a preempcie. Oveľa zmysluplnejšie je baviť sa o kritériách pre použitie sily pred vypuknutím krízy, ako v zápale ďalšieho konfliktu.
Mraky, ktoré sa zbierajú nad Iránom, len pridávajú novej dohode
o definícii sebaobrany na urgencii.
ZDROJE
[1] America Will Lead World to Victory Against Terrorism, Cheney Says, 7. marca 2006, http://usinfo.state.gov/mena/Archive/2006/Mar/07-398720.html,
11. 7. 2006.
[2] Pape, Robert A.: Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, Random House: New York 2005.
[3] The National Security Strategy of the United States of America, september
2002, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf, 11. 7. 2006.

577

1

578

III. KAPITOLA – Trendy v bezpečnostnom prostredí

Vojenské koalície:
staronový fenomén
medzinárodnej bezpečnosti

2

Autor: Mário NICOLINI
Oponent: Josef JANOŠEC

Úvod
Aliancie
Koalície
Moderný vývoj: koalície ochotných a schopných
USA: odklon od aliančnej politiky?
NATO: východiská budúcej aliančnej politiky
Implikácie pre Slovensko

Úvod
Politická teória tradične ponúka rozlíšenie medzi alianciami a koalíciami. Obe predstavujú zoskupenia štátov, ktorých cieľom je spoločné operačné pôsobenie vojenských jednotiek [11]. Medzinárodná spolupráca priamo z definície predpokladá, že štáty od nej očakávajú lepšie dosiahnutie svojich záujmov, ako keby konali samostatne. Aliancie a koalície štátov spravidla vznikajú z nutnosti prekonať nedostatok spôsobilostí, času alebo politickej legitimity
v reakcii na bezpečnostnú hrozbu. Aliancie aj koalície sú nástrojom zúčastnených štátov; fungujú dovtedy, kým sú schopné napĺňať ich zdieľané záujmy. Vnútornú dynamiku aliancií a koalícií
ovplyvňuje mnoho faktorov, medzi ktorými vzhľadom na politicko-vojenskú podstatu spolupráce dominuje povaha a intenzita
hrozby.

Aliancie
Aliancia sa formuje proti dlhodobej hrozbe. Intenzita hrozby môže v priebehu trvania spojenectva kolísať, alebo sa hrozba môže
úplne zmeniť. Severoatlantická aliancia (NATO), historicky najdlhšie fungujúce spojenectvo, mala v čase rastúceho napätia medzi
Západom a Východom najmenšie problémy dosiahnuť politickú
jednotu a naopak. Pri zmene hrozby stojí aliancia pred výzvou
adaptácie alebo zániku. Charta OSN predpokladá vytváranie regio579
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nálnych zoskupení na zaistenie mieru a bezpečnosti a kolektívnej
sebaobrany. Najdôležitejšie záväzky v aliancii vyplývajú z medzinárodnej zmluvy, na ktorej je založená. Legálnosť a legitimitu aliancie môže posilniť jej štatút subjektu medzinárodného práva. Dlhodobé spojenectvo môže vyústiť do inštitucionalizácie aliančných
vzťahov. Príkladom sú politické a vojenské štruktúry budované
v NATO od roku 1955. Transatlantické spoločenstvo je klasickým
dôkazom toho, že základom aliancie je nezriedka kultúrna blízkosť
členských krajín vyúsťujúca do zdieľaných hodnôt. Vzájomná interakcia záujmov a hodnôt prispieva k trvalosti aliančných zväzkov.
Aliancia spravidla dosahuje vysoký stupeň vojenskej integrácie. Jednotnosť velenia podporená integráciou vojenských štábov predstavuje jeden z ústredných princípov NATO.

Koalície
Koalícia predstavuje reakciu na bezprostrednú a krátkodobú hrozbu a po splnení cieľa spravidla zaniká. Spočíva na politickej dohode a záväzky zvyčajne nemajú formalizovanú zmluvnú povahu.
Systém velenia vojenských koalícií v histórii zriedka dosiahol
aliančnú sofistikovanosť. Ovplyvňuje ho najmä intenzita hrozby.
Štandardom je paralelné velenie, v ktorom členské štáty velia
vlastným silám, alebo systém vedúcej krajiny veliacej jednotkám
v rámci určitého územia. Ďalšou možnosťou je kombinácia oboch,
v praxi uplatnená pod americko-saudským vedením v koaličnej
vojne proti Iraku v roku 1991.
Vojenské koalície sú trvalým fenoménom medzinárodnej politiky. Štáty v obranných aj dobyvačných vojnách združovali svoje
sily s cieľom dosiahnuť prevahu nad protivníkom a rozložiť politické a vojenské bremeno. Napoleonské vojny sú klasickým príkladom prechodnosti a krátkodobosti koalícií. V rôznych okamihoch stálo proti Francúzsku sedem rôznych koalícií, niektoré štáty – dokonca niekoľkokrát – prešli na opačnú stranu konfliktu.
[11] Východiskom pre štúdium modernej histórie koaličných vojen sú dva svetové konflikty v 20. storočí. Jednota velenia formálne dosiahnutá Dohodou na sklonku prvej svetovej vojny a v plnej
miere Spojencami pred vylodením v Normandii v auguste 1944
predznamenala zavedenie tohto kľúčového princípu v rámci
NATO. Všetky veľké konflikty studenej vojny, vrátane vojen
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v Kórei, Vietname a kríz vo východnej Európe a na Blízkom východe, mali koaličný charakter. Historicky bezprecedentný počet
37 krajín zhromaždili USA a Saudská Arábia pod spoločným velením v prvej vojne v Perzskom zálive, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila myslenie stratégov USA a ďalších krajín.
Politické, vojenské a ekonomické ciele členov aliancie alebo koalície nie sú prakticky nikdy identické. [11] Tradičným problémom
medzinárodných zoskupení je preto dosiahnuť jednotnosť úsilia.
Napoleon svojho času sarkasticky skonštatoval, že je lepšie bojovať proti spojencom, ako byť jedným z nich. V praxi ide o otázku politického riadenia operácií a na vojenskej úrovni o spôsob
velenia koaličným silám. Ochota ku kompromisom, ktoré spoločné úsilie vyžaduje na všetkých úrovniach počínajúc najvyššou,
je najvyššia práve v čase hrozby. Keď sa hrozba mení alebo slabne, obnažujú sa vnútorné rozpory.

Moderný vývoj: koalície ochotných a schopných
Ústupom sovietskej hrozby štáty NATO získali väčšiu autonómiu
pri definovaní a presadzovaní vlastných záujmov. Ťažisko zahraničnej politiky USA sa začalo presúvať do Ázie. Na periférii Európy sa s novou silou obnovili etnické a náboženské konflikty,
ktoré počas bipolarity prekryla hrozba nukleárnej vojny. Nie je
prekvapujúce, že nosným trendom v NATO po skončení studenej vojny je umožniť vytváranie koalícií „ochotných a schopných“ štátov pod spoločnou vlajkou NATO. Takéto formácie by
boli schopné udržať politickú a vojenskú jednotu aliancie a reagovať na širokú škálu „nových“ hrozieb ovplyvňujúcich záujmy
členských krajín v nerovnakej miere. Kľúčovým prvkom adaptácie NATO na málo predvídateľné bezpečnostné prostredie a rozdielne záujmy členských krajín je koncepcia mnohonárodných
spojených účelových zoskupení (combined joint task force – CJTF),
prvýkrát prediskutovaná v jeseni 1993 a v rastúcej miere aplikovaná v operáciách na podporu mieru. Jej ústredným prvkom je
flexibilita. Počíta s účasťou väčšieho počtu členských krajín aj
externých prispievateľov a so spojeným účinkovaním jednotiek
pozemných, vzdušných a námorných síl. Úloha pre takto zostavené sily je presne definovaná a po jej splnení sa vracajú k plneniu pôvodného poslania.1

1Rozvinutie

CJTF do pohotovosti je možné prirovnať
k pyramíde s troma úrovňami. Veliteľstvá CJTF na vrchole pyramídy sú tvorené
jadrom štábneho personálu
vyčleneným v rámci niekoľkých veliteľstiev NATO. Toto
jadro je popri riadnych úlohách pripravené aj na nasadenie v rámci CJTF. V čase
krízy sa jadro rozšíri o ďalšie
štábne prvky (moduly). Najnižšiu úroveň pyramídy predstavujú vojenské jednotky
skombinované podľa presných požiadaviek danej operácie. Bližšie k fungovaniu
koncepcie CJTF pozri [1, s. 81
– 97, 4, s. 7 – 10].
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September 2001 výrazne zmenil dynamiku a politický náboj
koaličných zoskupení. Medzinárodný islámsky terorizmus útočiaci na symboly americkej hegemónie vo svete umocnil u Spojených štátov pocit ohrozenia, ale aj vlastnej výnimočnosti. Napriek
tomu, že európske štáty iniciovali uplatnenie článku 5 Washingtonskej zmluvy a ponúkli Washingtonu pomoc v boji proti Talibanu a al-Káide, USA si vybrali – v rámci aj mimo NATO – malý
okruh koaličných partnerov. Pod vlajkou aliancie sa realizovali síce dôležité, ale druhoradé operácie. Rýchly čas potrebný na sformovanie koalície a nedostatky v nasaditeľnosti neumožňovali využiť mnohé vojenské prostriedky, ktoré spojenci Washingtonu
ponúkli. [6, s. 82] Politická redukcia spolupráce vyplynula z pocitu výnimočnosti, v ktorom sa Washington po bezprecedentnej
katastrofe na vlastnej pôde ocitol, aj z unilateralizmu dominantnej neokonzervatívnej elity. Nový politický prístup americkej administratívy odrážalo vyjadrenie ministra obrany Donalda Rumsfelda, že „misia určuje koalíciu, nie koalícia misiu“.
Vzťahy v aliancii sa ďalej vyhrotili v súvislosti s rozhodnutím
Washingtonu zaútočiť na Irak. Niektorí európski spojenci najprv
v OSN aj NATO odmietli legitimizovať Američanmi vedený
koaličný útok proti režimu Saddáma Husajna a po ukončení bojov zabránili prevzatiu stabilizácie Iraku pod vlajku aliancie. Postkonfliktný scenár v Afganistane – plné zapojenie NATO do protiteroristických a rekonštrukčných aktivít – sa v prípade Iraku neopakoval.
Bojové operácie v Afganistane a Iraku s novou naliehavosťou
nastolili obavy, aby sa koaličná politika Washingtonu nestala náhradou za spoločný postup v rámci NATO. Slová nemeckého kancelára Gerharda Schrödera na mníchovskej bezpečnostnej konferencii vo februári 2005 o tom, že aliancia prestala byť hlavným
fórom pre diskusiu spojencov o kľúčových otázkach ich bezpečnosti, boli jasným vyjadrením týchto obáv.
Prichádza na strane USA naozaj k odklonu od aliančnej ku
koaličnej politike? Ide o vzájomne nezlučiteľné trendy a ohrozenie NATO? Ako v praxi naplniť euroatlantickú orientáciu zakotvenú v Obrannej stratégii SR, teda ako budovať silnú Európu
a posilňovať aliančný reflex Washingtonu?
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USA: odklon od aliančnej politiky?
V mnohých ohľadoch je odklon Washingtonu od aliančnej politiky v bojových operáciách v Afganistane a Iraku vyústením dlhodobejších trendov. USA sa po páde železnej opony stali jedinou superveľmocou schopnou presunúť vojenskú moc kamkoľvek na svete a zvíťaziť nad každým relevantným protivníkom.
Vojenská prevaha samozrejme môže, ale nemusí viesť k unilateralizmu alebo nahradeniu aliančných zväzkov koaličnými. Politika
a spôsobilosti potenciálnych partnerov sú dôležitým faktorom rozhodovania vedúcej krajiny. Vojna v Kosove v roku 1999 odhalila
nielen dramatické zaostávanie Európy za Amerikou v oblasti vojenských spôsobilostí, ale najmä nedostatok vôle a energie pri
premene európskych armád na moderné sily schopné reagovať
na akútne požiadavky a podporiť zahraničnú politiku členských
krajín – či už jednotlivo alebo spoločne v rámci EÚ. Zvlášť horkú príchuť u Spojených štátov zanechali obmedzenia, ktorým sa
ako vojensky dominantný prispievateľ museli podrobiť v rámci
aliančných rozhodovacích mechanizmov. Systém riadenia a velenia predstavuje v skutočnosti najdôležitejší rozdiel medzi NATO
a ad hoc koalíciou. Aliančné operácie sa uskutočňujú pod strategickým riadením Severoatlantickej rady a velenie sa realizuje cez
integrovanú vojenskú štruktúru. Kombinácia vojenskej slabosti
spojencov a ich neprimeraného vplyvu na realizované operácie
cez aliančné rozhodovanie urobila z Kosova prizmu, cez ktorú
USA začali posudzovať svoju dlhodobú alianciu s Európou a užitočnosť NATO pre operácie v budúcnosti.2
Ďalšie faktory súvisia s konkrétnou situáciou. Na začiatku musí
byť spoločné vnímanie hrozby partnermi a zhoda na politických
cieľoch vojenskej operácie. Vôľa k spolupráci v prípade Iraku
chýbala na oboch stranách Atlantiku. Politické manévre Francúzska a Nemecka v BR OSN od počiatku smerovali k zablokovaniu silového riešenia presadzovaného americkou a britskou stranou a podporeného ďalšími spojencami, vrátane SR. Šance dosiahnuť konsenzus v NATO boli od začiatku malé. Rovnako malé boli ostatne aj americké očakávania príspevku zo strany NATO
ako celku. Polarizácia členov aliancie spôsobila, že sa Irak na rokovanie Severoatlantickej rady dostal až vo fáze, kedy bolo potrebné zaručiť bezpečnosť jedného zo spojencov – Turecka. Do
rozporov o násilnej zmene režimu v Iraku sa nemohol nepremiet-

2Aj

na európskej strane sa
objavili výhrady, a to nielen
voči americkej stratégii, ale
aj voči využitiu aliančných
štruktúr. Veľká Británia kritizovala USA pre stratégiu
vzdušnej vojny, ktorá vylučuje nasadenie pozemných
síl. Podľa Londýna uvoľnila
tlak na režim Slobodana Miloševiča a prispela k predĺženiu konfliktu. Francúzsko
sa sťažovalo na nedostatočné civilné a multilaterálne
riadenie operácie, ktorá mala byť naplánovaná a z veľkej časti realizovaná americkým, nie spojeneckým velením v Európe. Pozri [8,
s. 673].
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nuť aj dlhodobý vážny problém medzi spojencami týkajúci sa
použitia sily v medzinárodných vzťahoch. Tento rozpor je výsledkom kombinácie faktorov, vrátane bezpečnostnej kultúry
a asymetrie kapacít medzi USA a ostatnými spojencami. Európska bezpečnostná stratégia je postavená na širokom spektre nástrojov zahraničnej politiky, považuje vojenskú silu za krajné riešenie a usiluje o vytvorenie medzinárodného režimu, ktorý nazýva „účinným multilateralizmom“. Na rozdiel od Afganistanu vnímanie irackej hrozby – a predovšetkým voľba prostriedkov –
alianciu od začiatku nespájalo, ale rozdeľovalo. Irak nebol pre
časť Európanov pokračovaním boja proti terorizmu, ale jednostranne zvoleným vojenským konfliktom, ktorý mohol priniesť
viac problémov ako riešení.
Koaličný spôsob vedenia bojovej činnosti si podľa amerického
autora Waynea Silketta vyžaduje koordináciu úsilia, dohodnuté
strategické plány a jednotu velenia. Ako poznamenáva rovnaký
autor, „v skutočnosti koalície znamenajú napätie, neefektívnosť
a vedú k tomu, že celok v konečnom výsledku znamená menej
než súčet jeho častí.“ [11] Koaličnej stratégii sú vlastné všetky
problémy mnohonárodných operácií. Stupeň neistoty, s ktorým
sa politickí a vojenskí lídri koalície musia vyrovnať, je výrazne
vyšší, ako keby postupovali samostatne. Neistota vyplýva z často
dramatických rozdielov medzi politickými cieľmi, vycvičenosťou,
spôsobilosťami, výzbrojou, logistikou, kultúrou, doktrínami, spravodajstvom a jazykom účastníkov koalície. [11] Problémy pred
ktorými stojí vojenské velenie, v prípade úspechu kompenzuje
jediný a rozhodujúci faktor – dosiahnutie spoločného politického
cieľa.
Veľká časť výhod (a problémov) medzinárodných operácií prichádza bez ohľadu na to, či je využitý aliančný alebo koaličný formát. Deficity v spôsobilostiach európskych spojencov devalvujú
z americkej perspektívy hodnotu NATO (ale aj EÚ). Obe organizácie majú okrem iného za úlohu povzbudiť vojenskú reformu
a rozvoj interoperability medzi členskými krajinami. Ale to sa im
dlhodobo darí len v obmedzenej miere. Koalícia poskytuje vedúcej krajine väčšiu moc v riadení a velení, a tým aj väčšiu pružnosť.
Koalícia prináša mieru legitimity, ktorá môže pre konkrétnu situáciu postačovať, najmä ak sa operácia uskutočňuje pod mandátom
BR OSN. Dve vojny proti Iraku a vojna v Afganistane dokázali,
že aj ad hoc koalícia založená na neformálnych dohodách môže
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presvedčivo uspieť v krátkodobom konflikte vysokej intenzity.
Takisto nie je jasné, či by prechod mnohonárodných síl v Iraku
pod velenie NATO priniesol výraznejšie zlepšenie situácie.

NATO: východiská budúcej aliančnej politiky
Napriek uvedeným skutočnostiam nemožno podceniť potenciál
NATO podporiť globálne pôsobenie USA alebo inej členskej krajiny. Aj pri jasných deficitoch vo vojenských spôsobilostiach majú
európske armády najbližšie k americkým štandardom. Je zrejmé,
že USA oveľa pravdepodobnejšie využijú NATO a pristúpia na
obmedzenia vyplývajúce z aliančného rozhodovania v prípade, že
vojenský príspevok spojencov bude mať vysokú hodnotu. V tom
prípade môžu dokonca spojenci efektívne podmieniť jeho poskytnutie zapojením aliancie do operácie. Aliancia založená na zmluvných záväzkoch a konsenzuálnej politike vytvára dlhodobejšie
predpoklady pre angažovanosť ako ad hoc koalícia. Demokratický
charakter aliančného rozhodovania a samotných členov zvyšuje
legitimitu použitia sily, a to aj mimo rámca tradičnej interpretácie
medzinárodného práva. Vďaka prekonávaniu problémov interoperability pri operáciách krízového manažmentu a vytváraniu
spoločného vnímania hrozieb medzi 46 krajinami naprieč Euráziou býva program Partnerstvo za mier NATO označovaný za
najväčšiu stálu koalíciu na svete. Celkovo – a najmä v oblasti
vzdušných a námorných operácií – platí, že postupy NATO sa
stali medzinárodným operačným štandardom. [9]
Bez preháňania možno zopakovať, že keby NATO neexistovalo, museli by ho spojenci vymyslieť. Pretrvanie záujmového
a hodnotového transatlantického spoločenstva z obdobia studenej vojny a jeho adaptácia na nové hrozby je spoločným úspechom členských krajín. Vôľa k spojenectvu spojená s rozvojom
aliancie je objektívnym praktickým imperatívom pre obe strany
Atlantiku. Opak by ohrozil medzinárodnú bezpečnosť, o bezpečnosti západných demokracií ani nehovoriac. Bez ohľadu na to, či
budú chcieť konať v aliančnom, alebo koaličnom rámci.
Afganistan a Irak boli multilaterálnymi operáciami v bojovej
fáze a zostávajú nimi aj v súčasných stabilizačných operáciách,
ktoré nasledovali po páde oboch režimov. Priamo alebo nepriamo sa na nich zúčastňujú desiatky krajín, medzi nimi aj SR. Čle585
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novia koalície poskytujú rôzne formy podpory: od otvorenia
vzdušného priestoru a pozemnej infraštruktúry, cez výcvik miestnych síl a humanitárnu pomoc, až po vyslanie vojakov do krízovej
oblasti. V rámci koaličných vojsk majú špecifické miesto lokálne
ozbrojené skupiny. Ťaženie na Kábul sa mohlo oprieť o Severnú
alianciu – vycvičenú, vyzbrojenú a bojovo podporenú koaličnými
vojskami – ktorá plnila úlohu pozemných jednotiek koalície. Do
invázie proti Husajnovmu režimu sa zo severného smeru aktívne
zapojili kurdské milície.
NATO pomerne skoro prevzalo od OSN operáciu ISAF v Afganistane, pôvodne obmedzenú na hlavné mesto Kábul. Expanziou na celé územie krajiny postupne umožňuje stiahnutie amerických síl. Napriek tomu, že mnohonárodné sily v Iraku nie sú
aliančnou operáciou, plánovacie, veliace a logistické prostriedky
NATO uľahčili nasadenie mnohonárodnej divízie pod velením
Poľska, ktorej súčasťou je od začiatku aj slovenský kontingent.
Vychádzajúc z medzinárodnej podpory pri odstránení Talibanu
Washington sformoval rozsiahlu koalíciu na vedenie dlhodobej
„vojny proti terorizmu“. Rádius operácií Trvalá sloboda a Iracká
sloboda pokrýva pásmo zodpovednosti amerického veliteľstva
Stred (USCENTCOM) od Afrického rohu cez širší Stredný východ po strednú Áziu. Americkí velitelia sa však už teraz pripravujú na presun základní medzinárodného terorizmu po stabilizácii Iraku a Afganistanu. Stratégia Pentagonu v boji proti terorizmu predpokladá prítomnosť na fyzických, ale aj virtuálnych
frontoch – v kyberpriestore. [12] Účastníci koalície vysielajú
k USCENTCOM styčných dôstojníkov. Bolo by prekvapujúce,
keby vzhľadom na dlhodobý mandát, veľmi široké zapojenie partnerov a globálne výzvy postupne nenarastala sofistikovanosť
veliteľských a politických štruktúr koalície. Môže tak vzniknúť
zaujímavý hybrid aliancie a koalície. Výzvou pre NATO bude
nájsť vlastné miesto v boji proti terorizmu a tomuto miestu prispôsobiť vlastnú činnosť a štruktúry.
Je nepopierateľné, že multilateralizmus sa Spojeným štátom
osvedčil, a to nielen pre politickú legitimitu, ktorú prináša. Po páde Talibanu americký vojenský analytik Anthony Cordesman napísal: „Nedávne vojny opakovane preukázali hodnotu koaličnej
bojovej činnosti vo všetkých aspektoch operácií, od projekcie sily
až po bojovú činnosť“ [4, s. 81]. Medzi hlavné piliere Bezpečnostnej stratégie USA patrí „posilnenie aliancií s cieľom poraziť
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globálny terorizmus“ [15]. Rovnaký dokument uvádza: „Našou
prioritou je presadzovanie amerických záujmov cez vzťahy spolupráce, najmä s našimi najstaršími priateľmi a spojencami.“ Zároveň jednoznačne konštatuje, že v nutných prípadoch – najmä
voči hrozbe použitia zbraní hromadného ničenia teroristami –
bude Amerika a jej ozbrojené sily pripravená konať preemptívne
a samostatne. Uznáva pritom, že výsledky unilaterálneho zásahu
bez širšej spolupráce budú zriedka trvalé [15]. Odoprenie podpory alebo neschopnosť niektorých spojencov spolupracovať radí Obranná stratégia USA medzi americké slabiny [13]. Vojenská
stratégia USA vyzdvihuje význam „regionálnych aliancií a koalícií“ pre nasaditeľnosť jednotiek poskytnutím fyzického prístupu
a spravodajskej a inej podpory. [14] V zhode s obrannou stratégiou zvýrazňuje potrebu spoločného hodnotenia situácie, ktoré
bude založené na zdieľaných informačných prostriedkoch a bezpečnostných procesoch.[13, s. 17]

Implikácie pre Slovensko
Vzhľadom na postavenie vo svetovej politike, v rámci NATO
a voči EÚ sú pre Slovensko Spojené štáty strategickým spojencom. Národným záujmom SR je podľa Bezpečnostnej stratégie
SR posilňovať transatlantické strategické partnerstvo a posilňovať efektívnosť medzinárodných organizácií, ktorých je členom.3
Budovanie koalícií nie je v zásadnom rozpore s ďalším rozvojom NATO. Ako bolo uvedené vyššie, aliancia má podporiť budovanie účelových zoskupení v prípadoch, kedy sa hrozba alebo
kríza dotýka záujmov užšej skupiny členov „ochotných a schopných“ intervenovať. Netreba zabúdať ani na riziko „prehriatia“
NATO zatiahnutím do nadmerného počtu operácií, alebo do
kríz, ktoré nie je schopné vyriešiť. Ak členské štáty NATO preukážu naozajstnú vôľu k spojenectvu – ochotu hľadať riešenia aj
vtedy, keď je situácia zdanlivo bezvýchodisková – aliancia nebude
problémom, dokonca sa môže stať súčasťou koaličného riešenia.
Kľúčovým faktorom pre udržanie dôveryhodnosti aliancie a jej
relevantnosti pre USA zostáva rozvoj expedičnosti a rýchlej reakcie európskych síl.
Medzi strategické úlohy slovenských ozbrojených síl patrí prispievať do širokého spektra operácií NATO alebo EÚ. Koaličné

3Dokument

doslova uvádza:
„Členstvo v NATO predstavuje pre SR garantovanú
bezpečnosť a nástroj presadzovania jej bezpečnostných záujmov. SR bude presadzovať, aby NATO zostalo
hlavnou platformou pre rozvoj multilaterálnej a bilaterálnej spolupráce v bezpečnostnej a vojenskej oblasti
v euroatlantickom priestore.
SR sa bude usilovať o to, aby
NATO bolo hlavným fórom
transatlantického dialógu,
politickej a bezpečnostnej
spolupráce medzi európskymi a severoamerickými
členmi aliancie, aby sa zachovala jej vnútorná jednota
a vzájomná solidarita jej členov.“ [2].
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prípadoch, keď NATO
alebo EÚ nerozhodnú o svojej účasti na operáciách
medzinárodného krízového
manažmentu, bude Slovenská republika pripravená,
v súlade so svojimi bezpečnostnými záujmami a na
základe medzinárodne akceptovaného mandátu, zúčastňovať sa aktivít medzinárodných koalícií vytvorených na tento účel predovšetkým členskými štátmi
NATO a EÚ.“ [7].
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operácie sú druhoradé z pohľadu obrannej politiky aj vyčlenených kapacít.4 Ak je cieľovou ambíciou v horizonte roku 2010
vyčleniť pre scenár kolektívnej obrany NATO brigádnu skupinu
a pre operácie NATO a EÚ prápornú skupinu, pre koaličné sily
sa predpokladá vyčlenenie kapacít do veľkosti roty. [7, s. 6 – 7].
Bojovú operáciu v Afganistane SR podporila otvorením vzdušného priestoru pre koaličné sily a humanitárnou pomocou. K stabilizácii Afganistanu v súčasnosti SR prispieva jednotným kontingentom zloženým z odmínovacích a stavebných kapacít. Koncom roku 2005 bola stavebná čata v koaličnej operácii Trvalá sloboda z americkej základne v Bagrame integrovaná do slovenského kontingentu ISAF na letisku v Kábule. V súvislosti s ďalším
rozširovaním NATO na juh a východ Afganistanu sa zvažuje
zapojenie do aktivít provinčných rekonštrukčných tímov s dôrazom na výcvikové, ženijné a logistické spôsobilosti.
Počas hlavných bojov v Iraku pôsobila v Kuvajte protichemická jednotka. Aktuálne pod mandátom OSN pôsobí v Iraku
odmínovacia rota s príslušnou podporou. Dôraz sa postupne presúva na výcvikové aktivity, ktoré v Iraku riadi výcviková misia
NATO. Urýchľuje sa tým výstavba irackých jednotiek, ktoré by
mali do konca roka 2007 prevziať zodpovednosť za bezpečnosť
vo väčšine irackých provincií. [4]
Vojenské ponaučenia z doterajšieho pôsobenia v medzinárodných koalíciách sa pre SR zásadným spôsobom nelíšia od všeobecných ponaučení operácií krízového manažmentu. Týkajú sa
najmä rozvoja bojovej podpory a logistiky, špecializácie na odmínovanie (najmä na likvidáciu nevybuchnutej munície) a ochranu
pred účinkami ZHN, prípravy personálu, výzbroje a komunikácie
s verejnosťou ohľadne cieľov a priebehu operácie.
Najdôležitejším príspevkom SR k racionálnemu využitiu aliančných a koaličných mechanizmov v dynamicky sa meniacom
svete bude vystupovať v úlohe spoľahlivého, aktívneho a konsenzuálne orientovaného spojenca a budovať vlastné vojenské spôsobilosti v súlade so štandardmi interoperability NATO.
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Úvod
Medzi ciele operácií zameraných na obnovu a stabilizáciu sa radia
procesy zaistenia bezpečnosti, ekonomickej obnovy, sociálnej starostlivosti, spravodlivosti, zmierenia a účasti verejnosti na vláde.
Tieto ciele sú navzájom prepojené – napr. nastolenie právneho
štátu podporuje ekonomickú obnovu. Vzhľadom na vnútorné
a vonkajšie hrozby ostáva hlavným imperatívom bezpečnosť, pretože je náročné dosiahnuť akékoľvek výsledky bez spoľahlivého
rámcového plánu bezpečnosti. Až po dosiahnutí minimálnej úrovne bezpečnosti je možné pristúpiť k napĺňaniu takých cieľov,
akými sú poskytovanie humanitárnej pomoci či nastolenie samostatnej vlády v právnom štáte. Reforma bezpečnostného sektora, ktorá obsahuje zabezpečenie bezpečnosti hraníc, obrannú
reformu, tvorbu obranných inštitúcií a reformu bezpečnostných
a spravodajských služieb vrátane zložiek výkonu práva s vojenským štatútom, je kľúčovým elementom výstupnej stratégie.

Ciele obnovy a ich výzvy
Operácie na obnovu majú na svojom konte reálne výsledky. Dosiahnuté boli napríklad mnohé úspechy v oblasti obnovy fyzickej
infraštruktúry na Balkáne. Náležitosti Bonnského dohovoru pre
Afganistan z decembra 2001 sa úspešne zavŕšili, a to zväčša načas.
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Samozrejme môžeme vysloviť pochybnosti o prívlastku „postkonfliktný“, pretože v Afganistane a v iných krajinách, v ktorých
sa NATO a EÚ podujali uskutočniť operácie na obnovu, stále
prebieha „komplexný konflikt“. Stále však ostáva veľa vecí, ktoré
je treba na Balkáne a v Afganistane uskutočniť. Definovanie začiatku a konca konfliktu je čím ďalej tým viac náročnejšie. Okrem
toho definícia „konečného stavu“ operácií zameraných na obnovu je pomerne nejasná. Viacročný plán, akým je napríklad Bonnská agenda pre Afganistan, sa javí ako praktickejšia metóda formulovania výkonných smerníc, než pokusy definovať úplný konečný stav. V jeho prospech svedčia aj sociálne, ekonomické a politické zmeny, ktoré vyžadujú od jednej alebo viacerých generácií,
aby položili pevné základy na budovanie mieru medzi bývalými
znepriatelenými stranami.
NATO a EÚ by sa mali vyvarovať zásahu s nasadením vojenskej sily a bližšie zvážiť možnosti dosiahnutia žiadúceho konečného stavu bez uskutočnenia bojových operácií (napr. vyvarovať
sa ničenia cieľov, ako sú mosty apod.) tak, aby to neovplyvnilo následné operácie na obnovu. Svoju úlohu tu zohráva dilema medzi
efektívnosťou a legitímnosťou použitia sily u vojenských veliteľov: tzn. adekvátne použitie sily na zabezpečenie bezpečnosti
a poriadku. Neprimeranosť môže podkopať legitímnosť a autoritu sily s ochranným poslaním.

Plánovanie a organizácia obnovy
Byrokratický vzdor aj v rámci ozbrojených síl zápasiaci s tým, na
čo sa dobre hodí termín „bezodná priepasť problémov“ v operáciách na stabilizáciu a obnovu, zabránil niektorým národným inštitúciám akceptovať zodpovednosť za operácie tohto druhu.
Tento jav sa vyskytol dokonca aj u niektorých najväčších členských krajín NATO a EÚ. Operácie spadajúce pod americký
akronym OOTW (Operations Other Than War – ako napríklad humanitárne operácie, operácie na zachovanie mieru alebo obnovu)
sú niekedy redefinované na „operácie iné než tie, pod ktoré sme
sa podpísali“. Takto by sme mohli pokračovať v argumentácii,
pričom vždy, keď sa americké ozbrojené sily angažujú pri budovaní národa, “konajú tak, akoby to bolo po prvýkrát, čo tak konajú a aj zároveň posledný krát, kedy také niečo vykonajú.“
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Byrokratický vzdor prejavujúci sa vyhýbavosťou prijať zodpovednosť za operácie na obnovu priviedol štáty k tomu, aby definovali medziinštitucionálne mechanizmy a pristúpili k zakladaniu špecializovaných inštitúcií. Založenie Úradu koordinátora pre
obnovu a stabilizáciu Ministerstva zahraničných vecí USA sa javí
ako sľubný krok. Postkonfliktná skupina na obnovu, ktorú zriadila Veľká Británia, pozostáva z 30 ľudí. Zriaďovateľom skupiny
boli ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničia a britského spoločenstva a ministerstvo pre medzinárodný rozvoj.
Nedostatok „finančných prostriedkov“ je ďalším faktorom,
ktorý priviedol niektoré vlády k podpore užšej medzirezortnej
spolupráce. Lepšia spolupráca medzi inštitúciami je taktiež podmienená potrebou spoločného plánovania civilných a vojenských
aktivít. V júni 2005 dánska vláda hosťovala seminár na tému
„Spoločné plánovanie a nasadenie“ (Concerted Planning and Action
– CPA), ktorý sa týka vojenských a civilných organizácií v rámci
NATO, EÚ, OSN a mimovládnych organizácií. Táto udalosť
bola jedným z krokov zameraných na zvýšenie efektívnosti v rámci spoločného plánovania a nasadenia, vrátane transparentnosti
a predávania získaných skúseností.

Koordinácia NATO a EÚ pri obnove
V tomto článku chceme preskúmať možnosti a spôsoby ďalšieho
zlepšovania koordinácie NATO a EÚ a tým zvýšiť efektívnosť
NATO a EÚ pri postkonfliktnej obnove. Investície EÚ na obnovu predstavujú významnú čiastku: 2,5 mld. EUR dostali Srbsko
a Čierna hora (vrátane Kosova) a bývalá Juhoslovanská republika
Macedónsko, 3,1 mld. EUR bolo investovaných do Afganistanu
(v období 2002 – 2006).
Na jednom z posledných stretnutí Severoatlantickej rady (North
Atlantic Council – NAC) a Politického a bezpečnostného výboru
Európskej únie (Political and Security Committee – PSC), v ich spoločnej agende rezonoval len jediný schválený bod týkajúci sa obnovy, a to investície na obnovu Bosny. Dokonca aj tieto diskusie
možno opísať ako menej než úplne uspokojivé.
Medzi NATO a EÚ neprebehli žiadne formálne diskusie
o možných operáciách v Darfúre na úrovni NAC a PSC. EÚ
a NATO poskytujú podporu Africkej únii nezávisle, ale paralelne,
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pričom svoje kroky navzájom konzultujú. V oboch organizáciách
sú tromfy v rukách vedúcich štátov. Treba poznamenať, že niektoré štáty vytvorili „mŕtvy bod“ spolupráce na najvyššej úrovni
medzi NATO a EÚ. Ostáva nám len čudovať sa, do akej miery
sa môžu doplňovať činnosti NATO a EÚ zamerané na obnovu
pri absencii väčších snáh, ktoré by jednoznačne zjednotili individuálne predstavy.
Ako jediné východisko sa črtá nájsť politickú vôľu a usilovať
sa o účinné partnerstvo medzi NATO a EÚ, ako aj o konštruktívnejšie rokovania medzi NAC a PSC a spoločné plánovanie.
Najpozitívnejšia komunikácia medzi NATO a EÚ prebieha na
„nižšej“ pracovnej úrovni, t. j. na úrovni „modrých golierov“, kde
pri niektorých pracovných stretnutiach zamestnanci týchto organizácií vytvorili „faits accomplis“ akceptované aj ich nadriadenými
(napr. dojednanie prímeria v južnom Srbsku). Musíme brať na
zreteľ náročnosť okolností sprevádzajúcich úsilie o lepšiu spoluprácu medzi NATO a EÚ, a to aj napriek skutočnosti, že 19 štátov tvorí základňu členských krajín oboch organizácií.
Potreba lepšej spolupráce medzi NATO a EÚ je zreteľná hlavne v Afganistane. Rozdelenie prác v Afganistane môžeme vyhodnotiť približne takto: reforma bezpečnostného sektoru (NATO),
tvorba vlády (NATO a EÚ), rozvoj a obnova (EÚ), stabilita a bezpečnosť (NATO), a ekonomika (EÚ). Súčinnosť medzi NATO
a EÚ v Afganistane sa odvíja najmä od vedenia NATO. Je potrebné poznamenať, že NATO predsedá rokovaniam medzi predstaviteľmi NATO, EÚ a Japonska, ktoré sa uskutočňujú každý
mesiac. Predstavitelia EÚ naproti tomu zasadajú len so svojimi
kolegami, s výnimkou zriedkavej prítomnosti kanadských a nórskych predstaviteľov na rokovaniach.
Iniciatíva Berlín Plus, tak ako bola prijatá na stretnutí ministrov
zahraničných vecí a obrany v Berlíne v júni 1996, určuje prístup
EÚ k operačnému plánovaniu NATO, ako aj k jeho obranným
schopnostiam a zdrojom, akými sú napr. veliteľstvá a komunikačné jednotky pri prípadných operáciách pod vedením EÚ. Najjednoznačnejším príkladom v tomto smere je operácia Althea
v Bosne, ktorá prebieha pod vedením EÚ a jej koordináciu zabezpečuje Hlavné spojenecké veliteľstvo síl pre Európu
(SHAPE) a zástupca veliteľa Hlavného spojeneckého veliteľstva
síl pre Európu (DSACEUR). Vzhľadom na tento precedens môžeme zvážiť a predvídať pravdepodobnosť iniciatívy „Berlín
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Plus Plus“, v rámci ktorej by EÚ poskytla NATO svoje ekonomické a civilné zdroje. Takýto scenár je však predsa len nepravdepodobný, hoci sa v tomto smere vyskytli aj pozitívne náznaky.
V októbri 2005 Európska komisia neformálne požiadala NATO
o konzultáciu, ktorá sa týkala otázky provinčných rekonštrukčných tímov v Afganistane a ich čerpania finančných zdrojov EÚ.
Takéto pružné riešenia preto môžu udávať správny smer do budúcnosti. Podobne by mohol fungovať aj výcvik policajných jednotiek pod vedením EÚ, ktorý by mohli prebrať provinčné rekonštrukčné tímy.

Ponaučenie z Afganistanu
Afganistan ostáva veľkou výzvou aj po 25 rokoch zmietania sa
v konfliktoch. Krajina obsadila jedno z posledných priečok (piate
najhoršie miesto) v rámci Indexu ľudského rozvoja s ročným príjmom vo výške 200 dolárov na osobu. Ekonomika Afganistanu
si stále vyžaduje dobudovanie dopravnej a komunikačnej infraštruktúry. Krajina nedisponuje žiadnymi železnicami a jej letiská
a cesty sú nedostačujúce.
Afganistan „nikdy nepoznal model moderného štátu“ a je „extrémne centralizovaný“. Na efektívne fungovanie potrebuje manažérov a štátnych zamestnancov, ktorí sú adekvátne vzdelaní
a zaplatení, aby sa predišlo ich korupcii.
Jednou z najvážnejších tém v Afganistane je priemysel s narkotikami. Takmer 63 % svetového podielu heroínu a ópia pochádza z nelegálnej produkcie v Afganistane. Prekážky pri potlačení
obchodu s narkotikami súvisia so „vzdorujúcou“ korupciou a nedostatočnými silami v boji proti nelegálnemu obchodu s narkotikami a nelegálnymi ozbrojenými skupinami. Boj proti drogovému priemyslu v Afganistane si vyžiada posilnenie špeciálnej protidrogovej polície. Prevláda názor, že vojenské jednotky nie sú
správne výkonné nástroje zatýkania priekupníkov a následnej konfiškácie ich tovaru. Keďže mínové polia a sucho zdevastovali poľnohospodárstvo (pestovanie hrozna, mandlí, pšenice a zemiakov)
pestovanie maku prináša samozrejme väčšie zisky.
Provinčné rekonštrukčné tímy sú chápané ako pokus o riešenie
problémov civilno-vojenskej spolupráce a ochrany síl. V Afganistane majú „obrovský vplyv“ vďaka svojej „priamej fyzickej prí595
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tomnosti“. Podľa štúdie publikovanej na londýnskej King´s College, provinčné rekonštrukčné tímy pod velením operácie Trvalá
sloboda zaznamenali väčšiu účinnosť než pod vedením Medzinárodnej sily na podporu bezpečnosti (ISAF), pretože disponovali jednotným komunikačným kanálom a jednotnými zdrojmi.
Napriek svojim úspechom sa v niektorých prípadoch provinčné rekonštrukčné tímy ISAF „neangažovali dostatočne v zabezpečení rekonštrukčných prác“, čo bolo zapríčinené nedostatkom zdrojov alebo prílišnou sústredenosťou na reformy bezpečnostného systému. Popri tom existuje len „nepatrná“, alebo
takmer žiadna spolupráca v oblasti civilných obnovovacích aktivít
v pohraničných pásmach jednotlivých provincií, čo platí aj o harmonizácii dodávok a pomoci. Na druhej strane treba priznať, že
ani NATO nedisponuje celistvou a konsolidovanou koncepciou
provinčných rekonštrukčných tímov. Každý národ, ktorý vedie
takýto tím, má svoje osobitosti, pričom niektoré postupy sa javia
účinnejšie než iné.
Takže vzniká otázka: Je NATO pripravené dovoliť regionálnym rekonštrukčným tímom pod vedením členských štátov, aby
postupovali podľa vlastného uváženia? Presadzovanie politiky
typu „všetci jednotným krokom“ v otázke rekonštrukčných tímov by sa ukázalo ako veľmi nesprávne, keďže miestne podmienky sú rôznorodé a vyžadujú odlišné prístupy. Geografické
rozširovanie oblasti pôsobnosti NATO môže viesť k tomu, že
ISAF a rekonštrukčné tímu budú musieť čeliť ozbrojeným stretnutiam. V tomto smere sa dostáva do pozornosti aj riešenia problému zadržaných rukojemníkov.
V tomto kontexte zároveň rezonujú úvahy a pochybnosti, či by
mohli byť rekonštrukčné tímy nasadené a rovnako účinné aj
v Iraku, najmä vzhľadom na rozsah prebiehajúceho irackého konfliktu. Reakcia na myšlienku nasadenia rekonštrukčných tímov
v Iraku zožala komentár jej porovnaním k „užívaniu lieku na úľavu proti bolesti“.

Implikácie pre Slovensko: nedostatky a problémy
obnovy
Prvé veľké nasadenie síl NATO v rámci operácií zameraných na
obnovu sa realizovalo v Bosne po implementácii daytonského
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mandátu, ktorého cieľom bolo rozdeliť znepriatelené frakcie. Vojenské sily NATO v Bosne poskytovali priamu a nepriamu pomoc vládnym a mimovládnym organizáciám, ktoré sa tam podujali vykonať rekonštrukčné práce. Táto pomoc obsahovala ženijnú podporu a rekonštrukčné aktivity a rozšírila sa aj na hraničnú
bezpečnosť, reštrukturalizáciu obranných inštitúcií, bezpečnostnú reformu, ako aj na reformu spravodajských služieb. Ako uviedlo Komuniké istanbulského summitu v júni 2004: „Projekty na
obnovu, reforma bezpečnostného sektora a iné iniciatívy zlepšujú každodenný život mnohých občanov.“
Snahy NATO o obnovu pozostávajú najmä z operácií na nastolenie a udržanie bezpečnosti. NATO sa nepovažuje za organizáciu, ktorej aktivity smerujú do obnovy krajiny, ako je to v prípade Európskej agentúry pre obnovu. Hneď, ako sa zabezpečí
bezpečné prostredie na obnovu, očakáva sa, že úloha NATO sa
prirodzene zmenší.
Jedna z prekážok brániacim účinnejšiemu pôsobeniu NATO
v operáciách zameraných na obnovu je nedostatok politiky
NATO zadefinovanej v tomto smere. Smerovanie politiky
NATO závisí na dohovore. Jedna spojenecká krajina vzniesla námietku voči NATO a legitímnosti angažovania sa v operáciách
zameraných na stabilizáciu a obnovu a tvrdí, že takéto operácie
majú spadať pod gesciu EÚ. Napriek tomu pokračuje práca na
definovaní politiky NATO v oblasti operácií zameraných na stabilizáciu a obnovu a snahy NATO pri vedení takýchto operácií
môžeme opísať ako úspešné. Čo sa týka problémov v oblasti
organizovaného zločinu a nelegálneho obchodu s ľuďmi, sily
NATO museli už niekoľkokrát prijať rozhodnutia bez ohľadu na
dohodnutú oficiálnu politiku NATO.
Ďalším problémom, ktorému čelia predstavitelia NATO, je určenie rozsahu a druhu operácií, ktoré jednotlivé ozbrojené sily
majú vykonávať. Niektorí spojenci „zbierajú“ len „jednoduchšie“
úlohy a tým minimalizujú možnosti vystaviť svoje sily číhajúcemu
nebezpečenstvu. Tento prístup neprispieva k súdržnosti a solidarite v rámci aliancie.
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Úvod
Zásadné zmeny bezpečnostného prostredia v posledných rokoch
a členstvo v NATO a EÚ zvýšili váhu medzinárodnopolitického
postavenia SR, ale tiež mieru jej zodpovednosti za bezpečnejší
a stabilný svet. Poskytujú jej možnosti aktívne formovať vlastné
bezpečnostné prostredie a presadzovať svoje záujmy v zahraničí.
Nielen svojimi politickými a diplomatickými aktivitami, ale aj
účasťou ozbrojených síl v operáciách medzinárodného krízového
manažmentu (MKM) sa SR od svojho vzniku aktívne podieľa na
prehlbovaní mieru a upevňovaní bezpečnosti v Európe a vo svete
v súlade so svojimi záujmami a prioritami bezpečnostnej a obrannej politiky štátu.
Aktívna účasť OS SR v mierových operáciách medzinárodného
spoločenstva na udržanie mieru, pri riešení konfliktov a v boji
proti terorizmu patrí od vzniku SR a jej ozbrojených síl medzi
hlavné súčasti našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Za trinásť rokov samostatnosti príslušníci OS SR plnili úspešne úlohy
v 28 mierových operáciách v 21 krajinách na 3 kontinentoch.
Z toho v 6 operáciách pod velením NATO, v 15 operáciách pod
velením OSN, v 3 operáciách pod velením OBSE, v 2 operáciách
pod velením EÚ a v 2 operáciách pod velením koaličných síl. Na
plnení úloh v zahraničných mierových operáciách sa od roku 1993
do súčasnej doby vystriedalo takmer 10 000 príslušníkov OS SR.
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Pri porovnaní angažovanosti za posledné štyri roky mali počty
príslušníkov OS SR plniacich úlohy v zahraničných mierových
operáciách nasledujúci vývoj:
 k 31. decembru 2002 pôsobilo v mierových operáciách v zahraničí celkom 764 príslušníkov OS SR;
 v roku 2003 po ukončení plnenia úloh vrtuľníkovou jednotkou
v mierovej operácii NATO SFOR v Bosne a Hercegovine a reorganizácii ženijnej jednotky v mierovej misii OSN UNMEE
v Etiópii a Eritrei sa počty vojakov v mierových operáciách
v zahraničí znížili k 31. decembru 2003 na 731;
 k 31. decembru 2004 po ukončení plnenia úloh ženijnej jednotky v mierovej misii UNMEE v Etiópii pôsobilo v mierových operáciách v zahraničí celkom 646 príslušníkov OS SR.
 k 31. decembru 2005 pôsobili príslušníci OS SR v 13 mierových operáciách v 9 krajinách na 3 kontinentoch v počte 588
osôb.
V súčasnej dobe (k 31. máju 2006), sú ozbrojené sily SR zastúpené v jednej operácii pod velením koaličných síl, dvoch operáciách na podporu mieru pod ve1ením NATO, jednej operácii
pod velením EÚ, 2 mierových misiách pod velením OSN a v šiestich veliteľských a pozorovateľských misiách pod velením NATO,
OSN a EÚ, čo predstavuje 656 profesionálnych vojakov plniacich úlohy v zahraničí.

Účasť Slovenskej republiky v operáciách
medzinárodného krízového manažmentu
Medzinárodné spoločenstvo má za cieľ včas a adekvátne reagovať na vznikajúce napätia a krízové situácie a s týmto cieľom buduje a využíva systém MKM. V poslednom desaťročí došlo k dôležitým kvalitatívnym zmenám v jeho povahe. Má umožňovať
efektívnu spoluprácu hlavných aktérov MKM (OSN, NATO,
EÚ, OBSE, regionálne iniciatívy a ad hoc koalície) pri predchádzaní konfliktom, riešení kríz, udržiavaní a presadzovaní mieru,
záchranných a humanitárnych operáciách.
Kľúčové miesto z pohľadu medzinárodnej legitimity operácií
krízového manažmentu a z hľadiska šírky záberu patrí OSN.
Okrem vlastných operácií poskytuje mandát na vedenie operácie
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viacerým regionálnym a subregionálnym organizáciám. BR OSN
spolupracuje na ad hoc základe s regionálnymi a subregionálnymi organizáciami, pričom posilnenie vzájomnej spolupráce naznačuje zmenu v globálnej zodpovednosti OSN smerom k regionalistickému prístupu. V súčasnosti je vo svete rozmiestnených 16 operácií pod vedením OSN. SR pôsobí prostredníctvom
svojich ozbrojených síl v 3 z týchto operácií. V mierovej misii
UNFICYP na Cypre monitorujúcej dodržiavanie mierovej dohody medzi Cyperskou republikou a Severocyperskou tureckou
republikou je úlohou našej jednotky pozorovanie a hliadkovanie
v priestoroch svojej zodpovednosti a zabezpečenie systému hlásení situácie v nárazníkovej zóne. Cieľom misie UNDOF na Golanských výšinách je dozerať na dodržiavanie Ženevskej dohody
medzi Sýriou a Izraelom a vhodným spôsobom (predovšetkým
vyjednávaním) predchádzať jej porušovaniu. Príslušníci slovenskej roty začlenení do zostavy rakúskeho práporu nepretržite pozorujú územie separácie a bránia nepovolenému vstupu vojakov,
vojenskej techniky a civilistov so zbraňami. Tretím príspevkom
SR je účasť 2 vojenských pozorovateľov v misii UNTSO, ktorí
monitorujú, hliadkujú a vykonávajú inšpekcie na izraelsko-libanonskej hranici.
Z hľadiska schopnosti uskutočniť efektívnu vojenskú operáciu
má dominantné postavenie v MKM Severoatlantická aliancia.
Pod velením aliancie naše ozbrojené sily pôsobia v operáciách
v Kosove (KFOR), Afganistane (ISAF), na veliteľstve NATO
v Sarajeve a vo výcvikovej misii NATO v Iraku (NTM-I). Cieľom
operácie KFOR v Kosove, ktoré je prioritným regiónom zahraničnej politiky SR, je stabilizácia regiónu a implementácia
vojensko-technickej dohody. Hlavnou úlohou 135-člennej slovenskej jednotky je identifikácia a zabránenie etnickým nepokojom, kriminálnej činnosti a narušovaniu pokojného politického
vývoja. Nemenej dôležitý je príspevok Slovenska v operácii ISAF,
kde 57 špecialistov vykonáva odmínovanie a ničenie munície
a odborné práce pri obnove a rekonštrukcii letiska v Kábule.
V medzinárodných štáboch na veliteľstve NATO v Sarajeve, ktorého cieľom je podpora reformy bezpečnostného a obranného
sektora Bosny a Hercegoviny, plnia 4 naši dôstojníci úlohy
v oblasti logistickej podpory, riadenia vzdušných operácií, civilnovojenskej spolupráce a inšpekcie tovární na výrobu zbraní. Piati
vojaci pôsobiaci v misii NTM-I v Iraku sa podieľajú na výcviku
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irackých bezpečnostných síl. Misia bola vytvorená na základe
požiadavky dočasnej irackej vlády. Úlohou je pomôcť vybudovať, vycvičiť a vybaviť nové iracké ozbrojené sily. NATO sa
angažuje vo výcviku, vybavení a technickej pomoci, nie v bojových operáciách. Cvičí a školí personál strednej a vyššej kategórie irackých ozbrojených síl priamo v Iraku, v školách a výcvikových zariadeniach NATO.
Koncom 20. storočia začal rásť aj význam EÚ z pohľadu budovania európskej bezpečnosti a obrany. V roku 2003 boli uzatvorené dohody o spolupráci medzi EÚ a NATO (tzv. Berlín
plus). Uskutočnila sa prvá vojenská misia EÚ v Macedónsku
(CONCORDIA) a Kongu (ARTEMIS) a v súčasnosti prebiehajú dve policajné misie pod vedením EÚ v Bosne a Hercegovine
(EUPM) a Macedónsku (EUPOL PROXIMA). Dňom 2. 12. 2004
začali pôsobiť na území Bosny a Hercegoviny medzinárodné jednotky EUFOR v rámci operácie ALTHEA. Vojensko-politická
situácia na území Bosny a Hercegoviny sa v priebehu roka 2005
postupne zlepšovala. Úlohou EUFOR bolo zaisťovanie stabilného bezpečnostného prostredia na území BaH neustálou
prítomnosťou vojenskej sily EÚ, vykonávaním dozoru nad dodržiavaním ustanovení Daytonskej mierovej dohody, vykonávaním inšpekcie skladov zbraní a poskytovaním podpory medzinárodným organizáciám pôsobiacim v priestore misie. V spolupráci s federálnymi orgánmi operácia zabezpečuje zber zbraní,
munície a výbušnín od civilného obyvateľstva a ich následnú
likvidáciu, monitoruje činnosť ozbrojených síl BaH a miestnej
polície, návrat utečencov, ako aj potenciálne nebezpečenstvo teroristických útokov. Začiatkom roku 2006 bola na základe uznesenia vlády1 do operácie ALTHEA – EUFOR vyslaná strážna
čata o počte 35 profesionálnych vojakov s príslušnou technikou
v prospech mnohonárodného účelového zoskupenia síl Sever
(MNTF-N) v Tuzle na základňu Eagle.
Relatívne novým prvkom v MKM je vytváranie ad hoc koaličných zoskupení, ktoré odrážajú nedostatok jednoty štátov pôsobiacich v medzinárodných organizáciách. Pod velením koaličných síl prebieha operácia Iracká sloboda, ktorá má za cieľ obnovu bezpečnosti v Iraku, poskytovanie humanitárnej pomoci
a postupné odovzdávanie moci irackým, resp. miestnym inštitúciám. Úlohou 105-člennej ženijnej jednotky je odmínovanie a likvidácia munície a v súčasnosti (po rozšírení mandátu) aj výcvik

Miroslav FÁZIK

4

irackých ozbrojených síl v oblasti odmínovania a vykonávania
drobných ženijných prác.
Tabuľka č. 1: Operácie mimo územia SR
NÁZOV

OPERÁCIE

Iracká sloboda

POD

VELENÍM

ŠTÁT

POČET

koaličné sily

Irak

105

ISAF

NATO

Afganistan

57

KFOR

NATO

Kosovo

135

EÚ

Bosna
a Hercegovina

35

UNFICYP

OSN

Cyprus

210

UNDOF

OSN

Golanské výšiny

95

ALTHEA

VELITEĽSTVÁ A POZOROVATEĽSKÉ MISIE MIMO ÚZEMIA SR
Veliteľstvo NATO v Sarajeve

NATO

Bosna
a Hercegovina

4

Veliteľstvo NTM-I

NATO

Irak

5

pozorovateľská misia UNTSO

OSN

Sýria

2

pozorovateľská misia EÚMM

EÚ

územie bývalej
Juhoslávie

2

pozorovateľská misia AMIS II

EÚ

Sudan

2

pozorovateľská misia ALTHEA

EÚ

Bosna
a Hercegovina

4

Okrem horeuvedených operácií, misií a veliteľstiev majú ozbrojené sily svoje zastúpenie v stálej delegácii pri NATO a v rôznych veliteľských štruktúrach NATO a EÚ, čo predstavuje ďalších viac ako 100 príslušníkov ozbrojených síl, prevažne dôstojníkov.
Táto skutočnosť vyžaduje systémový postup pri rozhodovaní
o účasti ozbrojených síl SR v operáciách MKM tak, aby zodpovedal našim záujmom, prijatým záväzkom a hlavne možnostiam.

Možnosti ozbrojených síl SR
Vzhľadom na veľkosť a možnosti ozbrojených síl SR je v súčasnosti ich účasť na operáciách v zahraničí neadekvátne vysoká
a spôsobuje roztrieštenosť ich kapacitných možností. Prílišná geografická roztrieštenosť a globálna zaangažovanosť Slovenskej
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republiky v operáciách MKM taktiež neumožňuje orientáciu na
regióny jej prioritného záujmu.
Ozbrojené sily boli vyslané do operácií MKM na základe odôvodneného záujmu vlády potvrdeného NR SR v zmysle požiadaviek OSN, EÚ, NATO, OBSE alebo štátov, pod ktorých vedením sa operácie uskutočňujú. Ako je známe, SR participuje takmer na všetkých misiách. Výsledkom je nerovnomerná účasť jednotiek ozbrojených síl v operáciách jednotlivých medzinárodných
organizácií a financovanie účasti na úkor ich výzbroje a výcviku
a iných záväzkov SR. Prevažujúca účasť ozbrojených síl na operáciách pod vedením OSN spôsobuje najmä po vstupe do NATO
a EÚ pri ich rastúcej angažovanosti v MKM ťažkosti pri plnení
záväzkov vyplývajúcich z členstva v týchto organizáciách. SR má
pravdepodobne stále príliš veľkú účasť v misiách OSN a bolo by
potrebné celkové vojensko-politické prehodnotenie tohto problému. Aj keď je možné použiť argument, že náklady na nasadenie OS SR do misií OSN sú finančne kryté predovšetkým z fondov tejto organizácie, je potrebné vidieť aj ten fakt, aké veľké sily
máme v súčasnosti k dispozícii a aká veľká je ich časť, ktorá je
takto „blokovaná” a nemôžeme ju použiť v prospech nášho strategického partnera. Z uvedených dôvodov bude potrebné v súlade so záujmami SR postupne dosiahnuť vyváženú účasť ozbrojených síl v operáciách MKM s dôrazom na posilnenie našej
účasti v operáciách pod vedením NATO a EÚ.
Tabuľka č. 2: Porovnanie účasti
ŠTÁT

POČET
OBYVATEĽOV

Belgicko

10379067

41226

Bulharsko

7385367

42948

Česká
republika

10235455

39213

711

Holandsko 16491461

34455

698

0,004%

2,026%

Maďarsko

9981334

27054

800

0,008%

2,957%

38536869

137198

1775

0,005%

1,294%

8192880

52879

963

0,012%

1,821%

Rumunsko

22303552

81538

1359

0,006%

1,667%

Slovensko

5439448

17017

643

0,012%

3,779%

Poľsko
Rakúsko
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POČETNÝ STAV
OZBROJENÝCH SÍL
V OPERÁCIÁCH
A MISIÁCH

POČET
VOJAKOV
V MISIÁCH
K POČTU
OBYVATEĽOV

PERCENTUÁLNY
POMER VOJAKOV
V MISIÁCH
K POČTU
VOJAKOV V OS

PERCENTUÁLNY
POMER VOJAKOV

516

0,005%

1,252%

264

0,004%

0,615%

0,007%

1,813%
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Skúsenosti z vysielania jednotiek
Doterajšou účasťou v operáciách MKM získala SR prostredníctvom svojich ozbrojených síl vysokú kredibilitu a uznanie medzinárodného spoločenstva a našich spojencov a partnerov.
Pôsobenie ozbrojených síl v operáciách a misiách mimo územia SR má svoje pozitívne, ale aj negatívne stránky. V politickej
oblasti je hlavným prínosom príspevok k bezpečnosti a stabilite
vo svete, plnenie záväzkov a zviditeľnenie SR a jej ozbrojených síl
na medzinárodnej scéne. Identifikácia problémov a získavanie
skúseností z aplikácie medzinárodného práva a právnych predpisov medzinárodných organizácií je cennou devízou v oblasti legislatívy. Účasť v operáciách MKM je praktickou prípravou jednotiek, jednotlivcov, veliteľov a štábov na činnosť v mnohonárodných jednotkách. Veľmi cenné sú aj skúsenosti zo zabezpečenia účasti (plánovací proces, výcvik, vysielanie, celkové zabezpečenie) vysielaných jednotiek a aplikovanie týchto skúseností vo
všetkých zložkách manažmentu. V podmienkach blízkych bojovým došlo k prevereniu činnosti zdravotníckeho zabezpečenia
v operáciách a taktiež psychických vlastností vojakov pri plnení
úloh. Medzi hlavné prínosy patrí prehlbovanie vojensko-odbornej úrovne a profesionality vysielaných jednotiek, získanie skúseností z plánovania, velenia a používania operačných postupov
uplatňovaných v týchto medzinárodných operáciách. Nemenej
významné je zdokonaľovanie sa v jazykových znalostiach.

Negatívne stránky, identifikované problémy
Krátkodobé ad hoc plánovanie účasti OS SR v zahraničných misiách NATO je dané faktom, že SR ako nový člen aliancie ešte
neprispieva do procesu tvorby síl NATO (Force Generation Process)
systémovo a plnohodnotne (8 % pozemných síl), čo vyplýva z toho, že sme ešte nedosiahli spôsobilosti boli požadované v rámci
prvého cyklu procesu plánovania síl NATO (Force Planning). SR sa
do procesu zapojila v lete 2003 obdržaním Force Proposals 2004.
Samozrejme, že požiadavky na nasaditeľné sily pre misie NATO
(Pool of Forces) sa budú v ďalších cykloch návrhov síl pre SR postupne spresňovať. Môžeme ale predpokladať, že táto nesystémová situácia bude pretrvávať iba do obdobia, kedy OS SR do605
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siahnu spôsobilosti celého základného „balíka“ Cieľov síl. Tieto
spôsobilosti bude potom potrebné dlhodobo plánovať v súlade
s Obrannou stratégiou SR tak, aby bolo možné v rámci plnenia
záverov Istanbulského summitu NATO dlhodobo udržiavať v pripravenosti na nasadenie sily v rozsahu 40 % pozemných síl,
z ktorých budú dlhodobo nasadené (tzn. rotovať v operáciách,
resp. v NRF a EU BG) sily v rozsahu 8 % pozemných síl.

Skúsenosti z praxe plánovania misií

2Prápor okamžitej reakcie
v Martine – pozn. ed.

606

Súčasné problémy ad hoc prístupu k plánovaniu misií vyplývajú
predovšetkým z faktu, že MO SR muselo vždy financovanie týchto misií (alebo ich rozšírenia) pokryť zo svojho rozpočtu. Dialo
sa tak predovšetkým na úkor rozvoja a výcviku, čím sa opakovane
narušoval proces strednodobého plánovania a narastala „vnútorná zadĺženosť“ rezortu (nutnosť presunov financovania rozvojových projektov na neskoršie roky, čo následne ohrozuje termíny splnenia relevantných cieľov síl).
Ďalším okruhom problémov sú procesy prípravy príspevkov
do NRF a EU BG, ktoré sú poskytované podľa metodiky NATO
týmto spôsobom prvý raz. Celkovo je nevyhnutné jednotné pochopenie procesov a zodpovedností, aby sa vylúčilo opakovanie
problémov ako napr. pri afirmácii prOR2 alebo pri zabezpečovaní
príspevkov do NRF.
Preto je nutný prechod na systémové, dlhodobé a súčasne
komplexné plánovanie všetkých misií – nie len NRF a EU BG.
V tejto súvislosti je v súčasnosti diskutovaná myšlienka vytvorenia tímov odborníkov (na pracovnej úrovni) v jednotlivých misiách vo fáze realizácie, ktorí by mali komplexný prehľad o danej
misii v rámci svojej špecializácie (plánovanie, financovanie, personálne zabezpečenie, logistická podpora, atď.). Z hľadiska dlhodobého plánovania misií je potrebné sa zmieniť aj o pripravovaných zmenách v štruktúre požiadaviek a následne aj v programovom pláne tak, aby výdaje rezortu na medzinárodné záväzky
boli transparentné. To by do budúcnosti uľahčilo aj napr. kontrolu plnenia Cieľov síl a umožnilo rozšírenie jej rozsahu z funkčnej aj na finančnú oblasť.
O dva roky, kedy sa prvý raz OS SR zapoja do NRF väčším
príspevkom – martinský prápor (cca 600 vojakov) – by za pod-

Miroslav FÁZIK

4

mienky, že sa nezmení naša účasť napr. v misii ISAF, vzrástlo
nasadenie OS SR až na takmer 9 %.

Personálna oblasť
Nový zákon priniesol zásadnú zmenu v tom, že nasadenie profesionálneho vojaka sa neviaže na jeho súhlas. Súčasná prax, kedy je
väčšina vojakov vysielaná na základe dobrovoľnosti, nemá oporu
v zákonoch a ide len o tradíciu. Zatiaľ tiež nie je reálne vysielanie
organických jednotiek do všetkých operácií z dôvodu, že štruktúry
jednotiek útvarov OS SR nie sú zhodné so štruktúrami vysielaných jednotiek. Tieto bývajú zostavené bezprostredne pred vyslaním na základe požadovaných spôsobilostí. To má za následok
nutnosť vykonávania výberových konaní na obsadenie jednotlivých funkcií, čo v konečnom dôsledku znamená zostavenie jednotky z profesionálnych vojakov niekoľkých útvarov. Len na dokreslenie: v marci 2006 pozostávala naša jednotka v misii
UNFICYP z profesionálnych vojakov zo 45 útvarov, v misii
UNDOF z 27 útvarov, v misii KFOR z 18 útvarov, atď. V súčasnej dobe sú vysielané jednotky do šiestich operácií, čo pri rotácii
personálu po šiestich mesiacoch pôsobenia znamená 12 výberových konaní za rok a taký istý počet rotácií. Tak isto je treba
vziať do úvahy, že určitý počet vojakov je do operácie vyslaných,
ďalší sa pripravujú a určitú dobu sú blokovaní aj tí, čo sa z pôsobenia v operácii vrátili (čerpanie dovolenky, rehabilitácie, osobitnej
dovolenky). V prípade vyslania príslušníkov OS SR na plnenie
úloh mimo územia SR na obdobie 18 mesiacov a dlhšie je potrebné kalkulovať s trojnásobným počtom príslušníkov OS SR pre
zabezpečenie rotácie. Z toho vyplýva aj následná neochota veliteľov útvarov vysielať svojich príslušníkov na plnenie úloh v misiách, pretože vyslaní funkcionári následne citeľne chýbajú v štruktúrach útvarov.

Oblasti výcviku
Keďže jednotky vyslané na plnenie úloh v zahraničí sú často vybavené modernou, novozavedenou technikou, reálnym sa stáva
fakt, že útvary zabezpečujúce prípravu misií sú nedostatočne vy607
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bavené technikou a materiálom na zabezpečenie výcviku v SR
(napr. Mercedesy, Hummery, M 117, spojovacia technika, atď.).
Útvary pozemných síl, ktoré zabezpečujú takmer všetky operácie, sú predurčené aj na plnenie iných úloh a nemajú dostatočný
počet veliteľov a inštruktorov na vedenie kvalitnej prípravy. Príprava jednotky pred vyslaním je potom veľmi roztrúsená, pretože
časť výcviku vedie predurčený útvar, niektoré kurzy sú vedené
v odbornej výcvikovej škole v Martine, výcvik vojenských policajtov zabezpečuje výcvikové centrum vojenskej polície v Liptovskom Mikuláši apod.

Oblasť logistickej podpory
Proces prípravy jednotiek na plnenie úloh v zahraničných misiách
nie je jednoduchý. Okrem výberu a výcviku personálu pozostáva
z postupov, ako sú výber vhodného druhu výzbroje, techniky
a materiálu, ktoré by mali spĺňať náročné požiadavky vyplývajúce
zo špecifickej klimatickej, geografickej a bezpečnostnej situácie
v priestore plnenia úloh misie. Jednotky sú často nasadzované
pod tlakom a v časovej tiesni. To pôsobí negatívne na komplexnú
prípravu osôb, techniky a materiálu, nie je tiež vytvorený priestor
pre včasné a hlavne kvalitné zabezpečenie misií výstrojom, technikou a materiálom. Je potrebné dôsledne zhodnotiť úlohy, možnosti, finančné a časové hľadisko potrebné na zabezpečenie prípravy a nákupu výzbroje, techniky a materiálu (teda jasne stanoviť priority). Pri vysielaní novej misie je dôležité vykonať prieskum v priestore budúceho pôsobenia jednotky a vykonať jeho
adekvátne vyhodnotenie. Výsledkom by malo byť vybavenie vysielaných jednotiek náležitým výstrojom, technikou a materiálom,
ktoré budú „plne“ vyhovovať podmienkam nasadenia. Dôležité
je, aby tú istú techniku a materiál vlastnil útvar, ktorý bude zabezpečovať výcvik jednotky pre vykonanie rotácie.
Problémy sú aj v materiálnej oblasti. V operáciách sa stále nachádza morálne a technicky zastaraná technika, napr. UAZ. Opravy techniky sú na základe technickej dohody riešené cestou vojenského opravárenského podniku. Zabezpečenie opráv, revízií techniky a náhradných dielov je zdĺhavé, nepružné a finančne nákladné. Z dôvodu rôznorodosti operácií, obmedzených možností
OS SR (personálnych, finančných, materiálnych) a absencie vlast608
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nej strategickej leteckej dopravy do operácií a misií mimo územia
SR je logistická podpora značne zdĺhavá a nepružná.

Záver
Doterajšia účasť ozbrojených síl v operáciách MKM ukázala potrebu skvalitnenia systému využívania poznatkov a skúseností a zabezpečenia ich využitia pri zdokonaľovaní operačných
postupov, skvalitňovaní technickej vybavenosti a zlepšovaní bojovej pripravenosti ozbrojených síl.
Doterajšie skúsenosti v oblasti krízového manažmentu ukázali
potrebu zavedenia nového systému krízového manažmentu štátu
ako súčasti bezpečnostného systému SR. Tento systém musí byť
kompatibilný so systémami krízového manažmentu našich spojencov a partnerov a prepojený so systémami medzinárodných
organizácií, najmä NATO a EÚ.
Platný právny rámec problematiky vysielania ozbrojených síl
a prijímania cudzích ozbrojených síl na vlastnom území bol vytvorený na základe kvalitatívne inej bezpečnostnej situácie. Charakter úloh a misií, na ktorých sa budú ozbrojené sily v budúcnosti podieľať, sa v poslednom desaťročí zásadne zmenil. Slovensku,
ako i celému euroatlantickému priestoru, nehrozí v perspektíve
najbližších desiatich rokov hrozba konvenčného útoku ohrozujúceho obyvateľstvo, bezpečnosť a suverenitu. Je však oveľa pravdepodobnejšie, že naše ozbrojené sily budú nasadzované do operácií MKM na ochranu a obranu našich záujmov a plnenie našich
záväzkov, v osobitných prípadoch dokonca v extrémne krátkej
dobe (rádovo do piatich dní od prijatia relevantného rozhodnutia
medzinárodného spoločenstva).
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti by bolo potrebné aplikovať nasledovný postup pri rozhodovaní o účasti ozbrojených síl
na operáciách MKM:
 včasné varovanie s cieľom identifikovať vznikajúcu krízovú situáciu;
 komplexná odborná (politická, vojenská, zdrojová, legislatívna) analýza vplyvu krízovej situácie na záujmy a záväzky SR
a možnosti angažovania ozbrojených síl na jej riešení;
 príprava a schválenie stanoviska vlády SR pri rozhodovaní
o ďalšom postupe riešenia vznikajúcej krízovej situácie;
609
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 prezentácia a presadzovanie účasti ozbrojených síl na riešení
krízovej situácie stálymi predstaviteľmi SR pri medzinárodných organizáciách a účasť na ich rozhodovacom procese na
základe príslušného stanoviska vlády SR;
 schválenie účasti ozbrojených síl v súlade s platnou legislatívou
po rozhodnutí medzinárodnej organizácie o vykonaní operácie
a výsledkoch plánovacej konferencie;
 operačné plánovanie.
ZDROJE
[1] Závery z konferencie NGŠ OS SR, Bratislava, 31.5.2006 „Všestranné zabezpečenie účasti OS SR v misiách v zahraničí“
[2] Čech, Ľubomír: Koncepcia účasti OS SR v operáciách medzinárodného
krízového manažmentu, materiál MO SR.
[3] Vyhodnotenie pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách
medzinárodného krízového manažmentu za rok 2005 s návrhom predpokladanej účasti v rokoch 2006 – 2007, SEOPMVL MO SR: Bratislava
2006.
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Proliferácia malých zbraní, munície a výbušnín zväčšila násilie spojené
s terorizmom a organizovaným zločinom. Dokonca aj v spoločnostiach
ktoré nie sú postihnuté občianskou vojnou ľahká dostupnosť malých zbraní
prispela v mnohých prípadoch k násiliu a politickej nestabilite.
Kofi Annan, generálny tajomník OSN
Úvod
Obchod so zbraňami – najväčší producenti a exportéri malých a ľahkých zbraní
Aktivity zamerané proti proliferácii malých a ľahkých zbraní
OSN
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Úvod
S prevenciou vojenských konfliktov nezávisle od toho, či ide
o konflikty medzištátnej alebo vnútroštátnej povahy, veľmi úzko
súvisia otázky odzbrojenia a kontroly zbrojenia. Výroba a distribúcia zbraní predstavovala vždy veľmi dôležitú súčasť vnútornej a zahraničnej politiky štátov. Počas studenej vojny existovali štáty, ktoré sa nepriamo podieľali na jej eskalácii a zvyšovaní
medzinárodného napätia, práve preto, že mali rozvinutý zbrojársky priemysel a starostlivo štruktúrovanú sieť distribúcie, ktorá
zahrňovala klientské štáty s potrebami nákupu zbraní. Patrili medzi ne nielen veľmoci, ale aj niektoré štáty bývalého sovietskeho
bloku. Výroba zbraní a ich distribúcia tak zmenšovali priestor pre
politické nástroje riešenia sporných situácií – teda aj v súlade
s medzinárodným právom – diplomatické rokovania na bilaterálnej či multilaterálnej úrovni.
Medzi súčasné globálne bezpečnostné hrozby sú obvykle zaraďované najmä terorizmus (a jeho najrôznejšie formy napr. te611
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1Podľa

údajov Small Arms
Survey 2005 60 % až 90 %
úmrtí vo vojnových konfliktoch spôsobujú malé a ľahké zbrane – pozn. aut.

2Podľa Dokumentu OBSE
o malých a ľahkých a ľahkých zbraniach, čl. 3 neexistuje jednotná definícia malých a ľahkých zbraní. Definícia uvádzaná OBSE je
zhodná s definíciou OSN
z roku 1997. Malé zbrane
sú určené pre individuálne
použitie príslušníkmi ozbrojených síl alebo bezpečnostných síl. Ľahké zbrane
sú určené pre použitie viacerými osobami jednajúcimi ako posádka, vrátane ťažkých guľometov a raketových systémov [20].
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rorizmus medzinárodný, vnútroštátny či štátom podporovaný),
proliferácia zbraní hromadného ničenia (ZHN), existencia nestabilných regiónov a s tým spojené regionálne konflikty, ekonomická nestabilita regiónov a štátnych aktérov, nelegálna migrácia, organizovaný zločin a mnohé ďalšie. Možno medzi ne zaradiť aj
proliferáciu malých a ľahkých zbraní. V súvislosti s poslednou kategóriou je potrebné zdôrazniť, že hoci táto kategória zbraní je
neodmysliteľnou súčasťou vojnových konfliktov už po stáročia,
ich smrtiacemu potenciálu sa venuje málo pozornosti.1
Pritom sa stali malé a ľahké zbrane najčastejšie používaným nástrojom vo všetkých medzištátnych i vnútroštátnych konfliktoch.
V súčasnosti sú lacnejšie ako v minulosti a sú aj ľahšie dostupné.
Nevážia veľa, jednoducho sa prenášajú, možno ich dobre ukryť
pod šatami, dlho vydržia v obehu a mnohé z nich dokážu bez problémov obsluhovať aj deti.
Nové bezpečnostné hrozby a riziká, medzi ktoré sa právom zaraďuje aj šírenie všetkých druhov zbraní, si vyžadujú nové prepracovanejšie opatrenia. Medzinárodnými zmluvami a dohodami
je dostatočne pokrytá predovšetkým problematika ZHN a problematika konvenčných zbraní. Je síce pravda, že napr. plány na zostavenie biologických, chemických alebo dokonca jadrových zbraní je možné získať prostredníctvom internetu, pre väčšinu ozbrojených skupín sú však vďaka finančnej náročnosti a obtiažnosti
získavania jednotlivých komponentov nedostupné. Z hľadiska
cieľov týchto skupín – prevažne teroristických – sú nahraditeľné
konvenčnými zbraňami – a to malými a ľahkými zbraňami (Small
Arms and Light Weapons – SALW).2 Podľa správy expertov OSN
o malých a ľahkých zbraniach možno zaradiť do kategórie malých zbraní nasledovné typy: revolvery a pištole, pušky a útočné
pušky, samopaly a ľahké guľomety; pre kategóriu ľahkých zbraní sú to: ťažké guľomety, pechotné protilietadlové a protitankové zbrane, ručné granáty a granátomety, mínomety do kalibru
100mm, výbušniny, strelivo, munícia a zásobníky do pechotných
zbraní [20].

Obchod so zbraňami – najväčší producenti
a exportéri malých a ľahkých zbraní
Hoci táto kategória zbraní (a zbrane všeobecne) je navrhovaná
a určená pre použitie v ozbrojených silách, dajú sa využiť pri te-
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roristických a gerilových operáciách, ako aj pri najrôznejších kriminálnych aktivitách – najmä v spojitosti s činnosťou skupín organizovaného zločinu. Od streľby z pištolí cez mínometné ostreľovanie až po bombové útoky si tu nájdu malé a ľahké zbrane
svoje využitie.
Obchod s touto kategóriou zbraní prináša ročne zisk okolo
4 mld. USD, pričom asi 1 mld. USD tvorí nelegálny obchod. Vo
svete sa v súčasnosti eviduje okolo 640 mil. malých a ľahkých
zbraní, predovšetkým ručných strelných zbraní, pričom veľká
väčšina z tohto počtu sa nachádza v rukách civilistov3.
Tabuľka č. 1: Odhad počtov ručných strelných zbraní vo svete (v mil. ks.)
Európa
USA
Latinská Amerika
Sub-saharská Afrika

84
248 – 286
45 – 80
30

Severovýchodná Ázia

22 – 42

Stredný a Blízky Východ

62 – 107

Zdroj: 2006: Bringing the global gun crisis under control. London,
IANSA – International Action Network on Small Arms 2006, s. 5 [2]

Najvýznamnejšími producentmi a exportérmi tejto kategórie
zbraní sú USA, Rusko, Čína, Nemecko, Taliansko a Belgicko
(podľa údajov z rokov 2002 a 2003). Ďalšími výraznými producentmi a exportérmi sú Česká republika, Irán, Japonsko, Kanada,
Pakistan, Rakúsko, Singapur a Španielsko [16]. Medzi štátmi,
ktoré patria medzi najvýznamnejších importérov tejto kategórie
zbraní, sa nachádzajú USA, Saudská Arábia, Južná Kórea a Cyprus. Problémom u dvoch z najväčších producentov a exportérov
(RF a Číny) je nedostatok transparentnosti a neprehľadnosť vo
vzťahu k objemom vyexportovaných zbraní.4
Možno konštatovať, že kapacity na produkciu malých a ľahkých zbraní a munície má v súčasnosti najmenej 92 štátov sveta,
pričom ale polovicu z tohto počtu tvoria rozvojové štáty [17].
Mnohokrát ide o spoločnosti, ktoré prenášajú, prípadne licencujú svoju výrobu do iných štátov, napríklad nemecká zbrojárska
firma Heckler&Koch umožňuje licenčnú výrobu svojich zbraní
v iných štátoch, vrátane Turecka, Iránu a Pakistanu.

3Len

v USA sa toto číslo
pohybuje okolo 248 až 286
miliónov [1, s. 5].

4RF

a Čína ročne vyexpedujú zbrane v hodnote asi
200 mil. USD (týka sa to samozrejme len malých a ľahkých zbraní a munície) [1,
s. 5].
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Nelegálny – čierny obchod so zbraňami – (ako je uvedené vyššie, jeho obrat predstavuje ročne sumu okolo 1 mld. USD) predstavuje popri terorizme a organizovanom zločine jedno z najvážnejších bezpečnostných rizík súčasnosti. Najväčším problémom
je, že zbrane neputujú len do oblastí a štátov, ktorými zmietajú
regionálne a etnické konflikty (najmarkantnejšie sa to prejavuje na
africkom kontinente), ale aj do štátov s dlhoročnými tradíciami
demokracie a občianskej spoločnosti – napríklad USA.
Popri čiernom obchode so zbraňami sa rozvíja aj tzv. sivý obchod [3]. Ten sa definuje ako aktivity, v rámci ktorých sa exportujú zbrane, munícia a ostatný vojenský materiál s vedomím alebo
priamou podporou príslušných štátnych orgánov (kvôli finančnému zisku alebo politickému vplyvu) do problematických štátov
alebo nestabilných regiónov, čo vedie k ešte väčšej destabilizácii
v danom regióne, ale i v celosvetovom meradle.
Tabuľka č. 2: Percentuálny podiel strát na životoch a zraneného civilného
obyvateľstva podľa typu použitých zbraní
TYP

ZBRANE

Veľké zbraňové systémy

PERCENTUÁLNY

PODIEL

5%

Nášľapné míny

10%

Ručné granáty

2%

Mínomety

10%

Ručné zbrane (pušky, revolvery, pištole)

73%

Zdroj: Small Arms Survey 2003. Geneva: Graduate Institute Of International Studies.
Oxford University Press, 2003

Zatiaľ čo na veľké zbraňové systémy pripadá len 5 % a na míny
10 %, na malé zbrane je to až 85 % civilných obetí. Aj z tohto dôvodu predstavujú celosvetový problém, pretože aj v mieri sú schopné spôsobiť veľké poškodenia individuálneho, sociálneho a hospodárskeho života spoločnosti. Prispievajú k nárastu vysoko nebezpečnej kriminality práve v štátoch, ktoré sa dlhodobo považujú za
štáty stabilizované a demokratické a vedú k militarizácii spoločnosti. Z tohto dôvodu sa problémom zaoberali aj predstavitelia európskych vlád. Vyjadrili obavu, že zneužívanie týchto kategórií zbraní
pre násilné akty predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb verejnej
bezpečnosti a je zdrojom štátnej a regionálnej nestability.
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Z hľadiska celosvetovej bezpečnosti možno v súvislosti s uvedeným hovoriť aj o dehumanizačných konotáciách:
 výrazne ovplyvňujú zvyšovanie počtu utečencov vo svete,
predovšetkým v regionálnych a etnických konfliktoch (najmä
na africkom kontinente), pretože sú jedným z faktorov nárastu
utečeneckých vĺn. Na svete je okolo 20 mil. utečencov a ľudí
bez domova5 [13] a podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sú príčinou tohto počtu práve regionálne
a etnické konflikty, v ktorých sa primárne využívajú malé a ľahké pechotné zbrane;
 obmedzujú základné ľudské práva a slobody – zneužívanie
zbraní vytvára v postihnutých regiónoch ovzdušie strachu a násilia, ktoré môže pretrvávať aj celé generácie, ovplyvňuje rozhodovacie procesy, znemožňuje aktívnu činnosť humanitárnych organizácií v postihnutých oblastiach;
 sú jednou zo základných prekážok ekonomického rozvoja v oblastiach dlhodobo pretrvávajúcich konfliktov, čím spôsobujú celkovú zaostalosť postihnutých regiónov a prehlbujú
mieru chudoby.
Od polovice 90. rokov 20. storočia bol prijatý celý rad nástrojov, či už na regionálnej alebo globálnej úrovni, zameraných na
problematiku malých a ľahkých zbraní a ich proliferácie. Tieto
opatrenia sa však nezameriavali na konkrétne typy zbraní, ale
boli definované veľmi všeobecne v súlade s vyššie spomenutou
Správou expertov OSN o malých a ľahkých zbraniach (UN’s
Report of the Panel of Government Experts on Small Arms) [20] z roku
1997.
Na rozdiel od veľkých zbraňových systémov a ZHN nie sú
malé a ľahké zbrane rovnako kontrolované medzinárodným
spoločenstvom (len v Afganistane je ich viac ako 10 mil., v Afrike
približne 30 mil. a v Strednej Amerike asi 1,6 až 2 mil.). Podľa
údajov CDI (Centre for Defense Information) od ukončenia hlavnej
vojenskej operácie v Iraku v marci 2003, je každý deň v priemere
zabitý jeden príslušník amerických ozbrojených síl, pričom viac
ako jedna tretina obetí pripadá na malé a ľahké zbrane. Práve šírenie malých a ľahkých zbraní v rokoch 2004 a 2005 malo výrazné
celosvetové dopady. Veľmi ľahká dostupnosť ručných zbraní, rakiet a výbušnín pre civilistov a povstalcov komplikuje situáciu
amerických ozbrojených síl a ich spojencov v Iraku a Afganistane

5Na

začiatku roku 2005
predstavoval počet ľudí,
ktorí boli pod ochranou
UNHCR, 19,2 mil. Z toho
bolo 9,2 mil. utečencov;
839 200 osôb hľadajúcich
azyl; 5,6 mil. ľudí bez domova; 1,5 mil. utečencov,
ktorí sa vrátili do svojej pôvodnej vlasti a 2 mil. ďalších
osôb [13].
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pri zabezpečovaní politickej stability, bezpečnosti obyvateľstva
a pri demokratizácii týchto štátov. Je paradoxné, že od začiatku
vojenskej operácie a prítomnosti amerických ozbrojených síl v Iraku sa pozornosť koncentrovala takmer výlučne na vyhľadávanie
zbraní hromadného ničenia (WMD) a ťažkých konvenčných zbraní (delostrelecké systémy, tanky, lietadlá). Ukazuje sa však, že
americké ozbrojené sily a spojenecké vojská pôsobiace v Iraku
a Afganistane sa musia sústrediť na ďalšie dôležité úlohy: systematické vyhľadávanie skladísk a úkrytov malých a ľahkých zbraní;
ich zaistenie a kontrolu; samotné zničenie zbraní.6

Aktivity zamerané proti proliferácii malých
a ľahkých zbraní
Organizácia spojených národov
Od roku 2000 sa na pôde OSN začali rozvíjať aktivity zamerané
na medzinárodnú kontrolu malých a ľahkých zbraní, a to v dvoch
základných rovinách (obe sa dotýkali predovšetkým problematiky
nelegálneho a nezákonného predaja zbraní) – prvým dokumentom bol Protokol OSN o ručných strelných zbraniach (UN Firearms Protocol) [12], ktorý bol podpísaný 52 štátmi, ale ratifikovali
ho len 3. To znamená, že sa do všeobecnej platnosti v najbližších
rokoch nedostane. Ďalším výrazným krokom bolo prijatie dokumentu Akčný program na zamedzenie, boj a odstránenie
nezákonného obchodu s malými a ľahkými zbraňami vo všetkých
jeho aspektoch (Program of Action to Prevent, Combat and Eradicate
the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects)
[19], ktorý bol schválený v júli 2001. K jeho implementácii aj
napriek snahám zatiaľ nedošlo a ďalšie rokovania sa uskutočnia
26. júna až 7. júla 2006. Dokument definuje základné kroky prevencie, boja a potierania ilegálneho obchodu s malými a ľahkými
zbraňami a ako jedna z prvých medzinárodných dohôd vymedzuje konkrétne postupy na troch úrovniach: národnej, regionálnej
a globálnej. Ide o nasledovné kroky [19]:
6Podľa

približných odhadov
DCI sa v Iraku jedná až
o 650 000 ton malých zbraní, ľahkých zbraní, munície
a ostatného vojenského materiálu – pozn. aut.
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 vyvíjať a implementovať opatrenia na medzinárodnej úrovni
so zameraním na ilegálnu výrobu a pašovanie malých a ľahkých
zbraní;
 zamerať sa na regióny, v ktorých prebiehajú vojnové konflikty
a kde by neúmerná akumulácia malých a ľahkých zbraní mohla
tieto konflikty predlžovať;
 mobilizovať celosvetovú politickú vôľu a verejnú mienku smerom k prevencii a boju proti ilegálnej výrobe a obchodu s malými a ľahkými zbraňami;
 zamerať sa na identifikáciu a postihovanie nelegálnych výrobcov a predajcov zbraní;
 zapojiť do procesu kontroly aj mimovládne organizácie.

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe
Okrem OSN sa v reflektovanej oblasti angažuje už dlhšie časové
obdobie i OBSE – predovšetkým agendou v sfére legislatívnych
opatrení. Na jej pôde bolo prijatých viacero dokumentov týkajúcich sa výlučne sledovanej problematiky.
Za základné dokumenty možno považovať Dokument OBSE
o malých a ľahkých zbraniach (OSCE Document on Small Arms
And Light Weapons) [7] (24. november 2000). Predstavuje jednu
z najkomplexnejších dohôd zameraných na kontrolu a prevenciu
šírenia malých a ľahkých zbraní, ktorá sa dotýka: značenia zbraní;
exportných kritérií a kontrolných opatrení; riadenia zásob, redukcii prebytkov zbraní a ich deštrukcie.
Ďalej je to Dokument OBSE o zásobách konvenčnej munície
(OSCE Document on Stockpiles of Conventional Ammunition) [8]
(1. december 2003, Maastricht), ktorý je doplnkom predchádzajúceho dokumentu. Sila štátu, teroristickej organizácie či gerilovej
skupiny totiž nezávisí len od množstva zbraní, ktoré vlastnia, ale
aj od zásob munície do ich zbraní.
Jedným z limitov dokumentov OBSE v oblasti prevencie konfliktov a s ňou spojenou otázkou proliferácie zbraní je, že nie sú
založené na báze medzinárodno-právne záväzného dokumentu.
OBSE nedisponuje mocenskými donucovacími nástrojmi použiteľnými v prípade sankcionovania niektorého členského, asociovaného či iného štátu, ktorý porušuje spoločne prijaté záväzky.
Všetky dokumenty prijaté v rámci medzinárodných organizácií
OSN a OBSE a normy vytvárajúce pravidlá správania sa štátov
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majú deklaratórny, právne nezáväzný charakter a ich odporúčania
vzhľadom ku sporným stranám nie sú samotnou OBSE či OSN
(prípadne inými medzinárodnými organizáciami či regionálnymi
integračnými zoskupeniami) efektívne objektívne vymáhateľné
(princíp soft law).

Európska únia
Aj na pôde EÚ boli prijaté legislatívne opatrenia týkajúce sa problematiky proliferácie malých a ľahkých zbraní. V roku 1998 EÚ
prijala Kódex záväzných pravidiel pre obchod so zbraňami (EU
Code of Conduct on Arms Export) pozostávajúci z ôsmich kritérií
[4], ktorými sa reguluje export zbraní z jednotlivých členských
štátov EÚ. Cieľom je zabrániť vývozu takého druhu vojenského
materiálu, ktorý by dovážajúci štát mohol použiť na vnútorné
represie alebo zahraničnú agresiu, alebo ktorý by mohol prispieť
k regionálnej nestabilite [4] – jedná sa v prvom rade o malé
a ľahké zbrane. Ďalej boli v rámci EÚ prijaté nasledovné dokumenty, Program EÚ na zamedzenie a boj s nezákonným obchodom s konvenčnými zbraňami (EU Program for Preventing and
Combating Illicit Trafficking in Conventional Arms) a Spoločný postup
o príspevku EU k boju proti destabilizujúcej akumulácii a nekontrolovateľnému šíreniu malých a ľahkých zbraní (The Joint Action
– 1999/34/CFSP – on the European Union´s Contribution to Combating the Destabilising Accumulation and Spread of Small Arms and Light
Weapons). Tejto problematike sa EÚ a najmä EK venuje aj v Správe o prevencii konfliktov (Communication on Conflict Prevention –
2001) a v Programe EÚ na prevenciu konfliktov (EU Programme
for the Prevention of Violent Conflicts – 2001).

Implikácie pre Slovensko
Integrácia do európskych politicko-ekonomických štruktúr reprezentovaných Európskou úniou, do euroatlantických vojenskopolitických štruktúr reprezentovaných NATO či OBSE, ako aj
naše členstvo v OSN stavia Slovenskú republiku pred nové bezpečnostné problémy (aj globálneho charakteru), ktoré sa týkajú
nás, ale i celého medzinárodného spoločenstva.
V minulých obdobiach boli mnohé štáty strednej a východnej
Európy, medzi nimi aj SR, označované za štáty, ktorým chýba
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„etický kódex“ v obchode so zbraňami. Možno však povedať, že
tento problém je časťou dedičstva z obdobia studenej vojny, kedy
mnoho štátov bývalej Varšavskej zmluvy podporovalo a zásobovalo režimy preferované vtedajším Sovietskym zväzom.
Išlo najmä o tri oblasti, ktoré boli predmetom kritiky medzinárodného spoločenstva: nelegálne obchody so zbraňami, ktoré
boli vydávané za legálne transakcie; klamlivé praktiky zo strany
sprostredkovateľov zbraní a dopravcov; nedostatky v kontrole
systému udeľovania licencií.
Mnohé z týchto problémov sa podarilo odstrániť. Je potrebné
zdôrazniť, že v mnohých oblastiach došlo k pokroku, čo by
malo zaručiť, že kontrolné mechanizmy sa budú implementovať
a plne dodržiavať. Aj napriek istému posunu sa SR bude musieť
v budúcnosti bližšie zaoberať aj touto problematikou, a to najmä
kvôli záväzkom, ktoré na seba s plnohodnotným členstvom
v NATO a EÚ prebrala.

Záver
Na záver je potrebné ešte raz zdôrazniť, že aj v budúcnosti bude
pri prevencii nevyhnutné klásť primárny dôraz práve na oblasť
odzbrojenia a kontroly zbrojenia na všetkých úrovniach. Zabrániť, alebo aspoň obmedziť dodávky zbraní do oblastí konfliktov, do štátov porušujúcich prijaté medzinárodno-právne záväzky, pošliapavajúcich základné ľudské práva a slobody, či do štátov
podporujúcich medzinárodný terorizmus môže len systém medzinárodnej kontroly a sankcií. Hlavnú úlohu by mala zohrávať
OSN – teda BR OSN, ktorá môže na štát porušujúci pravidlá
medzinárodnej bezpečnosti uvaliť embargo na vývoz a dovoz
zbraní a iného vojenského materiálu. Na druhej strane doterajšie
skúsenosti v tejto oblasti poukazujú na fakt, že nie je v možnostiach žiadnej medzinárodnej organizácie – či už je to OSN alebo
OBSE – vojensko-politickej organizácie ako NATO alebo regionálneho integračného zoskupenia ako EÚ samostatne vykonávať kontrolu, včasné varovanie, prevenciu, samotné riešenie konfliktu, post-konfliktnú obnovu a stabilizáciu postihnutého regiónu na rôznom stupni vývoja. Preto je a bude aj v súvislosti s problematikou malých a ľahkých zbraní potrebné:
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 prijať účinné opatrenia na vytvorenie konkrétnych nástrojov
kontroly malých a ľahkých zbraní od procesu ich výroby až po
ich vyradenie a zničenie;
 zabezpečiť riadne značenie zbraní pri ich výrobe už výrobcami, aby mohlo dochádzať ku kontrole v prípade legálneho aj
ilegálneho transferu týchto zbraní;
 v celosvetovom meradle presne definovať exportné a importné kritériá a kontrolné mechanizmy týkajúce sa ich dovozu
a vývozu;
 identifikovať a sankcionovať osoby, organizácie, prípadne štáty zaangažované v ilegálnej výrobe a ilegálnom obchode s malými a ľahkými zbraňami;
 zabezpečiť zničenie skonfiškovaných a vyradených malých
a ľahkých zbraní a munície a následnú kontrolu, či k tomu naozaj došlo v súlade so spoločne prijatými záväzkami.
Problematika odzbrojenia a kontroly zbrojenia bola preferovaná v odborných a politických kruhoch v období 60. – 70. rokov 20. storočia najmä kvôli medzinárodnej situácii. Vtedy bolo
v kontexte zúriacej studenej vojny prijaté množstvo medzinárodno-právnych dokumentov regulujúcich v prvom rade nebezpečenstvo hromadenia ZHN. Bolo by však potrebné zamyslieť sa
nad tým, či by sa tento už „osvedčený“ mechanizmus kontroly
nemal použiť v súčasnosti aj v prípade malých a ľahkých zbraní.
Kontrola zbrojenia a odzbrojenia by mala zahŕňať všetky druhy
zbraní a vojenskej techniky od malých pechotných zbraní, cez
konvenčné zbrane, až po ZHN. Toto riešenie podporujú dva
predpoklady – mechanizmy kontroly dnes dosahujú úroveň,
ktorá vylučuje zneužitie získaných faktov. Druhým predpokladom je medzinárodná autorita organizácie ako OBSE. V oblasti
kontroly a v krátkom čase si získala určitý uznávaný status, na
vybudovanie ktorého iné organizácie potrebovali oveľa dlhšie časové obdobie.
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Mind your speech a little lest you should mar your fortunes.
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Úvod
Prebiehajúca politizácia a sekuritizácia1 náboženskej identity2 je
popri sekuritizácii dostupnosti energetických zdrojov3 charakteristickým javom súčasného bezpečnostného vývoja. Prebieha
zdanlivo chaoticky, na všetkých úrovniach a v oboch smeroch,
takmer vo všetkých spoločnostiach a vo vzťahu väčšiny náboženských a kultúrnych entít, ktoré čelia výzve koexistencie. Jej vulgárne symboly, príznakové slová a v pútavých farbách podávané
„očividné“ dôvody v pomerne krátkom čase prenikli hlboko do
povedomia spoločnosti a zatienili mnohé bezpečnostné evergreeny predošlých dôb.
V príspevku sa budeme snažiť analyzovať priebeh, vybrané aspekty a extrémne dôsledky sekuritizácie náboženstva a stretu kolektívnych identít. Budeme sa snažiť o skĺbenie pohľadu tzv. kodanskej školy na spoločenský sektor bezpečnosti s konceptom
mýtického vnímania reality a chápaním náboženstva ako jednej
zo základných kolektívnych identít. Cieľom príspevku je tak vytvoriť konceptuálny základ pre prácu so základnými identitami
v rámci spoločenskej bezpečnosti a poukázať na nutnosť citlivého a širokospektrálneho prístupu pri jednaní s nimi.

1
1Sekuritizáciu

chápeme ako
proces legitimizácie použitia mimoriadnych prostriedkov, zaradenia určitej témy
do kategórie a záujmu bezpečnosti, resp. zaradenia určitej témy do kategórie hrozieb.
„Akákoľvek verejná téma môže byť umiestnená na škálu
siahajúcu od ‚depolitizovanej‘ (štát s ňou nemá nič dočinenia a žiadnym spôsobom sa nestáva predmetom
verejných debát a verejného
rozhodovania) cez ‚politizovanú‘ (téma sa stáva súčasťou
verejnej politiky, čo vyžaduje
vládny zásah v podobe oficiálneho rozhodnutia a alokácie zdrojov, zriedkavo aj
inou formou celospoločenskej aktivity) až po ‚sekuritizovanú‘ (téma je chápaná
ako existenčná hrozba, ktorá
si žiada mimoriadne opatrenia a ospravedlňuje konanie
vybočujúce zo štandardných
mantinelov politických procedúr)“ [4, s. 34]. Sekuritizáciu je pritom potrebné chápať predovšetkým ako rečový
akt, intersubjektívny proces
a zároveň základný objekt výskumu bezpečnostných štúdií
– viac v [4, s. 31 – 60]. Opačný proces sa nazýva desekuritizácia. Zaujímavý problém
predstavuje veľmi sporná hranica medzi politizáciou a sekuritizáciou. Sekuritizovať možno hrozby, ako aj to, čo sa
snažíme chrániť. Pri špecifikovaní sekuritizácie môžeme
tiež zobrať do úvahy paralelnú škálu od deetatizácie k etatizácii.

2Náboženskú

identitu chápeme v troch rovinách: ako
sebaidentifikáciu a sebadeklaráciu jedinca a v kontexte
sekuritizácie zároveň ako
zjednodušujúce „priradenie“
jedinca alebo skupiny k da-
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1
nej identite vonkajším činiteľom. Obvykle sa tak deje
na základe skutočného alebo zdanlivého zdieľania najviac sekuritizovaných častí
identity. Jednotlivé identity
(náboženská, kultúrna, atď.)
potom znamenajú navzájom sa prelínajúce, vyvíjajúce sa a niekedy súperiace
„kostry“ spoločenského vedomia vymedzené potenciálne nekonečným množstvom čŕt. Viac viď napr. [22,
23, 24].
3Viac

o vnímaní hrozieb
v oblasti energetiky v príspevkoch Energetická geopolitika a Zmeny v globálnom rozložení ekonomickej moci a implikácie pre
stabilitu svetového ekonomického systému – pozn.
aut.
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Spoločenský sektor bezpečnosti a súperiace identity
V spoločenskom sektore bezpečnosti možno medzi základné objekty sekuritizácie zaradiť stret a súperenie rôznych identít. V horizontálnom súperení hrozbu predstavuje expanzia „vonkajšej“
identity a vo vertikálnom je hrozbou štiepenie alebo rozširovanie
identity na základe vnútorného spoločenského vývoja [4, s. 140 –
143]. Ako ale v tomto kontexte chápať pojem stretu identít?
Začať môžeme popísaním vzťahu kolektívnej a individuálnej
identity. Jedinec je v našom ponímaní nositeľom oboch. Individuálna vyjadruje a uspokojuje základnú potrebu jedinečnosti a odlíšenia od svojho okolia, kolektívna zasa napĺňa potrebu identifikácie s vyšším celkom [12, s. 41 – 46]. Oba druhy identity ako nástroje na uspokojenie základných potrieb sú od seba neodlučiteľné, principiálne rozporné, existujú v neustálej vzájomnej interakcii a vo vzájomnej závislosti. Ich vzťah generuje „základné napätie“ ľudského bytia [12, s. 41], ktoré možno chápať ako základ
napätia v hustej pavučine vzájomných vzťahov individuálnych
a kolektívnych identít.
Miesto sociálnej identity vo vzťahu k predošlým dvom je ďalším dôležitým bodom, o ktorý sa pri snahe o pochopenie šírky
stretu a interakcie identít môžeme oprieť. Sociálna identita definuje miesto jedinca v spoločnosti a vo svojej širšej definícii zahŕňa široké spektrum rolí od spoločenských (syn) cez rodové až po
etnické kategórie [22]. Ak kolektívnu a sociálnu identitu odlišujeme mierou zdieľaného vnímania zmyslu termínu „my“, tak naše
vnímanie kolektívnej identity môže byť charakterizované ako zvýšená miera sebaidentifikácie so sociálnou identitou.
Ďalší aspekt, ktorý pri uvažovaní môžeme zohľadniť, je úloha
identít pri definícii spoločenstva. Charakter, vzťah, rozloženie
a forma čŕt, na základe ktorých sa jedinci identifikujú s vyšším
celkom, sa stávajú štruktúrou a reprezentáciou samotného celku.
Jedinci prinášajú zároveň aj svoje základné napätie, štruktúru a reprezentáciu vlastných identít. Vývoj spoločenstva sa potom stáva
procesom interakcie rôznych modifikácií štruktúr a reprezentácií
a jednou z možností je samozrejme ich stret.
Do úvahy tiež musíme zobrať hranice účinnosti kolektívnej/spoločenskej identity. Niektoré celky sú zjavne príliš malé, iné zasa príliš
veľké na to, aby dostatočne spĺňali svoju úlohu. Ako najvhodnejší sa
doteraz ukázal snáď národ – ale treba zobrať do úvahy aj to, že me-
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dzi národmi úspešnými ako kolektívne identity sú mnohokrát stomiliónové rozdiely v početnosti. Ideálnu veľkosť je teda potrebné brať
predovšetkým ako faktor veľmi relatívny a v princípe niečo, čo je
medzi „všetci“ a „príliš málo“. V tomto zmysle musíme tiež samozrejme brať do úvahy aj variácie vnútri jednej identity a bohatosť jej
prvkov – ktoré a koľko dôležitých sfér života jednotlivca určuje.
Medzi základné a axiomatické formy4 kolektívnej identity môžeme zaradiť v prvom rade rod (krv, resp. odvodené identity rasy,
národa, atď.), príslušnosť k spoločenskej vrstve (stavu, príp. modernejšej triede v marxistickom ponímaní), náboženstvo a najmladšiu ideológiu. Prvé tri môžeme označiť ako základné črty ľudskej existencie. V rôznych formách, s rôznou intenzitou a vo vzájomnej interakcii sprevádzajú človeka od počiatkov histórie. Rod
predstavuje neoddeliteľnú súčasť identity jedinca a jeho zakorenenie v histórii. Príslušnosť ku spoločenskej vrstve definuje jeho
spôsob života a vzhľadom na nízku mobilitu medzi spoločenskými vrstvami v priebehu väčšiny histórie ohraničuje do značnej miery aj jeho vyhliadky. Spoločnosťami plodené a spoločnosti plodiace náboženstvá fungujú vo svojich nespočetných variáciách ako ritualizované spôsoby prežívania posvätna a neodmysliteľná súčasť
duchovného života človeka.
Moderná doba je s obľubou (a s poukázaním na jej zhubnosť)
označovaná ako vek ideológie5. Ideológia predstavuje veľmi zvláštnu kapitolu v rámci nášho chápania kolektívnych identít. Ťažko ju
síce možno zaradiť k neoddeliteľným súčastiam ľudského života,
ale niektoré črty jej umožňujú stať sa zastrešujúcim prvkom základných identít a skombinovať ich do omnoho silnejších totalitných
zväzkov6. Sem môžeme zaradiť tvárnosť, teda schopnosť prispôsobovať sa potrebám spoločnosti, vysokú absorpčnú a reprodukčnú schopnosť (schopnosť osvojiť si podľa potreby nové prvky
a rýchlo sa šíriť), modernosť predovšetkým vo vzťahu k systému
usporiadania a reprodukcie a priam milenecký vzťah s technologickým rozvojom (samozrejme neprebieha bez hádok). Zastrešenie
identít ideológia v mnohých prípadoch prevádza kombináciou
negatívneho vymedzenia, označenia hrozby (sekuritizácie) a vytvorenia zjednocujúcich väzieb pomocou širokej škály mýtov.
Čo sa deje v prípade celoplošnej sekuritizácie viacerých základných identít, teda rodu (národa, rasy)7, náboženstva a spoločenskej triedy, zastrešenej všeobjímajúcou identitou ideológie? Dejiny dvadsiateho storočia názorne dokumentujú dôsledky.

1

4Axiomatická

identita je štatút, ktorý je všeobecne akceptovaný, zrejmý. Obeyesekere [14, s. 242] uvádza
ako príklad axiomatickej
identity štatút syna a ako
príklad vyvíjajúcej sa kolektívnej axiomatickej identity
„európanstvo” alebo „islámske kultúrne povedomie”.

5A

za ducha doby 20. storočia býva samozrejme označovaný aj samotný koncept kolektívnej identity [22,
s. 3]

6Ako bolo naznačené už v [13,

s. 616].
7V

zmysle konštruktu vymedzujúceho spoločenskú skupinu obvykle na základe viditeľnej odlišnosti (obvykle
farba pokožky alebo špecifické vonkajšie kultúrne znaky), značnej dávky historizujúcich mýtov a socio-ekonomických faktorov – pozn.
aut.
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8Z

nepreberného množstva
zdrojov k problematike holokaustu pre ďalšie štúdium
viď napr. The Nizkor Project
[25], k nacizmu viď najmä
[16, s. 467 – 500, 510 – 529].

9Ako

bude neskôr naznačené, skutočná príslušnosť k identite je rovnako dôležitá ako
zdanlivá príslušnosť alebo indoktrinované označenie. Príklad „zhora daného“ rasového rozdelenia obyvateľov Rwandy je dobrou ilustráciou, keďže Tutsiov by bez povestných
pečiatok v pase bolo prakticky nemožné odlíšiť. Pre viac
informácií o rwandskej genocíde viď napr. [19, 20] –
pozn. aut.

10O subjektivite vnímania hrozieb a o intersubjektivite sekuritizácie viď napr. [4, s. 41
– 43]. Sekuritizovaná skutočnosť nemusí byť reálnou skutočnosťou. Moderné prostriedky a metódy vojenskej
propagandy, informačný pretlak alebo naopak informačné bariéry črtu subjektívnosti
hodnotenia hrozieb značne
zvýrazňujú – pozn. aut.
11Antináboženským

aspektom leninizmu (maoizmu,
stalinizmu, nacizmu, atď.),
„konkurenciou“ a vývojom
vzťahov medzi náboženskou
a ideologickou identitou sa
pre nedostatok priestoru zaoberať nebudeme. Viac o tejto
téme viď napr. [1, 15] – pozn. aut.

12Pol Potovu spoločnosť možno zároveň označiť za (dúfajme, že poslednú) vrcholnú
aplikáciu totalitarizmu marxisticko-maoistického typu. Viac
viď napríklad [5].
13Viac

III. KAPITOLA – Náboženský extrémizmus, sekuritizácia náboženstva, strety identít

viď napríklad [6].

14Na

jednej strane udržanie
územnej integrity, na druhej
strane vyššia miera nezávislosti a vyrovnanie sa s vní-
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Prípad sekuritizácie ideológie a rodu, resp. modernejšieho konštruktu rasy možno ilustrovať na príklade nacizmu a holokaustu8.
Zastrešujúca ideológia je nepriateľsky naladená voči celému (ideologickému) okoliu a sekuritizuje akúkoľvek odlišnú ideológiu. Sekuritizovanú „rasu“9 – teda hrozbu – predstavujú Židia, prípadne
ďalšie identifikované „podrasy“. Podobným, viac na stranu rasy
poukazujúcim príkladom je katastrofa v Rwande. Ideologickú
hrozbu a hroziacu rasu tu predstavovali Tutsiovia a ich údajný10
genocídny nacionalizmus, zastrešujúcu ideológiu sekuritizácie nacionalizmus hnutia Hutu Power.
Spojenie sekuritizácie ideológie a zároveň spoločenskej triedy
dokumentujú prípady leninskej, stalinskej a maoistickej doby11. Všetky ostatné ideológie predstavujú hrozbu, sekuritizovanou triedou
sú napr. kulaci (buržoázia, aristokrati, intelektuáli, atď. v závislosti
od vôle režimu). Aj tu možno predostrieť modernejší príklad –
kambodžská genocída. Srdcom sekuritizácie je tu voči okoliu nepriateľsky naladená ideológia, nepriateľskou triedou je mestské obyvateľstvo a inteligencia12.
Príkladom kombinovanej sekuritizácie náboženskej a kultúrnej, resp. „rasovej“ identity zastrešenej nacionalistickou ideológiou je občianska vojna v Juhoslávii. Takmer každý z aktérov si
v jej priebehu a na základe logiky tu quoque osvojil praktiku „čistiek“, teda eliminácie nepriateľskej identity (Bosniaci, Srbi, Chorváti, Albánci)13. Zastrešil ju pritom vlastnou ideológiou postavenou na ultimátnej obrane identity národa. Ďalším, stále sporným
a „horúcim“ príkladom je krvavý čečenský konflikt, ktorý je vrcholom obojstrannej intenzívnej sekuritizácie. Na oboch stranách
pôvodne stáli v rolách zastrešujúcich ideológií antagonistické
formy nacionalizmu s pomerne silnými pragmatickými záujmami.14 V špirále sekuritizácie15 sa ich antagonizmus znásobil, pragmatický motív ustúpil do úzadia a obe sa vzájomne označili za
úhlavného nepriateľa (na etnicko-kultúrnom základe a celoplošne). Kvôli vývoju bezpečnostného prostredia a kultúrnym špecifikám začal pri vymedzovaní jednotlivých identít silnieť náboženský prvok a dynamizovať ich stret. Vlečúci sa izraelsko-arabský,
resp. izraelsko-palestínsky konflikt možno tiež charakterizovať
ako dôsledok stretu a obojstrannej sekuritizácie nacionalistických
ideológií, ktoré integrovali prvky náboženských a kultúrnych iden-
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tít a navzájom sa označili za úhlavných nepriateľov. V oboch posledných sporoch je pre legitimizáciu nárokov a samotného boja
u oboch strán opäť charakteristický princíp tu quoque, spor o to,
„kto vlastne začal“ a ich fragmentácia.
Najaktuálnejším príkladom, kde sa pri sekuritizácii kĺbia okrem
ideologizovaného náboženstva a etnicity aj klanové väzby a spoločenské „pratriedy“ (pastierov a poľnohospodárov), je darfúrska
genocída16. V role ideológie nepriateľsky vymedzenej voči okoliu
tu stojí špecifický islámistický radikalizmus s totalitnými ašpiráciami, likvidovanú nepriateľskú skupinu predstavuje farbou pokožky, rodovo, nábožensky a spôsobom života odlišná skupina
obyvateľstva17.
Uvedené príklady predstavujú kombinované horizontálne a vertikálne strety kolektívnych identít, ktorým dejinné okolnosti umožnili prerásť do katastrofických rozmerov. Rozmer je pritom okrem
historických a geopolitických súvislostí určený aj charakterom stretávajúcich sa identít a intenzitou sekuritizácie. Keďže sa jednalo
o kombinované rasovo-ideologické, spoločensko-ideologické alebo nábožensky-rasovo-ideologické kolektívne identity, došlo ku
synergickému efektu. Prostriedky modernej propagandy a plody
technologického rozvoja umožnili zasa nebývalé rozmery sekuritizácie a jej prienik do všetkých sfér spoločnosti, šokujúcu strojovú
efektivitu likvidácie nepriateľa, ako aj fascinujúcu „likvidáciu obetí
bez prítomnosti vášne, čisto technicky“ [1, s. 33].
Okrem intenzity a charakteru stretávajúcich sa identít možno
zhrnúť niekoľko čŕt spoločných pre všetky uvedené prípady. Zastrešujúcim elementom bola prítomnosť ideológie s totalitnými
ašpiráciami vymedzujúcej sa nepriateľsky voči svojmu okoliu. Nepriateľstvo sa umocňuje sebaidentifikáciou ideológie ako jedinej
„správnej“, neomylnej, nezmieriteľnej a poskytujúcej odpovede na
všetky zásadné otázky života. Ďalším spoločným znakom je existencia sekuritizovanej skupiny reprezentujúcej vnútorného a/alebo
vonkajšieho nepriateľa. Vzťah s nepriateľom sa v závislosti od kultúrno-historických okolností a vonkajšieho tlaku obvykle pretaví do
stavu „my proti všetkým“. Charakter samotných rečových aktov sekuritizácie je takmer vo všetkých prípadoch defenzívny a prisudzuje nepriateľovi úmysel vykonať to, čo je neskôr „spravodlivo“ vykonané na ňom. Ideológia zlievajúca negatívne sa vymedzujúce identity a existencia „na všetko odhodlaného“ nepriateľa pomáha
prijímateľov sekuritizácie stmeľovať a zrýchľuje točenie sekuritizač-

1
manými historickými krivdami – pozn. aut.
15Špirála sekuritizácie znamená proces, v ktorom sa
synergickým pôsobením činiteľov stupňuje frekvencia,
pestrosť a intenzita rečových
aktov sekuritizácie a speje
k násilnému vyvrcholeniu
(obvykle v podobe vojny) –
pozn. aut.
16Zdá sa, že sekuritizácia tu
prebehla v dvoch, po sebe
nasledujúcich etapách. V prvej etape genocída vzniká
ako dopad sekuritizácie náboženstva (nielen islámskeho), rodu a spôsobu života.
V druhej etape genocída pokračuje v dôsledku sekuritizácie, ale menia sa dôvody
a pohnútky jej zotrvania. Výsledný efekt, t. j. genocída, sa
pritom nemení – pozn. oponenta (Abdulwahab Al-Sbenaty).
17Hoci je odlišnosť likvidova-

ných od likvidujúcich v mnohých prípadoch len deklaratívna. Viac o darfúrskej genocíde viď. napr. analýzy International Crisis Group a Human Rights Watch [7, 8].
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1
18„Nejde

o pouhý sadismus,
tyranskou hrůzovládu, se kterou se lidstvo v průběhu dějin setkalo nesčetněkrát... Očista se stává procesem zničení
člověka, j eho vědomou, plánovanou anihilací” [1, s. 33].

19Tu je namieste uviesť pojmy viny a pomsty, ktoré sa
po vyvrcholení stávajú kľúčovými a spôsobujú značné
problémy pre nositeľov identity v období „po“ – pozn. aut.
20Český

filozof a biblista Jan
Sokol vo vzťahu k náboženstvu uvádza: „...blízkost, která sousedy přirozeně spojovala, je ovšem z povahy věcí
zároveň oddělovala od těch
druhých, přespolních a cizích. Čím pevněji tato přirozená blízkost spojuje, tím víc
a ostřeji současně ohraničuje a vylučuje, co k ní nepatří,
co je cizí.“ [23, s. 9] V našom kontexte by sme teda
mohli hovoriť o identite, ktorú jej pevnosť a výlučnosť
„pripravujú“ na stret.

21Musíme

však rozlíšiť medzi ideológiou, ktorá integruje konkrétne náboženstvo
a hlási sa k nemu ako „jediný pravý“ nositeľ (ako príklad môže slúžiť niektorý
z moderných fundamentalizmov) a mimikrami ideológie, ktorá sa snaží využiť
silu symbolov, rituálov, hierarchie a praktík organizovaného náboženstva, deklarujúc pritom antináboženskosť
(príklad „veľkých“ totalitarizmov – boľševizmu a nacizmu) [1, s. 30 – 35].

22Žiaden zo samovražedných teroristov s najväčšou
pravdepodobnosťou nevníma svoje konanie tak, ako
my vnímame termín „samovražedný terorista“ – pozn.
aut.
23Ak

autor mieri touto myšlienkou k udalostiam posledných rokov, kedy sú samo-
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nej špirály. V prípadnej likvidácii nepriateľskej skupiny potom prebieha systémová katarzia spoločnosti18, dochádza k prerozdeleniu
zdrojov a krátkodobej revitalizácii (v dlhodobom meradle však
k úpadku) ideológie. Popri nepriateľskej skupine sú samozrejme likvidované aj ďalšie skupiny, ktoré sa dostali do opozície, prípadne
boli označené ako súčasť nepriateľskej identity, hoci objektívne ňou
nie sú. Násilie, bolesť a smrť fungujú ako motor a zároveň skaza19
spoločností, ktoré sa stali obeťou špirály sekuritizácie. Konflikt sa
stáva základným nástrojom potvrdenia existencie.
Na základe spoločných čŕt si môžeme stanoviť základné predpoklady extrémneho vyhrotenia stretu kolektívnych identít: prítomnosť ideológie, ktorá zastrešuje súbežnú masovú sekuritizáciu
viacerých identít (rasovej, náboženskej, národnej, kultúrnej atď.),
definuje rozmer hrozby a identitu „primárneho“ nepriateľa, pričom nepriateľovi obvykle prisudzuje vlastné (budúce) praktiky.
Ideológia a najmä výsledný zväzok vzniknutý zastrešením rôznych
identít obvykle nesie charakteristiky fundamentalizmu: mesianizmus, čiernobiele videnie sveta, nezmieriteľnosť, neomylnosť a konfliktnosť [13, s. 587 – 589].

Od náboženskej identity k novej realite
Náboženská identita je, ako sme už spomínali, jednou zo základných, veľmi silných a pomerne pevných20 identít. Ideológia, ktorej sa podarilo integrovať náboženskú identitu, z tejto sily do značnej miery čerpá21. Oproti „svetským“ má niektoré ďalšie zaujímavé výhody. Spomedzi všetkých základných kolektívnych identít
má náboženstvo najsilnejší morálny rozmer a v prípade abrahámovských náboženstiev sa stavia (resp. stavia Boha) do role tvorcu „toho pravého“ morálneho systému. Z toho vyplýva ďalšia výhoda – ultimátny a nespochybniteľný hlas Boží je tým najefektívnejším nástrojom legitimizácie akéhokoľvek konania [11, s. 219].
Zároveň dodáva jednotlivcovi silu, ktorej intenzita je napohľad
šokujúca. Spomedzi dnešných príznakových slovných spojení
túto silu charakterizujú termíny „náboženský fanatik“, „samovražedný terorista“ apod. Hoci ochota obetovať život v akte odporu22 nie je v dejinách ničím novým a nie je ani exkluzívnou záležitosťou náboženstva, predsa len môžeme vybadať vyšší podiel samovražedných činov s náboženským motívom23.
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Nevýhody tohto nástroja legitimizácie majú dva rozmery. Charakter samotného prežívania posvätna sa u rôznych jednotlivcov
líši a v individuálnej rovine má obvykle črty, ktoré vo väčšine prípadov konania ďaleko mimo rámec normativity pôsobia ako zábrana. Ako zábrana pôsobí aj náboženský „mainstream“, t. j. väčšinové interpretácie, ktoré prenikli do kolektívneho povedomia.
Hranice stanovené mainstreamom sú obvykle pomerne pevné,
morálny systém a religiozita kladú obvykle dôraz na zachovanie
spoločenského poriadku a hodnoty pozitívneho charakteru. Konanie mimo rámec normativity je schvaľované len vo veľmi výnimočných prípadoch a vedie k faktickému zániku náboženskej
legitimity u väčšiny nositeľov identity. Preto je tento nástroj účinný najmä vo vzťahu k jednotlivcovi, resp. malej skupine za špecifických podmienok.
Ak takáto ideológia účinkuje, tak aj napriek nižšiemu počtu
„oslovených“, bude intenzita ich konania vyššia. Spoločnosť generovaná novou identitou je malá, izolovaná a nepriateľská voči
okoliu. Do popredia sa dostáva doktrinálna časť náboženstva so
silným motívom odporu proti status quo a mýtizujúcim pohľadom na minulosť, ktorá sa v praktickej rovine formuje do intenzívnych protispoločenských prejavov. Významnú úlohu v potenciáli príklonu k násilným prejavom zohrávajú problémy identity
jedinca – hľadanie (Quest) alebo nemožnosť potvrdenia identity
– v kombinácii so socio-kultúrnymi faktormi.
Štúdia Marca Sagemana [21] pri pokuse o socio-psychologický
profil moderného samovražedného teroristu odhalila, že obvykle
prišli do styku s náboženstvom len vo veľmi povrchnej forme
a pomerne neskoro. Väčšinou pochádzali z relatívne dobre zabezpečených kruhov a boli zasadení do západnej spoločnosti. Silné odcudzenie a nenaplnenie v spoločnosti neochotnej ich integrovať vyvolali združovanie v malých „kultúrnych ostrovčekoch“. Ritualizované a izolované vykonávanie zvykov a tradícií,
nespokojnosť a odcudzenie ich pri „hľadaní koreňov“ nasmerovali ku konfrontačnej ideologicko-náboženskej identite. Tá im
pod rúškom na prvý pohľad veľmi podobným hľadaným koreňom dala jednoduché riešenia zložitých problémov a možnosť
potvrdenia zmyslu existencie ultimátnymi činmi.
LeShan vo svojej kategorizácii vnímania reality v čase mieru
a v čase vojny [12, s. 53 – 55] uviedol niekoľko bodov, v ktorých
nastávajú významné posuny. Mýtické vnímanie reality, ktoré je cha-

1
vražedné útoky spájané s tzv.
islámistickými skupinami, je
treba podotknúť, že problémom tu je skôr nejasnosť definície odporu a jeho obsah
nielen u laikov, ale aj v niektorých odborných kruhoch.
Na to napríklad nedávno
poukázalo niekoľko muslimských náboženských autorít
v al-Azhar (mešita al-Azhar
a jej univerzita sú jednými
z najvýznamnejších centier
islámskeho práva). Tí vyhlásili, že nastáva určitá dezinterpretácia pojmu samovražda,
keď sa u časti muslimov legitimizuje jej voľným spájaním s pojmom sebaobrana –
pozn. oponenta (Abdulwahab
Al-Sbenaty).
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rakteristické pre čas vojny, prináša oproti mierovému zmyslovému
vnímaniu reality niektoré zaujímavé posuny. Patrí sem čiernobiely
pohľad na dobro a zlo, zahalenie vlastnej identity do kladných
mýtov, spasiteľské a apokalyptické označenie Problému a s ním
spojeného Nepriateľa, dehumanizácia Nepriateľa a z nej vyplývajúca legitimizácia prakticky akýchkoľvek metód boja proti
nemu (sekuritizácia). V našom kontexte teda možno túto percepciu reality chápať ako psychologickú úroveň úspešnej sekuritizácie kolektívnej identity. Keď si k menovaným črtám pridáme
poňatie „objektívnej“ interpretácie textu a symbolov24, upresníme charakter mechanizmov legitimizácie (Božia vôľa), dehumanizácie, apokalypsy a mesianizmu („Mesiáš“, „Antikrist“, Posledný súd), tak opäť dospejeme k „prirodzenosti“ ideológie fundamentalizmu.
Môžeme konštatovať, že fundamentalistická ideológia priam
zo svojej podstaty smeruje k sekuritizácii a k rozšíreniu mýtického vnímania reality ako základného predpokladu vyvrcholenia
v sekuritizačnej špirále. Špecifiká náboženstva ako legitimizačného nástroja však obmedzujú rozsah jej účinnosti a sú zárodkom
štiepenia. Identita sa delí (najmä vďaka prirodzenému dôrazu náboženstva na zachovanie spoločenského poriadku, vplyvom zmiernenia izolácie a prípadnej integrácie25) na početnú miernejšiu
a malú radikálnu časť. Objemový nedostatok radikálnej časti kompenzuje zvýšené odhodlanie a intenzita konania malej skupiny jej
nositeľov.

Dvojsmerná sekuritizácia a bezpečnostná dilema

24To, čo Eco [9, s. 31] nazýva
„epistemiologický fanatizmus“ – interpretácia ako cesta k objektívnemu charakteru, povahe, esencii textu nezávislej na interpretácii.
25Bližšie viď napr. v kapitole
Politický islám: integrácia
islámistov do politického
systému.
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Najmä v dnešnej dobe platí, že konanie jednotlivca alebo malej
skupiny môže mať závažné, resp. dobre viditeľné následky. To
vedie k reflexívnej reakcii identity, ktorá bola svedkom alebo cieľom konania. Spravidla je touto reakciou intenzívna sekuritizácia
ideologického zväzku, ktorý jedinec alebo skupina reprezentujú.
Zväzok je identifikovaný a „rozmenený na drobné“. Rozbieha sa
širokospektrálna sekuritizácia najviditeľnejších identít, ktoré boli
do zväzku absorbované. Jej obeťami sa stávajú nositelia pôvodných identít, najmä ak bol jednotlivec zástupcom malej skupiny,
ktorá sa od zvyšku navonok výrazne neodlišuje. Prípad sekuritizácie islámu a s ním spojených viditeľných, rozmerných a značne
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heterogénnych kultúr a etník v dôsledku konania malých skupín
je toho živým príkladom26.
Nebezpečenstvo, ktoré z frekventovaných sekuritizačných rečových aktov plynie, možno dobre identifikovať v jazykovej rovine.
Prisudzovanie významu hrozby jazykovým symbolom s iným významom vyvíja tlak na zmenu jazykových konvencií a zmenu kolektívneho chápania termínov. Nad pôvodnú denotáciu termínu sa
posúva konotácia hrozby. V procese semiózy sa konotácia na základe metonymického, morfologického a metaforického spojenia
„rozlieva“ do interpretácie príbuzných symbolov. Atribút hrozby
sa stáva určujúcim pre vnímanie širokého spektra symbolov a sekuritizácia sa rozširuje. Nositelia sekuritizovaných symbolov prirodzene reagujú a vznikajú podmienky pre spustenie sekuritizačnej
špirály, najmä ak sa k slovu na oboch stranách dostanú identity
fundamentalistického typu a prejavia sa ich násilné zložky.
Čo to znamená „prenesené do ľudskej reči“? Akcia vykonaná
úzkou skupinou nasledovníkov extrémistickej ideológie vyvolala
reakciu. Vzhľadom na motiváciu – spravodlivé potrestanie a prevencia – adekvátnou reakciou by bolo označenie vykonávateľov
aktu (resp. príslušníkov danej skupiny) za hrozbu. Význam hrozby sa však v sekuritizácii rozšíril na skupiny mnohokrát len vizuálne podobné. Príliš veľa „silných slov“ spôsobilo zmenu v chápaní týchto skupín, ktorá sa zakorenila v kolektívnom systéme
interpretácie. Už ich samotné označenie (a označenie príbuzných
termínov) sa tak kvôli silnej konotácii hrozby priblížilo k sekuritizačnému aktu.
Reakciou sekuritizovaných identít bola obrana a prijatie roly
obete. Dôležité je tu opäť vnímanie (ne)spravodlivosti a trestu za
niečo, čo vykonali iní. Dobrovoľné zaujatie roly obete nespravodlivého konania u časti vyvolalo príklon k radikalizmu, ktorý
bol v podobe násilného aktu počiatočným spúšťačom sekuritizácie. Zároveň boli vykonané činy čiastočne spätne legitimizované
nespravodlivou reakciou. Dostavil sa teda opak želaného výsledku. Sekuritizácia doslova „vyrobila“ nové hrozby, resp. napomohla rastu „starých“ a význam na všetkých zúčastnených stranách
začali získavať zložky prirodzene sekuritizujúce. Na oboch stranách sa šíri mýtické vnímanie reality27. V transakcii konfliktu obe
strany nachádzajú svojich vinníkov a obete a zároveň dostávajú
potvrdenie svojej existencie. Konflikt sa však v konečnom dôsledku dostáva do vyústenia lose-lose.

1

26Sekuritizácia islámského
náboženstva sa dnes javí ako
značný problém. Nerozlišuje
sa medzi náboženstvom a určitou ideológiou, ktorá sa
vyvinula a ktorá pretransformovala niektoré hodnoty islámu podľa svojich potrieb
a podľa cieľov, ktoré si vytýčila. S problémom sekuritizácie islámu sa nestretávame
prvý raz. V dejinách sa to
stalo mnohokrát. Azda najbližším príkladom pre Európu je príklad stredovekého
Španielska, keď aj pod vplyvom tohto faktoru boli státisíce muslimov buď zabití,
vyhnaní alebo násilne prinútení konvertovať na kresťanstvo – pozn. oponenta (Abdulwahab Al-Sbenaty).
27Príklad možno ilustrovať diskusiou o oprávnenosti akýchkoľvek prostriedkov boja proti terorizmu. Reakciou na dehumanizáciu nepriateľom je
dehumanizácia nepriateľa.
Václav Bělohradský vo svojej
eseji [2] konfrontuje svety
akcie a reakcie: „hubit teroristy bez zábran“ znamená
vyloučit je z „my“, pro které
platí morální normy a zábrany svědomí; znamená mučit
je jako Francouzi v Alžíru,
zavřít je do klecí na Guantánamo Bay – vždyť nemilují
život, ale smrt“. Text v kurzíve
je narážkou na nahrávku uverejnenú po madridských útokoch, úvodný text v úvodzovkách zhŕňa obsah výpovedí rôznorodých „jastrabov“. Pre obe strany je charakteristické mýtické vnímanie reality – pozn. aut.
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Bezpečnostná dilema znamená v kontexte medzištátnych vzťahov, že akcia vykonaná jedným štátom na zvýšenie bezpečnosti
vyvolá v druhom štáte reakciu, ktorá vedie v konečnom dôsledku
ku zníženiu bezpečnosti prvého štátu [18, s. 2]. Kľúčovými pojmami v bezpečnostnej dileme sú subjektivita hodnotenia hrozieb,
psychológia a kultúrno-historický kontext konajúcich štátov. Čo sa
jednému štátu môže javiť len ako obranná akcia, môže druhý štát
vnímať ako útočný akt a reagovať spôsobom, ktorý neguje účinok
akcie, alebo ju dokonca obráti proti pôvodnému aktérovi. Spôsob,
akým sa jednotliví aktéri definujú, história ich vzájomných vzťahov a ich štruktúra majú na charakter interpretácie rozhodujúci
vplyv. Akokoľvek ušľachtilé môžu byť počiatočné úmysly, dôsledok konania sa môže podobať samovražde a samotná bezpečnostná dilema získava rozmer tragédie28. Bezpečnostná dilema spoločenského sektora je potom dilemou, v ktorej obranne zamýšľaná akcia jednej časti spoločenstva (identity) vedie k reakcii inej
časti spoločenstva (identity) a v konečnom dôsledku znižuje bezpečnosť (nielen) prvej identity [18, s. 4]. Ak zoberieme do úvahy
opisované mechanizmy rečových aktov sekuritizácie a zmenu interpretačných noriem ako jej vedľajší účinok, potenciál roztočenia
sekuritizačnej špirály a možné dôsledky extrémneho stretu identít,
bezpečnostná dilema spoločenského sektora je problémom, ktorý
by mala sekuritizujúca identita riešiť ako prvý.
V otvorenej a veľmi pestrej západnej spoločnosti sa začali opisované javy prejavovať najviditeľnejšie vo vzťahu hostiteľskej spoločnosti a imigrantov.
28„Najväčšia vojna dejín mô-

že vypuknúť bez zásahu akéhokoľvek veľkého zločinca,
ktorý by chcel svetu vedome
spôsobiť skazu. Môže nastať
medzi dvoma mocnosťami,
ktoré sa obe zúfalo snažia
vyhnúť akémukoľvek konfliktu.“ [cit. in 18, s. 2]
29Ako poznamenáva Obeyesekere [14, s. 239 – 240],
inakosť Iných nemusí (a nemôže) byť výlučná. Závisí
potom pravdepodobne najviac od kultúrno-historických okolností, do akej miery budú rozdiely viditeľné
a spoločné rysy prijímané.
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Migrácia: bezodný prameň politického kapitálu
Niektoré prejavy sprevádzajú spoločnosť od samotných počiatkov
a nezdá sa, že by sa ich dynamika vývoja nejako zvlášť dotkla. Hovoríme o snahe externalizovať a dramatizovať problémy spoločnosti. Ak spoločnosť prechádza dramatickými zmenami, už odnepamäti sú medzi prvými volaní na zodpovednosť „oni, tí druhí,
tí iní29“, ktorí zneužívajú našu pohostinnosť. Prišelci (a ak je to na
nich vidieť, tak aj ich potomkovia) sú tým cudzorodým elementom, ktorý pôsobí škodu v našej spoločnosti, narúša hodnoty a ohrozuje poriadok. Takéto volania sa navyše obvykle spájajú s vášnivými kázňami o vymieraní, úpadku, odklone od tradícií a morálky

Ľubomír LUPTÁK

samotnej spoločnosti. Politizácia a pokusy o sekuritizáciu tém spojených s domácim spoločenským vývojom sú určované dynamikou
doby, rýchlosťou prebiehajúcich spoločenských zmien a politickým
potenciálom, ktorý v sebe nesú. Zjednodušujúca predstava, že naša
spoločnosť bude čochvíľa plná bezvládnych starcov a potom bude
pohltená dynamickejšie sa rozvíjajúcimi populáciami cudzích barbarov, je však ďaleko od pravdy. Z psychologických dôvodov sú
pre takéto prejavy charakteristické obdobia prelomu storočí, tisícročí, alebo iných výročí, ktoré vo svojej iluzórnej okrúhlosti nesú
pátos osudových a apokalyptických proroctiev.
Veľký rozvrat, demografický prechod a ich prejavy v zmene
reprodukčného správania, štruktúre rodiny, pôrodnosti a úmrtnosti, zvýšenej miere kriminality, v usporiadaní morálnych hodnôt a dôraze na ne [10, s. 96 – 112], mal za následok aj takéto
reakcie. Západná spoločnosť, ktorá prešla bolestivým štádiom
vývoja, začala ústami viac i menej radikálnych elementov spomedzi politických elít politizovať a sekuritizovať viditeľné prvky
inakosti a rozpoznateľné „cudzie“ identity. Príznakovými slovnými spojeniami sa stali „hrozba migrácie“ a „stret civilizácií“. Hoci
je migrácia prirodzeným procesom sprevádzajúcim ľudstvo celú
históriu a akokoľvek vágne vymedzené sú stretávajúce sa civilizácie, predsa len mali na kolektívne mechanizmy interpretácie značný účinok a povzbudzovali sekuritizáciu. Ako spomaľujúce faktory sekuritizačného procesu pôsobili resuscitácia Európy po pokuse o samovraždu počas druhej svetovej vojny (motivované v termínoch viny a morálneho konania) a rastúca potreba imigrantov
(motivovaná predovšetkým ekonomicky).
Sekuritizácia síce nebola zatiaľ úspešná, no mala nepríjemné
vedľajšie účinky. Inakosť prúdiaca dovnútra spoločnosti bola izolovaná a neintegrovaná. Identity hostiteľa a hosťa boli vymedzené a oddelené. Odcudzenie a bolesť, ktoré v čase dynamického
vývoja zdieľalo celé spoločenstvo30 a nemožnosť identifikácie
hosťa s identitou hostiteľa spôsobili prehĺbenie rozdielov, rast
xenofóbie a narušenie aj tak krehkej integrity vzájomných vzťahov. Bolesť, ktorá reakciu vyvolala, bola síce poukázaním na vinníkov a ich verbálnym obetovaním na chvíľu utíšená, no jej príčiny pretrvali. Skutočnému jednaniu s dôsledkami, nieto ešte s príčinami spoločenských zmien sa nedostalo patričnej pozornosti
a možné nástroje riešenia sa stali ťažšie použiteľnými. Možná
prirodzená kompenzácia problému zníženej pôrodnosti imigrá-

1

30Spoločenstvo

v zmysle súhrnu všetkých identít – pozn. aut
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31Jedna z príčin vzniku a rýchleho šírenia totalitných
ideológií na začiatku dvadsiateho storočia. Všetky vzniknuté totalitárne –izmy (leninizmus, stalinizmus, fašizmus, nacizmus, atď.) možno
chápať ako vzájomne interagujúce reakcie na krízu „buržoáznej demokracie“. Nacizmus a boľševizmus možno
tiež chápať ako dva vzájomne sa zrkadliace póly tejto
reakcie – nacizmus predstavuje iracionálny a boľševizmus racionálny pól. Oba
póly pritom zásadne odmietajú akékoľvek priznanie vzájomnej podobnosti. „Složitý
a zvláštní na zrcadlení bolševismu a nacismu je fakt, že
všechny zrcadlové obrazy
zásadně odmítají přiznat, že
se zrcadlí. Jejich cílem je
proto zničení všech zrcadel
v systému zrcadlení“ [1, s. 29].
Viac viď napr. [16].
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ciou sa tak začala javiť ako problematická a začali vznikať rôzne
mýty o „neochote“ nositeľov niektorých identít integrovať sa. Namiesto riešenia problému integrácie vznikali na neúspech odsúdené vízie o zatváraní hraníc. Namiesto racionálneho a preventívneho riešenia drogového problému a problému násilnej kriminality nastal príklon k represívnym opatreniam, ktoré navyše kvôli silnejúcej xenofóbii mali na najnižšej úrovni mnohokrát diskriminačný charakter. Namiesto adresného jednania s problémami v oblasti rodiny začala bujnieť od reality a histórie odtrhnutá
snaha o vymedzenie nemennej podstaty našej spoločnosti.
Problémy, ktorými európske krajiny v posledných rokoch prešli
vo vzťahoch hostiteľskej a hosťujúcej identity, ukazujú na obrovský rozdiel medzi deklarovanou toleranciou a realitou. Izolácia
„cudzích“ identít v getách a ich súbežná sekuritizácia vedú k antiintegrácii a v konečnom dôsledku pôsobí ako katalyzátor xenofóbie. Agresívne výroky voči imigrantom a odlišným kultúram či
náboženstvám, ich sekuritizácia a pokusy o negatívne vymedzenie hostiteľskej identity majú neblahé dôsledky pre psychológiu
spoločenstva. Nedávne udalosti vo Francúzsku či Holandsku
ukazujú, že vedú k zníženiu bezpečnosti. Významným činiteľom
tu nie je pritom len vyostrenie vzťahov identít, ale aj narušovanie
deklarovaného hodnotového systému, jeho následná degradácia
a mutácia. Ako ukázali príklady vzniku a rozšírenia totalitných
ideológií v spoločenskej kríze, ktorá vzišla o. i. z nesúladu medzi
deklarovanými hodnotami a praxou, takáto mutácia spoločnosti
môže mať veľmi neblahé dôsledky31. Spoločnosť, resp. štát tak
opäť nerieši problémy vyplývajúce z vývoja, ale naopak ich prehlbuje a pridáva k nim nové.

Namiesto záveru
Primárnou úlohou štátu je poskytnúť svojim občanom bezpečnosť. Úlohou politických elít poverených správou štátu je pristupovať k otázkam bezpečnosti s vážnosťou, ktorá im prislúcha.
Komplexný prístup k bezpečnostnému sektoru, ktorý zahŕňa
všetky sféry pôsobenia človeka, prináša „novú“ zodpovednosť.
Je ňou zodpovednosť preukazovať úctu a rešpekt voči identite
človeka a všetkým jej neodmysliteľným súčastiam, vrátane náboženstva. Bez nich nemožno nikdy uspokojivo vyriešiť problémy
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stretu identít a bezpečnostnej dilemy spoločenského sektora. V informačnej dobe túto zodpovednosť predstavuje uvedomenie si
sily slov a ich významov.
Sekuritizácia náboženstva sa stala katalyzátorom rastu skutočností, ktoré ju vyvolali, dokonca tých najviditeľnejších a najviac
skloňovaných: náboženského extrémizmu a prejavov nábožensky
motivovaného násilia. Živelná sekuritizácia neodmysliteľných častí
ľudskej identity vedie k degradácii bezpečnosti a prehlbovaniu
spoločenskej nestability. Zneužívanie podvedomého strachu z inakosti a jeho rozmieňanie na politický kapitál otvára Pandorinu
skrinku spoločnosti a vypúšťa z nej to, čo v kolektívnej pamäti
ľudstva zanechalo mnohé krvavé odtlačky32. Keďže sú problémy
spoločenskej bezpečnosti veľmi komplikované a viažu sa na mnohokrát nie príliš prebádané kúty existencie jedinca a spoločenstva,
vyžadujú si široký a interdisciplinárny prístup. Ich pálčivosť dokonale vyjadruje dlhodobo sa zvyšujúci podiel konfliktov vnútroštátneho charakteru, rast eminencie neštátnych aktérov, ako aj katastrofálne dôsledky tých najničivejších stretov identít. Preto je
nutný ich ďalší výskum a dôsledná implementácia jeho poznatkov do všetkých sfér spoločnosti.

Implikácie pre Slovensko
SR čelí výzvam stretu identít, či sa jedná o „rómsku problematiku“, rasovo motivované násilie a potenciálny nárast imigrácie, alebo naše aktivity v muslimskom svete. V našej kolektívnej
pamäti je i podiel a vina na jednom z najextrémnejších stretov.
Zhodnotenie bezpečnostnej dilemy spoločenského sektora hovorí, že je nutné prijať nové súbory opatrení, ktoré umožnia koexistenciu a dialóg namiesto stretu. Ich implementácia musí ísť
ruka v ruke so zodpovedným prístupom politických elít. Tie si
musia byť vedomé svojej zodpovednosti a nebezpečenstva plynúceho zo zneužitia krátkodobého mocenského potenciálu vojnovej rétoriky vo vzťahu k menšinám33. Nemožno povedať, že
by sa Slovensku konanie bez dôkladného zváženia bezpečnostnej
dilemy spoločenského sektora vyhlo – zatiaľ sa nám skôr vyhol
záujem imigrantov.
Zodpovednosť v tomto smere má aj občan, ktorý je finálnym
arbitrom úspešnosti sekuritizácie a rozhoduje, či prijme krátkodo-

1

32Touto

vetou autor príspevku dospel k reálnej hrozbe,
ktorá na nás číha do budúcnosti. Miesto toho, aby sme
pokračovali v sekuritizácii
náboženstva a identít s ním
spojených, mali by sme naň
hľadieť ako na niečo pozitívne a skúmať možnosti zapojenia migrantov do hostiteľskej spoločnosti prostredníctvom neho a prostredníctvom lepšieho pochopenia
jeho hodnôt. Tie sa navonok
môžu zdať iné, avšak vo svojej podstate sa často stotožňujú s tými najzákladnejšími
hodnotami hostiteľskej spoločnosti – pozn. oponenta
(Abdulwahab Al-Sbenaty).

33Xenofóbne výroky slovenských nacionalisticky orientovaných politikov smerom
k Rómom či iným minoritám sú priam notoricky známe. V prípade výrazne menšinových politických subjektov sú asi nutným folklórom
každej pluralitnej krajiny, no
v prípade vysokých predstaviteľov parlamentných strán
sú neprípustné a škodlivé.
Netreba pritom zdôrazňovať, že tieto výroky neslúžia
inému účelu, ako je získanie
politickej podpory, a to bez
ohľadu na ich možnú cenu
v dlhodobom horizonte –
pozn. aut.

635

1

34Zakorenenú nedôveru voči
(viditeľným) imigrantom prerastajúcu až do xenofóbie
možno na najnižšej úrovni
ilustrovať rasovými útokmi,
na vyššej napr. príkladom
priebehu a výsledku pokusov
muslimskej obce o získanie
povolenia na stavbu mešity
v SR, nechuťou zmeniť nie
príliš pružný systém registrácie cirkví, alebo stratégiou
„zatvorenej náruče“ SR voči
žiadateľom o azyl. To všetko
aj napriek ich nízkemu počtu
– pozn. aut.
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bé výhody za cenu dlhodobého nebezpečenstva. Okamžité jednanie so symptómami problému ich môže síce na chvíľu eliminovať, no nejednanie s príčinami v dlhodobom horizonte (a po úspešnej sekuritizácii) hrozí prepuknutím v ešte väčšom rozmere.
V rovine praktických opatrení je potrebné zásadne prehodnotiť našu imigračnú, azylovú a integračnú politiku. Predtým, ako
budeme nútení reagovať na problémy, ktoré prináša odliv mozgov a demografický prechod, je ale potrebné spoločnosť pripraviť na spolužitie viacerých identít34. Vhodným čiastkovým opatrením v rámci tejto prípravy je širšia a cielená aplikácia humanitárnej klauzuly u azylantov a politikou „otvorenej náruče“ u migrantov, ktorí môžu našu spoločnosť uberajúcu sa smerom k znalostnej ekonomike obohatiť. Systém imigrácie a integrácie musí byť
organicky prepojený so systémom výchovy a vzdelávania a klásť
dôraz na toleranciu a prevenciu stretu identít.
Vo vzťahu k náboženstvu a iným kolektívnym identitám je
nutné zachovať opatrnosť a odstup silových zložiek, predovšetkým ozbrojených síl. Problémy náboženského extrémizmu a najmä jeho prevencie by nemali spadať pod kompetenciu ozbrojených síl, ktoré na jemné a opatrné zásahy do tkaniva spoločenských vzťahov nie sú uspôsobené. Tomu treba prispôsobiť aj
naše účinkovanie v krajinách, kde sa stávajú naše ozbrojené zložky súčasťou takéhoto stretu. Na riešenie problémov spoločenského sektora je nutné používať zvláštne nástroje mäkkej bezpečnosti civilného, resp. spravodajského a nesekuritizujúceho charakteru, ktoré budú mať dôkladné znalosti o stretávajúcich sa identitách, ich zapojenie nevyvolá ďalšiu eskaláciu napätia, budú pracovať v úzkej súčinnosti s humanitárnymi, rozvojovými a ekonomickými aktivitami a pod ochranou ozbrojených síl.
Čo sa však týka extrémnych stretov, ktoré už prepukli a vrcholia v masovom vyvražďovaní (napríklad darfúrska genocída), je
morálnym imperatívom a medzinárodnoprávnym záväzkom pre
všetky civilizované krajiny rezolútne zasiahnuť a zastaviť ich.
Z hľadiska malej krajiny ako Slovensko je to zároveň možnosť,
ako si zaručiť vlastnú existenciu utužením kľúčových, no nie práve dôsledne dodržiavaných uzlov medzinárodného práva, akými
sú Konvencia proti genocíde a tzv. Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu.
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Úvod
Politické udalosti v oblasti užšieho Stredného východu v roku
2005 a v prvej polovici roka 2006 úzko súvisia s naštartovanými
demokratizačnými procesmi, ktorých sprievodným javom sa stali
výrazné volebné úspechy islámistických hnutí. Analytici sa však
rozchádzajú v názore, či ich mocenské ašpirácie sú hrozbou alebo
prínosom. Islámistické skupiny sa totiž stali stelesnením islámskej
hrozby nielen pre Západ, ale aj pre samotné arabské režimy. Na
jednej strane islámistické organizácie predstavujú určitý destabilizačný prvok regionálnej bezpečnosti a svetového mieru, na strane
druhej sú však považované za prijateľnú alternatívu skorumpovaných režimov v arabských štátoch a za sľubný element pre dovŕšenie politických reforiem [3, s. 1]. Tento príspevok má za cieľ
priblížiť politickú činnosť islámistických skupín a poukázať na
skutočnosť, že represívna politika režimov prispieva k väčšej
miere radikalizácie týchto hnutí, a že ich násilné tendencie sú
minimalizované prostredníctvom ich integrácie do politického systému jednotlivých krajín.
„Skutočné obavy vzbudzujú predpoklady, že ak sa islámistické
politické subjekty dostanú k moci prostredníctvom demokratických volieb, zavedú nedemokratický a netolerantný režim...“.
[4, s. 37] Ich záväzky voči demokratickým reformám a pluralizmu
sa podľa niektorých názorov obmedzujú len na obdobie boja
o moc a sú len falošnými sľubmi. Vo svojej podstate totiž demo639
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kracia odporuje všetkému, čo súvisí s ideológiou militantných
islámistov. [6, s. 45] Analytici práve v tejto súvislosti upozorňujú
na potrebu rozlišovať medzi militantnými a umiernenými islámistickými hnutiami. Súčasne v záujme napredovania demokratizácie
presadzujú dialóg práve s umiernenými organizáciami, ktoré prijali demokratické pravidlá. [5]
V súvislosti so značnými volebnými úspechmi islámistov sa bude budúcnosť a bezpečnosť celého regiónu odvíjať od toho, do
akej miery sa ich hnutia etablujú v reformujúcich sa politických
systémoch. Zatiaľ čo Muslimské bratstvo v Jordánsku bolo plne
integrované, o miere integrácie Bratstva v Egypte bude rozhodovať súčasný Mubárakov režim. Pričom politický potenciál Hnutia islámskeho odporu sa bude dať predpokladať na základe politických skúsenosti a úspechov militantného libanonského hnutia
Hizballáh, ktoré rovnako ako palestínske hnutie Hamás vychádza
z ideológie a cieľov islámskej revolúcie v Iráne.

Jordánska skúsenosť
V roku 1989 došlo v Jordánsku k politickej liberalizácii, ktorá
umožnila islámistickým zoskupeniam podieľať sa na politickom
procese. V prvých slobodných voľbách po vyše dvadsiatich rokoch
získali islámisti reprezentovaní Muslimským bratstvom (MB), resp.
Frontom islámskej akcie (FIA) a nezávislými islámistami až 34 poslaneckých kresiel. To vyvolalo obavy kráľovského rodu Hášimovcov, že miera islámizácie spoločnosti prekročí prijateľnú hranicu.
Deväťdesiate roky v Jordánsku sa z týchto dôvodov niesli v duchu
pozastavenia liberalizačných reforiem s jasným cieľom predísť
rozmáhajúcemu sa vplyvu islámistov. Odpoveďou islámistov bol
bojkot parlamentných volieb v roku 1997. FIA sa do volebného
procesu opätovne zapojil až vo voľbách v roku 2003 po nástupe
nového kráľa Abdulláha II. [8, s. 37]
Muslimské bratstvo v Jordánsku nikdy nefigurovalo ako politická strana, ale ako sociálna organizácia. Jordánska vláda našla
v MB protiváhu populárnej Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) a jeho činnosť preto tolerovala. Bratstvo sa na oplátku zapájalo do politiky výlučne v súlade s požiadavkami režimu.
Postavilo sa do pozície hnutia zastupujúceho väčšinových Palestínčanov v jordánskej spoločnosti, pričom sa snažilo zdiskredito640
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vať OOP. Podľa MB sa sekulárna OOP svojou taktikou ozbrojeného boja stala príčinou súženia palestínskej časti jordánskej populácie. Jordánskemu režimu sa teda podarilo zbaviť sa militantných palestínskych organizácií a zároveň minimalizovať vplyv islámistov, keďže pôsobnosť MB sa pohybovala v medziach stanovených vládou.
Po úspešnom vylúčení militantných organizácií, ktoré sa často
spájali s pôsobením palestínskych skupín, sa na čelo odboja proti
režimu postavila FIA. Jordánska skúsenosť však ukazuje, že tento
odpor politických subjektov proti vláde nemal násilnú podobu,
ale udržiaval sa na úrovni politickej debaty a opozičných aktivít.1
Po novembrových samovražedných útokoch na tri hotely v Ammáne, ktoré uskutočnila Zarkávího odnož al-Káidy, jordánska
vláda prijala opatrenia v boji proti militantným formám islámizmu.
Vyvolala tak obavy umiernených islámistov (MB a FIA), že tieto
bezpečnostné opatrenia budú namierené aj proti nim. Muslimské
bratstvo a jeho politická vetva Front islámskej akcie sa preto usilujú o posilnenie svojho politického postavenia, pričom ich snahy sú
podporované nedávnymi volebnými úspechmi islámistov v Egypte
a v Palestínskej samospráve.

Represívna politika Egypta
Muslimské bratstvo v Egypte dlhodobo pôsobilo ako ilegálna opozícia používajúca v boji proti vládnemu režimu aj násilné metódy.
Počas prezidentského obdobia Gamala Násira sa vláda opierala
o tvrdé represie ako jediný prostriedok odstránenia islámskej hrozby. Jeho nástupca Anwar as-Sádát sa naopak pokúsil o integráciu
islámistov do politického systému, ale uvoľňovanie pomerov vzápätí vystriedalo zatýkanie islámistov z radov MB. Takáto nevyspytateľnosť charakterizovala aj nasledujúci režim Husního Mubáraka.
V roku 1984 Mubárak povolil účasť MB na parlamentných voľbách v zastúpení iných politických strán, ktorého výsledkom bolo
okrem iného aj odsunutie radikálnych skupín na okraj politického
spektra. Významný francúzsky odborník Gilles Kepel v tejto súvislosti poznamenáva, že represie zo strany režimu automaticky označovali MB puncom mučeníctva a zvýhodňovali jeho postavenie
v spoločnosti. Pozastavenie týchto represií ich pozíciu paradoxne
oslabilo.

1Zmena

tejto praxe sa nedá
predpokladať vzhľadom na
to, že jordánske MB ani FIA
nemajú svoje militantné odnože – pozn. aut.
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V súlade s týmto názorom mnohí experti argumentujú v prospech začlenenia islámistických skupín do politického systému
a poukazujú na fakt, že prenasledovanie a represie proti islámistickým organizáciám zvyšujú mieru ich militantnosti. [2, s. 27]
Udalosti deväťdesiatych rokoch v Egypte túto domnienku len
potvrdzujú. V dôsledku pozastavenia liberalizácie a obnovenia
represií proti islámistom v tomto období sa viditeľne zvýšil počet
konfrontácií s vládnym režimom [9, 1].s. 71] Zatiaľ čo v rozmedzí
rokov 1970 až 1989 bolo zaznamenaných 143 incidentov medzi
islámistami a vládou, v rokoch 1992 až 1997 sa odohralo viac než
740 krvavých stretov. K upokojeniu situácie došlo až v období
reforiem, keď režim opätovne umožnil MB účasť na voľbách
pod záštitou legálnych politických strán. V minuloročných egyptských voľbách však MB už nevytvorilo koalíciu so žiadnou opozičnou stranou a jeho reprezentanti vystupovali ako nezávislí kandidáti. V tomto ohľade môžeme posledné voľby roku 2005 považovať za otvorenejšie v porovnaní s minulými. Represie a násilie,
ktoré nasledovali počas druhého a tretieho kola volieb, k uvoľneniu napätia určite neprispeli. Avšak reakcia islámistov a zatýkaných členov hnutia MB v týchto parlamentných voľbách nezískala podobu násilností.
V súčasnosti sa nedá jednoznačne povedať ako sa Mubárakov
režim vysporiada s volebným úspechom islámistov. Integrácia
MB do politického systému podľa vzoru jordánskeho kráľovstva
zostáva otáznou.

Politický pragmatizmus?
Rozhodujúci vplyv na usporiadanie vzťahu umiernených islámistov s egyptskou vládou a na možnosti posilnenia pozície MB
a FIA v Jordánsku bude mať Islámske hnutie odporu, ktoré si
v januárových parlamentných voľbách v Palestínskej samospráve
pripísalo ohromujúce víťazstvo nad sekulárnym hnutím Fatáh.
Islámske hnutie odporu známe ako Hamás (Harakat al-Muqawama al-Islámíja) patrí k organizáciám, ktoré sú na zozname
teroristických skupín. Napriek tomu je však dôležité zamerať sa
tiež na fakt, že toto hnutie má okrem militantných zložiek aj svoju
politickú vetvu. Záujem hnutia o účasť na politickom procese
síce nedokazuje jeho záväzky voči demokracii, ani nesľubuje pod642
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poru demokratickej reformy, a už vôbec z neho nesníma vinu za
násilné útoky páchané v predchádzajúcich rokoch. V každom prípade ho ale odlišuje od iných militantných skupín, ako je napríklad Islámsky džihád. Podobne ako libanonské islámistické hnutie Hizballáh, aj Hamás ukázal ochotu rešpektovať pravidlá politického procesu. Vďaka tomu, že si Hamás zvolil cestu politických a sociálnych aktivít na úkor násilností, víťazstvom v posledných parlamentných voľbách „zozbieral úrodu“ svojej konštruktívnej práce. Napriek tomu, že Hamás nepatrí v súčasnosti medzi
umiernené islámistické hnutia, výhra vo volebnom procese dáva
prísľub smerovania jeho radikálnej politiky k politike pragmatickej podľa príkladu libanonského Hizballáhu. Keďže sa Hamás
ani Hizballáh nevzdali násilia, na rozdiel od umiernených islámistov akými sú MB v Jordánsku, ich účasť na politickom procese sa
nesmie zamieňať za jednoznačnú podporu demokracie a právneho poriadku. [5]
Ideologický sused hnutia Hamás, libanonský Hizballáh, ktorý
sa úspešne zúčastňuje volebných procesov od roku 1992 [5], sa
zatiaľ netešil rovnako výhodnému postaveniu, aké má v súčasnosti palestínske hnutie a predstavoval len jednu z viacerých častí
politického spektra v Libanone. Práve z toho dôvodu, že kontroloval len približne 10 % politickej sféry, Hizballáh musel a napokon aj dokázal podriadiť svoje ideologické ciele pragmatickej
politike. Bol nútený vyjednávať a prijímať kompromisy so svojimi politickými protivníkmi. Zohrávaním kľúčovej úlohy v odpore
proti izraelskej okupácii južného Libanonu a organizovanou činnosťou si Hizballáh vyslúžil meno vplyvnej politickej strany. Hnutie využívalo odpor proti Izraelu na zvýšenie svojej politickej prestíže, čím si v dlhodobej časovej perspektíve upevnilo svoje postavenie v Libanone. Ich ochota vyjednávať a vytvárať politické
aliancie prispeli k rozšíreniu odlišného obrazu o hnutí, ktoré nie
je len výlučne militantnou organizáciou, ale stabilným elementom
v libanonskej politike, plne integrovaným v politickom systéme.
[7, s. 148 – 156]
Podobné predpoklady o schopnosti Hamásu viesť pragmatickú politiku sa množia aj na území Palestínskej samosprávy. Zisk
76 zo 132 poslaneckých mandátov v Palestínskej samospráve pripravil Hamásu pôdu pre širokú a zodpovednú politickú úlohu
vedenia krajiny. Čiastočne pritom vládne presvedčenie, že Hamás
sa pod ťarchou zodpovednosti za spravovanie krajiny umierni.
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Ak totiž plánuje uskutočniť svoje politické ciele, musí udržať
kľud zbraní a pretrhnúť svoje záväzky s militantnými organizáciami ako Islámsky džihád.

Záver
Vzhľadom na to, že militantné islámistické hnutia nie sú viazané
demokratickými pravidlami a ich zámerom je presadiť islámsku
koncepciu štátu, niektorí analytici upozorňujú na výhradne inštrumentálne zneužitie politiky zo strany týchto skupín. V tomto
bode však nesmieme opomínať zásadné rozdiely medzi umiernenými a militantnými skupinami islámistov.
V prípade, že islámistické hnutia získajú širší podiel na moci,
nebudú sa môcť spoliehať na imidž mučeníkov. [2, s. 27]. Sociálne a ekonomické problémy konkrétneho štátu sa totiž výrazne
podpíšu pod ich agendu. Schopnosť splniť očakávania obyvateľov v politickej a ekonomickej oblasti sa bude vyžadovať tak
od islámistov, ako aj od všetky politických subjektov. [4, s. 38]
V záujme rozšírenia politických aliancií a upevnenia svojej pozície
budú musieť brať do úvahy stanoviská politických protivníkov.
Viesť umiernenú a pragmatickú politiku sa pre islámistov stane
nevyhnutnosťou. Za týchto okolností sa dá predpokladať, že
náboženský aspekt bude zohrávať v ich politike druhoradú úlohu. Kľúčová bude ich spôsobilosť pre strategické kalkulácie v politike. [4, s. 34]
Zásadný vplyv na formu politiky islámistov bude mať aj ochota jednotlivých režimov začleniť tieto hnutia do politického systému. Vyššie spomínané represie štátu, ktoré sa striedali s uvoľňovaním politických pomerov v krajinách, prispievali k radikalizácii islámistických hnutí. Podobne aj ilegalita už raz tolerovaných opozičných síl bude viesť k radikálnejším programom týchto organizácií [2, s. 19]. Vylúčenie islámistov zo zápasu o moc
v štáte a represie proti nim im jednak pomáhali zbaviť sa zodpovednosti za riešenie každodenných otázok, a zároveň islámistom vytvárali priestor pre ospravedlnenie násilnej politiky. Na
základe vzťahov egyptských vlád a islámistov môžeme povedať,
že násilie, tak charakteristické pre tieto skupiny, bolo sčasti pripisované represívnej politike režimov [2, s. 28]. Všeobecné pravidlo teda poukazuje na fakt, že čím viac sa tieto hnutia priblížili
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k šanci podieľať sa na moci, tým pragmatickejšie sa javil ich program. Väčšie obavy by preto mohli vzbudzovať súčasné režimy,
ktoré represiami zabraňujú politicky aktívnym islámistom angažovať sa na rozhodovacom procese v štáte.

Implikácie pre Slovensko
Závery z tohto príspevku pre Slovensko sa pohybujú v teoretickej a praktickej rovine. V prvom prípade by sa slovenská akademická obec mala zapojiť do celosvetovej diskusie o problematike
islámistických hnutí a o ich politickom potenciáli z dôvodu naliehavosti týchto otázok v súčasnosti.
V praktickej rovine by si mala Slovenská republika pripraviť
vlastný koncept jednania s krajinami, v ktorých sa ukazuje výrazný vplyv týchto hnutí a s ich predstaviteľmi, a to aj napriek záväzkom, ktoré Slovensko zdieľa voči medzinárodným štruktúram, ktorých je členom. Takto by mohla Slovenská republika prispieť k rozšíreniu diskusie o spôsobe rokovania s islámistami na
medzinárodnopolitickej úrovni a poukázať na nové aspekty vysporiadania sa s fenoménom islámistických hnutí. V neposlednom
rade by malo Slovensko stále aktívnejšie pracovať na rozširovaní
a zlepšovaní vzájomných vzťahov s arabskými krajinami prostredníctvom diplomatickej činnosti.
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NA PRÍSPEVOK

Politický Islám: integrácia islámistov do politického
systému
Abdulwahab AL-SBENATY
Z hľadiska vymedzenia problému je zapájanie sa islámistických
hnutí do politického života významný faktor, ktorý by mohol v budúcnosti ovplyvniť politické dianie a stabilitu mnohých krajín v regióne. V tomto smere sa výber danej témy zdá byť podstatný aj
z hľadiska budúcich bezpečnostných a zahraničnopolitických záujmov Slovenska.
Úvod príspevku je veľmi nahustený a obsahuje množstvo pojmov, ktoré by bolo potrebné bližšie definovať. Ide napríklad o pojmy ako sú islámistické hnutie, islámistické skupiny, islámska hrozba, arabské režimy. Pri odborných analýzach by sa mal autor vyhnúť používaniu pojmov, ktoré sú obľúbené v médiách a ktoré používajú niektorí autori, ako je napríklad pojem „islámska hrozba“.
Termín evokuje predstavu o akejsi celosvetovej hrozbe prameniacej z islámskeho náboženstva, alebo z muslimov na celom svete.
Ak sa príspevok sústredil na analýzu tzv. islámistických hnutí, je
vhodné, aby na začiatku vymedzil pojem „islámistické hnutie“. Rovnako sa domnievam, že by bolo potrebné vymedziť pojem „umiernení islámisti“, atď. Podotýkam, že z pohľadu rôznych autorov sa
môže obsah týchto pojmov viac či menej líšiť.
V úvode chýba aj stručné uvedenie celkového vývoja a formovania toho, čo sa označuje ako islámistické hnutia – aby mal
čitateľ možnosť sledovať celkový vývoj zapájania sa týchto hnutí
do politického života.
Podobne je to tiež s používaním definícii ako „užší Stredný
východ“. Ide o definíciu, ktorá bola použitá v predchádzajúcom
vydaní Panorámy. Neodporúčal by som ju však používať z dôvodu, že v arabskej terminológii sa nenachádza a zavádzanie podobných definícii by mohlo spôsobiť zmätok a nesúlad, najmä v prípade prekladov z a do arabského, diskusií a stretnutí. Domnievam
sa, že by sa tu mala používať terminológia uznávaná najmä v oblastiach, ktorých sa analýza týka.
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Príspevok sa orientoval na analýzu určitého politického stavu
bez toho, aby sa hlbšie zaoberal ideologickým základom toho, čo
sa dnes nazýva „islámistickými skupinami alebo hnutiami“. Vyplýva to aj z názoru na úvode príspevku, ktorý autorka prezentovala a ktorý sa stal neskôr aj určitým základom pre kapitolu Implikácie pre Slovensko. Autorka uviedla: „Na jednej strane islámistické organizácie predstavujú určitý destabilizačný prvok regionálnej bezpečnosti a svetového mieru, na strane druhej sú však
považované za prijateľnú alternatívu skorumpovaných režimov
v arabských štátoch a za sľubný element pre dovŕšenie politických
reforiem“. V celom príspevku však nenachádzame odpoveď na
otázku, pre koho sú tieto organizácie priateľnou alternatívou. Uvádza sa pritom názor, že záväzky týchto hnutí voči demokratickým
reformám a pluralizmu sa obmedzujú len na obdobie boja o moc
a sú len falošnými sľubmi.
Autorka tým, že prijala definíciu tzv. užšieho Stredného východu, vsunula do analyzovanej problematiky dva prvky s odlišnými
parametrami vzniku. Podklad, účel, prostredie, a teda aj podmienky, v ktorých vznikli islámistické hnutia v Libanone a Palestíne, sú
odlišné od podmienok vzniku hnutí v Jordánsku a Egypte. Kým
v Jordánsku a Egypte sa tieto hnutia vyvíjali s cieľom zmeniť
formu vlády a neskôr zosadiť vládnuce režimy, v Libanone a Palestíne vznikli tieto hnutia ako hnutia odporu bojujúce za oslobodenie krajiny od okupantov. Preto možno pozorovať, že politické
ciele hnutia Hamás sú zamerané na pokračovanie v procese budovania nezávislosti a vlastného štátu, kým politické ciele Muslimského bratstva (MB) sú zamerané na zmenu politického charakteru existujúceho štátu.
Pri jordánskej skúsenosti autorka hodnotila MB a Front islámskej akcie ako umiernených islámistov. Tu by bolo namieste sa
držať opatrnosti pri hodnotení. Aj keď je vývoj týchto hnutí
v každej krajine niečím odlišný, stále tu ostáva spoločný ideologický základ.
Hodnotiť zvýšenie kredibility islámistických hnutí v Egypte
u obyvateľstva represáliami páchanými systémom na ich členoch
nie je úplne kompletné. Tieto hnutia čerpajú svoje postavenie
v spoločnosti a potom aj v politickom živote z dvoch základných
problémových oblastí. Ide o oblasť korupcie a klientelizmu
v štátnom aparáte a verejnom živote a o oblasť sociálnu: snažia sa
zaplniť medzery tam, kde štát neplní svoju úlohu.
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V závere príspevku sa zasa dostávame k nevyjasneným pojmom, keď sa spomína islámska koncepcia štátu. Čo ale islámska
koncepcia štátu z pohľadu autorky znamená ?.
Príspevok sa zmieňuje viackrát o tom, že „zapojenie islámistických hnutí (niekedy označované ako skupiny) do politického
procesu postaví tieto skupiny do pozície, že budú musieť plniť
ciele, ktoré presadzovali v predvolebnom boji a budú musieť
akceptovať a brať do úvahy stanoviská politických protivníkov“.
Toto konštatovanie sa objavuje aj v závere príspevku. Otázka ale
znie, čo zaručuje, že v momente, keď sa tieto hnutia dostanú
k moci, nepodniknú kroky, ktoré obmedzia už čiastočne zabehnuté demokratické inštitúty a procesy v krajine a nenastolia diktatúru jednej ideológie, strany, alebo osoby. Domnievam sa, že hodnotenie islámistických skupín by nemalo vychádzať len z príp.
tureckej skúsenosti, ale napríklad aj zo skúsenosti afganskej.
Autorka ďalej v závere konštatuje, že „zásadný vplyv na formu
politiky islámistov bude mať aj ochota jednotlivých režimov začleniť tieto hnutia do politického systému“. Zároveň konštatuje,
že „vylúčenie islámistov zo zápasu o moc v štáte a represie proti
nim im jednak pomáhajú zbaviť sa zodpovednosti za riešenie
každodenných otázok a zároveň islámistom vytvárajú priestor pre
ospravedlnenie násilnej politiky“. Ďalej dodáva, že „väčšie obavy
by mohli vzbudzovať súčasné režimy, ktoré represiami zabraňujú politicky aktívnym islámistom angažovať sa na rozhodovacom
procese v štáte“. Zo záveru a z implikácií pre Slovensko je jasné,
že autorka sa prikláňa k oveľa väčšiemu zapojeniu sa islámistických hnutí do politického života v spomínaných krajinách. Znova
nám tu chýba charakteristika ideologického základu týchto hnutí,
aby čitateľ mohol posúdiť, či je takýto záver ten najvhodnejším
riešením súčasnej situácie.
Pri implikáciách pre Slovensko autorka uvažuje nad tým, že by
sa mala SR viac zapájať do celosvetovej diskusie o problematike
islámistických hnutí. Domnievam sa však, že realizácia takejto
myšlienky bude v prvom rade závisieť od toho, či bude Slovensko schopné vytvoriť si odborné kapacity, ktoré by dokázali pochopiť a analyzovať celý proces vzniku týchto hnutí, ich ideologický podklad, vytvoriť klasifikačnú metódu na ich roztriedenie
a zaradenie a odborne prezentovať závery.
Ďalšie odporúčanie pre Slovensko spočíva v „zlepšení vzťahov
s arabskými krajinami, ale zároveň aj s islámistickými hnutiami
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a rozšírenie diskusie o spôsobe vyporiadania sa s nimi“. Najväčší
problém v takomto prístupe sa však javí v tom, že na to, aby Slovensko zohralo významnejšiu úlohu v podobnom dialógu, musí
mať dostatočnú akceptáciu u oboch strán. Takáto akceptácia sa
rodí dlhoročnými dobrými stykmi na mnohých úrovniach. Zahraničná politika Slovenska sa ale za posledné dve desaťročia
orientovala skôr na západ než na východ a tým stratila mnohé
ťažko vydobyté obchodné aj politické pozície v regióne Stredného (Blízkeho) východu.
Nadviazať vzťahy s islámistickými hnutiami na jednej strane
a posilnenie vzťahov s arabskými krajinami, v ktorých tieto hnutia pôsobia, by sa malo udiať na základe uvedenej hĺbkovej analýzy. Slovenská diplomacia by mala mať dostatočné informácie
o tom, s kým má nadviazať vzťahy, a do akej hĺbky. Inak by sa
mohlo stať, že budeme označovaní za „nepriateľa“ politickými špičkami niektorých arabských krajín aj politickými predstaviteľmi
samotných islámistických hnutí. Súčasne je potrebné dbať na to,
aby sa spolu s nadviazaním stykov s islámistickými hnutiami neotvoril priestor na ovplyvňovanie miestnej komunity muslimov
žijúcich na Slovensku niektorými nezdravými ideologickými myšlienkami, na ktorých sú niektoré takéto hnutia postavené.
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Úvod
Organizovaný zločin podľa Bezpečnostnej stratégie SR predstavuje priamu hrozbu pre SR. Jeho aktivity oslabujú integritu
štátu, ohrozujú funkčnosť, nezávislosť, ústavnosť a demokratický charakter jeho orgánov a finančných inštitúcií [3, s. 5]. Hromadiace sa skúsenosti policajných a bezpečnostných orgánov
potvrdzujú, že organizovaný zločin nie je uniformovaná armáda
protivníka, ktorá je dislokovaná mimo spoločnosti, ale naopak, je
to dobre maskovaná kriminálna sieť infiltrovaná v celej spoločnosti. V diverzifikovanej podobe je organizovaný zločin etablovaný do heterogénnej spoločenskej štruktúry, čo sťažuje jeho
identifikáciu ako zjavného subjektu bezpečnostnej hrozby. Vzhľadom na špecifický charakter tejto hrozby je veľmi dôležité lokalizovať prieniky organizovaného zločinu do jednotlivých sektorov
spoločnosti a analyzovať jeho interakcie na rôznych úrovniach
a v rôznych sférach spoločenského života.
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Prieniky organizovaného zločinu do vybraných
sektorov spoločnosti

1Afrika

je po Latinskej Amerike druhým regiónom s najvyšším počtom úmrtí spôsobených zbraňou a nesúvisiacich s vojnovými konfliktmi
(4,2 – 6,5 úmrtí zbraňou na
100 000 obyvateľov, čo predstavuje 18 % z celkového
počtu úmrtí). OSN odhaduje, že až 35 % zabití v Afrike
je spáchaných s použitím
zbrane [25, s. 23]. Prieskum
zbraní na africkom kontinente (The Small Arms Survey) z roku 2003 odhaduje,
že z približne 30 mil. zbraní
sa väčšina nachádza v rukách civilistov (79 %), v porovnaní s oveľa menším počtom zbraní v rukách armády
(16 %), polície (3 %) a vzbúrencov (2 %). Zatiaľ čo podstatná časť týchto zbraní je
importovaná zo zahraničia,
prinajmenšom 10 krajín v subsaharskej Afrike vrátane Kene, Tanzánie a Ugandy majú
domáce kapacity na výrobu
zbraní a streliva [25, s. 30].
Rovnako aj Senegal, Ghana,
Guinea a Nigéria vyrábajú
zbrane, ktoré sú najčastejšie
zneužívané na páchanie trestnej činnosti. Napríklad v nigérijskom meste Lagos je s použitím zbrane uskutočnených
až 28 % krádeží áut a 57 %
ostatných lúpežných prepadnutí (vrátane bankových
lúpeží). Zbrane sa využívajú
aj na veľmi sa rozmáhajúce
lúpeže pirátov v riečnych
plavebných trasách lodí prepravujúcich tovar a potraviny [25, s. 13].
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V kontexte metodologicky inšpiratívnej bezpečnostnej analýzy B. Buzana, O. Weavera a J. de Wilda môžeme hrozbu organizovaného
zločinu lokalizovať v piatich základných sektoroch: vojenskom, politickom, ekonomickom, spoločenskom, environmentálnom a zároveň identifikovať jej špecifické prejavy na medzinárodnej a regionálnej úrovni, úrovni jednotlivých štátov, vnútroštátnych skupín
a ľudských jedincov. V každom z týchto sektorov sa dajú vyčleniť
ďalšie parciálne sektory, v ktorých organizovaný zločin vyvíja svoje
aktivity, resp. oblasti do ktorých sa snaží etablovať, v ktorých hľadá
zdroje vysokých ziskov a minimálnu mieru rizika.

Vojenský sektor
Organizovaný zločin prejavuje záujem o vojenský sektor, v ktorom je referenčným objektom obvykle štát, spravidla z dvoch dôvodov. V prvom rade je tento sektor potenciálnym zdrojom vysokého zisku najmä z nelegálneho pašovania zbraní, vojenskej
munície a nebezpečného biologického, chemického a rádioaktívneho materiálu. Štruktúry organizovaného zločinu zohrávajú rolu
významného sprostredkovateľa a relevantného aktéra proliferácie
týchto komodít, ktoré sú osobitne žiadaným tovarom na ilegálnych trhoch.
V zornom poli organizovaného zločinu je z tohto dôvodu vojenská výroba, zbrojárske spoločnosti a súkromné firmy, ktoré sú
súčasťou vojenského priemyslu. Napriek tomu, že činnosť týchto spoločnosti podlieha licenčnej regulácii a štátnej kontrole, tzv.
„obchodníci so smrťou“ neustále zdokonaľujú spôsoby, ktorými
sa usilujú distribuovať zbrane rôznymi „okľukami“ do zakázaných rizikových oblastí. Z hľadiska proliferácie sa záujem organizovaného zločinu v súčasnosti koncentruje najmä na africký
kontinent, ktorý je známy najväčším pohybom zbraní a ich zneužívaním na akejkoľvek formy násilia (kriminalita, lúpeže, etnické
konflikty atď.)1. Zbrane sú predávané kriminálnym živlom často
s vedomím vládnych úradníkov. Za proliferáciou v mnohých prípadoch stojí mocenské úsilie štátov a ich orgánov, napr. spravodajských služieb, ako aj ciele teroristických skupín. Niektorí odborníci na organizovaný zločin začali hovoriť o tzv. „atómovej
mafii“, a to najmä v súvislosti s určitými štruktúrami obchodu
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s jadrovým materiálom a ďalším proliferačne relevantným tovarom z postsovietskeho priestoru [17, s. 15-16].
V druhom prípade je záujem organizovaného zločinu o vojenský
sektor spojený s participáciou na politickej moci a úsilím profitovať
zo spoločenskej nestability a vojenských konfliktov. Takéto mocenské ambície podľa Buzana majú najmä vojenské a polovojenské skupiny tzv. domobrany a milícií, ktoré boli vytvorené na obranu pred
údajným porušovaním individuálnych slobôd. Pokiaľ sa zrúti štátny
aparát ako v Afganistane, Juhoslávii či v niektorých kútoch Afriky,
„dostávajú zelenú domobrany, mafiánske združenia, klany a najrôznejšie zločinecké gangy“ [5, s. 66]. V minulosti to boli najmä známe
postavy srbského kriminálneho podsvetia, ktoré sa veľmi aktívne angažovali v konfliktoch v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a najmä
v Kosove, najčastejšie ako vodcovia a členovia polovojenských skupín. V dôsledku etnických čistiek v Kosove zasa získali politický azyl
v Európe popri tisíckach utečencov aj členovia albánskej narkomafie. Politická angažovanosť umožnila legalizovať viaceré kriminálne
aktivity (napr. obchod so zbraňami) predstaviteľom Kosovskej oslobodeneckej armády, ako aj viacerým radikálnym srbským nacionalistickým organizáciám s kontaktmi na organizovaný zločin.2
Úzke prepojenie medzi organizovaným zločinom a násilnými
ozbrojenými konfliktmi sa vo veľmi nebezpečnej podobe objavuje
v Afrike. Africkí lídri v deklarácii o mieri, bezpečnosti a demokracii
v Dar es Salaame upozornili na nasledujúce negatívne tendencie
kriminalizácie vojny [25, s. 24]. V posledných rokoch sa zmenil charakter vojny a veľa súčasných konfliktov je prepojených s kriminálnymi aktivitami organizovaného zločinu. Vzbúrenci a teroristi
v post-studeno-vojnovom období financujú svoje aktivity prostredníctvom kriminálnej činnosti. Rebeli, alebo dokonca vládne skupiny, pašujú extrahované komodity pre organizované zločinecké
skupiny výmenou za dodávky zbraní. Africké prírodné zdroje sa
tak stávajú prostriedkom prania špinavých peňazí teroristických a zločineckých skupín. Obnovu vojnou zničenej krajiny sprevádza nekontrolovateľný nárast kriminality taktiež kvôli dôsledkom, ktoré
táto vojna zanechala v psychike jednotlivcov, ale aj v celej štruktúre
spoločnosti. Dôkazom je skutočnosť, že v posledných piatich rokoch po skončení občianskej vojny vzrástol počet vrážd v týchto
krajinách až o 25 %.
Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré zvýšili kriminalitu v postkonfliktnom období v Afrike podľa OSN patria [25, s. 24]: psy-

3

2Najznámejšími postavami
v štruktúrach polovojenských gárd s kontaktmi na organizovaný zločin boli Arkan, ktorý viedol Srbskú dobrovoľnícku gardu (SDG)
a Giška (Srbské gardy). Do
priamej podpory kriminálnych aktivít srbských polovojenských jednotiek boli zapletení aj vysokí štátni úradníci, napr. vtedajší námestník ministra vnútra Radovan
„Badža“ Stojičič, blízky dôverník S. Miloševiča (neskôr
bol zastrelený) a F. Simatovič, zástupca riaditeľa tajnej
polície J. Stanišiča. Srbský
organizovaný zločin mnohými praktikami prešiel aj do
post-miloševičovského obdobia (napr. vražda Z. Djindjiča) – pozn. aut.
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chická trauma (traumatické zážitky z násilia obetí aj útočníkov)3;
humanitárne katastrofy a presídlenia (vojny doslova „kŕmia“ násilie a organizovaný zločin, nútená migrácia a presuny obyvateľov
sú zdrojom nových konfliktov); pokračujúce používanie negatívnych vojenských praktík získaných počas vojny („vzdelávanie“
mladých ľudí v spôsoboch používania násilia bez alternatívy
iných možností získania obživy môže mať za následok predĺženie
kariéry „predátorov“); spolupráca s pašerákmi vytvára základy
pre rozvíjanie ďalších foriem organizovaného zločinu; strata autority (vojna oslabuje štát a etablujúca sa korupcia podkopáva
jeho schopnosť udržať poriadok).

Politický sektor

3Dôsledky

vojnovej brutality zanechávajú obzvlášť negatívne stopy na deťoch.
Podľa správy OSN až dve
tretiny opýtaných angolských detí videli zavraždených ľudí. V Rwande videlo
56 % detí zabíjať ľudí, takmer 80 % stratilo člena rodiny a 16 % bolo donútených sa ukryť pod telami
mŕtvych, aby si zachránili
vlastné životy [25, s. 24 –
25].
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Všetky bezpečnostné hrozby a reakcie na ne podľa Buzana (vrátane hrozieb organizovaného zločinu – pozn. aut.) vznikajú
v politickej sfére a sú definované jej slovníkom [5, s. 166].
Z hľadiska prienikov organizovaného zločinu do politiky je táto
sféra vo vyspelých demokratických štátoch pomerne dobre
chránená inštitucionalizovaným systémom kontroly. Ani najdokonalejšia kontrola však nedokáže ochrániť túto atraktívnu oblasť, v ktorej sa koncentruje výkonná i zákonodarná moc na
miestnej, regionálnej a centrálnej úrovni, pre určitú časť tzv.
„kriminálnej elity“. Ako príklad je často uvádzaná „elitná sieť“
(elite network) ruskej mafie pozostávajúca so zločincov s kontaktmi na vysoko postavených vládnych činiteľov po celej Európe a v Rusku, ktorí dokážu ovplyvňovať obchodné transakcie
najmä v energetike.
Organizovaný zločin sa usiluje preniknúť do politickej sféry
predovšetkým preto, aby si zaistil vplyv na presadzovanie vlastných ekonomických záujmov. Politické rozhodnutia determinujú
ekonomické procesy a preto sú súčasťou stratégie organizovaného zločinu. V deštruktívnej podobe organizovaný zločin presadzuje túto stratégiu bez ohľadu na akékoľvek politické, morálne
a spoločenské dôsledky, čoho dôkazom je jeho čoraz intenzívnejšia spolupráca s teroristickými skupinami. Podľa niektorých
analytikov sa v súčasnosti formuje „nová aliancia“ medzi terorizmom a organizovaným zločinom (seminár Eurojustu – „Terorizmus a prepojenie zločineckých sieti“, december 2005).
Na rozdiel od terorizmu organizovaný zločin síce neusiluje
o politickú destabilizáciu spoločnosti, ale pri získavaní finančných
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prostriedkov dochádza k prieniku ich vzájomných záujmov predovšetkým v najziskovejších oblastiach, ku ktorým patrí nelegálna výroba a distribúcia drog, pašovanie zbraní a rádioaktívnych
materiálov. Vhodnými teritóriami pre spoluprácu sú predovšetkým teritória tzv. „slabých“ štátov alebo štátov „v úpadku“ (weak,
failed states), ktoré sa môžu nachádzať buď v priamom operačnom
poli teroristov (Afganistan, Sudán), alebo aj mimo nich, napr. v Kolumbii. [1, s. 15].
Dvere do politického sektoru v ktorejkoľvek spoločnosti organizovanému zločinu otvára korupcia. Korupcia je kľúčom, ktorým organizovaný zločin nadväzuje kontakty s politickou a hospodárskou elitou štátu. Prostredníctvom korupcie získava lukratívne „podnikateľské“ prísľuby a životne dôležité informácie
z policajného prostredia (pripravované policajné razie, kontroly
atď.). Korupcia umožňuje zločineckým skupinám využívať nadštandardné právnické služby, ktoré im umožňujú obchádzať platné zákony. Financie na korupciu sú nevyhnutnou súčasťou režijných nákladov zločineckého biznisu. Predstavitelia organizovaného zločinu dávno pochopili výhodnosť a ekonomickú návratnosť investícií do politiky.
Pravdepodobne najväčšie skúseností s praktikami politickej korupcie má talianska mafia. G. Falcone vo svojej knihe Cosa Nostra
opisuje príhodu, ktorá názorne ilustruje spôsob fungovania politickej korupcie v súdnej praxi. Jeden z jeho kolegov išiel v roku
1980 navštíviť práve zatknutého Franka Coppolu a snažil sa ho vyprovokovať posmešnou otázkou: „Pán Coppola, čo je to mafia?“
Starý pán mu na to odpovedal: „Vážený pán vyšetrovateľ, o miesto
prokurátora republiky sa uchádzajú traja sudcovia. Prvý je inteligentný, druhý sa teší podpore vládnych strán, a ten tretí je absolútny kretén. A to miesto dostane práve on. To je mafia“ [11, s. 44].
Korupcia je globálnym problémom chudobných i bohatých
krajín4 a zostáva kľúčovou otázkou aj v agende EÚ. V roku 2005
správa Europolu konštatovala nárast pokusov predstaviteľov
organizovaného zločinu vykonávať neprimerané nátlaky na politických činiteľov. Tento nátlak EÚ rozhodne nepovažuje za nový
fenomén, ale v blízkej budúcnosti očakáva zvýšenie pozornosti
predovšetkým otázkam „politických financií“ (vrátane financovania politických strán a volebných kampaní) a otázok „politickej
korupcie“ vo všeobecnosti [18, s. 6]. Relatívne nové príležitosti na
korupciu v EÚ poskytujú rozvojové programy a eurofondy.

3

4Z

komparácie stavu korupcie všetkých krajín zahrnutých do medzinárodného
prieskumu Transparency International vyplýva, že takmer polovica krajín (cca 70)
dosiahla v indexe vnímania
korupcie (CPI) hodnotu nižšiu než 3, čo indikuje vážny
problém s korupciou. Spomedzi krajín zahrnutých do
CPI je korupcia vnímaná
ako najviac prítomná v Čade, Bangladéši, Turkménsku,
Mjanmarsku a na Haiti, ktoré zároveň patria medzi najchudobnejšie krajiny na svete [12, s. 6]. CPI 2005 svedčí
o tom, že najmenej rozvinuté krajiny na svete sú zaťažené dvojnásobným bremenom: chudobou a korupciou. Korupcia je hlavnou
príčinou chudoby, ako aj
prekážkou v jej prekonávaní. Zahraničné investície sú
nižšie v krajinách, ktoré sú
vnímané ako skorumpované, čo následne brzdí ich
možnosť prosperovať. Podľa
odhadov stojí korupcia africké ekonomiky ročne viac
ako 25 % HDP. Na strane
druhej bohatstvo nie je nevyhnutným predpokladom
úspešného boja proti korupcii. Nová dlhodobá analýza
CPI dokazuje, že za posledné desaťročie sa stupeň vnímania korupcie značne znížil v krajinách s nižšími príjmami, ako sú Estónsko, Kolumbia a Bulharsko [12, s. 9].
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Vzhľadom na fakt, že EÚ je najväčším svetovým poskytovateľom rozvojovej pomoci, poslanci Európskeho parlamentu v minulom roku vyzvali jeho členov na prísnejšie opatrenia v oblasti
boja proti tomuto fenoménu, ako aj na lepšiu kontrolu poskytnutých príspevkov.

Ekonomický sektor

5Podľa

poskytnutých údajov
niektorých národných ústrední Europolu celkový zisk zločineckých organizácií v Nemecku dosahuje 1,34 mld.
EUR, v Španielsku 1,45 mld.
EUR a v Belgicku dokonca až
1,5 mld. EUR. [9, s. 28].
Ziskovosť prevádzkovania niektorých druhov trestnej činnosti je zrejmá aj v SR, čo potvrdzujú údaje Infostatu, ktorý pravidelne zverejňuje odhad nezaznamenanej ekonomiky. Infostat odhaduje, že
pred dvoma rokmi na Slovensku zákazníci za sexuálne
služby minuli vyše 2,3 mld.
korún. Takmer miliardu korún za sex zaplatili slovenské
domácnosti a zvyšok zahraniční turisti, najmä Rakúšania, Nemci či Briti. Daňové
riaditeľstvo odhaduje, že štát
ročne na daňových únikoch
z prostitúcie prichádza o 2,5
až 3 mld. korún [8, s. 7].
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Ekonomický sektor je pre organizovaný zločin živnou pôdou.
Dôvodová časť k správe poslanca B. N. Dunna, ktorú 26. októbra 2005 schválilo plénum EP počas svojho zasadnutia v Štrasburgu, konštatuje, že „medzinárodný organizovaný zločin je tak
obrovský, že ak by bol krajinou, bol by štvrtou najväčšou ekonomikou sveta” [7, s. 6 – 7]. MMF odhaduje, že viac ako 5 % globálnej ekonomiky (cca 1,5 bilióna USD za rok) je prepieraných prostredníctvom medzinárodného finančného systému, čo predstavuje viac, než hodnota svetového naftového a plynárenského priemyslu dohromady. Medzinárodné siete drogových kartelov a mafia z rôznych kútov sveta zhromažďujú obrovské sumy peňazí
z ilegálnych zdrojov, ktoré umožňujú ich členom kupovať poznatky a zdokonaľovať technológie nových foriem kriminality pre
generovanie vyšších ziskov. Stávajú sa tak hrozivou globálnou silou, ktorá vytvára obrovskú synergiu medzi organizovaným zločinom, korupciou a terorizmom5.
Kriminálno-podnikateľské aktivity moderného organizovaného zločinu sa rozvíjajú podľa modelu dobre fungujúcich a prosperujúcich podnikov. Organizovaný zločin sa v ekonomickej sfére
preto sústreďuje predovšetkým na podnikateľský sektor, ktorý
mu poskytuje najviac príležitostí na maskovaný prienik do legálnej sféry. Vo svojej podstate je organizovaný zločin špecifickou
formou podnikania, ktorá je založená na nelegálnych aktivitách
a preto je v kriminologickej teórii často označovaný ako „crime
industry“. Vzhľadom na to, že cieľom organizovaného zločinu je
maximalizácia zisku, jeho aktivity sa sústreďujú predovšetkým na
oblasti, ktoré mu túto príležitosť poskytujú so zárukou prijateľného rizika. Generovanie skutočného zisku je uskutočňované
bez investovania práce či kapitálu a jeho pôvod je maskovaný krycími firmami, dômyselným systémom prania špinavých peňazí
a okamžitým reinvestovaním do legálnej sféry.
Rok 2006 inšpiroval viacerých ekonómov na retrospektívnu
analýzu ekonomických výsledkov predchádzajúceho roku 2005,

Karol MURDZA

ako aj na dlhodobejšie prognózy ekonomického vývoja do roku
2026. Väčšina analytikov sa zhoduje, že v nasledujúcich dvadsiatich rokoch majú najväčšiu perspektívu štáty označované ako
BRIC (Brazília, RF, India a Čína). Tieto štáty budú do roku 2026
disponovať polovicou tej časti svetovej ekonomiky, ktorou doposiaľ disponuje G 6 (čiže G 7 mínus Kanada). Najväčšou ekonomikou sveta by sa mala stať Čína, čo vyvoláva určité znepokojenie. Okrem iného aj kvôli spätosti čínskej ekonomiky s tradíciami organizovaného zločinu čínskych triád, ktoré sa veľmi rýchlo
etablovali takmer v každej krajine na svete prostredníctvom flexibilnej siete ilegálnych predajcov pašovaného tovaru. Moderné čínske triády modifikované globalizačnými procesmi (napr. v Hongkongu) a komunistickou ideológiou Pekingu predstavujú bezpečnostné riziko takmer v každom druhu podnikateľských aktivít.
Momentálne čelí Čína celosvetovej kritike kvôli rastúcemu prílivu
nelegálnych značkových výrobkov z Číny a celosvetovému primátu v softvérovom pirátstve. Americkí priemyselníci odhadujú, že
dokonca až 90 % všetkých DVD, hudobných CD a softvéru predávaných v Číne je pirátskych.

Spoločenský sektor
V spoločenskom sektore organizovaný zločin kopíruje vertikálnu
stratifikačnú štruktúru spoločnosti a preniká do všetkých spoločenských tried a vrstiev. Nie je pravdou, že organizovaný zločin
sa týka iba „podsvetia“ (underworld), či spoločenskej „spodiny“,
resp. živlov žijúcich na okraji spoločnosti (prostitútok, pasákov,
dílerov drog atď.). Organizovaný zločin sa usiluje uzurpovať si
väčší podiel na monopolizovaných privilégiách spoločenskej elity
a príslušníkov vyšších spoločenských vrstiev, tzv. „high society“.
Špecifickým prípadom organizovaného zločinu z prostredia
high society je „zločin bielych golierov“, ktorého podstata vyplýva
z diferencovaných spoločenských pozícií páchateľov trestných činov, ale aj z rozdielnych kriminálnych príležitostí, aktivít, či špecifických ochranných mechanizmov vyplývajúcich z ich statusu.6
Organizovaný zločin bielych golierov je opakom organizovaného
zločinu „čiernych golierov“ – zločincov. Kým čierne goliere sa zaoberajú prevažne tradičnými „predátorskými“ typmi kriminality
(nájomné vraždy, distribúcia drog, výpalníctvo, vydieranie atď.), do
sféry pôsobenia organizovaného zločinu bielych golierov naopak
patria skôr sofistikovanejšie druhy kriminálnej činnosti7.

3

6Pojem

„zločin bielych golierov“ sa objavil po prvýkrát
v práci E. Sutherlanda, ktorý
týmto termínom označoval
zločiny spáchané zámožnejšími členmi spoločnosti, politikmi, biznismenmi a rešpektovanými osobami s vysokým spoločenským statusom vyplývajúcim z výkonu
ich profesie či príslušnosti
k určitému druhu povolania.
U zločinu bielych golierov
ide obvykle o trestnú činnosť, ktorej sa dopúšťajú príslušníci stredných vrstiev
alebo odborných profesií.
Z tohto dôvodu mnohí autori sa snažia rozlišovať medzi zločinmi tradičných bielych golierov a zločinmi mocných – pozn. aut.

7Od

korupcie súdov, daňových únikov a predaja „načierno“ cez poisťovacie podvody, softwarové pirátstvo,
protiprávne špekulácie s pôdou a defraudáciu až po
výrobu či predaj nebezpečných výrobkov a porušovanie zákona znečisťovaním
životného prostredia – pozn. aut.
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K dynamike nových foriem organizovaného zločinu v spoločenskom sektore prispievajú viaceré aktuálne globálne spoločenské procesy a faktory, napr. migrácia, humanitárne katastrofy, sociálna bieda atď. V mnohých krajinách Európy je dnes veľká časť
spoločnosti tvorená prisťahovalcami z afrických a arabských krajín, ktorí tvoria etnicky znevýhodnenú menšinu, tzv. „underclass“
s výrazne horšími pracovnými podmienkami a životnou úrovňou,
než má väčšina majoritnej populácie. Mnohí z jej príslušníkov sú
dlhodobo nezamestnaní, majú obmedzené pracovné príležitosti,
trpia nedostatkom finančných prostriedkov a z tohto dôvodu sa
grupujú do rôznych pouličných gangov, zapájajú sa do nelegálnych aktivít organizovaného zločinu apod. Nedávne nepokoje
pouličných gangov vo Francúzsku odhalili odvrátenú tvár tejto
novodobej línie konfliktov.
Nemecký sociológ U. Beck konštatuje, že hospodárska globalizácia prináša štiepenie naprieč hranicami štátov a vedľa vysoko
industrializovaných centier s rýchlym rastom vznikajú neproduktívne púšte – a nie niekde „mimo“ v Afrike, ale práve v New
Yorku, Paríži, Ríme, Madride a Berlíne. Podľa Becka je to práve
Afrika, ktorá sa stala symbolom vylúčenia. „Existuje vonkajšia
Afrika a mnoho vnútorných, v Ázii a v Južnej Amerike, ale aj
v metropolách Európy, v ktorých radikálna nerovnosť svetu ukazuje v globalizačných a lokalizačných tendenciách svoju tvár“ [2].
V tejto súvislosti je možno príliš odvážne otvorene pomenovať
sociálnu skupinu, ktorá tvorí (v ponímaní U. Becka) Afriku aj
v SR. Na rozdiel od niektorých iných, vyspelých demokratických
krajín (napr. Francúzska, Nemecka) nemáme na svojom území
takú početnú prisťahovaleckú komunitu, ktorá by vytvárala etnickú diaspóru. Napriek tomu na Slovensku žije veľmi početná
skupina Rómov a najmä jej neprispôsobivá časť má tendencie
zapadnúť do tzv. „underclass“. V uplatňovaní praktík organizovaného zločinu v špecifickom sociálnom prostredí sa medzi Rómami vyprofilovali také slovenské špeciality organizovanej kriminality, akými sú napr. úžera, azylová turistika, bytový predaj drog a nelegálna výroba tzv. „čierneho heroínu“ z tabletiek atď.
Zdrojom uvedených násilností podľa Becka nie je nedostatočná, ale naopak postupujúca integrácia, presnejšie povedané rozpor medzi kultúrnou asimiláciou tejto skupiny a jej sociálnym vytesňovaním produkujúcim tzv. „občanov na papieri“, ktorí ale
v skutočnosti občanmi nie sú [2]. Uvedené sociálne faktory vy658
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soko korelujú s rastom násilia a kriminality. Potvrdzujú to nielen
policajné štatistiky, ale aj hodnotenia Svetovej banky, ktorá považuje za jeden zo zdrojov kriminality tzv. „relatívnu depriváciu“
(snahu kompenzovať neuspokojivú sociálnu situáciu chudobných nenávisťou a násilím voči bohatým). Nepriaznivá sociálna
situácia je jednou z hlavných príčin vysokej kriminality v Afrike.8
Týka sa veľmi početných skupín obyvateľov, najmä mladistvých,
ktorí tvoria najpočetnejšiu skupinu (43 % obyvateľov je mladších
ako 15 rokov) nachádzajúcu sa v „pasci chudoby“ – bezperspektívnom postavení bez možnosti vlastným pričinením zmeniť svoj
osud.

Environmentálny sektor
Environmentálny sektor až donedávna rozhodne nebol typickou
oblasťou pôsobenia organizovaného zločinu. Zvýšený záujem
o tento sektor vznikol až postupným rozširovaním politickej, ale
najmä ekonomickej agendy postmodernej spoločnosti, ktorá odkryla nové dimenzie a príležitosti aj pre určitú časť organizovaného zločinu. Referenčným objektom environmentálnej bezpečnosti je životné prostredie pohlcujúce obrovskú sumu peňazí.
V tomto sektore sa okrem ekológov začína pohybovať čoraz širšia skupina ekonomických aktérov (národné korporácie, štátne
podniky, poľnohospodársky, chemický a jadrový priemysel, rybolov, baníctvo atď.). Ďalšiu skupinu tvoria vlády a vládne agentúry,
spolu s medzivládnymi organizáciami, ktoré stanovujú pravidlá.
Je pochopiteľné, že medzi týmito aktérmi často dochádza ku
konfliktu záujmov najmä v spojitosti s výrobou neekologických
tovarov, likvidáciou odpadu, rozširovaním podnikateľského priestoru na úkor životného prostredia (ťažbou nerastného bohatstva, devastáciou prírody, ohrozovaním chránených živočíšnych
druhov, zdrojov pitnej vody atď.). Najmä vo viacerých postkomunistických krajinách sa v poslednom období objavili snahy vytvoriť lacné európske skládky nelegálne dovezeného odpadu zo
zahraničia.
V environmentálnom sektore na celom svete sa pohybujú nielen početné pašerácke a pytliacke skupiny, ale tento sektor priťahuje pozornosť organizovaného zločinu najmä kvôli obrovským
finančným dotáciám. Environmentálny sektor sa stáva najrizikovejším sektorom najmä z hľadiska transparentnosti prerozdeľovania finančných prostriedkov a korupcie. V systéme správy

8Podľa

OSN je Afrika jeden
z najchudobnejších regiónov sveta. HDP celého kontinentu je menší než HDP
Španielska, napriek tomu že
Afrika má 20-krát väčší počet obyvateľov. Polovica
obyvateľov subsaharskej Afriky žije s príjmom menším
ako 65 centov na deň. Afrika
má jednu z najväčších príjmových nerovností na celom svete, ktorej indexová
hodnota je 31. To znamená,
že 10 % najbohatších obyvateľov zarába v priemere
31-krát viac než 10 % najchudobnejších. Pre porovnanie: index príjmovej nerovností v krajinách strednej
a východnej Európy má
hodnotu 9 a v západnej
Európe iba 7 [6, s. 3 – 4].

659

3
9Celková

alokácia z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v SR (2004 – 2006)
predstavuje takmer 575 mil.
EUR, čo je viac než polovica
celkovej sumy štrukturálnych
fondov vyčlenených pre Slovensko (okrem Kohézneho
fondu). Takmer 100 mil. EUR
z tejto čiastky smeruje na
spolufinancovanie a podporu
projektov orientovaných na
budovanie environmentálnej
infraštruktúry, či už v oblasti
ochrany vôd, ovzdušia, prírody ako takej, alebo v rámci
odpadového hospodárstva.
[13, s. 57 – 58].
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starostlivosti o životné prostredie sa aj v SR pohybuje veľké
množstvo financií9 a podobne ako v celom systéme verejnej správy tu existuje množstvo rizík vzniku korupcie, klientelizmu
a iných netransparentných procesov. Ide najmä o aktivity decízora ohľadom získavania príjmov, rozhodovanie o výdavkoch z verejných zdrojov – riziká prerozdeľovania, rozhodovanie vo veciach výkonu verejnej správy a v sporoch (porušenie zákonov,
resp. iných legislatívnych noriem). Najvýznamnejšie riziká predstavujú udeľovanie povolení, výnimiek, zákazov a udeľovanie pokút a iných sankcií [13, s. 9 – 10].

Špecifikácia hrozby organizovaného zločinu v EÚ

10Európa

je regiónom s vysokou prevalenciou heroínu
(0,5 %). V EÚ sa jeho ročná konzumácia odhaduje na
135 ton. Väčšina heroínu pochádza z Afganistanu, ktorý
si udržiava 87 % podiel celosvetovej produkcie a odtiaľ
sa pašuje do EÚ „balkánskou“ a „hodvábnou“ cestou
(stredná Ázia). Krajinou s najväčším počtom užívateľov
heroínu (260 000) je Spojené
kráľovstvo [9, s. 11]. Prevalencia heroínu je však veľmi
vysoká aj vo východnej Európe (0,8 %) a čiastočne v RF
a Lotyšsku. Rovnako aj v užívaní kokaínu majú niektoré
krajiny, ako napr. Španielsko
(2,7 %) a Spojené kráľovstvo
(2,1 %) najvyššiu mieru prevalencie po USA (3 %). Andská oblasť je hlavným dodávateľom kokaínu, ktorý sa
preváža do EÚ po mori a letecky z Južnej Ameriky a Karibiku. Napriek tomu, že hlavným producentom kanabisu
do Európy je Maroko (80 %),
neustále sa zvyšuje podiel
európskych dodávateľov, najmä z Albánska a Holandska.
V užívaní kanabisu je Európa
s priemernou mierou prevalencie na tom lepšie ako iné
krajiny na svete (5,6 %), ale
napriek tomu sa táto prevalencia vysoko vymyká kontro-
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Z hľadiska bezpečnostných záujmov SR sa optika vnímania hrozby organizovaného zločinu ako globálnej a nadnárodnej bezpečnostnej hrozby logicky koncentruje na teritórium EÚ a regionálneho spoločenstva krajín V4 (bezprostredných susedov SR). Rozšírením EÚ vznikol spoločný európsky priestor slobodného pohybu osôb a tovaru, zvýšila sa atraktívnosť národných ekonomík,
rozšírili sa možnosti na rozvoj podnikateľských aktivít a zväčšil sa
príliv zahraničných investícií.
Boj proti organizovanému zločinu v EÚ sa v roku 2005 zameriaval predovšetkým na nelegálny obchod s drogami, kriminalitu
voči osobám (najmä ilegálnu migráciu, obchodovanie s ľuďmi, osobitne ženami a deťmi), finančnú a majetkovú kriminalitu (s dôrazom na pranie špinavých peňazí) a ostatné formy nelegálneho
obchodovania s pašovaný tovarom (autá, tabak, zbrane atď.) [9,
s. 4].

Nelegálny obchod s drogami
EÚ aj naďalej patrí k jedným z hlavných konzumentom nelegálnych drog. V EÚ je 1,2 – 2,1 miliónov „problémových“ užívateľov drog, z ktorých 850 000 – 1,3 mil. sú nedávni injekční užívatelia10 [18, s. 6 – 29]. Hlavným trendom v EÚ je súčasné užívanie viacerých drog (poly-drug use), čo potvrdzujú pravidelné toxikologické analýzy, ktoré čoraz častejšie odhaľujú v telách obetí
prítomnosť viacerých látok (napr. alkoholu spojeného s heroínom a kokaínom, resp. marihuany spolu s tabakom). Tento relatívne nový trend v spôsobe užívania drog výrazne podporuje roz-
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voj nelegálneho multi-drogového obchodu (multi-drug trafficking)
a vzájomnú spoluprácu medzinárodných zločineckých skupín [9,
s. 9]. Napríklad turecké a albánske zločinecké siete sa zameriavajú na nelegálne pašovanie heroínu. Produkciu syntetických drog
v Európe kontrolujú zločinecké skupiny v Holandsku a Belgicku,
pričom väčšinu chemických prekurzorov na výrobu napr. amfetamínu a extázy im poskytujú Číňania. Na dodávkach kanabisu
do EÚ sa podieľajú najmä organizované zločinecké skupiny z Kolumbie, Jamajky, Južnej Afriky a Nigérie.
Obchod s drogami je považovaný za jednu najdôležitejších aktivít organizovaného zločinu v Európe a tento obchod predstavuje primárny problém z hľadiska množstva zaznamenaných prípadov najmä v Chorvátsku, ČR, Nemecku, Monaku, Holandsku,
Nórsku, Poľsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. Boj proti
drogám je dôležitou prioritou EÚ. Akčný plán EÚ boja proti
drogám (2005 – 2008) schválený v júni 2005, prenáša Stratégiu
EÚ boja proti drogám do viac ako 80 konkrétnych krokov, ktoré
podniknú členské štáty EÚ, EK, Európske monitorovacie stredisko pre drogy a drogové závislosti (EMSDDZ) a Europol.
Hlavnou prioritou boja proti drogám, na dosiahnutie ktorej
EÚ vynakladá nemalé finančné prostriedky11, je najmä zníženie
dopytu po drogách, keďže dopyt podporuje nárast drogového fenoménu. EÚ sa rovnako usiluje prijímať opatrenia na zastavenie
nezákonného obchodovania s drogami a drogovej trestnej činnosti, najmä ak ide o nové syntetické drogy a chemické prekurzory, ako aj opatrenia na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Za týmto účelom sa EÚ snaží zvýšiť spoluprácu s nečlenskými krajinami EÚ a medzinárodnými organizáciami s podobným zameraním, konkrétne: s Medzinárodným programom OSN
na kontrolu drog (UNDCP), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), so Skupinou Pompidou Rady Európy, Svetovou
colnou organizáciou (WCO) a Interpolom.

3
le, najmä v Španielsku (11,3 %),
ČR (10,9 %) a v Spojenom
kráľovstve (10,9 %). Európa
je najväčším výrobcom amfetamínov a amfetamínových
stimulantov (najmä extázy),
čo potvrdzuje aj fakt, že
značné množstvo extázy zabavenej po celom svete pochádza práve odtiaľto. Užívanie extázy je nad európskym priemerom (0,6 %) najmä v ČR (2,5 %) a Spojenom
kráľovstve (2,0 %) [18, s. 30].
11Z

celkovej čiastky navrhnutej pre rámcový program
„Základné práva a spravodlivosť“ 543 mil. EUR na obdobie rokov 2007 až 2013
(v súčasných cenách) je v rámci tohto rozpočtu vyhradených na program Boja proti
násiliu (Daphne), drogovú
prevenciu a informovanosť
135,4 mil. EUR. Pre to isté
obdobie je vyhradená suma
110,6 mil. EUR pre Európske
centrum pre drogy a drogovú závislosť. Prostriedky
sú tu venované najmä na informácie, výskum, vzdelávacie a prevenčné programy
[19, s. 9].

Ilegálna migrácia a obchodovanie s ľuďmi
Podľa údajov medzinárodných organizácií je zo 130 mil. migrantov na celom svete asi 20 – 40 mil. ilegálnych migrantov, ktorí sú
v neustálom pohybe. Európa je pre mnohých z nich atraktívnou
cieľovou stanicou. Asi 300– 450 tis. ilegálnych migrantov sa každoročne usiluje vstúpiť do bohatých krajín západnej Európy, no
žiadosti o azyl v Európe postupne klesajú až k najnižšej úrovni za
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12V poslednej dekáde bolo
predaných do zahraničia za
účelom adopcie viac než
45 000 ruských detí (len
v roku 2004 ich bolo 9 000).
Z globálneho hľadiska sa odhaduje, že predmetom ilegálneho obchodu je približne milión detí a cena tohto
obchodu dosahuje každoročne jednu mld. EUR [9,
s. 16]
13Litovské ženy sú napríklad
predávané za 2 200 až 6 000
EUR. Zisk, ktorý mesačne
prináša majiteľovi baru jedna predaná žena, sa pohybuje medzi 10 – 15 000 EUR.
Podľa nedávneho prieskumu
sa v Taliansku nachádza vyše 5 000 obetí nelegálneho
obchodu s ľuďmi, pričom
zisk z ich predaja a sexuálneho vykorisťovania činí
od 380 do 950 mil. EUR [9,
s. 16].
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posledných dvadsať rokov [18, s. 7]. Dôležitou charakteristikou
ilegálnej migrácie je dobrovoľná spolupráca ilegálnych migrantov
so zločineckými skupinami. Pre zločinecké skupiny táto spolupráca prináša lukratívne zisky s minimálnou mierou rizika, napriek
tomu, že komplikovanosť presunu veľkého počtu ľudí z veľkých
vzdialeností vyžaduje dokonalú organizáciu, informovanosť a špecializáciu. Nadnárodné organizácie spravidla spolupracujú s miestnymi zločineckými skupinami a na logistickú podporu využívajú
taktiež asimilované etnické diaspóry a príbuzných.
Rozšírením EÚ sa posunuli hranice bližšie k viacerým kľúčovým migračným uzlom a trasám. Stabilizovaným zdrojom ilegálnej migrácie do západnej Európy sú Rusko a Ukrajina. V posledných dvoch rokoch sa v EÚ podľa Europolu zvýšil počet ilegálnych migrantov najmä z Čečenska. Títo prisťahovalci sa aktívne
zapájajú do spolupráce s organizovaným zločinom. Špecifickú
pozíciu v nelegálnej migrácii do EÚ má Ukrajina, ktorá je nielen
zdrojovou, ale aj tranzitnou krajinou najmä pre Afgancov, Číňanov, Indov, Pakistancov, Vietnamcov, Turkov, Iračanov, Bangladéšanov, Somalčanov atď. Najväčšie množstvo migrantov do EÚ
však prichádza z Číny.
Obchodovanie s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi je najmä
v poslednom období predmetom zvýšeného záujmu EÚ. Hlavný
rozdiel oproti ilegálnej migrácii spočíva v tom, že obete nelegálnych obchodníkov s ľuďmi sú v cieľovej krajine alebo počas cesty
rôznymi formami zneužívané. Najpočetnejšou skupinou sú ženy
(prostitúcia) a deti (adopcia, pornografia). Najviac žien a detí12
pochádza z RF, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Litvy, Moldavska. Prípady obchodovania s deťmi boli vyšetrované taktiež v Taliansku, Francúzsku a Portugalsku. Je zrejmé, že do týchto aktivít,
najmä obchodu so ženami, sú zapojené domorodé zločinecké
skupiny, ktoré úzko spolupracujú najmä s albánskymi, kosovskoalbánskymi, srbskými a macedónskymi zločineckými organizáciami. Do činnosti týchto organizácií sú čoraz častejšie verbované aj
ženy – kupliarky, ktoré si získavajú väčšiu dôveru. Tento nelegálny obchod prináša zločineckým skupinám obrovské zisky. Podľa
odhadov OSN ide o ročnú čiastku 7 – 10 mld. USD.13
V poslednom období mimoriadne nebezpečne narastá sexuálne zneužívanie detí na internete. Použitie internetu v sexuálnom
priemysle je neobmedzené od predaja pornografických materiálov, cez propagáciu inzerátov, kontaktov a distribúciu detskej por-
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nografie. V roku 2005 bola pod záštitou Europolu realizovaná
medzinárodná operácia zameraná na odhalenie páchateľov výroby a šírenia detského pornografického diela. Výsledkom akcie policajných zložiek viacerých štátov (Rakúsko, Taliansko, Holandsko, ČR a SR) bolo množstvo zaisteného pornografického materiálu a približne 500 obvinených osôb. V SR zaistený materiál
obsahoval viac ako 1 000 fotografií a videonahrávok a z trestného
činu rozširovania detského pornografického diela bola obvinená
jedna osoba [23].

Finančná, ekonomická a majetková kriminalita
Organizovanie finančnej, ekonomickej a majetkovej kriminality
v akejkoľvek viac či menej sofistikovanej podobe je vo svojej
podstate organizovanou trestnou činnosťou, hoci táto činnosť
nemusí vždy spĺňať všetky definičné kritéria organizovaného zločinu. Príprava a realizácia rôznych finančných podvodov vyžaduje kvalitné informácie, odborné znalosti, logistickú základňu a dokonalú kriminálnu infraštruktúru. Napriek tomu, že podiel tejto
kriminality na celkovom počte spáchaných trestných činov nemusí byť vždy najväčší (napr. v Nemecku je to iba 1,4 %), sociálne a materiálne škody sú obrovské (v Nemecku dosahujú viac
ako 55 %). S aktivitami organizovaného zločinu v tejto oblasti sa
spája najmä pranie špinavých peňazí, finančné a majetkové podvody, falšovanie platobných kariet, falšovanie peňazí, organizované lúpeže, krádeže atď.
Pranie špinavých peňazí je obvyklá podporná aktivita organizovaného zločinu. Väčšina zločineckých skupín využíva pranie
špinavých peňazí ako doplnkový zločin. Použitie elektronického
bankovníctva zvýšilo možnosti trestnej činnosti v tejto oblasti.
Podstatou prania špinavých peňazí je zatajiť pôvod nelegálneho
zisku a „očistiť“ ho v legálnych fondoch ekonomického a finančného systému. Pranie špinavých peňazí je často späté s obchodovaním s drogami a ilegálnou migráciou. Takéto spojenie je zaznamenané najmä v Bulharsku, na Ukrajine a v RF. Medzi osvedčené techniky prania špinavých peňazí patria najrôznejšie elektronické peňažné transfery, nelegálne banky, tieňové bankovníctvo
(napr. Hawala banking), nebanková sféra (investičné a poisťovacie
spoločnosti, herne, kasína apod.). Pranie špinavých peňazí sa vykonáva veľmi často v daňových rajoch (v „offshore“ zónach) [15,
s. 165 – 174]. Podvody zahŕňajú širokú škálu trestnej činnosti,
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ktorá sa snaží využívať slabé stránky finančného a ekonomického
systému. Len v roku 2005 42 % firiem zo západnej Európy a 47 %
firiem zo strednej a východnej Európy ohlásili, že sa stali obeťami podvodu. V porovnaní s rokom 2001 je to nárast o 21 % [18,
s. 11]. Veľmi často súvisia podvody s ďalšou formou trestnej činnosti: falšovaním dokumentov, platobných kariet a peňazí. Kriminálnici preto často disponujú kvalitnou technikou. Najčastejšími
druhmi podvodov sú krátenia DPH, nadobúdacie podvody (nakúpený tovar bez DPH). Zločinci využívajú možnosti voľného
pohybu tovarov v EÚ a robia tzv. „kolotoč“, aby zakryli pôvod
tovaru. Dosahujú tak viacnásobné krátenie daní. Často sú využívané fyzické osoby („biele kone“).
Podvody s platobnými kartami, ktoré sa čoraz viac rozmáhajú
aj v SR sú založené na nelegálnom získaní osobných údajov prostredníctvom tzv. „phishingu“ alebo „hackingu“. Veľké finančné
straty spôsobujú podvody v oblasti intelektuálneho a duševného
vlastníctva, najmä softvérové pirátstvo a nelegálnych kópií CD,
DVD a VHS. Priemerne globálne ekonomické straty spôsobené
tzv. „cybercrime“ vzrástli v priebehu jedného roka z 250 miliárd
USD na 500 miliárd USD v r. 2004 [18, s. 40]. Každoročne majú
tieto podvody na EÚ pravdepodobne najvýznamnejší dopad v rámci daňových únikov a každým rokom spôsobujú stratu cca. 200 000
pracovných miest vo vnútri EÚ. Tento typ zločinu sa bezprostredne dotýka aj bezpečnosti občanov, ktorých môžu ohroziť nekvalitné náhradné diely do vozidiel, farmaceutické výrobky, kozmetika, lieky, ale aj detské hračky a potraviny. Medzi krajinami
s najväčším podielom tohto druhu trestnej činnosti patrí Čína,
Thajsko, Hongkong, Malajzia a Turecko. Jednou z ťažkostí vo vystopovaní falošných kópií je sťažená identifikácia tovarov. Ich
konštrukcia, úprava, balenie a distribúcia sa často vykonáva na
viacerých rozdielnych miestach, ktoré sťažujú ich identifikáciu.
Väčšina z týchto produktov sa predáva na čiernom trhu.
Každoročne stúpa taktiež počet falšovateľov eura. Záujem
o falšovanie tejto meny je daný jeho atraktivitou voči doláru. Falšovanie je považované za vysoko ziskovú činnosť, ktorá sa využíva v ilegálnych obchodoch s drogami a ľudskými bytosťami. V priebehu roku 2004 bolo zadržaných 860 661 falošných eurobankoviek s hodnotou 45 179 430 EUR. V porovnaní s rokom 2003
je to nárast o 27,7 % (673 902 zadržaných bankoviek). Podľa štatistík najviac prípadov bolo zaznamenaných vo Francúzsku, na664
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sleduje Taliansko, Španielsko a Nemecko. Väčšina kvalitných falzifikátov pochádza z balkánskeho a pobaltského regiónu a ich
distribúcia sa organizuje v Rakúsku, ČR, Nemecku, Maďarsku,
Taliansku a Poľsku [9, s. 21].
Organizované lúpeže sú v EÚ zamerané najmä na krádeže
motorových vozidiel. Každý rok dôjde k odcudzeniu približne
1,3 mil. motorových vozidiel. Okolo 60 % až 70 % týchto vozidiel je opätovne prerobených. Najviac zločineckých skupín zaoberajúcich sa touto činnosťou v súčasnosti pochádza z Poľska
a Lotyšska. Do určitej miery im konkurujú skupiny z Ruska, Estónska, Bulharska a bývalej Juhoslávie. Vozidla sú kradnuté na
rôzne účely. Môžu byť exportované na predaj za účelom financovania iných aktivít, resp. môžu byť použité na páchanie trestnej
činnosti – lúpeže, krádeže atď. [ 9. s. 22 – 23].

Implikácie pre Slovensko
Rok 2005 bol z pohľadu štatistických ukazovateľov stavu kriminality charakterizovaný ako rok konsolidácie a stabilizácie. Vo
viacerých druhoch najzávažnejšej majetkovej a násilnej kriminality (vraždy, lúpeže a krádeže vlámaním) došlo k poklesu trestných
činov14. Na rozdiel od tohto pozitívneho trendu pokračoval rast
počtu trestných činov ekonomickej povahy15. V páchaní organizovanej trestnej činnosti v roku 2005 podľa konštatovania PZ
nedošlo k zásadným zmenám. Činnosť mapovaných organizovaných zločineckých skupín16 bola zameraná prevažne na páchanie ekonomickej trestnej činnosti a násilnej trestnej činnosti,
pričom išlo najmä o výpalníctvo. Trestnú činnosť ekonomického
charakteru tvorili podvody, podvodné úpadky, daňové delikty,
podvodné čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu. Vo všeobecnosti naďalej pretrváva na Slovensku trend páchania trestnej činnosti v oblasti spotrebných daní pri lukratívnych tovaroch. Je to
hlavne u cigariet, alkoholu a ropných produktov. Týmto spôsobom štát prichádza o mnohomiliónové čiastky [23].
Z hľadiska nelegálnej migrácie došlo v minulom roku k poklesu počtu zadržaných osôb o 38 % oproti roku 2004. Najväčší podiel nežiaducich nelegálnych migrantov tvoria osoby z RF (Čečenska), Moldavska, Indie a Číny. Špecifickým znakom nelegálnej
migrácie namierenej do SR je snaha o transfer cez naše územie,

3
14V roku 2005 bolo zistených 12 906 násilných trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2004 o 849
menej. K výraznému poklesu došlo v počte vrážd, ktorých počet (106) je najnižší
od roku 1993 [23].
15V roku 2005 bolo spáchaných 65 360 majetkových
trestných činov a aj napriek
poklesu tvoria takmer 53 %
všetkých trestných činov. Závažným majetkovým trestným činom boli krádeže vlámaním a krádeže motorových vozidiel, ktorých škoda
dosiahla výšku takmer 2 mld.
Sk [23]. Z hľadiska hospodárskych strát najväčšie škody spôsobila SR ekonomická kriminalita, ktorej škody
dosiahli hodnotu takmer
52,7 mld. Sk. Zistených bolo 19 245 ekonomických trestných činov, čo bolo o 2 831
viac ako v roku 2004. Najvyššie zastúpenie mali trestné činy podvodu a sprenevery, skrátenia dane a poistného. V daňovej oblasti boli
zaznamenané nové formy
páchania trestnej činnosti
(predkladanie sfalšovaných
žiadostí na vrátenie preplatku dane z príjmu). Ďalšou
novou formou bola trestná
činnosť skrátenia dane pri
obchodovaní s tovarmi pochádzajúcimi z nečlenských
krajín EÚ a následným uplatňovaním nadmerného odpočtu DPH na území SR
[23].
16Z teritoriálneho hľadiska
PZ monitoroval 4 zločinecké skupiny v Bratislavskom
kraji, ktoré páchali ekonomickú trestnú činnosť. Na
západnom Slovensku boli
evidované 3 organizované
skupiny, na teritóriu stredného Slovenska 4 a na východnom Slovensku až 8 zločineckých skupín a 2 organizované skupiny. Dokumentované boli najmä vydiera-
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nie, pašovanie, prechovávanie a predaj zbraní, cigariet,
liehu, motorových vozidiel,
vykonávanie vrážd na objednávku a drogová trestná
činnosť [23].
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resp. snaha zneužiť vstup do azylového konania na následnú prípravu opakovaného odchodu do iného štátu. Nelegálna migrácia
v SR je organizovaná predovšetkým prevádzačskými skupinami.
V roku 2005 bolo zistených 93 trestných činov prevádzačstva [23].
V oblasti nelegálneho obchodovania s ľuďmi je SR predovšetkým krajinou pôvodu obetí obchodovania s ľuďmi. Slovenky
sú predávané do zahraničia na výkon prostitúcie alebo iné formy
sexuálneho zneužívania. Najčastejšie sú do zahraničia zlákané lukratívnou ponukou práce uverejnenou formou rôznych inzerátov
v novinách, v ktorých je ponúkaná najmä práca čašníčok, barmaniek, upratovačiek a au-pair. SR je do istej miery pokladané aj
za krajinu tranzitu obetí obchodovania s ľuďmi. Obete, ktoré cez
SR prechádzajú z Ukrajiny, RF, Bulharska a iných krajín ďalej do
ČR alebo do Rakúska, cez našu republiku iba prejdú alebo sa na
našom území ale obvykle zdržia len veľmi krátku dobu [23].
V spoločenskom sektore sa aktivity organizovaného zločinu na
Slovensku spravidla stotožňujú s kriminálnym podsvetím. Snaha
o odhalenie organizovaného zločinu bielych golierov v SR naráža
na oveľa väčšie bariéry ako u iných foriem organizovaného zločinu. Násilné aspekty zločinu bielych golierov sú menej viditeľné
ako napríklad vraždy zosnované podsvetím či výpalníctvo. Rovnako aj vládnuca moc podľa viacerých kriminológov a sociológov
pristupuje k bielym golierom oveľa zhovievavejšie než k zločinom menej privilegovaných osôb. E. Sutherland dokonca hovorí
o akomsi „class bias“, ktorý vedie k zvýšenej tolerancii k tejto
vrstve zo strany represívnych orgánov.
Z tohto dôvodu mnohé podozrenia zostávajú viac v rovine
dohadov, špekulácií a indícií, ako vyhlásenie exministra spravodlivosti D. Lipšica o existencii konkurznej mafie [14], resp. informácie SIS o tunelovaní spoločnosti a organizácií vo vlastníctve
štátu [22]. Prieskum agentúry MVK ukázal, že viac ako 32 % opýtaných si myslí, že najväčšiu moc v SR ma vláda, ale až 26 %
spomenulo finančné skupiny. S odstupom 12 % nasledujú politické strany a parlament [16, s. 3]. Ľudia spravidla oveľa kritickejšie vnímajú niektoré rozdiely pri posudzovaní deliktov bežného občana a prominenta (celebrity) či známeho politika. O to
viac občania odsudzujú na práci polície rozdielny prístup a „dvojaký meter“. Takmer polovička opýtaných respondentov (49,6 %)
vo výskume dôveryhodnosti PZ v roku 2005 kritizovala na jednej
strane prehnanú prísnosť policajtov, niekedy až šikanovanie „oby-
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čajného občana“ a na strane druhej benevolentnosť a zhovievavosť k bohatým, mocným, či známym [4].
V politickom sektore je hlavným rizikom na Slovensku korupcia, jej prerastanie do štruktúr štátnej správy, na centrálnej i regionálnej úrovni, ako aj snaha ovplyvňovať legislatívne procesy organizovaným zločinom a pôsobenie zločineckých zahraničných
štruktúr v hospodárskej oblasti. Podľa najnovších výsledkov Transparency International Slovensko (TIS) sa v roku 2005 vnímanie
korupcie v SR čiastočne znížilo a postupne sa približuje krajinám
pôvodnej EÚ 15. Napriek tomuto pozitívnemu trendu iné indikátory signalizujú, že korupcia sa začína viac koncentrovať do oblasti politiky, najmä financovania politických strán a verejného
obstarávania. Podozreniu z nekalých aktivít sa v roku 2005 nevyhla žiadna z koaličných strán, ani politici na komunálnej úrovni.17 S parlamentnou krízou súviseli v roku 2005 neobvyklé prestupy poslancov, ktoré najmä po zverejnení nahrávok exministra
P. Ruska vzbudili veľké podozrenia o kupčení s hlasmi poslancov.
Analýzy TIS taktiež potvrdili obavy z klientelizmu pri prerozdeľovaní verejných financií. Napríklad obciam, v ktorých sú starostovia za SMK, bola udelená až dvakrát vyššia podpora, ako je
podiel týchto obcí v SR [20, s. 683]. V súvislosti s korupciou existuje určité riziko aj vo vojenskom sektore, ktorý je pre organizovaný zločin zaujímavý nielen v rozvojových krajinách, ale aj
v členských štátoch NATO. Tento záujem súvisí s modernizáciou
a prezbrojovaním armády, odpredajom a likvidáciou prebytočného vojenského materiálu atď. Prípady zachytené spravodajskými službami v zahraničí potvrdzovali v minulosti podľa SIS využívanie územia SR na tranzit nebezpečných materiálov v smere
z východu na západ. V minulosti SIS taktiež zaregistrovala pokusy o uskutočnenie nelegálnych obchodov s vojenským materiálom, napr. pri sprostredkúvaní dodávok vojenského materiálu
z iných krajín, alebo prebytkov z výzbroje ozbrojených síl SR do
rizikových oblastí sveta [22].
V rámci ekonomického sektora je v SR okrem podnikateľskej
sféry pre organizovaný zločin veľmi atraktívny najmä verejný sektor. Tento sektor, do ktorého patria štátne orgány a orgány územnej samosprávy podľa niektorých ekonómov v SR vytvára gigantický objem objednávok, ktorý je pomaly väčší ako samotný podnikateľský sektor.18 Tieto investície sú obrovskou príležitosťou
na netransparentné prerozdeľovanie.

3

17Trestnému stíhaniu čelí poslankyňa za SDKÚ L. Martinčeková, ktorá je podozrivá
zo založenia a podpory zločineckej skupiny a skrátenia
dane a poistného v kauze
podvodov s ľahkými olejmi.
Primátor Veľkého Medera bol
zadržaný políciou pri preberaní 300 tis. úplatku. Za výhodné preplatenie faktúry zasa primátor Čadce žiadal úplatok 1,5 mil. Sk. V r. 2005 sa
začal špeciálny súd zaoberať
prípadom starostu Rače, ktorý mal žiadať úplatok 5 mil.
Sk [20, s. 680].
18Len pri zatepľovaní bytov
na Slovensku podľa P. Staněka sa dá v budúcnosti očakávať objem investícií v rozsahu zhruba 400 mld. Sk.
Ďalšie investície je možné
očakávať vo väzbe na výstavbu diaľnic (zhruba 183 mld.
Sk), modernizáciu železníc
(zhruba 83 mld. Sk), rekonštrukciu odpadových hospodárstiev (ďalších zhruba 60 mld.
Sk) atď. V súčasnosti si štát
objednáva na každý rok výkony vo verejnom sektore
v objeme zhruba za 80 mld.
Sk, z toho priamym zadaním zhruba za 60 mld. Sk.
[21].
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19V r. 2005 bolo zistených
1 682 prípadov drogovej trestnej činnosti, čo bol nárast
o 400 trestných činov [23].
20Užívanie drog v Európe
všeobecne ostáva stále javom súvisiacim s mládežou
a osobitne s mladými mužmi. Výročná správa EMSDDZ
o stave drogovej problematiky v Európe v roku 2005
konštatuje, že celoživotná
prevalencia užívania kanabisu sa pohybuje od 3 do 44 %.
Od 2 do 36 % školákov priznalo užívanie drogy za posledných 12 mesiacov. Celoživotná prevalencia je najvyššia v ČR, ale súčasné užívanie (minulý mesiac) je najvyššie v Španielsku a vo
Francúzsku (22 %). Skoro vo
všetkých krajinách je prevalencia užívania kanabisu vyššia medzi chlapcami než medzi dievčatami [10, s. 27 –
28]. Z 1 342 osôb, ktoré boli
v minulom roku na Slovensku stíhaných za drogovú
trestnú činnosť, bolo 138 mladistvých a 31 prípadov detí
do 15 rokov [23].

668

III. KAPITOLA – Organizovaný zločin ako multisektorová bezpečnostná hrozba

Hrozby organizovaného zločinu na národnej úrovni je nutné
vnímať nielen z pohľadu politickej, vojenskej a ekonomickej bezpečnosti štátu, ale aj z pohľadu jednotlivca – občana SR. Napriek
tomu, že organizovaný zločin sa usiluje rozvíjať kriminálne podnikanie vo veľkom rozsahu, jednotlivec nemusí byť ohrozený iba
vtedy, ak je prekážkou týchto aktivít. Naopak, každý jednotlivec
sa stáva potenciálnym klientom, konzumentom a záujmovou osobou aktivít organizovaného zločinu. Túto zmenu postavenia obeť
– zákazník niektorí kriminológovia označujú ako „victimless crime“
(zločin bez obete). U prevažnej väčšiny aktivít organizovaného
zločinu je cieľový objekt skôr v pozícii klienta, ktorý je súčasťou
nelegálneho „obchodného reťazca“ (konzument drogy, návštevník erotického salónu, kupec pašovaných cigariet atď.). V konečnom dôsledku však „zločin bez obetí“ neexistuje. Každý klient
organizovaného zločinu sa v konečnej fáze stáva obeťou zločineckého systému, napriek tomu, že si to subjektívne spočiatku
vôbec neuvedomuje.
Každoročne aj v SR pribúda počet drogovo závislých ľudí19,
obetí sexuálneho vykorisťovania, kupliarstva, znásilnenia, krádeže, majetkových a finančných podvodov, ktorí si spočiatku svoju
pozíciu vôbec nepripúšťajú. V rámci podrobnejšej analýzy je
možné identifikovať viaceré rizikové skupiny, ktoré sa stávajú čoraz častejšie obeťami vybraných druhov trestnej činnosti organizovaného zločinu. Medzi takéto rizikové skupiny patria najmä
deti (detská pornografia) a mládež20 (drogy, hazardné hry), mladé
ženy (prostitúcia), skupiny dôchodcov (obete rôznych majetkových a finančných podvodníkov), či iní občania s oslabenou
schopnosťou vnímať niektoré bezpečnostné riziká.

Záver
Organizovaný zločin je bezpečnostná hrozba prenikajúca do všetkých sektorov modernej spoločnosti. Boj proti organizovanému
zločinu preto logicky predpokladá multisektorové prístupy a opatrenia. Snaha o elimináciu vplyvu organizovaného zločinu je záležitosťou celej spoločnosti a vyžaduje dôkladnú koordináciu a spoluprácu zainteresovaných bezpečnostných aktérov vo všetkých
sektoroch a na rôznych úrovniach spoločnosti. Za boj proti organizovanému zločinu zodpovedá nielen polícia, bezpečnostné zlož-
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ky, spravodajské služby, ale aj výchovno-vzdelávacie inštitúcie, rodina a médiá, napr. pri formovaní pozitívnych vzorov správania.
V boji proti organizovanému zločinu je preto potrebné uplatňovať tak dôraznú represiu, ako aj prevenciu (protidrogové a antikorupčné programy). V súlade s aktivitami EÚ, OSN a NATO musí
SR zlepšiť poznatky o organizovanom zločine, skvalitniť získavanie a analýzu informácií. Veľmi dôležitým opatrením je posilnenie legislatívnych nástrojov a spolupráce orgánov činných v trestnom konaní.
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Úvod
Najrozšírenejšie študovanými aspektmi súčasných politických
zmien sú demokratizácia v bývalých komunistických krajinách
strednej a východnej Európy a zmeny v totalitných krajinách
Latinskej Ameriky, Ázie a čiastočne Afriky. Do odborného i všeobecného povedomia táto téma vstúpila pod súhrnným názvom
tranzitológia alebo teória prechodov. Všeobecne sa pod tranzíciou rozumie interval prechodu medzi po sebe nasledujúcimi
politickými režimami.
Munck a Leff [5] definujú tranzície ako formujúce alebo zakladajúce momenty. Navedú spoločnosť na cestu, ktorá tvaruje následný politický vývoj spoločnosti. Podľa Mainwaringa, O‘Donnella a Valenzuelu [4] sú pri prechode k demokracii dve tranzície. Prvá
začína s počiatočnými narastajúcimi krízami pod autoritatívnou
vládou, ktorá generuje isté formy politickej otvorenosti a väčší rešpekt pre základné občianske práva, a končí s vytvorením volenej
vlády v otvorenom a konkurenčnom zápase s univerzálnym zastúpením dospelých občanov a efektívnymi zárukami pre rešpektovanie tradičných demokratických práv a slobôd. Druhá tranzícia začína inauguráciou demokratickej vlády a končí, ak všetko prebieha
dobre, vytvorením konsolidovaného demokratického režimu.
Podľa O‘Donnella a Schmittera [6]: „To, čo my označujeme
ako tranzícia, je interval medzi jedným politickým režimom a druhým. Tranzície sú neobmedzené, na jednej strane spúšťajúce proces ukončujúci autoritárske režimy a na strane druhej vytvárajúce
rôzne formy demokracie, prípadne návrat k nejakej forme autori673
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tatívnej vlády, alebo vyvolávajúce revolučné alternatívy. Pre tranzíciu je charakteristické, že počas nej nie sú definované pravidlá
politickej hry. Nielenže sú pravidlá neustále nestabilné, ale sú pravidelne ťažko vybojovávané. Aktéri zápasia nielen o uspokojenie
ich okamžitých záujmov, alebo záujmov tých, ktorých požiadavky
reprezentujú, ale tiež o definovanie pravidiel, ktorých konfigurácia určí v budúcnosti pravdepodobných víťazov a porazených.
Tieto pravidlá budú široko definovať, ktoré zdroje môžu byť legitímne použité v politickej aréne a ktorí aktéri budú mať povolené do nej vstúpiť“. Táto definícia neurčuje, čo je úspešnou a čo
neúspešnou tranzíciou. Podľa nej fázami tranzície sú liberalizácia,
demokratizácia, socializácia a konsolidácia. Zároveň poukazuje na
vysoký stupeň neurčitosti v každej fáze. Altemarková [1] používa
širokú definíciu: „Tranzícia je iniciovaná, keď sa objavia znaky liberalizácie a uvoľňovania v autoritárskom režime, a je ukončená
vytvorením demokratického systému vlády (v úspešnom prípade), alebo keď tu je autoritárska kontrarevolúcia a začiatok nového autoritárskeho režimu (v neúspešnom prípade). Ďalej tranzícia obsahuje paralelné procesy liberalizácie a demokratizácie, ktoré môžu zahŕňať niekoľko možných procedúr“.
Linz a Stepan [3] definujú fázy tranzície nasledovne: „Demokratická tranzícia je kompletná, keď bola dosiahnutá dostatočná
dohoda na politických procedúrach, ktoré vytvoria volenú vládu.
Keď sa vláda dostane k moci spôsobom, ktorý je výsledkom slobodných a všeobecných volieb. Keď má táto vláda autoritu de facto
na vytváranie nových politík a keď sa výkonná, zákonodarná
a súdna moc nemusia deliť o svoju moc de iure s inými.“ Na základe tohto ponímania je tranzícia považovaná za ukončenú po
prvých slobodných voľbách a vytvorení legitímnej vlády.

Liberalizácia a demokratizácia
Ako prelínajúce sa body v tejto oblasti odbornej diskusie sa ukazuje rozlíšenie medzi liberalizáciou a demokratizáciou. Politická
liberalizácia znamená uvoľnenie represii a rozširovanie slobôd
v rámci autoritárskeho režimu, pokiaľ tranzícia k demokracii zahŕňa zmenu režimu. Podľa Przeworského [7] je liberalizácia počiatočnou fázou. Je to termín, ktorým sú súhrne pomenované
rôzne procesy politickej praxe označené ako „prestavba“, „obno674
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va“, „otváranie“ či „preformulovanie“. Tieto procesy majú spoločnú črtu: otvárajú priestor ovládaný autoritárskou mocou reformám. Liberalizácia začína, keď sa z akýchkoľvek dôvodov doterajšie autoritárske pravidlá hry začínajú modifikovať v smere rozširovania a prehlbovania práv pre jednotlivcov alebo skupiny, ktorá bola z doterajších pravidiel vylúčené. Určité otváranie sa režimu môže byť motivované zvnútra t. j. záujmami niektorých členov vládnucej elity (najčastejší variant), alebo môže byť reakciou
na tlak zdola. Všeobecne však možno zhrnúť, že sa jedná o výsledok vzájomných vzťahov časti vládnucej elity a časti „autonómnej občianskej spoločnosti“. Liberalizácia je úzko spojená s otváraním mocenskej sféry a s jej vnútornou rozštiepenosťou. Sprievodným javom tejto etapy prechodu je nestabilita. V okamihu,
keď dôjde k minimálnemu otvoreniu autoritárskeho režimu, začínajú vznikať autonómne organizácie. Ich ďalšia existencia závisí
od mnohých faktorov, ktoré sa v procese liberalizácie objavia.
Preto sa nedá presne určiť, akými cestami sa bude systém uberať
a aký bude výsledok liberalizácie. V každom prípade však nemožno od liberalizácie očakávať, že prejavená ochota otvárať
a premeniť režim bude mať za následok skutočnú zmenu režimu
a liberalizácia prerastie do demokratizácie. Úspešnosť prechodu
z fázy liberalizácie do ďalšieho prechodného štádia demokratizácie je veľmi obmedzená. Omnoho pravdepodobnejším variantom ďalšieho vývoja tohto štádia je uchovanie počiatočného stavu (status quo) alebo prechod do iného variantu rovnakej kategórie (rozšírená diktatúra, zúžená diktatúra). V reálnom politickom živote sa týchto podôb vývoja vyskytuje príliš mnoho. Vylúčená pritom nie je ani radikalizácia procesu, t. j. variant povstania.
Na úspešnú liberalizáciu nadväzuje demokratizácia, avšak logika obidvoch procesov je odlišná. Začiatok demokratizácie je vymedzený podľa Przeworského [7] okamihom, kedy začínajú medzi časťou autoritárskej elity a skupinami, ktoré k mocenskému
prostrediu nepatria, vznikať dohody o nových pravidlách hry. V tomto dialógu o pravidlách sa dajú rozoznať dve podetapy, v ktorých
sa ako základné riešia ukazujú tieto problémy:
1. etapa: ako sa uvoľniť z predchádzajúceho autoritárskeho režimu;
2. etapa: ako budovať inštitúcie zodpovedajúce demokratizácii
režimu.
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Pre prvú podetapu je typické spojenie oboch umiernených krídiel a ich spoločný postup proti radikálom akéhokoľvek zamerania a vytváranie spoločného frontu či vnútorne nie príliš diferencovaného hnutia.
V druhej podetape naopak dochádza k postupnej diferenciácii,
ktorej výsledkom je vznik značného počtu politických strán. V tejto demokratizačnej fáze prechodu je opodstatnené, ako zdôrazňuje Przeworski, rozdeľovať politických aktérov do štyroch základných skupín. Predstaviteľov starého režimu delí na reformátorov
(môžu, ale nemusia byť ovplyvnení liberalizáciou) a zástancov tvrdej línie, novo formujúcich sa aktérov delí na umiernených a radikálov. Umiernení a radikáli väčšinou nemajú príliš odlišné záujmy,
líšia sa však v názoroch na spôsob ich realizácie a presadenia. Uvoľnenie ale môže nastať len vtedy, keď dôjde k spojeniu a strategickej spolupráci medzi reformátormi predchádzajúceho autoritárskeho režimu a umiernenými na strane nových opozičných síl. Stratégia nadväzovania vzťahov medzi týmito štyrmi skupinami aktérov
sa stala základom štyroch variant, ktoré môžu byť výsledkom demokratizácie:
1. Prežíva starý autoritársky režim – ako dôsledok neschopnosti nadviazať účinnú spoluprácu medzi umiernenými a reformátormi. Každý z nich je úplne viazaný na svojich straníckych partnerov. Výsledkom je existencia dvoch od seba
dosť výrazne oddelených blokov (dosť bežným vyústením takejto situácie je občianska vojna).
2. Prežíva autoritársky režim s určitým uvoľnením – spolupráca umiernených a reformátorov, ktorí aj naďalej udržujú spojenectvo s predstaviteľmi tvrdej línie. V tom lepšom
prípade je výsledkom pretváranie liberalizácie.
3. Vznik demokratizácie bez záruk – takýto model je výsledkom dohody umiernených s reformátormi, ktorá však
umiernených nezbavuje väzby na radikálov.
4. Vznik demokracie so zárukou – znamená dohodu medzi
umiernenými a reformátormi o inštitucionálnej podobe budúceho režimu a časový harmonogram prevzatia moci. Typickým príkladom tohto modelu prechodu sú tzv. okrúhle
stoly.
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Cesty k demokracii
Vo všeobecnosti by sa odborníci zaoberajúci sa úspešnou demokratizáciou mohli rozdeliť na tých, ktorí sa zameriavajú na inštitucionálne faktory; na tých, ktorí sa zameriavajú na aktérov a ich
stratégie a tých, ktorí preferujú formovanie sociálnych štruktúr
a hodnôt podporujúcich demokratizáciou.
Huntington a Sartori [2, 11] za najlepšiu cestu vytvorenia úspešnej demokracie považujú vybudovanie a posilnenie demokratických inštitúcií (voľby, parlament atď.). To nemusí byť jednoduchá úloha, ale je to podľa nich rýchlejšie a pravdepodobne úspešnejšie než čakanie na začiatok demokratizácie. Úlohou demokratizácie je potom udržiavanie legitimity demokracie.
Podľa druhej skupiny (Karlov, Schmitter) kombinácia uvedených dvoch faktorov vymedzuje štyri podoby prechodu: pakt, vnútenie, reforma a revolúcia.
Pakt: iniciátormi zmien sú elity zhodujúce sa na kompromisoch, ktoré vyhovujú všetkým zúčastneným (najbližšie tomuto typu bolo Maďarsko).
Vnútenie: obsahuje rozhodnutie elít využiť a presadiť zmeny
silou. Subjektom tohto silového tlaku sú predstavitelia mocenskej
sféry. Preto typy prechodu majú podobu prechodov zhora a vyznačujú sa vysokou mierou úspešnosti.
Reforma: iniciatíva prichádza od más, teda zdola a vyvoláva u vládnucich skupín ochotu ku kompromisu. Násilné riešenie sa tým
odsúva. Aj keď sa tento postup môže zdať ako ideálny, viedol len
málokedy k nastoleniu funkčnej demokracie.
Násilný zásah nespokojných más proti moci a jej predstaviteľom je revolúcia.
Vymedzenie tejto typológie predstavuje ideálne typy prechodu.
V realite politického života sa stretávame s prípadmi, keď kombinácia kritérií charakteru aktérov (elita a masy) a nimi zvolených
stratégií (kompromis a sila) vedú k nevyhnutnosti zaradiť prechod
do priestoru medzi týmito ideálmi. Príkladom môžu byť transformačné procesy v strednej a východnej Európe, ktoré sú hodnotené ako prechody, v ktorých sa uplatňuje posun od vnútenia po
reformu režimu. Muck a Leff [5] ako predstavitelia ďalšieho prístupu ponúkajú nasledovné hodnotenie: jedinou cestou vytvorenia demokracie je vybudovať sociálne štruktúry a hodnoty, ktoré
podporujú demokraciu. Podľa nich je pokus o vybudovanie de677
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mokratických inštitúcií bez predchádzajúceho vytvorenia spoločenskej a politickej dôvery medzi populáciou odsúdený na zlyhanie. Dokonca ani homogénnejšie spoločnosti nemusia byť schopné budovať efektívnu demokraciu, ak je na nižších úrovniach spoločnosti neadekvátna spoločenská dôvera a podpora.
1. Reforma zdola. V prípade Čile prišiel impulz na zmenu potrieb z prostredia mimo vládnucich elít. Táto tranzícia nevyústila v úplne demokratický systém. Staré elity vzdorovali demokratickým zmenám a vo veľkej miere kontrolovali proces.
2. Reforma vyjednávaním. Príkladom sú Brazília a Poľsko, pôvodné elity boli dostatočne silné, aby donútili opozíciu k rokovaniu.
3. Reforma uvoľňovaním. V prípade Maďarska bola tranzícia dohodnutá s opozíciou a vládnucimi elitami.
4. Reforma zlomom. Príkladom môže byť tranzícia v Československu: náhla mobilizácia ľudu, podpora predtým izolovaných vodcov disentu a generálny štrajk jasne ukázali odpor
proti režimu. Dramatická ukážka nemocnosti režimu donútila neflexibilných vládcov vzdať sa odporu voči zmenám.
5. Revolúcia zhora. Príkladom je Bulharsko, kde neexistovala
silná opozícia a vládnuce elity podľahli kolapsu.
6. Revolúcia zdola. Rumunsko, kde masy násilným spôsobom
otvorene zasiahli proti moci a jej predstaviteľom.
Share [9] definuje typy prechodu k demokracii na základe kombinácie dvoch ukazovateľov: kto stojí na čele procesu a ako rýchlo
sú zmeny zavádzané. Pokiaľ sa na prechode zúčastňujú niektorí
predstavitelia a vodcovia pôvodného autoritárskeho režimu (resp.
s jeho formou otvorene súhlasia a podporujú ju), má prechod konsenzuálny charakter. Jedná sa o prechod posilňujúci demokratizáciu. Pokiaľ prebieha proti ich vôli a bez ich prispenia, jedná sa o prechod nekonsenzuálny. Pri týchto formách zmeny sa stretávame
s väčším dôrazom na ozbrojené akcie proti režimu, ktoré znamenajú absolútny zlom vývoja. Rozlíšenie tempa realizovaných zmien
zachytáva dlhodobejšiu formu zavádzania zmien (generácia politikov, ktorá stála pri ich zavádzaní, nemôže ťažiť z ich presadenia)
a rýchle prevedenie zmien, ktoré sa prakticky dotýkajú jedinej generácie politikov. Dnešné možnosti prechodov napĺňajú dva typy:
prechod tranzíciou, na ktorom sa podieľa časť príslušníkov pred678
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chádzajúcej vládnucej moci a absolútny rozchod s predchádzajúcim režimom (prechod kolapsom režimu). Obhajoba týchto dvoch
základných súčasných typov však dostatočne nevystihuje variabilnosť reálnych procesov, zvlášť v krajinách Latinskej Ameriky.
Scott Mainwaring [4] navrhuje preto začleniť do klasifikácie určitý stredný článok: typ tvoriaci spojnicu medzi krajnými formami účasti autoritárskej moci na prechode. Nazýva ho prechod oddeľovaním. Jeho typológia potom vyzerá takto:
I. Prechod transakciou (rokovaním) autoritársky režim sa rozhodne pre pokračovanie otvárania politického systému, pretože:
A/ cena za zotrvanie pri moci sa zvyšuje a cena liberalizácie
sa znižuje
1. cena za zotrvanie pri moci sa zvyšuje:
a/ nastáva kríza nástupníctva
b/ znižuje sa súdržnosť armády
c/ znižuje sa legitimita režimu
2. cena liberalizácie sa znižuje:
a/ je eliminovaný pocit ohrozenia
b/ v sociálnej a ekonomickej sfére sa dosiahne stabilizácia.
B/ pretrváva pôvodná predstava o možnosti intervenovať
v situácii, keď sa prejaví kríza a po období krátkeho prerušenia obnoviť opäť demokraciu
II. Prechod oddeľovaním (uvoľňovaním): autoritársky režim
je oslabený, ale zostáva dostatočne silný na to, aby určoval
postup prechodu
III. Prechod v dôsledku porážky režimu: autoritársky režim
končí kolapsom.
Ak zhrnieme najnovšie poznatky o vnútornej dynamike prechodov a chceme určiť šance jednotlivých ciest na úspech, môžeme
rozlišovať nasledovné typy.
Zjednaný alebo vyjednaný prechod. Časť predchádzajúcej vládnucej elity si uchováva istotu, že sa pripravované zmeny neodsunú
na okraj a že sa na nich bude môcť aktívne podieľať. V dôsledku
toho sa cíti zviazaná s demokratickými procesmi a je ochotná ich
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podporovať. Vďaka tomu dochádza k štiepeniu pôvodného vládneho bloku, čo vytvára šancu pre opozíciu, aby nadviazala na ústretovo správajúce sa zložky moci, dohodla s ňou kroky nevyhnutné
pre zmenu (najčastejšie slobodné voľby) a ich načasovanie. Tento
variant okrem toho, že je najvhodnejší a najúspešnejší zároveň, je
najťažší a obsahuje určité riziká. Jedným z nich je to, že v závere
týchto procesov nie je porušená kontinuita elity a časť nositeľov
predchádzajúcej moci formuje svoje mocenské ambície. Je schopná naplniť ich a novo sa tvoriace politické sily jej v tom nedokážu
zabrániť.
Prechod kolapsom alebo zrútením sa autoritárskeho režimu. Autoritárska moc nie je schopná proces pred zmenami kontrolovať. Pôvodným javom je výrazná zmena všetkých štruktúr
a odsunutie všetkých vládnych autorít na okraj diania. Vznikajúcemu režimu chýba výraznejšia kontinuita a väčšina štruktúr politického systému sa musí budovať od začiatku a získavať legitimitu.
Prechod sebavylúčením (prechod stiahnutím sa podľa Mainwaringa [4], prechod oddelením). Často je spojený so silnou eróziou autoritárskeho režimu, ktorá je sprevádzaná neschopnosťou
vládnucich skupín udržať si moc a ďalej vládnuť. Vnútorná deštrukcia moci nedáva jej predstaviteľom možnosť ubrániť pre seba
časť politického priestoru. Posledný zvyšok kontroly nad odovzdávaním moci strácajú v prvých slobodných voľbách. Procesy nastoľovania demokracie logicky doplňujú predchádzajúce úvahy
o možnostiach a cestách zmeny nedemokracie na demokraciu.
Hlavná pozornosť je zameraná pritom na problémy, ktoré môžu
vývoj demokracie urýchliť, alebo ju obmedziť. Už za klasika je
v tomto považovaný D. A. Rustow [8]. Základom tranzície je, že
demokracia je väčšinou vedľajším produktom iných bojov a konfliktov a že je v podstate málokedy chceným cieľom. Je teda predovšetkým výsledkom zistenia, že konflikt sa nedá riešiť zničením
protivníka. Východiskom je jednoduchá podmienka založená na
bezpodmienečnej zhode rozhodujúcich aktérov transformácie na
zachovaní vznikajúcej politickej komunity (národné zjednotenie).
Najväčšie šance pre presadenie demokracie vidí v tom, že sa v priebehu procesu postupnej demokratizácie neobjaví žiadna dostatočne silná skupina, ktorá by v snahe zaistiť si trvalé víťazstvo mohla
transformáciu zvrátiť. Táto podmienka je veľmi dôležitá a týka sa
všetkých fáz demokratizačného procesu. V prípravnej fáze sa formujú aktéri, ktorí sú ochotní vystúpiť proti nedemokratickému re680
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žimu a sú navyše schopní koordinovať svoje akcie. Títo aktéri nemusia zdieľať ochotu spoločne sa podieľať na budovaní akéhokoľvek systému. Jediné, čo musia mať, je nespokojnosť s existujúcim režimom, pričom vzájomné nedorozumenia budú prehliadať.
Dôležité je, aby sa v tejto fáze vývoja neobjavil subjekt schopný
proces samostatne ovládnuť. Fáza sa končí rozhodnutím aspoň
časti aktérov (aktívnych) proti nedemokratickým režimom inštitucionalizovať niektoré demokratické procedúry riešením konfliktov
(slobodné voľby, volebné právo, postavenie opozície atď.). V ďalšej fáze rozhodujúcej o demokratických postupoch riešenia konfliktov sa rozširuje okruh otázok. Postupne sa vypracováva celý
mechanizmus riešenia potenciálnych aj skutočných konfliktov.
V tejto fáze však naďalej pretrvávajú spory, odlišné názory na ciele
transformácie či cesty k jej dosiahnutiu. Prevažuje pritom ochota
vyjednávať, hľadať zhodu (tzv. uvážlivý konsenzus), ktorá aspoň
čiastočne uspokojí všetkých zúčastnených. Celý proces transformácie sa završuje adaptačnou fázou, v ktorej sú pragmatickí aktéri
nahradení presvedčenými demokratmi. Dôležité pritom je, ako
rýchlo sa v tejto fáze rozšíria demokratické mechanizmy riešenia
konfliktov zo sféry politickej do sféry občianskej. Podľa Rustowa
[8] výsledná demokratizácia nie je spojená nejako výrazne s demokratickými hodnotami (ktoré môžu aktéri transformačného procesu obhajovať). Skutoční presvedčení demokrati nie sú katalyzátormi tohto procesu, ale jeho výsledkom.

Nový pohľad na paradigmu tranzície
Nový pohľad na tranzíciu nám ponúka T. Carothers, podľa ktorého je paradigma tranzície už prekonaná a je čím ďalej tým viac zreteľnejšie, že súčasná realita nezodpovedá teórii. Mnohé krajiny, ktoré sa nachádzajú v tranzícii, nasledujú prechod k demokracii a len
málo z nich realizuje tento proces učebnicovo. Preto sa pridržiavanie paradigmy po ukončení jej použiteľnosti javí ako zaostávanie
a vedie odborníkov i politikov nesprávnym smerom. Paradigma
tranzície vychádza z nasledovných predpokladov:
1. Akákoľvek krajina, v ktorej prebieha pohyb od diktátorskej
(autoritárskej) vlády, môže byť považovaná za krajinu na
ceste tranzície k demokracii.
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2. Demokracia má tendenciu rozložiť sa do niekoľkých etáp, čo
môže trvať veľmi dlho (kolaps, tranzícia, ...). Po tranzícii nasleduje etapa konsolidácie, pomalý, ale účelný proces, v ktorom sú demokratické formy transformované do demokratickej substancie cez reformu v štátnych inštitúciách, regulárne
voľby, posilňovanie občianskej spoločnosti a celkový návyk
spoločnosti na nové demokratické pravidlá hry.
3. Tretím predpokladom je viera určujúcu dôležitosť volieb. Voľby nielen dávajú post-diktátorským vládam demokratickú legitimitu, ale spájajú sa s presvedčením, že budú slúžiť na prehĺbenie a rozšírenie participácie a demokratickej zodpovednosti štátu smerom k jeho občanom. Predpokladá sa teda, že
v pokusoch tranzície k demokracii budú voľby nielen základným nástrojom, ale aj kľúčovým generátorom nasledujúcich
demokratických reforiem.
4. Jestvujúce podmienky v transformujúcich sa krajinách, ich
ekonomická úroveň, politická história, inštitucionálne dedičstvo, etnické zloženie, sociálno-kultúrne tradície či iné štrukturálne znaky nebudú pri začatí a ukončení procesu tranzície
zohrávať najdôležitejšiu úlohu.
5. Paradigma tranzície sa zakladá na predpoklade, že demokratické tranzície boli realizované v konkrétnom funkčnom štáte. Proces demokratizácie predpokladá zahrnutie re-dizajnu
štátnych inštitúcií (reforma parlamentu, reforma súdnictva)
ako modifikácie už existujúceho funkčného štátu.
Podľa Carothersa to, čo sa často považuje za neľahký či riskantný úsek medzi plnou demokraciou a jasnou diktatúrou, sú v skutočnosti bežné podmienky súčasných rozvojových a postkomunistických krajín. Sklamanie západných politických analytikov vyúsťujúce do konštatovania nedostatku demokracie v krajinách tranzície by malo byť nahradené realistickými očakávaniami pravdepodobnostného vzorca politického života v týchto krajinách. Pozornosť by sa mala sústrediť na zlepšenie spektra a kvality hlavných
politických aktérov a premostenie priepasti medzi občanmi formálnym politickým systémom. Prechod k demokracii v Československu by sme mohli z pohľadu tranzície označiť ako príklad prechodu k demokracii v dôsledku kolapsu starého režimu. Začal sa ako
reakcia na násilný akt bezpečnostných zložiek autoritárskeho režimu, ktorý bol dôsledkom vnútrostraníckeho boja vo vnútri vlád682
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nucej elity. Následkom toho sa uskutočnila séria jednaní medzi
umiernenými predstaviteľmi režimu (vedených Ladislavom Adamcom a Mariánom Čalfom) a opozíciou, ktorá reprezentovala požiadavky verejnosti. Zmena v Československu bola jednak vynútená masami, jednak vyjednaná za okrúhlym stolom a jednak uľahčená zrútením vládnucej elity, teda vedenia KSČ. Komunistický režim sa zrútil nielen pod vplyvom sily či násilia, ale v dôsledku neschopnosti vedenia KSČ reagovať na krízovú situáciu. V Maďarsku a Poľsku boli iniciátormi zmeny sami reformní predstavitelia
komunistických strán, ktorí v dôsledku ekonomického neúspechu
svojho režimu začali jednať so zástupcami opozície. Preto jednania
dospeli k uzavretiu rámcových dohôd o najpodstatnejších zmenách
politického systému, predovšetkým o zmenách štruktúry najvyšších štátnych orgánov a o spôsobe uskutočnenia slobodných parlamentných volieb. Prechod k demokracii bol v týchto krajinách na
základe teórie tranzície vyjednaný. V Československu štátna moc
odmietala jednať o zásadných zmenách politického či dokonca
ekonomického systému. Preto štátna moc musela byť prinútená
k jednaniam a vyjednávací priestor bol zúžený na priestor dojednania technickej stránky prevzatia moci a načasovania niektorých
zmien. Preto možno konštatovať, že úloha opozičných vyjednávačov v Československu bola odlišná od pozície vodcov v Poľsku
a v Maďarsku. S odstupom času sa ukazuje, že proces tranzície je
sám osebe dôležitým determinantom pravdepodobnosti, že výsledkom prechodu bude demokratická forma vlády a tiež predurčuje
proces konsolidácie demokracie.
Politické zmeny a procesy prechodov moci majú okrem iného
aj strategický charakter. Preto poznanie súčasných teórií pokúšajúcich sa vysvetliť tieto procesy najmä v súvislosti s prechodom
od autoritatívnych k demokratickým režimom a ich sprievodné
javy považujeme za veľmi dôležité.

Implikácie pre Slovensko
Z pohľadu teórie tranzície a skúseností z politických zmien koncom 20. storočia sa ukazuje, že Slovensko stojí pred výzvou sformulovať vlastnú mieru zodpovednosti v rámci týchto procesov.
Predstava o hraniciach tejto zodpovednosti musí byť jasná z obsahového a geopolitického hľadiska a akceptovateľná pre väčšinu
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domácich aktérov a verejnosti. Východoeurópske krajiny (Rusko,
Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko atď.) v priebehu najbližších rokov absolvujú druhú postkomunistickú tranzíciu od systému riadenej demokracie k systému štandardnej európskej demokracie,
v ktorej platí:
 princíp rozdelenia a rovnováhy vetiev moci;
 transparentná tvorba a kontrola nad výkonom moci;
 zabránenie vzniku (administratívneho) zdroja moci, zneužitiu
štátnej moci voči politickým oponentom a manipulácii s verejnou mienkou;
 podpora integrácie krajín tejto oblasti do euroatlantických politických, bezpečnostných a ekonomických štruktúr;
 fungovanie otvorenej občianskej spoločnosti a rozvoj právneho štátu;
 vytvorenie stabilnej multietnickej spoločnosti a spolupráca krajín pri zabezpečení platných medzinárodných záväzkov hlavne
v oblasti demokratizácie, ľudských práv a základných slobôd;
 zachovanie status quo v otázke hraníc a územnej celistvosti a podpora týchto otázok v bilaterálnych kontaktoch a na medzinárodných fórach.
V bezpečnostnej oblasti je pojem všeobecnej spolupráce v oblasti boja proti organizovanému zločinu, nelegálnej migrácii a pri
vytváraní regionálnej dimenzie európskej bezpečnosti dôležitý aj
bod „vyriešenia novovzniknutých krízových situácií“.
Tým, že Slovensko má mnohodimenziálne skúsenosti z demokratizácie krajiny prechodom z riadenej demokracie do štandardnej európskej demokracie, môže v budúcnosti poslúžiť ako model pre ktorúkoľvek krajinu, ktorej sa tranzícia týka.
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Čo je to konflikt?
Na túto otázku nájsť odpoveď je jednoduché a zložité zároveň.
Konflikt je spor. Pre potreby jednoduchého vysvetlenia by takáto
charakteristika stačila, pre problematiku medzinárodného konfliktu, jeho priebehu a najmä riešenia je však nedostatočná.
Podľa Šárky Waisovej možno vo všeobecnosti konflikt charakterizovať 4 základnými znakmi: 1. aktérmi, ktorí 2. konajú, aby
3. presadili svoje záujmy/hodnoty, ktoré sú 4. nezlučiteľné [1]. Na
základe tejto charakteristiky možno konflikt definovať ako sociálnu situáciu, kde sa v jednom okamihu minimálne dvaja aktéri snažia získať ten istý statok, ktorého nie je dostatok, aby bola uspokojená potreba obidvoch/všetkých aktérov [12]. Na základe týchto dvoch všeobecných charakteristík možno konflikt definovať
ako situáciu, kde sa minimálne dve strany/aktéri snažia získať
niečo, čoho je len obmedzené množstvo a ziskom čoho si môžu
upevniť vlastnú pozíciu alebo uspokojiť vlastné potreby. Malým
nedostatkom takto chápaného konceptu konfliktu je obmedzenie
konkurenčnej snahy len na statky, neberúc do úvahy ciele, ktoré
jednotlivých aktérov k predmetnému konaniu môžu viesť.
Zovšeobecnením prvej definície možno uviesť ďalšiu charakteristiku konfliktu ako „interakcie medzi dvomi alebo viacerými
ľuďmi, skupinami, ktoré si uvedomujú konkurenčné ciele a ktoré
očakávajú zásah druhej strany, skupiny, ak sa pokúsia tieto ciele
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dosiahnuť.“ Vidíme všeobecnejší prístup, kde sú statky nahradené cieľmi za vedomia obmedzení pri presadzovaní vlastných
cieľov.
Ešte ďalej posúva definíciu konfliktu Oskar Krejčí, ktorý konflikt charakterizuje ako „situáciu, kedy určitá skupina alebo jednotlivec je v cieľavedomom spore s jednou alebo viacerými skupinami, alebo jednotlivcami. Konflikt je zápasom o hodnoty týkajúce sa zachovania alebo zvýhodnenia statusu či moci, v ktorom
je cieľom odporcov neutralizovať, zraniť alebo odstrániť rivala
alebo rivalov. V konflikte sa na rozdiel od konkurencie rivali snažia upevniť svoje postavenie na úkor ostatných snažia sa protivníka odstrániť z oblasti sporu, či dokonca ho zničiť. Konflikt sa
tiež líši od napätia, ktoré znamená skryté nepriateľstvo, strach,
podozrievanie, vnímanie divergencie záujmov a možno tiež želanie nadradenosti alebo získanie nezávislosti, ale strach väčšinou
neprechádza od postojov a vnímania k aktuálnym vzájomným
nepriateľským činom“ [5, s. 95]. Podľa tejto definície je konflikt
vedomým, otvorene deklarovaným stavom, v ktorom sa aktéri konfliktu snažia o presadenie vlastných cieľov, v niektorých prípadoch o úplnú elimináciu nepriateľa. V prípade, že cieľom konfliktu nie je úplná eliminácia nepriateľa, možno ho charakterizovať ako „konflikt s obmedzenými cieľmi“. [6]
Uvedené definície predstavujú len malý zlomok z veľkého množstva prístupov, definícií a spôsobov, ktoré sa snažia podstatu konfliktu objasniť. Pre potreby tohto článku sú však dostatočné, pokiaľ poukazujú na cieľavedomé konanie, ktoré je konkurenčné
a ktorého výsledok ovplyvňuje konanie alebo postavenie druhej
strany.
V najjednoduchšej typológii možno konflikty rozdeliť na vnútroštátne a medzinárodné a podľa počtu zainteresovaných aktérov na bilaterálne a multilaterálne. V čom sa odlišuje medzinárodný konflikt od konfliktu vnútroštátneho, ktorý nemusí mať nevyhnutne dopad na ďalších aktérov svetového politického systému?
Predovšetkým v jeho aktéroch. Kým v prípade vnútroštátneho
konfliktu sú aktérmi jednotlivci alebo skupiny (napr. štát versus
časť jeho obyvateľov, alebo dve skupiny v rámci jedného štátu
navzájom proti sebe), v prípade medzinárodného konfliktu sú aktérmi národy, resp. štáty (prípadne štát a entita, ktorá má v nejakej
miere priznanú medzinárodno-právnu subjektivitu). V minulosti
boli aktérmi medzinárodného konfliktu len štáty, v súčasnosti
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možno hovoriť o medzinárodnom konflikte, v prípade, že jeho
aktérmi sú: štát vs. štát; štát vs. skupina štátov – koalícia, aliancia,
medzinárodná organizácia atď.; štát vs. skupina (hnutie, spoločenstvo a. i.), ktorá je podporovaná druhým štátom (napr. teroristické skupiny); štát vs. časť jeho teritória alebo obyvateľov otvorene alebo skryto podporované iným štátom, medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodne uznaným hnutím; štát vs. kolónia
bojujúca za nezávislosť; časti rozdielnych štátov s čiastočne priznanou suverenitou.
Keďže je takmer vždy v medzinárodnom konflikte aspoň jednou stranou štát, mnohí autori pridávajú prívlastok politický. Medzinárodný politický konflikt potom možno charakterizovať ako
konflikt/spor prekrývajúcich sa záujmov v oblasti medzinárodných hodnôt a tém [7].

Vnútroštátny konflikt
Vo vnútroštátnom konflikte aktéri neprekračujú hranice jedného
štátu v zmysle ich právnej subjektivity alebo príslušnosti k štátu.
Najčastejšie sa jedná o konflikty medzi vládnou mocou a časťami obyvateľov na politickom, náboženskom či teritoriálnom základe. Nezriedka sa na vnútroštátnych konfliktoch podieľa niekoľko skupín v rámci štátu a štát samotný je nástrojom v rukách
jednej z nich. Extrémnou situáciou je občianska vojna, v ktorej je
štát postavený na okraj boja medzi znepriatelenými skupinami,
alebo naopak, vládna moc je stranou v konflikte a občianska vojna bojom časti občanov proti vládnemu establišmentu.
Jedným z fenoménov vzniku medzinárodného konfliktu sú
jeho korene v konflikte vnútroštátnom. Príčin a možných scenárov býva mnoho. Vnútroštátny konflikt má svoje osobitosti. Jeho
aktérom môže byť subjekt medzinárodného práva (štát), ale popri ňom existuje mnoho subštátnych subjektov, ktoré podľa medzinárodného práva subjektivitu nemajú. Veľakrát sú stranami vnútroštátneho konfliktu práve skupiny bez takejto subjektivity nemajú, no svojím konaním v konečnom dôsledku môžu vyvolať
medzinárodný konflikt. Výraznú rolu v takomto procese musí zohrať štát a jeho inštitúcie.
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Možnosti premeny vnútroštátneho konfliktu na
medzinárodný konflikt
Štát sa voči svojim obyvateľom správa v rozpore s minimálnymi
štandardmi ochrany základných ľudských práv a slobôd. Obyvatelia sa voči štátu búria a snažia sa situáciu riešiť i pomocou prostriedkov zo zahraničia (materiálna, vojenská a ideologická podpora, žiadosti o intervenciu, podkopávanie štátnych inštitúcií). Situácia sa spravidla vyostrí po obzvlášť brutálnom zásahu, masových demonštráciách a destabilizácii, ktoré môžu spôsobiť ovplyvnenie bezpečnostnej situácie v okolitých štátoch, alebo ohrozenie záujmov štátov, ktoré majú v regióne dominantné postavenie. V prípade masívneho potláčania ľudských práv a slobôd spolu s nebezpečenstvom rozšírenia nepokojov a nestability mimo
hraníc štátu možno predpokladať po vyčerpaní mierových prostriedkov i vojenský zásah (v tomto prípade známy ako humanitárna intervencia). V momente zásahu sa vnútroštátny konflikt
stáva medzinárodným konfliktom, ktorého aktérmi sa stávajú vykonávatelia humanitárnej intervencie na jednej strane a štát –
utláčateľ na strane druhej. Ochrana základných ľudských práv
a slobôd je spravidla realizovaná z troch dôvodov: 1. ohrozenie
bezpečnosti a možný export konfliktu mimo hraníc štátu; 2. ochrana vlastných občanov žijúcich na území druhého štátu; 3. ochrana samotných obyvateľov predmetného štátu. [1, s. 5]
Hlavným sporným momentom v koncepcii humanitárnej intervencie je neujasnený postoj voči mandátu realizátorov humanitárnej intervencie v prípade neexistencie rozhodnutia príslušných orgánov (BR OSN), alebo v prípade intervencie s cieľom
ochrániť základné ľudské práva a slobody bez ohrozenia mieru
a bezpečnosti vo svete. Rovnako nebol dosiahnutý konsenzus
ohľadom kritérií na zhodnotenie urgentnosti a oprávnenosti zásahu.
Organizačná jednotka alebo región vystúpia s požiadavkou na
zmenu štatútu v snahe získať autonómiu, nezávislosť, alebo pripojiť sa k inému štátu. Takéto deklarácie sú spravidla realizované
na základe historických skúseností – organizačná jednotka už
v minulosti bola súčasťou iného štátu, alebo existovala vo forme
nezávislého štátu, prípadne na základe vývoja v regióne požaduje
to, čo už subštátne jednotky v ostatných krajinách získali. Ďalším
dôvodom býva snaha o vytvorenie štátu na etnickom alebo náboženskom princípe v dôsledku stálych stretov medzi príslušník690
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mi rôznych náboženstiev alebo etník. Často zmena postavenia organizačnej jednotky alebo oblasti v rámci jedného štátu vedie k lavíne požiadaviek v ostatných štátoch regiónu, najmä v prípadoch,
kedy je región etnicky heterogénny a v jednom alebo viacerých
štátoch je pomerne výrazne zastúpená tá istá etnická menšina.
Nerešpektovanie požiadaviek subštátnych celkov môže dôjsť až
k bojkotu centrálnej vlády, k snahe získať podporu v zahraničí
a zároveň stupňovať tlak až do ozbrojených stretov zástancov
zmeny štatútu s bezpečnostnými silami materského štátu. Nezriedka je v prípade ozbrojených stretov najdotknutejšou skupinou civilné obyvateľstvo regiónu. Dôsledkom takejto situácie
býva masové presúvanie/odchod z domovov a ohrozenie bezpečnostnej situácie s možným presunom veľkého počtu obyvateľov do susedných štátov [1, s. 143 – 163]. Tak ako porušovanie
základných ľudských práv a slobôd môže prerastenie konfliktu za
hranice iniciovať zásah cudzieho štátu. Druhým variantom (prípad Macedónska) je žiadosť štátu o pomoc pri urovnaní situácie
a v konečnom dôsledku nie je vylúčený zásah síl cudzích štátov
spoločne so silami dotknutého štátu. V tomto prípade sa nejedná
o medzinárodný konflikt v pravom zmysle slova, ale o konflikt
medzi štátom a skupinou obyvateľstva v rámci tohto štátu. Charakter medzinárodného konfliktu môže takýto stret nadobudnúť
v prípade, že zástancovia zmeny štatútu sú otvorene alebo skryto
podporovaní iným štátom. Tým môže byť štát, ktorému dotknuté územie v minulosti patrilo, má záujem o pripojenie tohto
územia, alebo ktorého etnikum žije na dotknutom území.
Popri tyranii vlády smerom k vlastným občanom a ambíciách
subštátnych aktérov bývajú najčastejšími príčinami vnútorného
a následne medzinárodného konfliktu politický boj v rámci jedného štátu, ekonomicky neudržateľná situácia, nerešpektovanie
volebných výsledkov, výrazná nespokojnosť s vládou, jej ignorovanie opozície, uchyľovanie sa k nedemokratickým formám riadenia štátu. Radikálnym dôsledkom môže byť vypuknutie občianskej vojny a export nestability do susedných štátov. Vyvrcholením môže byť v prípade nestabilného regiónu ohrozenie mieru
a bezpečnosti vo svete. Opačným scenárom je deklarované zasahovanie do suverenity štátu v prípade, že je nedemokratická vláda
bojujúca proti svojim oponentom konfrontovaná s výzvami iných
štátov v rámci preventívnej diplomacie s cieľom zabrániť vypuknutiu ozbrojeného konfliktu. Vláda buď ignoruje výzvy ostat691
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ných štátov (a dochádza k vyhroteniu situácie), alebo použije neadekvátne prostriedky (výnimočne brutálny zásah voči oponentom, vývoj programov nezlučiteľných s medzinárodnými záväzkami, prípadný export násilia mimo územia štátu).
Možno teda konštatovať, že vznik medzinárodného konfliktu
má v mnohých prípadoch svoje korene vo vnútri štátu. Najčastejšími dôvodmi rozšírenia konfliktu za hranice štátu býva nerešpektovanie medzinárodných záväzkov, export násilia a nestability (utečenci, operácie vojenských skupín), vyvolanie konfliktu s inými
štátmi na základe vývoja vo vlastnej krajine, alebo činnosť nezlučiteľná so základnými princípmi ľudskosti. Vo všetkých uvedených prípadoch sa nemusí jednať o medzinárodný konflikt
s použitím sily, ale jeho charakter môže zahŕňať opatrenia od vyjadrení a hodnotenia situácie, cez obchodné obmedzenia a blokovanie aktivít, až po samotné použitie sily voči druhému štátu.

Medzinárodný konflikt
Najjasnejším príkladom medzinárodného bilaterálneho konfliktu
je konflikt medzi dvoma suverénnymi štátmi, alebo konflikt, kde
je štát jedným z dvoch aktérov. V prípade multilaterálnych konfliktov sa spektrum možných kombinácii rozširuje v závislosti od
povahy konfliktu, charakteru aktérov a vzťahov medzi nimi. Multilaterálny konflikt vo svojej čistej podobe možno charakterizovať modifikovaním známeho výroku Thomasa Hobbesa – konflikt každého s každým. V súčasnom svetovom politickom systéme je takýto typ konfliktu viac-menej vylúčený. Oveľa častejšou
formou je konflikt viacerých strán, ktoré sú najčastejšie usporiadané okolo jedného (koalícia) alebo dvoch centier (bi-multilaterálne konflikty). Takýmito konfliktami bola napríklad studená
vojna, alebo v nedávnej histórii konflikt medzi Afganistanom
a koalíciou spojencov USA, či medzi „irackou koalíciou“ a Husajnovým Irakom. V týchto prípadoch je však hranica medzi bi-multilaterálnym a multilaterálnym veľmi nejednoznačná.
Medzinárodný konflikt je ale predovšetkým konfliktom medzi
dvoma štátmi. Dôvodom môžu byť mocenské, teritoriálne, ekonomické, alebo politické ambície jedného štátu, ktoré interferujú
do záujmov druhého štátu. Základnými podnetmi bývajú historické spory o územie alebo majetok, ktoré sú zakorenené v pove692
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domí toho-ktorého štátu. Najčastejšie spory s historickým pozadím možno očakávať od štátov, ktoré v minulosti zastávali dominantnú rolu v medzinárodných vzťahoch: konflikty kvôli strateným pozíciám (územiam, vplyvu, zdrojom). Príkladmi takýchto
konfliktov v 20. a 21. storočí sú konflikty na území bývalého
ZSSR, ale aj na Balkáne v snahe oživiť postavenie bývalej Juhoslávie. Opakom sú snahy štátov o nové získanie dominantného
postavenia vo svete alebo v regióne. Takýmito konfliktami s obrovskými dôsledkami boli dve svetové vojny vyvolané Nemeckom v snahe získať dominantné postavenie v rámci vtedajšieho
medzinárodného mocenského systému. Predpokladmi vzniku takéhoto konfliktu sú pocit menejcennosti, dostatok zdrojov na začatie a vedenie konfliktu a vízia možnosti víťazstva. Nemálo konfliktov dvoch štátov malo svoje korene v snahe získať ekonomický vplyv, alebo zlepšenie ekonomickej pozície ovládnutím zdrojov druhého štátu. Ako príklad možno uviesť spory Japonska ohľadom teritoriálnych vôd/otvorených morí vo vzťahu k jeho ambíciám udržať si stabilný príjem z rybolovu, niekedy i na úkor medzinárodných zákazov a za cenu konfliktov s ostatnými štátmi.
Ekonomické a teritoriálne spory mávajú zväčša bilaterálny charakter. V prípade historicko-mocenských konfliktov sa jedná spravidla o vytváranie aliancií alebo koalícií v snahe zmeniť systémovú rovnováhu a nakloniť ju na svoju stranu s následným rozdelením ziskov.
Koncom 20. storočia a najmä po 11. septembri 2001 sa príčiny
konfliktov presunuli na pole štátnych bezpečnostných záujmov
v regiónoch, ktoré s ním síce priamo nesusedia, no v rámci globálnej (ne)bezpečnosti obsahujú hrozby pre štát. Na konci 20. storočia sa začal i skončil najvážnejší konflikt vedený alianciou na jednej strane a suverénnym štátom na strane druhej bez súhlasu BR
OSN (Kosovo). Oficiálne bol útok NATO prezentovaný ako
humanitárna intervencia [3]. Po útokoch na USA v roku 2001 bola
koncepcia ochrany ľudských práv nahradená bezpečnostnými
záujmami štátu a novou bezpečnostnou stratégiou USA [10] sa do
života dostal popri prevencii i dovtedy takmer neznámy1 pojem
preempcie. Medzinárodný konflikt nabral novú dimenziu. Skupina
štátov sa ocitla v konflikte s jedným suverénnym štátom. Cieľom
bolo udržanie mieru a bezpečnosti vo svete, preferujúc pri tom
súhlas BR OSN. V prípade absencie jej súhlasu sa však stal možným preemptívny úder ako nástroj bezpečnosti nielen vlastného

2

1Resp.

známy v iných významoch – pozn. ed.

693

2

III. KAPITOLA – Konflikt a postkonfliktná obnova

štátu, ale i svetového spoločenstva. Kým v prípade Afganistanu to
bol konflikt primárne medzi dvoma štátmi (resp. štátom a koalíciou) v mene sebaobrany, de facto to bola vojna medzi dvoma suverénnymi štátmi, z ktorých jeden v rámci sebaobrany zaútočil na
druhý. Ten síce nebol v priamom konflikte s USA, no podporoval
teroristickú skupinu, ktorá vykonala útok. V tomto prípade ako
aktéri konfliktu vystupovali suverénne štáty, ale primárnym cieľom
bolo zničenie neštátneho aktéra bez medzinárodnoprávnej subjektivity. Dôvody medzinárodných konfliktov sa teda obohatili
o ďalšiu dimenziu – pôsobenie neštátnych aktérov na území štátov s ich podporou alebo súhlasom. Vo väčšine prípadov sú tieto
štáty charakterizované ako upadajúce – nie sú schopné zabezpečiť
vládu práva a základné atribúty štátu a predstavujú hrozbu pre
svoje okolie poskytovaním útočiska pre organizované skupiny
teroristického charakteru [4, s. 94]. Na medzinárodnej scéne sa
teda objavil donedávna podceňovaný subjekt – organizované
skupiny, ktoré nemajú pevné sídlo, štruktúru a nie sú obmedzované hranicami štátov.
Treťou skupinou dôvodov sú reakcie na udalosti v druhom
štáte alebo regióne. Ak majú dopady na druhý štát, je nútený podniknúť opatrenia na ich odstránenie. Jedná sa o situácie, ktoré
sme uviedli v prvej časti – v konflikte vnútroštátnom, teda prípady, kedy vnútroštátny konflikt v jednom štáte je expedovaný do
okolitých štátov, ktoré naň reagujú (v prípade zvýšenia intenzity
hrozby i vojenskými prostriedkami). Obrana štátu pred priamym
zasahovaním do vlastných záležitostí je vnímaná ako legitímna
obrana pred vonkajším nebezpečenstvom. V prípade agresie je
každý štát oprávnený použiť všetky dostupné prostriedky, vrátane použitia ozbrojenej sily. Takéto konanie je v súlade s ustanoveniami Charty OSN a tým pádom úplne legitímne2.

Prostriedky urovnávania konfliktov

2Článok

51 Charty OSN –
pozn. aut.
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Na základe udalostí od roku 1945, priebehu konfliktov a negatívnych skúsenosti z ich riešenia bolo medzinárodne spoločenstvo prinútené zdokonaliť a predovšetkým vniesť do praxe systém efektívneho predchádzania krízam a konfliktom. V roku
1992 zverejnil GT OSN výročné hodnotenie pod názvom Agenda pre mier, v ktorom o. i. zdôraznil nový charakter konfliktov
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a potrebu adekvátnych nástrojov na ich riešenie – preventívnej
diplomacie a použitia ozbrojenej sily, kde je to potrebné (v súlade
s kapitolou VII Charty OSN), vrátane vynútenia mieru. [8]
Veľkou výzvou pre štáty je vytvorenie tzv. systému včasného varovania, ktorý by umožnil efektívne sledovanie a vyhodnocovanie
situácie a prijímal opatrenia na odstránenie, prípadne zabránenie
vypuknutiu alebo zhoršeniu konfliktu. Na tento účel má slúžiť proces preskúmania rizík, ktorý je založený na 9 základných ukazovateľoch: [7, s. 69 – 71] 1. násilný konflikt v posledných 10 rokoch;
2. nízky príjem; 3. vysoká závislosť na vývoze jednej suroviny;
4. politická nestabilita; 5. obmedzenie občianskych a politických
práv; 6. militarizácia; 7. etnická dominancia; 8. prebiehajúci konflikt
v regióne; 9. vysoká nezávislosť mládeže. Ani tieto ukazovatele
však nie je možné použiť globálne. V každej krajine a regióne majú
totiž rozdielny vplyv. Pri pravidelnom vyhodnocovaní situácie sú
štáty postavené pred ďalšiu úlohu: prijať konkrétne opatrenia v prípade detekcie nebezpečenstva vypuknutia alebo zhoršenia konfliktu. Možno ich rozdeliť do niekoľkých skupín: oficiálna diplomacia,
neoficiálna diplomacia, ozbrojené sily, ekonomika a sociálna oblasť, politika, právo, médiá a vzdelávanie.
Zatiaľ čo prvé dve kategórie počítajú s mierovým pôsobením
vyslancov, sprostredkovateľov, s diskusiami za okrúhlymi stolmi
či civilnými vyšetrovacími komisiami, tretia zahŕňa reformu ozbrojených síl, elimináciu možností ich použitia, rôzne formy demonštrácie sily, embargá a obmedzené vojenské intervencie. Zároveň so snahou o vyjednávanie a obmedzovanie rizík je potrebné prijímať opatrenia na ďalší rozvoj ekonomickej, sociálnej a kultúrnej oblasti spoločnosti, obnovenie základných inštitúcií a procesov štátu, vytváranie transparentného politického systému, posilňovať vymožiteľnosť práva a zlepšovať vzdelávanie.
Z vojenského hľadiska sa v prípade nebezpečenstva vypuknutia konfliktu alebo už v jeho priebehu realizujú rôzne aktivity
(v závislosti na intenzite konfliktu). Vo fázach, kedy konflikt ešte
nie je vyhrotený a nedochádza k permanentným stretom ozbrojených skupín, sú do regiónov vysielané pozorovateľské (monitorovacie) tímy, ktorých hlavnou úlohou je podávanie správ o vývoji situácie s cieľom zvážiť nasadenie ďalších prostriedkov. Nadstavbou nad pozorovateľskými misiami sú jednotky chrániace civilné obyvateľstvo pred hroziacim nebezpečenstvom. Hlavným
rozdielom medzi uvedenými formami je možnosť použitia zbra695
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ne. V prípade pozorovateľskej misie nie je možné použiť zbraň
na iný účel ako sebaobranu a takáto jednotka nemá mandát na angažovanie sa v prebiehajúcich sporoch. U druhej formy sú vyslané sily pripravené (a oprávnené) použiť silu na ochranu obyvateľov a teda i na možné strety s ozbrojenými skupinami.
Inú kapitolu už tvoria sily, ktoré sú na územie štátu vysielané
v rámci kapitoly VII. Na ich prítomnosť sa už nevyžaduje súhlas
prijímajúceho štátu. Jedná sa predovšetkým o aktivity, ktoré sa
súhrnne nazývajú vynútenie mieru (peace-enforcement). Predpokladajú nasadenie ozbrojených jednotiek v priamom boji a ochranu
konfliktom dotknutého obyvateľstva. Cieľom jednotiek je eliminácia ozbrojeného násilia a nastolenie prímeria. Vynútenie mieru
je najvyššia forma zapojenia medzinárodných jednotiek do konfliktu v rámci systému OSN.
Keď je situácia dostatočne stabilizovaná, aktivity na vynútenie
mieru nahrádzajú aktivity na udržanie mieru (peace-keeping). Mandát jednotiek spravidla ešte obsahuje ustanovenia spoločné s ustanoveniami na vynútenie mieru, nakoľko stabilizácia často so sebou prináša potrebu aktívne zasiahnuť v mene udržania mieru.
Jednotky mandátom stále spadajú pod kapitolu VII, ale v mnohých prípadoch je ich pôsobenie zakotvené i v medzinárodných
dohodách. De facto sa tieto jednotky na území štátu nachádzajú
s jeho súhlasom.

Postkonfliktná obnova
Po stabilizovaní situácie nastáva nová fáza – postkonfliktná obnova. Je výzvou pre štáty zapojené do riešenia konfliktu, aby prijali opatrenia, ktoré zabránia jeho návratu konfliktu a pripravia
spoločnosť na mierový život. Čím sú pomoc a obnova multilaterálnejšie, tým je pravdepodobnosť prijatia obnovy ako nestranného záujmu väčšia. Postkonfliktnú obnovu možno rozdeliť do 3 základných fáz [7, s. 100]: počiatočná fáza vstupu – zaistenie bezpečnosti; fáza transformácie – obnova ekonomiky, súdneho systému a mechanizmov vládnutia; fáza podpory – vybudovanie
socioekonomických, právnych a politických štruktúr a postupné
oslabovanie zainteresovanosti vonkajších aktérov.
Oblasť postkonfliktnej obnovy z hľadiska jej obsahu rozdelíme do 4 základných pilierov [4]:
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Bezpečnosť
Nastolenie bezpečnosti je základným predpokladom na ďalší rozvoj spoločnosti, vrátane aktivít vonkajších aktérov v ostatných oblastiach života. Ako sme uviedli, o postkonfliktnej obnove možno
hovoriť až v čase, kedy je najintenzívnejší konflikt eliminovaný
a spoločnosť sa vracia do mierového stavu. V prvej fáze sa bezpečnosť zaisťuje najmä medzinárodnými jednotkami. Čím viac sa
situácia upokojuje, tým väčší priestor sa vytvára na zapojenie vlastných bezpečnostných síl. Na to ale musí byť splnených niekoľko
predpokladov: uzavretie mierovej dohody, jej napĺňanie, stanovenie režimu sankcií v prípade jej porušenia, odzbrojenie znepriatelených skupín, jasné stanovenie hraníc a právomocí, reštrukturalizácia ozbrojených zložiek, stanovenie jasného režimu garancie
bezpečnosti vo vnútri štátu a v regióne. Jednou z najväčších výziev
pre medzinárodné spoločenstvo zostáva eliminácia podpory ozbrojených skupín – strán konfliktu – zo zahraničia (príklad Kurdov v Turecku a Iraku či kosovských Albáncov v Kosove). Pre
postup a prípadné stiahnutie medzinárodných jednotiek je potrebné vytvoriť jasný hodnotiaci systém (benchmarking process), na základe ktorého bude možné pravidelne hodnotiť bezpečnostnú situáciu. Z pohľadu domáceho obyvateľstva je nevyhnutné ukázať
víziu vývoja krajiny. Tento proces však musí byť založený na konkrétnom plnení kritérií a nie na časových rámcoch. Bez plnenia
stanovených podmienok nie je možné robiť ústupky na úkor vývoja bezpečnostnej situácie v krajine alebo v regióne. Problémom
súčasného pôsobenia ozbrojených síl na území mnohých krajín, či
už pod vlajkou medzinárodných organizácií alebo ad hoc koalícií,
je ich štruktúra. Najmä vo fáze stabilizácie krajiny, kedy ešte prebieha ozbrojený konflikt, do ktorého sú veľakrát zainteresované
i medzinárodné sily (alebo sú jednou zo strán konfliktu), sa ukazuje, že zloženie ozbrojených síl je neadekvátne charakteru úloh,
ktoré by mali plniť. Tento problém sa objavuje najčastejšie v prelínaní úloh pre ozbrojené sily (armádu) a bezpečnostné sily (špeciálne policajné jednotky). Simultánne s pokračujúcou stabilizáciou je potrebné pomáhať pri vytváraní vlastných bezpečnostných
síl – príprava ozbrojených síl, ich výcvik, materiálne zabezpečenie.
Takáto pomoc je najčastejšie realizovaná vysielaním špecializovaných inštruktorov do výcvikových táborov, poskytovaním materiálnej pomoci, ako aj zabezpečovaním výcviku v krajinách poskytovateľov pomoci (výcviková misia NATO NTM-I v Iraku, kon697
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cept výcvikových tímov v operácii ISAF v Afganistane). Práve na
tomto poli sa otvára priestor pre štáty, ktoré nie sú schopné prispievať do bojovej operácie. V procese stabilizácie je takáto pomoc hodnotná a finančne nepomerne menej náročná. Presun zodpovednosti za bezpečnosť je priamo úmerný vývoju bezpečnostnej situácie a schopnosti zabezpečiť ju vlastnými silami.

Spravodlivosť a uzmierenie
Po úspešnom vytvorení bezpečného prostredia (nemusí sa jednať
o úplné nastolenie bezpečnosti, ale o presun otvoreného konfliktu do odľahlých častí či narušovanie bezpečnosti izolovanými incidentmi) je možné vytvoriť účinný a spravodlivý právny systém
a snažiť sa dosiahnuť zmierenie medzi bojujúcimi stranami [7,
s. 105]. Táto fáza zahŕňa predovšetkým vytvorenie prechodných
inštitúcií, prijatie základných právnych noriem, ktoré provizórne
zabezpečujú právny rámec až do vytvorenia štandardného právneho systému. Zároveň je potrebné vykonať kritické prehodnotenie bezpečnostného systému vo vzťahu k policajným jednotkám. Rekonštruovať treba aj súdny systém vytvorením dočasných súdov, často s účasťou kvalifikovaného personálu zo zahraničia. V tejto fáze sa otvára priestor pre štáty, ktoré v posledných
desaťročiach museli vykonať zásadné reformy právneho a bezpečnostného systému štátu na ceste k demokracii. Práve tieto štáty dokážu poskytnúť relevantné poradenstvo. Keďže sa v mnohých prípadoch jedná o štáty, ktoré nie sú priamo zainteresované
v konflikte alebo v jeho riešení, sú prijateľnejšie pre domáce štátne autority. V rámci uzmierenia znepriatelených skupín sa v minulosti ako účinné ukázalo vytvorenie medzinárodných trestných
tribunálov ako nezávislého súdneho orgánu na potrestanie zločinov spáchaných počas konfliktu. Na jednej strane sú tieto tribunály prínosom pre riešenie postkonfliktnej situácie, na strane
druhej sú predmetom kritiky ako mocenské nástroje na zmenu už
nastoleného režimu (častá kritika ICTY). V poslednej fáze vnútornej stabilizácie dochádza k stiahnutiu medzinárodných policajných jednotiek a na území štátu zostávajú len pozorovateľské
tímy a medzinárodné mimovládne organizácie. Tak ako v 1. pilieri
je nevyhnutné, aby bol vytvorený hodnotiaci systém vývoja situácie a ponechané „zadné dvierka“ pre prípad zjavného odklonu od
stanoveného kurzu.
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Ekonomický a sociálny blahobyt
Napriek nastoleniu bezpečnosti a vybudovaniu základov systému
vnútornej bezpečnosti nie je možné uvažovať o trvalom udržaní
stavu alebo nastoleného trendu, pokiaľ nedôjde ku socio-ekonomickej konsolidácii. Chudoba je v mnohých krajinách primárnym
dôvodom vzniku konfliktov a sociálna nespokojnosť ju v mnohých prípadoch dopĺňa. V prvých fázach obnovy je dôležité nadviazať vzťahy s medzinárodnými ekonomickými organizáciami
a definovať rozvojové programy. Prvotné investície by mali plynúť do oblasti zabezpečenia základných potrieb obyvateľstva –
strava, bývanie, zdravotné zabezpečenie. Postupným stabilizovaním najkritickejšej ekonomickej situácie sa vytvoria podmienky
pre ďalší rozvoj: návrat utečencov a vnútorne presídlených obyvateľov (internally displaced persons) do svojich domovov. Po stabilizácii možno pristúpiť k ďalším rozvojovým programom, ktoré
by mali byť zamerané na vytvorenie pracovných miest a podmienok pre budúcu sebestačnosť. Práve v tejto fáze nebýva dosiahnutý požadovaný efekt a mnohé postkonfliktné situácie poukázali na závislosť domácich obyvateľov od medzinárodnej prítomnosti a pomoci, ktorá býva často jediným alebo dominantným
zdrojom príjmov. Efektívne sa naopak ukázali programy oficiálnej rozvojovej pomoci, ktoré v prvej fáze dotovali projekty súkromných spoločností a mimovládnych agentúr. V druhej fáze už
nadviazali obchodné spojenectvá s firmami a spoločnosťami
priamo v regióne. Z pôvodne malého záberu pomoci sa vyvinuli
efektívnejšie a na objem financií bohatšie projekty so zainteresovaním domáceho obyvateľstva a prispením k vytváraniu vlastného HDP a lokálneho hospodárstva. Finálnym želaným stavom je
vytvorenie fungujúcej ekonomiky čo najmenej závislej na zahraničnej pomoci, ale pevne zakotvenej v regionálnej spolupráci
a medzinárodných štruktúrach. Podstatný je úspešný boj proti
korupcii, praktikám čierneho trhu a kriminalizácii hospodárstva.
V sociálnej oblasti sú kritické najmä otázky poskytovania vzdelávania pre najmladšie generácie, vytvorenie sociálnych sietí pre
obyvateľov najviac postihnutých konfliktom, vytvorenia prostredia pre plnohodnotnú participáciu nevládnych organizácií a podmienok, v ktorých budú obyvatelia pociťovať čo najmenej obmedzení vo vzťahu k sebarealizácii.
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Vláda a politická účasť
Spoločne s bezpečnostnou, ekonomickou a sociálnou obnovou je
potrebné pripraviť štát na vlastnú existenciu nielen v ekonomickej
oblasti, ale najmä vytvoriť štruktúry moci. Musia byť vytvorené tak,
aby riadili štát v súlade s princípmi, ktoré budú prijaté väčšinou jeho
obyvateľov a zároveň s rešpektom voči názorom menšiny. Najzložitejším procesom je presvedčiť znepriatelené strany na rokovania o ďalšom smerovaní štátu. Súčasťou týchto rokovaní je aj podiel
na moci a spôsob jej rozdelenia. Vo väčšine prípadov je tento proces sprevádzaný komplikáciami a najmä časovou náročnosťou. Preto dochádza k vytvoreniu dočasných štruktúr moci, v niektorých
prípadoch vo forme protektorátu (Kosovo) alebo dočasnej medzinárodnej vlády (Irak). Cieľom procesu je pripraviť podmienky na
vytvorenie vlastnej vlády. Tomu musia zákonite predchádzať slobodné voľby – participácia obyvateľov na moci. V tomto štádiu je
pre úspech kritické zapojenie obyvateľov do správy vecí verejných
a položenie základov politickej kultúry. Podmienkou celého procesu je stanovenie jasných pravidiel mocenskej participácie, ktoré sú
spravidla zakotvené v základných dokumentoch štátu (ústave a zákonoch) a akceptácia výsledkov. Domáca spoločnosť a medzinárodné spoločenstvo musí nastaviť systém prípravy nových elít: či už
priamo na území štátu, alebo v zahraničí. V ďalšej fáze je nutné
odovzdať výkon moci do rúk domáceho obyvateľstva. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu musí byť pravidelný dohľad nad vývojom, a to nielen vo forme monitoringu volieb, ale aj pravidelnou
účasťou na vytváraní inštitúcií štátu (poradenské tímy, ad hoc expertné návštevy, pomoc pri vypracovaní strategických dokumentov).
3Príkladom

úspešných aktivít SR v tejto oblasti je pôsobenie veľvyslanca Lajčáka
pri uskutočnení referenda
v Čiernej Hore, vymenovanie Eduarda Kukana za osobitného zástupcu GT OSN
pre Balkán, úspešná mediácia SR v rámci dlhotrvajúceho napätia na Cypre a mnohé iné – pozn. aut.

4SR

sa v súčasnosti (stav
k 6. 7. 2006) zúčastňuje na
11 operáciách a misiách 641
vojakmi – pozn. aut.
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Implikácie pre Slovensko
Miesto pre malé štáty pri urovnávaní, resp. predchádzaní konfliktov možno nájsť vo všetkých fázach. Vo fáze, ktorá predchádza
ozbrojenému konfliktu, sú to predovšetkým dobré služby a vyjednávanie so znepriatelenými stranami.3 Tieto prostriedky je možné v obmedzenej miere využívať aj počas ozbrojeného konfliktu
alebo jeho eskalácie. V týchto fázach je najväčšie bremeno kladené na ozbrojené sily a ich prostriedky.4 Popri ozbrojených silách
však musí byť dôraz kladený i na ďalšie formy pomoci a urovnania konfliktu – prítomnosť zástupcov nevládnych organizácii, ofi-
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ciálna pomoc poskytovaná štátom (humanitárna pomoc, v odôvodnených prípadoch pomoc vojenská – darovanie vojenského
materiálu, zbraní a munície5), aktivity pri rozvoji základných štruktúr spoločnosti (sociálne a ekonomické projekty). Základným problémom pri takto realizovaných aktivitách je ich častá finančná
náročnosť a bez zahraničnej pomoci veľmi náročná realizovateľnosť6. Jedným z riešení problému je užšia koordinovaná spolupráca niekoľkých krajín v rámci jedného regiónu alebo medzinárodnej organizácie (V-4, bilaterálne a trilaterálne aktivity členských krajín EÚ príp. NATO). Takto realizovaná pomoc je efektívnejšia, finančne menej náročná a zároveň prospešná pre politický obraz jednotlivých štátov v zahraničí.
V prípade vojenskej angažovanosti sa pri riešení konfliktu ako
optimálny javí príspevok vo forme ozbrojených síl, ktorých efektivita však musí byť v porovnaní s nákladmi výrazne v prospech
pozitívneho prínosu (vyslanie malého kontingentu pokrývajúceho nedostatkové spôsobilosti na úkor veľkého kontingentu s relatívne malým dopadom na operabilitu, meno a ocenenie vysielajúceho štátu). Je potrebné si uvedomiť, že vyslanie ozbrojených
síl je len prvou fázou riešenia konfliktu. Už počas vojenského
zásahu je potrebné počítať so zmenou charakteru vyslaných síl
v závislosti na charaktere problému, a preto je potrebné do riešenia medzinárodných kríz a konfliktov zapojiť nielen zložky ozbrojených síl, ale použiť ucelený súčinnostný koordinovaný prístup zahrňujúci všetky bezpečnostné zložky štátu (spoločné vysielanie ozbrojených síl s policajnými jednotkami, školiteľov,
atď.). Už pred realizáciou samotného vyslania ozbrojených síl je
potrebné pripraviť komplexnú stratégiu zainteresovania sa do
konfliktu a všetkých jeho fáz, vrátane tzv. exit strategy. Táto stratégia by mala zahŕňať ako vojenskú prítomnosť, tak ďalšie zapojenie sa do aktivít postkonfliktnej stabilizácie.
Počas postkonfliktného štádia (postkonfliktná obnova) je potrebné problematiku riešiť ako komplexný problém a systém
vzťahov. Vojenská zaangažovanosť je len jedným pilierom systému. Ďalší tvorí spolupráca s ostatnými bezpečnostnými zložkami a mimovládnymi organizáciami podporená projektmi na obnovu krajiny (ekonomickú, politickú7, kultúrnu, a i.). Pre štáty ako
SR je potrebné vybudovať ucelený systém poskytovania postkonfliktnej pomoci zahrňujúci široké spektrum aktérov, a nielen úzku
špecializáciu ozbrojených síl8.

2

5Príkladom

môže byť vojenská pomoc Iraku a Afganistanu realizovaná MO SR
v spolupráci s USA v roku
2006 – pozn. aut.

6Predovšetkým vysoké finančné náklady na prepravu, ktoré v mnohých prípadoch môžu dosiahnuť až
úroveň hodnoty poskytovanej pomoci – pozn. aut.
7Jedným

z efektívnych spôsobov pomoci pri postkonfliktnej obnove je i odovzdávanie skúseností krajinami,
ktoré len nedávno uskutočnili reformu bezpečnostného sektora a ktorá je stále
v procese konečnej stabilizácie vzťahov, formou seminárov, prednášok a bilaterálnych stretnutí – pozn. aut.

8Príkladom je pôsobenie SR
na území Afganistanu – jednotky ozbrojených síl, zároveň však zainteresovanie
civilných odborníkov do provinčných rekonštrukčných
tímov a prítomnosť mimovládnych humanitárnych organizácií. Problémom zostáva ich nekoordinovaný postup. Naďalej však najväčším nedostatkom zostáva nezapojenie ďalších zložiek do
procesu riešenia kríz – pozn.
aut.
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Záver
Príčiny konfliktu, bez ohľadu na to, či sa jedná o konflikt vnútroštátny alebo medzinárodný, možno hľadať v politickej, kultúrnej, náboženskej, historickej a ďalších sférach života spoločnosti
a skupín. Medzinárodný konflikt nemá svoje korene len v medzinárodnom prostredí, ale často práve vo vnútri štátu. V minulosti
sa aktivity medzinárodného spoločenstva sústredili najmä na riešenie už vzniknutej situácie. Charakter konfliktu, jeho intenzita
a následky sa v posledných desaťročiach zmenili a medzinárodné
spoločenstvo bolo postavené pred úlohu nielen riešiť vzniknutú
situáciu, ale predovšetkým jej predchádzať. Prevencia konfliktov
sa stala agendou medzinárodných rokovaní. Tento koncept však
nie je vždy úspešný. Očakávanie, že v novom tisícročí budú konflikty eliminované ešte pred ich vznikom, nebolo naplnené (ako
ukazujú konflikty v Afganistane, Iraku, Kosove). Do popredia sa
dostali otázky postkonfliktnej obnovy, jej mechanizmov, efektivity a aktérov. Najmä v postkonfliktnej fáze sa otvára priestor pre
štáty, ktoré svojim potenciálom nemajú možnosť a/alebo prostriedky na zapojenie do riešenia konfliktu príspevkom ozbrojených síl. Tieto štáty môžu využiť svoje skúsenosti pri vytváraní
vlastného štátu, alebo využiť výhody historicky dobrých vzťahov
a neúčasti v priamom konflikte pri vyjednávaní a sprostredkovaní
rokovaní o riešení konfliktu.
Úlohou štátov nie je eliminovať alebo vyriešiť všetky konflikty na zemi. Ale ich cieľom by malo byť zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva, zabránenie rozšírenia konfliktu na nevinných
aktérov a ochrana mieru a bezpečnosti vo svete vo vzťahu k bezpečnosti vlastného štátu a jeho obyvateľov. Zapojenie do riešenia
konfliktu v mnohých prípadoch závisí od dôležitosti krajín priamo zúčastnených na konflikte, interferencie konfliktov do záujmov hlavných aktérov medzinárodného spoločenstva, finančnej
a politickej efektivity (prínosu) zapojenia, množstva a dôležitosti
ostatných konfliktov prebiehajúcich vo svete.
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Úvod
Etnické konflikty sprevádzajú ľudskú spoločnosť od nepamäti.
Vždy patrili pod „vojny“ a vlastne až do 18. storočia sa etnickým
konfliktom nevenovala zvláštna pozornosť. Národné štáty, národnosti, etniká, rasy, tieto všetky ekvivalenty ľudského bytia sa
vyvíjali postupne, v určitých etapách. Národ ako kategória sa
dáva do súvislosti až s francúzskou revolúciou. Etnikum a rasa
boli pojmy, ktoré sa v dejinách prekrývali1 a boli teoreticky reflektované až počiatkami kolonizácie, najmä podľa britskej predstavy o nižších a vyšších rasách. Moderné politické vedy (najmä
analýza súvisiaca s behaviorizmom) v 50. rokoch 20. storočia,
i dekolonizácia ako mohutný jav v krajinách tretieho sveta upriamili pozornosť na etnikum ako samostatnú kategóriu výskumu.
V druhej polovici 20. storočia k tomu prispelo aj sformulovanie
základných dokumentov o ľudských právach a prvé medzinárodné hnutia obracajúce pozornosť na odlišnosti človeka, ktoré
nesúvisia len s rasou, ale aj s ďalšou partikularizáciou špecifík
ľudského bytia.
Ruka v ruke s formulovaním a legislatívou upravujúcimi ľudské práva do multidimenzionálnej konštrukcie použiteľnej ako
univerzálny kánon (napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv
z r. 1948) a so spomínaným behavioristickým, ale i antropologickým výskumom kráčali aj prvé pokusy sformulovať príčiny konfliktov, ktoré nemajú čisto politický, resp. medzinárodno-politický kontext.

1V

rímskom práve je termín
etnikum a rasa totožný a používa sa najmä v medicínskom význame. Kuriózne je
používanie významu etnikum aj v takom význame,
keď sa ukladá povinnosť určitým etnikám, aby mali dostatok proletaria (potomstva)
súceho vykonávať vojenskú
službu pre Rím – pozn. aut.
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Inštitucionalizácia výskumu
V tradičnej bezpečnostnej agende sa etnické konflikty nachádzali
kdesi uprostred, ako súčasť „národnooslobodzovacích bojov“,
„bojov proti kolonializmu“, bojov proti rôznym „-izmom“, ale
nikdy sa neskúmali ako pôvodná príčina krízových situácií, ak takéto v rôznych regiónoch sveta vznikli.
Dnešný výskum bezpečnosti a zvlášť krízových situácií smeruje k bezpečnostnej dynamike, čím prekračuje obmedzenia klasických bezpečnostných a strategických štúdií. Vynárajú sa však stále
nové otázky: Do akej miery možno dnes určovať vzorce vzniku krízových situácií na určitom konkrétnom území, v regióne alebo na rozsiahlejšom teritóriu? Pri etnických konfliktoch
nerozhoduje rozloha teritória...„regionálny problém vzniká z pocitu krivdy, nezrealizovaných ašpirácií...ekonomických...etnických...“ i iných, ktoré spôsobujú, že obyvateľstvo v danej oblasti
má pocit výslovného pôsobenia exploatácie prostredia v ktorom
žije [2, s. 99]. Pocit krivdy môže mať malá skupina ľudí reprezentovaných skôr ako inak kultúrne orientovaná časť spoločnosti, ale aj
mnohomiliónové etnické spoločenstvá, ktoré žijú na území Afriky, juhovýchodnej Ázie či Latinskej Ameriky. Keďže sa väčšinou
jedná o dlhodobo neriešené problémy spojené vždy so sociálnou
nespravodlivosťou a ekonomickým útlakom, môžeme na celej
planéte identifikovať mnohé krízové oblúky lokálne i regionálne,
ktoré súvisia s etnicitou. Stávajú sa novými hrozbami, ktoré už
nemajú pôvod v bipolárnom usporiadaní. Začali sa nimi zaoberať mnohé výskumné inštitúcie už v 80. rokoch. Výskumný inštitút pre mier v Oslo sa v 80. rokoch zameral na výskum etnických konfliktov, Harvardské univerzitné výskumné centrum pre
medzinárodné vzťahy sa zaoberalo analýzami hrozieb vyplývajúcich z nevojenských udalostí, ktoré súvisia najmä s etnickými, rasovými, extrémistickými a náboženskými vnútroštátnymi, ale aj
cezhraničnými konfliktami. Centrum pre výskum mieru a konfliktov v Uppsale rozpracovalo výskumnú bázu špecifických kontinentálnych rizík pre Európu vyplývajúcich z nekontrolovateľnej
migrácie. Etnografický ústav Akadémie vied ZSSR v spolupráci
s MGIMO v Moskve a Centrom pre etnopolitické štúdie už
v 80. rokoch projektovali a realizovali výskumné úlohy týkajúce sa
etnických a národnostných konfliktov. Upozorňoval na ne vtedajší riaditeľ Centra pre etnopolitické štúdie E. Payne [5]. V čase
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existencie mnohonárodného a multirasového ZSSR, kde sa oficiálne nepripúšťala možnosť konfliktov na základe rasových či
etnických disproporcií, boli Payneho výskumy do určitej miery
tabu a považované za extravaganciu. Boli však povolené a podporované. ZSSR bol do určitej miery taviacim kotlom na americký spôsob, ale bol aj explozívnym teritóriom, kde sa desaťročia
umelo tlmili národnostné a rasové diskrepancie, ktoré mohli eskalovať s obrovskou výbušnou silou, ak prestane pôsobiť ideologická závora. Payne za jedno z týchto území považoval Kaukaz
[5]. V kaukazskom teritóriu sa uvádza spolupôsobenie 137 národností a etník odlišujúcich sa jazykom, kultúrou, históriou, náboženstvom, zachovanými tradíciami, ktoré neodstránil ani cársky
ani komunistický režim: len ich transformovali do nových polôh.
Kumulovanie nacionálneho útlaku vytváralo doslova laboratórne
podmienky pre výskum etnických konfliktov, ktoré mali desaťročia latentnú podobu. Archívne materiály zhromažďované od
20. rokov 20. storočia a obdobia represií v 30. a 50. rokoch sa
dnes stávajú podkladom pre výskum. Po prvýkrát publikované
dokumenty vypovedajú o inej realite, než aká sa prezentovala
verejnosti za sovietskeho režimu [3].
Od 80. rokov minulého storočia vznikli mnohé ďalšie vedecké
inštitúcie pre výskum konfliktov spoločenskej povahy. Okrem
objasňovania príčin vnútroštátnej nestability a hľadania riešení
prispeli aj k výskumu v oblasti medzinárodných bezpečnostných
vzťahov, pretože sa hľadali a hľadajú paralely medzi vnútornými
príčinami hrozieb a medzi tými, ktoré ohrozujú medzinárodné
spolužitie.
V roku 1992 sa konala 1. medzinárodná konferencia usporiadaná Ethnic Studies Network na univerzite v Ulsteri v Severnom
Írsku, kde vznikla iniciatíva vypracovať medzinárodný program
pre riešenie konfliktov a etnických problémov. Výskumné a publikačné aktivity programu pokračujú už pätnásty rok.
Rok 1993 je považovaný za rok významnej aktivizácie preventívnej diplomacie. Vyžiadala si to situácia v strednej a juhovýchodnej Európe, ale aj na území bývalého ZSSR. Vtedajší generálny tajomník OSN B. B. Ghálí uplatňoval heslo, že je jednoduchšie a najmä lacnejšie zastaviť konflikt prevenciou, než potom, ako vypukne a kruto postihne obe znepriatelené strany. Kapacity pre prevenciu sa môžu formovať a pripravovať len v súlade s výskumom a analýzou možného konfliktu. Podľa B. B.
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Ghálího OSN ani iné medzinárodné organizácie, nie sú schopné
spolupracovať s vedeckými inštitúciami na príprave preventívnych iniciatív a programov tak, aby pokryli všetky krízové oblasti.
Reflexiou postoja generálneho tajomníka OSN a jeho výziev,
ktorými sa snažil zabrániť etnickému násiliu ako novej medzinárodnej hrozbe bola Agenda pre mier – dokument OSN, ktorý
začal novú etapu OSN na konci studenej vojny. Jeho program
evokuje nové hrozby ako „brutálne etnické strety“. Termín „strety“ mal zdôrazniť nevojenskú (neprofesionálne militantnú) povahu konfliktov, keď navzájom proti sebe bojujú „neprofesionálni aktéri“ – etnickí hráči, predstavitelia rasových, náboženských
a kultúrne inak orientovaných skupín (hnutia, spoločenské aktivity nesúhlasiace s režimom, odporcovia legálnych trendov, militantné náboženské skupiny a iné).
V Agende pre mier OSN bola prvýkrát komplexne prehodnotená hrozba, ktorá pre medzinárodné spoločenstvo vyplývala
z iného hľadiska ako v dovtedajšom chápaní bezpečnosti. Bezpečnosť (vojenská bezpečnosť) počas studenej vojny bola vnímaná ako dvojúrovňové vzájomné pôsobenie útočných a obranných spôsobilostí (capabilities) štátu – štátov na jednej strane a na
strane druhej ako schopnosť interpretovať úmysly a zámery
iných štátov tak, aby tieto capabilities boli účinné ako zadržiavací či
obranný mechanizmus. Agenda pre mier nastolila dôležitú otázku. U štátnych aktérov existujú subsystémy, teda etniká, národnosti, atď. Každý tento subsystém je jedným segmentom bezpečnostného vzťahu štátu voči štátu, aj vzťahov vnútri štátu.
Keďže nevieme, ako na týchto nešpecifických „neprofesionálnych“ aktérov reagovať pomocou existujúcich spôsobilostí (pretože bezpečnostné hrozby a riziká subsystémov môžu byť navzájom poprepájané), je nutné decentralizovať „moc bezpečnosti“, čím sa rozumie primát vojenskej bezpečnosti. Vojenský konflikt a štátocentrizmus ako analytické kľúče k chápaniu bezpečnosti ustupujú do pozadia vzhľadom na narastanie počtu neštátnych aktérov eskalácie a priebehu konfliktu. Sformulovaná otázka teda znela: „Aké prostriedky má medzinárodné spoločenstvo
a jeho legislatíva (OSN, OBSE) používať, aby zabránilo konfliktom na báze spoločenskej sféry?“.
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Genéza a riešenie etnických konfliktov
Etnické konflikty nemožno jednoznačne špecifikovať ako interštátne, ani ako vnútroštátne prejavy nestability. Často zahrňujú len
jednu – buď vnútroštátnu, alebo interštátnu dimenziu, ale väčšinou sú súhrnom príčin, ktoré majú vnútorný aj vonkajší pôvod.
Preto je výskum etnických konfliktov vždy interdisciplinárnou
záležitosťou a spočíva v komparácii výsledkov z týchto oblastí:
 výskum vládnuceho režimu, právne prostredie režimu, medzinárodné právo a jeho ustanovenia týkajúce sa ochrany minorít,
porovnávanie legislatívy týkajúcej sa dohôd, ustanovení, opatrení, koncepcie sankcií, zasahovanie silou alebo naopak – poskytovanie humanitárneho minima;
 komparácia výsledkov spoločenských vied – histórie, geografie, antropológie, sociológie, regionalistiky, religionistiky, etnológie i ďalších, ktoré vypovedajú o bytostných príčinách inakosti etnika.
Ak vezmeme do úvahy určité všeobecné závery, ktoré boli vypracované práve na základe interdisciplinárneho výskumu, môžeme určiť základné faktory ovplyvňujúce vznik a eskaláciu etnických konfliktov.
 Každý etnický konflikt je súhrnom viacerých faktorov – spoločenského, ekonomického, politického a nejestvujú „čisté“ etnické konflikty.
 Rozhodujúcim bodom, ktorý určuje prelom medzi stabilitou
etnika a hnutím smerujúcim k eskalácii konfliktu je vždy potreba sebaurčenia (sebauvedomenia) v dominantnej majorite.
 Etnický konflikt súvisí s nedominantnou skupinou, ak táto pociťuje útlak akéhokoľvek charakteru.
 Etnický konflikt súvisí s dominantnou skupinou, ak táto pociťuje útlak zo strany širších štátnych väzieb, alebo z transhraničných, väčšinou historických väzieb.
 Etnické konflikty vždy súvisia s utečeneckými vlnami, preto
predstavujú dvojitú hrozbu – v domácom štáte i v štátoch,
ktoré zasiahnu utečenecké vlny.
 Neoddeliteľnou súčasťou etnických konfliktov je xenofóbia,
rasizmus, nezriedka genocída, všetko javy, ktoré sú z hľadiska
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medzinárodného práva odsúdeniahodné a trestné. Pretože však
majú rozsiahle časové i teritoriálne pôsobenie, vymožiteľnosť
práva v týchto oblastiach je veľmi nízka.2
 Etnické konflikty vždy eskalujú v štátoch, ktoré sa vyznačujú
vratkosťou režimu a nedostatkom uplatňovania demokratických hodnôt, preto sa ohniská etnických konfliktov najviac vyskytujú v tzv. štátoch tretieho sveta, alebo v tzv. slabých štátoch
(juhovýchodná Ázia, Afrika, teritórium andského severu v Latinskej Amerike, juhovýchodná Európa, niektoré štáty bývalého Sovietskeho zväzu).
Riešenie etnických konfliktov v mnohom závisí od nových úloh
OSN, NATO a OBSE, ktoré si vytvárajú aplikovateľné nástroje
diskutované v teoretických a politických debatách. Často sú však
prezentované len ako doporučenia a nemajú obligatórnu formu.
Práve táto realizácia nástrojov OSN, NATO a OBSE sa však ukazuje ako spôsobilosť riešiť etnické konflikty aspoň z krátkodobého
hľadiska v prípade priamych zásahov. Aktivity medzinárodných
a humanitárnych organizácií, ale aj NGO v priestore etnických konfliktov musia mať narastajúcu tendenciu a mali by vychádzať z výsledkov výskumu i monitoringu krízových centier. Predmetom teoretického výskumu i monitoringu sú oblasti:
 diagnostiky – odhaľovania príčin a dynamiky násilia a v nadväznosti na ne preventívna identifikácia ložísk etnického napätia. V súvislosti s tým zavedenie systémov včasného varovania;
 akčnosti riešenia – schopnosti určiť nástroje na včasný zásah,
predvídať dôsledky zásahu na sociálnu a politickú štruktúru
dotknutého štátu, schopnosti implementácie postupov a stratégií prevencie a konštruktívneho riešenia konfliktu.

2Medzinárodné trestné tribunály sú jedným z nástrojov vymožiteľnosti práva a potrestania zločinov proti ľudskosti, genocíde, vojnových
zločinov a pod. Zložitosť ich
agendy však má často kontraproduktívny účinok – pozn. aut.
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Transformácia etnického konfliktu na legislatívno-spoločenskú
agendu, ktorá by mohla znížiť napätie v ohrozenej oblasti, trpí
práve nedostatkom vhodnej diagnostiky i schopnosti akumulovať
akčné nástroje v potrebnom čase a priestore. Identifikácia etnických konfliktov býva zložitou záležitosťou. Často sa zamieňajú
so sociálnymi nepokojmi v dobe ekonomického prepadu štátu [1,
s. 337]. Do hry vstupujú spolitizované kauzy etnického pôvodu
(napr. regionalizmus centra a periférie v Indonézii, jednostranná
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medzietnická aliancia v Malajzii, agresívny asimilacionizmus zaodetý do ústavného legalizmu v Barme, kozmopolitná ústredná
strana s mechanizmami na úrovni provincií v Indii, ktorá „vedie
vojnu“ proti všetkým druhom provinčného cítenia, sektárske zostavovanie kandidátok a politický kartel v Libanone, autokratická
vláda s dvojakou tvárou v Maroku, nezaostrené potýčky stáleho
„kompromisu“ v Nigérii a mnohé ďalšie).
Mediácie majú len sekundárnu úlohu. Kľúčové postavy etnických napätí sú zvyčajne vzdialené mediačným aktivitám a zostávajú v chránenom pozadí. Mnohým zúčastneným mimovládnym
organizáciám potom prislúchajú len dve úlohy – pomáhať humanitárnymi aktivitami najohrozenejším skupinám, alebo sa premiestniť do pasívnej úlohy pozorovateľov.
S riešením etnických konfliktov súvisí aj malá zhoda v terminologickom úzuse – čo vlastne možno interpretovať ako etnický
konflikt. Z toho vyplýva aj neujasnenosť určovania vhodných nástrojov riešenia. Názory možno rozdeliť do 4. skupín:
 Etnické konflikty sú zapríčinené koncentrovaným nakopením kultúrnych, rasových, lokálnych, jazykových problémov sebaidentifikácie, ktorá vyvoláva sociálnu nelojalitu iných skupín. Etnický konflikt je pokus zmeniť najprv
symbolický rámec, prostredníctvom ktorého ľudia prežívajú
sociálnu realitu a potom aj samotnú realitu.3
 Etnické konflikty sú zapríčinené vytvorením a ustálením
novej inštitucionálnej formy – vytvorenie nového štátu nerešpektujúceho etnické hranice, vznik vojenskej diktatúry a iných
autoritárskych režimov, ale aj zastupiteľské demokracie, ktoré
boli oktrojované na území, kde absentuje historická skúsenosť
konsociácie.4
 Etnické konflikty sú zapríčinené lingvistickými dôvodmi
(speech act, interpretácie). Jazyk vyjadruje stupeň vyvinutosti mravných ideí, je psychologickým a kultúrnym prostredníkom pre
určité etnikum. Pre iné etnikum môže rovnaký speech act vyjadrovať inú subjektívnu skúsenosť, ale aj iný význam z hľadiska
kolektívneho vedomia. Stratifikácia miestnych, oblastných,
národných a medzinárodných jazykov napr. v Afrike či na Filipínach vyjadruje, lepšie povedané je replikou národnostného
problému. Konflikty, ktoré uznanie či neuznanie jazyka určitého
etnika vyvoláva, sú často natoľko intenzívne, že sa z oblasti sym-

3Tento

názor prezentujú: sociálna antropológia, kultúrna antropológia a intelektuálne etické hnutia – pozn.
aut.

4Tento názor prezentujú: po-

litické vedy, mierové štúdie,
neomonarchistické hnutia ale
aj antiglobalisti – pozn. aut.
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bolizmu veľmi rýchlo prenášajú do nacionalistickej ideológie alebo do extrémizmu.5
 Etnické konflikty sú zapríčinené snahou o dosiahnutie národnej jednoty. V starých i nových mnohonárodných štátnych
útvaroch sa táto skutočnosť stala takmer univerzálnou. Snaha
o dosiahnutie národnej jednoty posilňuje skupinové napätia v spoločnosti tým, že vytrháva zavedené kultúrne a spoločenské
formy z ich špecifického kontextu, rozdrobuje ich do podoby
všeobecnej lojality, politizuje a sekuritizuje ich. Vznikajú rôzne
prúdy a každý z nich propaguje určitý aspekt eklektickej tradície ako jediný skutočný základ národnej identity. Populizmus
sprevádzajúci tieto hnutia často expanduje do agresívnych foriem extrémizmu, alebo až do občianskeho, etnického konfliktu.6

Záver a implikácie pre Slovensko

5Tento názor prezentujú napr.:
tradičná filozofia voluntarizmu 19. stor., sociálny konštruktivizmus súčasnosti, ale
aj postmodernistické teórie
medzinárodných vzťahov –
pozn. aut.
6Tento názor potvrdzuje vše-

obecný vývoj sveta po II.
svetovej vojne, je identifikovateľný aj v súčasnosti a problematikou sa zaoberajú aj
tzv. nové bezpečnostné štúdie – pozn. aut.

712

Etnická interpretácia je možná len post facto, keď už existujú iné
podmienky. V 21. storočí také podmienky sú – rozširovanie agendy ďalších generácií ľudských práv a s nimi súvisiace organizácie,
výskumné projekty mnohých vedeckých pracovísk týkajúce sa výbušného potenciálu multietnicity, spolupráca médií pri zviditeľňovaní problémov a ďalšie. V SR niektoré existujú, mnohé sú
však len v štádiu projekcie. Legislatívne bázy zaisťujúce rámcové,
ale aj celoplošné práva a identity, sú v SR považované za nadštandardné. Univerzálnu platnosť (aspoň de iure) má humanitárne minimum, ktoré SR poskytuje účasťou v misiách – ak sa iný štát dostane do situácie, kedy etnické konflikty eskalujú do krvavej občianskej vojny, ktorá sa už musí riešiť pomocou medzinárodného
spoločenstva.
Ak máme stanoviť niektoré konkrétne úlohy, ktoré súvisia s etnickými konfliktami, musíme brať do úvahy nasledovnú premisu:
hranice štátu a etnika sa prekrývajú len vo veľmi vzácnych prípadoch. Naopak etniká, ktoré majú monokultúrnu štruktúru, prekračujú hranice takmer všade na svete (slovenské menšiny v Maďarsku a v bývalej Juhoslávii, maďarské menšiny u nás, židovská
diaspóra vo svete napriek existencii štátu Izrael, ale aj tzv. nové
minority, ktoré vytvárajú etniká postupne sa etablujúce na území
SR, najmä etniká z juhovýchodnej Ázie).
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Podstatou štátu stále je, aj v čase globalizácie, presne vymedzené teritórium a formálne členstvo, zatiaľ čo spoločenská integrácia etník predstavuje oveľa rôznorodejší fenomén – môže
k nej dochádzať v malom i veľkom meradle, a často sa stráca
presná priestorová dimenzia. Z hľadiska prerastania príčin etnických konfliktov do možných budúcich kríz sú kľúčom k pochopeniu etnika tie idey a zvyklosti, prostredníctvom ktorých sa jednotlivci identifikujú ako členovia určitej sociálnej skupiny. Podstatou predchádzania etnickým konfliktom je rešpektovanie identity
komunít a jedincov, ktorí sú vnímaní ako členovia spoločenstva
daného štátu a musia mať rovnaké ekonomické, sociálne a kultúrne práva ako iní občania štátu.
Identita je koncept, okolo ktorého sa dnes organizuje fungovanie celej spoločnosti. Pocit spoločenskej neistoty (nebezpečenstva – insecurity) vzniká vtedy, ak spoločenstvo akéhokoľvek typu
označí istý vývoj za hrozbu a príčinu možnej krízovej situácie.
V súčasnej Európe sú týmito spoločenstvami predovšetkým
národy, ale v regiónoch majú dôležitejšie postavenie skupiny vymedzené užšou etnicitou, náboženstvom či rasou.
Predchádzanie krízam v Európe, a nielen v Európe, by sme teda mohli chápať aj v zmysle bezpečnosti každej etnickej identity.
Tým sa samozrejme nemyslí len sociálne zabezpečenie, ale aj
pocit bezpečnosti na úrovni jednotlivca i skupiny. Práve to, že takéto koncepcie ochrany bezpečnosti na spomínaných úrovniach
neexistujú, spôsobuje, že rôzne extrémistické skupiny zneužívajú
svoje aktivity v neprospech „iných“ – ako dnes nazývame najmä
migrantov tretích štátov.
Etnické konflikty nemusia byť zdrojom kríz, ak by sa výskum
v budúcnosti stal aplikovateľným a zahrňoval: teoretickú časť:
diagnózu, príčiny a dynamiku rôznych typov prejavov násilia medzi etnikami vo vnútri štátov aj v cezhraničných regiónoch; praktickú časť: zriaďovanie krízových centier a najmä early warning –
early action misie v rámci európskych bezpečnostných štruktúr; terapeutickú časť: terapeutické prostriedky proti etnickým konfliktom je možné navrhovať a budovať napr. formou conflict management pri rôznych bezpečnostných alebo správnych zložkách;
futurologickú časť: hľadanie „mieru“ je vždy len záležitosťou
makropolitického rámca a prostriedkov, aké štát či región dáva
k dispozícii (nemusia to byť len vojenské prostriedky).
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Implikácie pre Slovensko

Úvod
Teroristické útoky na dopravné systémy v Madride 2004 a v Londýne 2005 s obrovským množstvom obetí, ktoré majú na svedomí sympatizanti al-Káidy, paradoxne pomohli Európe v boji
proti domácemu nacionalistickému terorizmu. Prílišná sústredenosť na medzinárodný terorizmus v podaní islámistickej proveniencie spôsobila, že zmeny vo vývoji nacionalisticko-separatistických teroristických skupín na našom kontinente sa dejú mimo
zorného poľa spoločností, ktorých sa bezprostredne netýka. Ale
práve spomínaný vývoj prináša pre budúcnosť protiteroristických
aktivít mnohé zaujímavé poznatky. Strach, ktorý priniesli spomínané útoky do Európy, postavil miestne skupiny ako IRA, ETA
či Front za národné oslobodenie Korziky (FLNC) pred dilemu:
buď využiť túto atmosféru strachu a snažiť sa ešte ostrejšie presadzovať svoju agendu, alebo sa dištancovať od takéhoto zabíjania a smerovať viac k politickému presadzovaniu svojich cieľov.
Pre európske skupiny nastalo ťažké obdobie hľadania novej identity, pretože ak by sa chceli prezentovať ako militanti, ktorí sú
ochotní použiť násilie na presadzovanie svojich politických cieľov, čelili by odporu väčšiny európskej verejnosti. Ba čo viac, stratili by pravdepodobne podporu časti svojich sympatizantov. Popri
strate podpory verejnej mienky by však museli čeliť aj zvýšenému
tlaku a represiám zo strany polície a ozbrojených síl, pretože žiadna vláda by nechcela vyvolať dojem, že akceptuje používanie násilia ako vyjednávacej taktiky.
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Na druhej strane politické presadzovanie cieľov môže mať pre
skupiny až katastrofálne následky. Prinútení okolnosťami budú
musieť zľaviť z svojich požiadaviek a dúfať, že vláda bude chcieť
s nimi rokovať a dohodnúť sa. Na druhej strane však hrozí rozkol teroristických organizácií, kde sa budú chcieť militantnejší členovia odčleniť od tých umiernenejších.
Táto kapitola sa bude zaoberať tým, ku ktorej z týchto dvoch
pre nich nežiaducich alternatív sa nacionalistické teroristické skupiny v Európe priklonili a súvislostiam, ktoré boli v pozadí.

ETA: snaha o získanie legitimity
Po bombovom útoku v Madride v marci 2004 čelila ETA masívnej protireakcii zo strany španielskej vlády i verejnosti zameranej proti používaniu násilia. Dôvodom bolo, že premiér Španielska José María Aznar predčasne a neoprávnene označil za organizátora útoku na stanici Atocha skupinu ETA. Španielska parlamentná komisia vyšetrujúca teroristický útok na vlaky v Madride
obvinila Aznarovu vládu, že podcenila riziko islámistického terorizmu a tendenčne zavádzala verejnosť tým, že autorstvo útokov
pripísala baskickým teroristom [1]. Týmto sa ETA načas striasla
prílišnej pozornosti a tlaku v spoločnosti. Nový premiér José Luis
Rodríguez Zapatero a jeho vláda sa od počiatku roku 2005 zapojili do vyjednávania s organizáciou ETA, pričom ich pozícia bola
jasná od počiatku: „ETA má len jeden osud – rozpustiť sa“ [7]
Vyjednávanie Zapatera schválil španielsky parlament pod podmienkou, že sa ETA vzdá násilia. Išlo pritom o prvé rokovania od
roku 1999.
V máji 2005 sa odohralo šesť bombových útokov potom, ako
Zapatero začiatkom toho mesiaca ohlásil ochotu rokovať s organizáciou ETA, ak sa vzdá násilia. Nedá sa však jednoznačne určiť, či bolo ich cieľom vylepšenie rokovacej pozície pred samotnými rokovaniami, alebo išlo o ukážku nerozhodnosti a fragmentácie organizácie ETA.
Snahy španielskej vlády o rokovania sa však u časti populácie
stretli s nevôľou. Niekoľko stotisíc ľudí sa v Madride zhromaždilo na protest proti rokovaniam s baskickou teroristickou organizáciou. Okrem Ľudovej strany bývalého premiéra Aznara, ktorá
bola ako jediná v parlamente proti rokovaniam s organizáciou
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ETA, mnoho obetí útokov organizácie ETA žiadalo, aby bola
ETA zničená políciou. [12]
ETA ako krok v ústrety rokovaniam vydala vyhlásenie, že nebude útočiť na politikov (vojaci a policajti ako reprezentanti štátnej suverenity zostali stále legitímnymi cieľmi), ale zbrane nezloží.
Španielska vláda toto čiastočné prímerie odmietla, žiadajúc úplné
odzbrojenie. Samotné rokovania sa doteraz (máj 2006) ešte nezačali, no predpokladaný termín je jún 2006.
Medzitým sa odohralo viacero útokov, ktoré si však nevyžiadali
žiadnu obeť na životoch. 22. marca 2006 ETA vyhlásila jednostranné trvalé prímerie, ktoré ukončilo takmer štyridsaťročné obdobie terorizovania Španielska, v ktorom bolo zabitých viac ako
osemsto ľudí. Akokoľvek bolo prímerie vrelo prijaté, minulosťou
nesplnených sľubov a podvodov poučená verejnosť i Zapatero
boli opatrní pri vyvodení ďalekosiahlych záverov. ETA už vyhlásila niekoľko prímerí, no ani jedno sa nenieslo v takom kategorickom tóne s explicitným prívlastkom „trvalé“. Posledný smrteľný atentát ETA bol v máji 2003 a teraz je ETA považovaná za
najslabšiu v celej svojej histórii. Množstvo uväznených členov za
posledné dva roky zúžilo okruh jej lídrov a predpokladá sa, že
ETA už nie je schopná vykonať útok veľkého rozsahu. Napriek
tomu však ETA pokračovala v bombových útokoch. Rozdiel bol
ale v tom, že terčom boli hlavne obchody, parky či verejné priestranstvá s cieľom prinútiť firmy a podnikateľov platiť organizácii výpalné, ktoré je aj v súčasnosti významným zdrojom jej
príjmu. O tom svedčí aj fakt, že pred výbuchmi vždy ETA telefonicky varovala miestne úrady či noviny, aby predišla vážnym zraneniam.
Nové okolnosti prinútili vedenie organizácie opustiť svoj
imidž teroristickej skupiny a hľadať novú identitu v politickom
hnutí. Vo svojom vyhlásení prímeria uviedla: „Cieľ nášho rozhodnutia je napredovať v demokratickom procese...Prekonať
konflikt je možné, tu a teraz.. To je túžba a vôľa ETA.“ [2] Zároveň vyzvala všetkých svojich členov vzdať sa násilia, ale bez
akejkoľvek zmienky odovzdania zbraní. ETA aj napriek prímeriu
bude „...bojovať za práva Baskov … dialógom, vyjednávaním
a dohodou by si mali Baskovia uvedomiť zmenu, ktorú potrebujú.“ [13] Nie je však isté, koľko z 2,1 milióna Baskov skutočne
chce nezávislý štát, alebo či nechcú len viac právomocí pre autonómiu.
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Po toľkých rokoch teroru však vyjednávanie a dohoda nebudú
také jednoduché. Baskický nacionalistický líder Juan Jose Ibarretxe, ktorý bol v júni 2005 znovuzvolený za premiéra Baskického
regiónu, chce rozšíriť súčasnú autonómiu až takmer po nezávislosť, vrátane vlastného súdnictva, pravidiel o občianstve a reprezentácie v európskych inštitúciách. Prejavil ochotu rokovať so zakázanou stranou Batasuna (politické krídlo ETA) a otázku väčšej
autonómie chcel predložiť v referende. Referendum sa však nestretlo s pochopením v Madride, kde sa obávajú, že by sa tým v Španielsku strhla lavína separatizmu. Na druhej strane Asociácia obetí terorizmu vyzvala organizáciu ETA na rozpustenie a odovzdanie svojich členov súdom. Preto nemožno očakávať hladký
prienik ETA do politického systému Španielska. Batasuna v minulosti navrhla dva smery rokovaní: jeden medzi baskickými stranami o budúcnosti regiónu a druhý medzi organizáciou ETA,
Francúzskom a Španielskom o ukončení násilia. Francúzsko sa
však od celej záležitosti dištancovalo s tým, že to spadá pod španielsku suverenitu. Tým, že s ňou nechcelo rokovať Francúzsko,
prišla ETA o možnosť legitimizácie, nakoľko ju EÚ, ako aj USA
stále považujú za teroristickú organizáciu.
Akokoľvek sa môže zdať ETA slabá, stále má potenciál znovu
sa objaviť a zaktivizovať sa vďaka podpore časti miestneho obyvateľstva a množstvu mladých ľudí, ktorí sú pripravení bojovať
za spojenie španielskej a francúzskej časti Baskicka spolu s regiónom Navarra.

IRA: odhodlanie odzbrojiť

1Autorstvo

teroristických útokov je sporné. Al-Káida bola
skôr inšpirátorom ako vykonávateľom útokov – pozn.
autora.
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Po útokoch na dopravný systém v Londýne médiá venovali veľa
priestoru na porovnávanie tohto teroristického činu al-Káidy1
a dlhotrvajúcej bombovej kampane Írskej republikánskej armády,
čím sa stimulovala verejná mienka proti IRA. Tá zareagovala
vydaním vyhlásenia v júli 2005, kde vyjadrila svoje najsilnejšie odhodlanie odzbrojiť. Toto rozhodnutie však nemožno pripisovať
čisto londýnskym útokom, pretože podobné vyhlásenia o prímerí
a odzbrojení IRA vydala aj rok predtým, ako bola konfrontovaná
s útokmi islámistov v Londýne. Určitý podiel na ňom má aj prijatie antiteroristickej legislatívy vo Veľkej Británii, či odpor (nedostatok podpory) zo strany stúpencov. Prieskum verejnej mien-
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ky BBC and Belfast Telegraph z marca 2005 ukázal, že 59 % stúpencov Sinn Fein2 chce, aby IRA odzbrojila [11]. Podobne sa
začali vytrácať aj sympatie pre IRA, ktoré trvali celé desaťročia
v niektorých írskych amerických komunitách. Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese zohrala aj americká administratíva, kde sa
bývalý prezident Clinton či súčasný prezident Bush zasadzovali
o skoré a mierové urovnanie severoírskej problematiky. Ale londýnske útoky mohli byť tým spúšťacím mechanizmom. Ilustruje
to výrok Gerryho Adamsa, prezidenta strany Sinn Fein, ktorý
v jednom interview povedal: „Myslím, že Íri a írski republikáni sú
veľmi nahnevaní týmito (londýnskymi – pozn. aut.) bombovými
útokmi. Verím, že je iná cesta vpred, nekrvavá, demokratická
a mierová cesta na dosiahnutie našich cieľov.“ [5]
Dohoda s vládou Veľkej Británie o odzbrojení však neobsahovala klauzulu o zdokumentovaní odovzdávania a ničenia zbraní,
ktorá celý proces v roku 2004 zahatala. O vážnosti, ktorú dohode
britská vláda pripisuje, hovorí aj fakt, že koncom júla 2005 začala
s rozoberaním vojenských pozorovateľských stanovíšť v Severnom Írsku. Začalo sa budovanie veľmi krehkej dôvery, ktorá bola
čiastočne narušená vydaním nezávislej správy vo februári 2006,
ktorá informovala, že IRA aj naďalej sleduje verejných predstaviteľov a operuje ako skupina organizovaného zločinu. Sledovanie však už nie je podľa správy za účelom terorizmu, ale ako
pomoc pre Sinn Fein. IRA podobne ako ETA v Španielsku získava väčšinu financií na svoju činnosť z kriminálnych aktivít, hlavne
z nelegálneho obchodu s cigaretami a pohonnými hmotami.
Dalo sa predpokladať, že keď 26. septembra 2005 IRA odovzdala svoje posledné zbrane, nastane v Severnom Írsku pokoj.
Predpoklady sa nenaplnili. Netreba zabúdať ani na unionistov.
V septembri 2005 nastal nárast násilia ako dôkaz toho, že britský
i írsky parlament dávajú republikánom príliš veľké ústupky. Hoci
predstavitelia unionistov odmietajú násilie, tieto výtržnosti využili
na nedostatočnú pozornosť venovanú unionistickej komunite
a na vyjadrenie obáv, že IRA dostane za odzbrojenie od vlád väčšiu protihodnotu v podobe splnených požiadaviek.
Javí sa pravdepodobné, že kurz vyjednávania o osude Severného Írska a rozdelení moci v ňom bude určovať rokovanie medzi dvomi odvekými nepriateľmi – Gerrym Adamsom a reverendom Ianom Paisleym, unionistickým zástancom tvrdej línie.

4

2Sinn

Fein je považovaná za
politické krídlo IRA. – pozn.
autora.

719

4

III. KAPITOLA – Nacionalisticko-separatistický terorizmus v Európe: kríza identity

FNLC: pokračovanie boja
Korzika je vystavená násilnej kampani separatistov už viac ako tri
dekády. Väčšina útokov bola namierená proti symbolom francúzskeho štátu, ako sú policajné stanice či iné vládne budovy, ako aj
proti majetku vlastnenému Nekorzičanmi. Žiaden útok nemal za
cieľ zabiť ani zraniť. Aj napriek udalostiam, ktoré hýbali Európou a svetom a spôsobili dovtedy nevídaný obrat postojov
ETA a IRA, FLNC pokračuje v boji za samostatnosť Korziky od
Francúzska. Svoju činnosť financujú podobne ako spomínané
organizácie – kriminálnou činnosťou. Známe sú prípady, kedy
musia turistické strediská platiť výpalné („revolučnú daň“) za to,
že im nevyhodia do vzduchu ich objekty.
V máji 2005 bol na desať rokov odsúdený jeden z lídrov
FNLC Charles Pieri za výpalníctvo a financovanie terorizmu.
Bolo to prvýkrát v histórii separatistického hnutia, čo prokuratúra
využila namiesto teroristických finančné obvinenie, aby dostala
popredného militanta za mreže. FLNC odvolala 15-mesačné prímerie počas procesu s Pierim s tvrdením, že „stupňuje boj na
všetkých frontoch bez výnimky“ [4]. FLNC pokračovala v teroristických praktikách a snažila sa ovplyvniť všetky sféry života
Korziky v neprospech Nekorzičanov. Jeden príklad za všetky:
vyhrážala sa záujemcom o privatizáciu francúzskeho štátneho
prevádzkovateľa trajektov SNCM, že nie sú na Korzike vítaní
a v prípade ich príchodu je v stávke ich bezpečnosť. O niekoľko
hodín po vyhlásení vybuchla pri budove colnice na Korzike
bomba.
Poslednou ukážkou sily korzických nacionalistov bola séria asi
dvadsiatich bômb odpálených v noci 12. mája 2006, ktoré mali za
cieľ množstvo verejných budov, ale aj sídla nekorzických firiem
alebo letné sídla Nekorzičanov. Výbuchy sa zaobišli bez obetí.
Extrémistické nacionalistické hnutie vykonáva podobné útoky
vždy pred turistickou sezónou, aby poškodili turistický priemysel
a získali pozornosť.
Hlavným dôvodom, prečo sa francúzskej administratíve aj napriek mnohým snahám nedarí efektívne bojovať proti korzickým
teroristom, je to, že FLNC má podporu miestnej populácie, bez
ktorej by jej ďalšia existencia bola veľmi otázna.
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Záver
Vnímanie európskych domácich teroristických skupín Európanmi sa značne zmenilo od roku 2001 a nástupu vlny medzinárodného islámistického terorizmu. Európe je kultúrne cudzia v súčasnosti čoraz častejšie používaná taktika samovražedných teroristov „na jedno použitie“, ktorá však prináša omnoho väčšiu
pozornosť verejnosti ako akýkoľvek iný spôsob prevedenia teroristického útoku. Ani ETA [8], IRA [10] a ani FLNC [9] v celej
svojej histórii nepoužili taktiku samovražedných útokov, taktiku
ktorá je v súčasnosti spájaná hlavne s islámistickým terorizmom
avšak Tigre oslobodenia tamilského ílamu na Srí Lanke vykonala
najviac takýchto útokov.
Zabíjanie veľkého množstva civilov vo svete a následná zvýšená protiteroristická aktivita prinútila európske teroristické skupiny ustúpiť od teroristických taktík pri snahe napredovať v presadzovaní svojich politických cieľov a v záujme zachovania existencie vlastnej organizácie. Medzi teroristickými a kriminálnymi
skupinami došlo k vzájomnej „hybridizácii“ [3, s.8] pretože špecializácia mizne a obe skupiny sa vzájomne prelínajú. Stratenú
identitu teroristov našli (predpokladajme, že natrvalo) v prechode
do mierového demokratického procesu vyjednávania. Prípad
FLNC však ukazuje, že to nie je univerzálnym pravidlom. Zdá sa,
že v konečnom dôsledku je to práve miestna populácia, ktorá je
na jednej strane cieľovou skupinou komunikácie odkazu teroristických skupín a na strane druhej najviac rozhoduje o osude tejktorej miestnej teroristickej skupiny. Boj o populáciu je hlavnou
charakteristikou revolučnej vojny [6, s.8], teda aj povstaleckej či
teroristického boja. Ak sa teroristom podarí odlúčiť populáciu od
vlády, ak ju budú fyzicky kontrolovať a získajú si jej aktívnu podporu, vyhrajú svoj boj, lebo výkon politickej moci nevyhnutne závisí na explicitnom súhlase obyvateľstva, alebo prinajmenšom na
jeho submisivite.

Implikácie pre Slovensko
Ako súčasť protiteroristickej koalície by mala SR starostlivo zvažovať primeranosť použitých opatrení s cieľom vyhnúť sa neadekvátnym a ťažkopádnym krokom silového charakteru. Skú721
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senosti ukazujú, že je nutné spolupracovať s domácou populáciou, ktorá je najdôležitejším faktorom udržania sa teroristickej
skupiny pri živote.
Musíme ale rozlišovať medzi jednotlivými druhmi terorizmu.
Musíme bojovať proti príčinám, nielen proti následkom. Prispôsobiť používané nástroje situácii, ktorá dala terorizmu vzniknúť.
Nemožno vytrhnúť teroristickú skupinu z kontextu spoločnosti,
ktorá ju podporuje a ideí, ktoré ju „živia“. Prostriedky používané
proti separatistickému terorizmu nemusia mať účinok proti terorizmu nábožensky motivovanému. Prostriedky používané v jednej spoločnosti nemusia byť účinné v inej. Každej aktivite preto
musí predchádzať dôkladné zhodnotenie príčin radikalizácie odporu, kultúrneho kontextu a charakteru skupín.
Zároveň je potrebné posilniť antiteroristické aktivity v ostatných sférach spoločnosti. Ide predovšetkým o finančnú kriminalitu, ktorá je vitálnym zdrojom pre financovanie teroristických
aktivít. Neslobodno zabúdať aj na politický aspekt protiteroristického boja a snahu o integračný dialóg s umiernenými časťami
skupín odporu.
V súvislosti s adekvátnosťou zásahov je dôležité demýtizovať
samotný pojem terorizmu. To je úlohou pre exekutívu, ako aj pre
odbornú bezpečnostnú komunitu. Terorizmus je fenomén, ktorý
tu vždy bol a vždy bude. Treba sa s ním naučiť žiť a reagovať naň
racionálne. Neadekvátna reakcia na teroristické útoky a zavádzanie krátkozrakých legislatívnych a exekutívnych opatrení môže spôsobiť viac škody ako osohu. S terorizmom sa dá efektívne
vysporiadať, ako ilustrujú príklady ETA a IRA. A to aj bez masívneho nasadenia ozbrojených síl či neúmerného obmedzovania
občianskych práv a slobôd. Slovensko sa musí poučiť z úspešných protiteroristických kampaní v Španielsku a Veľkej Británii
(i neúspešnej vo Francúzsku) a z týchto prípadov extrahovať použiteľné prístupy v rámci svojho členstva v svetovej protiteroristickej koalícii.
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Úvod
Klasifikácia štátov, teda vytváranie skupín štátov podľa určitých
kritérií je často používaným prístupom najmä v dokumentoch
USA. Medzi najznámejšie kategórie patria tzv. rogue states, failed
states, weak states a ďalšie. Uvedená klasifikácia štátov má často silný politický a ideový podtext a je výrazom reflexie vnímania týchto štátov hodnotiacim subjektom. Tento spôsob umožňuje relatívne rýchle a prehľadné vymedzenie miesta krajiny v určitom ponímaní medzinárodného spoločenstva. Uvedená klasifikácia nemá presne stanovene kritériá a v rozličných dokumentoch býva
rôzne používaná. Často je taktiež predmetom kritiky najmä pre
svoj silný ideový akcent. V každom prípade je ale súčasťou súčasnej paradigmy medzinárodných vzťahov.

Najčastejšie sa vyskytujúce termíny
Najznámejším a pravdepodobne aj najviac používaným termínom je rogue states, ktorý je prekladaný ako darebácke alebo rebelské štáty. Termín sa začal používať koncom 90. rokov a pôvodne
označoval Severnú Kóreu, Irán, Irak, Líbyu a Afganistan. Národná bezpečnostná stratégia pre nové storočie z roku 1999 [12] tento termín používa bez bližšej špecifikácie. V dokumente Defense
Intelligence Agency (DIA) Vojenské hrozby a bezpečnostné výzvy
do roku 2015 [8], ktorý bol publikovaný v roku 2001, sú uvedené
„darebácke štáty, skupiny a jednotlivci“ ako napríklad Irán, Severná Kórea, Usáma bin Ládin. Sú to tie, ktoré: „neuznávajú našu
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víziu budúcnosti a sú ochotné používať násilie pre zlepšenie svojich pozícií a narušenie poriadku.“ [8] V tom istom dokumente je
Severná Kórea uvedená aj medzi zlyhávajúcimi štátmi (failing states). V podobnom dokumente DIA z roku 2002 [6] je použitý termín Rogues, Renegades, and Outlaws: „Tieto štáty, skupiny a jednotlivci sa obávajú sily USA a absolútne odmietajú naše vízie. Obviňujú nás zo svetových problémov a budú pravidelne používať
násilie, najmä asymetrické prostriedky, namierené na našu politiku, zariadenia, záujmy a občanov. Rešpektujú, ale nie sú úplne zastrašení našou vojenskou silou. Nebudú bojovať podľa našich
pravidiel. Naše vízie nemôžu koexistovať s ich víziami.“ [6] Podrobná špecifikácia pojmu rogue states sa objavuje v Národnej bezpečnostnej stratégii (NBS) z roku 2002 [13]. „V deväťdesiatych
rokoch sme boli svedkami objavenia sa malého množstva darebáckych (rogue) štátov, odlišných v dôležitých črtách, ale s množstvom spoločných znakov. Tieto štáty:
 zaobchádzajú brutálne s vlastnými ľuďmi a plytvajú národnými
zdrojmi v prospech osobného obohatenia sa ich vodcov;
 nerešpektujú medzinárodné právo, ohrozujú svojich susedov
a bezohľadne porušujú medzinárodné dohody, ktorých sú súčasťou;
 snažia sa získať zbrane hromadného ničenia spolu s ďalšími pokrokovými technológiami, ktoré budú používané ako hrozby
alebo na dosiahnutie agresívnej formy týchto režimov;
 sponzorujú terorizmus po celom svete, odmietajú základné ľudské práva, nenávidia USA a všetko, čo je s nimi spojené.“
Podľa Národnej vojenskej stratégie USA [11] darebácke štáty
poskytujú útočisko a ochranu teroristom. Podobné spojenie terorizmu a darebáckych štátov doplnené o ZHN je uvedené aj v poslednej Národnej bezpečnostnej stratégii z roku 2006 [14]. V poslednej Quadrennial Defense Review USA (QDR) z roku 2006
[16] je použitý obdobný termín rogue powers.
Rogue states sa stali asi najznámejším termínom z tejto oblasti.
Úzko s ním súvisia niektoré ďalšie pojmy, ktoré niekedy tento pojem nahradzujú. A to v smere politickej neutrálnosti states of concern, critical states alebo priamočiarej otvorenosti – hostile, resp. potentially hostile. V dokumente Global Threats and Challenges [6] sú
za potentially hostile states označené Severná Kórea, Irán a Irak.
V dokumente CIA Svetové hrozby v roku 2000 [17] je uvedených
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niekoľko nepriateľov západnej demokracie – Irán, Irak, Líbya,
Severná Kórea a Sýria. Súčasne je ďalej použitý aj politicky neutrálny termín critical states. V dokumente Globálne hrozby a výzvy
do roku 2015 [7] sú Irán, Irak a ďalej India a Pakistan uvedené
ako states of concern z dôvodu ich jadrových ambícii. V dokumente
Annual Threat Assessment z roku 2006 [1] sú Irán a Severná Kórea klasifikované ako states of highest concern a states of key concern.
Ďalším často používaným termínom sú failed states, ktoré v preklade znamenajú zlyhávajúce alebo neúspešné štáty. V NBS z roku 1999 [12] sú tieto štáty vymedzené nasledovným spôsobom:
„Občas v novom storočí môžeme očakávať, že napriek medzinárodným preventívnym snahám niektoré štáty nebudú schopné
zabezpečiť základné vládnutie, bezpečnosť a ochranu a príležitosti pre svoje populácie, potenciálne generujúc medzinárodný
konflikt, hromadnú migráciu, hladomor, epidemické choroby, environmentálne katastrofy, hromadné vraždenie a agresiu proti susedným štátom alebo etnickým skupinám – udalosti, ktoré môžu
ohroziť regionálnu bezpečnosť a záujmy USA.“ Termín je použitý aj v ďalších dokumentoch: „...niekoľko afrických krajín sa zdá
byť prvou vlnou zlyhávajúcich štátov...“ [18] , „...model zlyhávajúcich štátov ako napríklad Somálsko.“ [1]
QDR z roku 2001 uvádza v spojitosti weak and failing states:
„Narastajúce výzvy a ohrozenia vychádzajúce z území slabých
a neúspešných štátov. Absencia schopných a zodpovedných vlád
v mnohých krajinách v mnohých oblastiach Ázie, Afriky a západnej pologule vytvára vhodné podmienky pre mimoštátnych aktérov zaoberajúcich sa prepravou drog, terorizmom a ďalšími aktivitami, ktoré sa rozširujú cez hranice. V niektorých regiónoch
neschopnosť niektorých štátov vládnuť spoločnosti, chrániť vojenskú výzbroj a územie pred jeho využitím ako útočiska pre teroristov a kriminálne organizácie môže tiež predstavovať ohrozenie stability... Podmienky v niektorých štátoch, vrátane niektorých
vlastniacich jadrové zbrane, poukazujú na to, že potenciálne ohrozenie môže vychádzať zo slabosti vlád, rovnako ako aj z ich
nedostatočnej sily brániť sa.“[15]
Termín failed states používa aj posledná NBS z roku 2006.
Po obsahovej stránke sú termínu failed states blízke pojmy poorer
states [7], poor governance [6, 14], weak governments [6], weak governance
[7], failure of government [19] a podobné varianty, ktoré je možno
prekladať ako chudobné, respektíve slabé vlády a štáty. V doku727

5

III. KAPITOLA – Klasifikácia štátov: súhrnné pojmy

mente Global Threats and Challenges Through 2015 sú tieto charakterizované ako: „Chudobné štáty, alebo tie so slabou vládou
budú pociťovať ďalšie tlaky na svoje zdroje, infraštruktúru a vedenie. Mnohé sa to budú usilovať zvládnuť, niektoré nepochybne zlyhajú...“ [7] V dokumente Global Threats and Challenges
z roku 2002 je charakteristika obdobná: „Slabé vládnutie (poor governance). Skorumpovaná a neefektívna vláda zlyhá v konfrontácii
s politickými, ekonomickými a sociálnymi výzvami...“[6]
Objavuje sa aj pojem good governance ako protiklad k zlyhávajúcemu štátu „Dobré vládnutie ... pokrok smerom k demokratizácii je kľúčový faktor ... absencia efektívneho vládnutia a reforiem, politická nestabilita často determinujú naše bezpečnostné
záujmy, keď ohrozujú nové demokracie a tlačia zlyhávajúce štáty
do zlyhania“ [1]. Príkladom takýchto štátov je Somálsko alebo
Afganistan pod vládou Talibanu. Pojem dobre spravované štáty
(well-governed states) sa objavuje aj v NBS z roku 2006 [14].
QDR z roku 2001 vyjadruje prepojenosť slabých a zlyhávajúcich štátov – „Narastajúce výzvy a ohrozenia vychádzajúce z území slabých a zlyhávajúcich štátov (weak and failing states). Absencia
schopných alebo zodpovedných vlád (capable or responsible governments) v mnohých krajinách v oblastiach Ázie, Afriky a západnej
pologule vytvára vhodné podmienky pre mimoštátnych aktérov
zaoberajúcich sa prepravou drog, terorizmom a ďalšími aktivitami, ktoré sa rozširujú cez hranice.“ [15]
QDR z roku 2006 [16] zasa spája zlyhávajúce štáty a nespravované územia (failed states or ungoverned spaces), ktoré vytvárajú priestor vhodný pre teroristov. Obdobné hodnotenie je aj v NMS
[11] – failed states and ungoverned regions.
Za tretí dôležitý pojem, aj keď nie je tak často používaný, je
možné považovať termín problem states, teda problémové štáty. Pojem je vymedzený v Národnej obrannej stratégii USA z roku 2005:
„Problémové štáty budú pokračovať v podkopávaní regionálnej
stability a budú hrozbou pre záujmy USA. Tieto krajiny sú nepriateľské voči americkým princípom. Zvyčajne plytvajú svojimi zdrojmi v prospech vládnucich elít, ozbrojených síl alebo extrémistov.
Často ignorujú medzinárodné právo a násilne porušujú medzinárodné dohody. Problémové štáty môžu mať ZHN alebo iné destabilizačné vojenské schopnosti. Niektoré podporujú teroristické aktivity, vrátane poskytovania bezpečného útočiska teroristom.“ [10]
Pojem nie je často používaný a z hľadiska svojho obsahu je veľmi
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blízky termínu „darebácke štáty“. Z určitého pohľadu ide o pojmy
porovnateľné a zastupiteľné s tým, že pojem „problémový štát“ je
viac politicky neutrálny a neobsahuje pejoratívum.

Menej frekventované termíny
V dokumentoch sa používajú aj ďalšie, menej frekventované alebo menej významné pojmy vo vzťahu k charakteristike a klasifikácii štátov.
V NBS z roku 1999 sa objavuje pojem outlaw states, ktorý je označením štátov nerešpektujúcich právo. „Štáty nerešpektujúce
právo (outlaw states) a etnické konflikty ohrozujú regionálnu stabilitu a pokrok v mnohých dôležitých oblastiach sveta.“ [12]
V roku 2001 je v dokumente DIA Global Threats and Challenges Through 2015 použitý termín disaffected states, groups, and individuals. Tento termín je možné preložiť ako rebelantský, ale aj
ako nepriateľský a jeho vymedzenie je nasledovné: „Niektorí (napríklad Irán, rozličné teroristické a zločinecké skupiny) jednoducho odmietajú alebo sa obávajú našich hodnôt a cieľov. Budú
pokračovať vo využívaní určitých aspektov globalizácie, dokonca
sa budú pokúšať eliminovať niektoré z ich dopadov (ako otvorenosť a nárast globálnej prepojenosti). Budú pravidelne využívať násilie – zamerané na našu politiku, zariadenia, záujmy a osoby – na zvýhodnenie svojich cieľov a podkopanie našich. Ďalší,
ktorí sú neschopní alebo neochotní uznávať prínosy globalizácie,
budú stáť pred prehlbujúcou sa ekonomickou stagnáciou, politickou nestabilitou a kultúrnym odcudzením. Tieto podmienky
budú vytvárať úrodnú pôdu pre politický, ideologický a náboženský extrémizmus. Mnohé z nich budú USA vnímať ako primárny
zdroj ich problémov a hlavný objekt ich frustrácie. Ďalší budú
odmietať americké sily a postoje, a budú sa zaoberať miernejšou
formou antiamerickej rétoriky a správania. V dôsledku toho budeme pravdepodobne konfrontovaní s dočasnými antiamerickými koalíciami spontánne formovanými proti špecifickým iniciatívam alebo akciám americkej politiky.” [7]
Pojem disaffected sa objavuje aj v ďalších dokumentoch, napríklad v Global Threats and Challenges z roku 2002 [6].
Ďalším termínom je stateless zones, čo by po obsahovej stránke
bolo možné preložiť ako „nespravované územia“. Ide o územia,
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na ktorých príslušná štátna moc nedokáže uplatňovať svoju autoritu, alebo len v obmedzenom rozsahu. Na týchto územiach sa
potom formuje moc iná. Dokument CIA The Worldwide Threat
2004 tento pojem vymedzuje ako: „...miesta, kde sa kombinujú
zúfalé sociálne a ekonomické pomery so zlyhávajúcou vládnou
politikou. Na tomto území sa môžu často vytvárať prirodzené
podmienky pre teroristické skupiny, povstalcov a kriminálnikov.
Zlyhávanie vládnej kontroly nad vlastným územím vytvára potenciálne mocenské vákuum, čo vytvára možnosti pre tých, čo nenávidia“ [19]. Podľa dokumentu je v súčasnosti približne 50 podobných oblastí – hraničná oblasť medzi Afganistanom a Pakistanom je veľmi dobrým príkladom.
Po obsahovej stránke je podobné vyjadrenie z QDR z roku
2006, kde sa uvádzajú „zlyhávajúce štáty alebo nespravované oblasti (ungoverned spaces), v ktorých teroristi môžu ľahšie operovať
alebo získať útočisko“ [16]. Obdobne je tento termín využívaný
aj v Národnej vojenskej stratégii USA z roku 2004 – ungoverned
space, under-governed territories, ungoverned regions [11]. NBS z roku
2006 používa pojem ungoverned areas [14].
Niektoré pojmy sa objavujú bez ich bližšej špecifikácie, ale ich
samotný názov je dostatočný pre ich pochopenie. Ide napríklad
o uncooperative states, teda nespolupracujúce štáty z QDR 2006 [16],
alebo o termín aggresive states, ktorý je použitý v Národnej vojenskej stratégii USA z roku 2004 [11]. Pojem je spojený s veľmi
zaujímavou, ale málo používanou charakteristikou: „...agresívne
štáty, ktoré vlastnia alebo sa usilujú získať zbrane hromadného
ničenia alebo efektu (WMD/E)“. V tomto prípade je upozornené
na zbrane, ktoré nemajú charakter ZHN, ale ich použitie môže
mať obdobný dopad na spoločnosť.
NBS z roku 2006 prináša nový, doposiaľ nepoužívaný pojem,
ktorý má silný ideový náboj: tyrannies (tyranie, diktatúry). „Diktatúra
je kombinácia brutality, chudoby, nestability, korupcie a utrpenia
vytvorená podľa pravidiel despotov a despotických systémov. Ľudia žijúci v Severnej Kórei, Iráne, Sýrii, Kube, Bielorusku, Barme
a Zimbabwe vedia z prvej ruky, čo znamená diktatúra … všetky
diktatúry ohrozujú svetový záujem slobodného rozvoja a niektoré
diktatúry sa usilujú získať ZHN, alebo podporujú terorizmus,
ohrozujú naše bezprostredné bezpečnostné záujmy…“ [14].
Obdobné klasifikácie štátov sa neobjavujú len v dokumentoch
USA, ale aj ostatných krajín alebo medzinárodných organizácií.
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Bezpečnostná stratégia Európskej únie z roku 2003 tiež používa niektoré z týchto pojmov. Najvýznamnejší je state failure: „Zlá
vládna moc, teda korupcia, zneužívanie právomocí, nepostačujúce inštitúcie a nedostatok zodpovednosti – a občianske konflikty
rozkladajú štát zvnútra. V niektorých prípadoch to môže vyústiť
až do kolapsu štátnych inštitúcií. Somálsko, Libéria a Afganistan
pod vládou Talibanu sú najlepšie známe nedávne prípady. Zlyhanie štátu môže byť spojené so samozrejmými hrozbami, ako sú
organizovaný zločin alebo terorizmus. Zlyhanie štátu je alarmujúci fenomén, ktorý podkopáva a ničí globálnu vládnu moc a prispieva k regionálnej nestabilite“ [5].
Taktiež používa pojmy weak states, weakening of the state system,
ako aj good governance.
Bezpečnostná stratégia ČR z roku používa termín „agresívne
štáty“ a „nestabilné regióny a štáty“ [4]. Bezpečnostná stratégia
Maďarska používa termíny unstable regions, failed states, ako aj collapse of statehood – kolaps štátnosti [2]. Národná bezpečnostná
stratégia Poľskej republiky používa spojenie „fenomén zlyhávajúcich štátov“ (phenomenon of „failed states“) [9].
Na druhej strane Strategická koncepcia NATO z roku 1999
obdobnú klasifikáciu nepoužíva. Obdobné pojmy nie sú použité
ani v bezpečnostných dokumentoch Estónska alebo Rakúska.

Implikácie pre Slovensko
Používanie uvedených pojmov je súčasťou bezpečnostnej politiky. Tieto pojmy nie sú terminologicky obsahovo ustálené, presne vymedzené a ich použitie jednoznačne zaužívané. Niektoré
z týchto pojmov sa počas uplynulých rokov stali pevnou súčasťou bezpečnostnej terminológie a umožňujú relatívne výstižne
charakterizovať a klasifikovať štát, skupinu štátov alebo ďalších
aktérov bezpečnostnej politiky. Z tohto pohľadu sú efektívnym
nástrojom vyjadrovania, ale súčasne vyžadujú opatrnosť pri ich
používaní, a to z dôvodu ich nie vždy jednoznačného významu
a z hľadiska adekvátneho vyjadrenia požadovanej myšlienky.
Bezpečnostná stratégia SR pri charakteristike bezpečnostného
prostredia používa pojem zlyhávajúce štáty, ktoré znamenajú bezpečnostnú hrozbu pre záujmy SR. Tieto definuje nasledovne:
„Ďalšiu hrozbu predstavujú zlyhávajúce štáty, ktoré nie sú schop731
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né zaručiť vlastnú bezpečnosť, dodržiavanie ľudských práv a slobôd svojich občanov a základné funkcie štátu, čím sa stávajú
hrozbou pre svoje okolie a prispievajú k regionálnej nestabilite.
Tieto štáty vytvárajú podmienky pre zneužívanie moci, podnecovanie neznášanlivosti, potláčanie demokracie a rozvoja občianskej
spoločnosti, porušovanie ľudských práv a slobôd, korupciu a nelegálne obchodovanie s ľuďmi, drogami a zbraňami. Často sa stávajú aj základňami pre teroristické, extrémistické skupiny a siete,
zázemím organizovaného zločinu a tiež zdrojom nelegálnej migrácie“ [3]. Použitie tohto pojmu na takto vymedzenú skupinu štátov je v poriadku a zodpovedá jeho zaužívanému ponímaniu. Súčasne je ale opodstatnená otázka, či obsah tohto pojmu postačuje našim potrebám identifikovať bezpečnostné hrozby pre SR vychádzajúce z určitého typu štátov. Zlyhávajúce štáty predstavujú
relatívne limitovanú skupinu štátov a dopad ich existencie a pôsobenia na bezpečnosť SR pravdepodobne nebude zásadný. Pre
bezpečnosť SR je pravdepodobne ďaleko významnejšia existencia ďalšej skupiny štátov, pre ktoré je možné použiť termín „problémové štáty“. Ide o štáty, ktorých politika vyvoláva problémy
v medzinárodných vzťahoch. Použitie obsahovo širšieho pojmu
a jeho adekvátne vymedzenie umožňuje obsiahnuť širšie spektrum štátov, ktorých politika má významnejší dopad na bezpečnostné záujmy SR. Ako názorný príklad môže slúžiť napríklad
Irán, ktorý v žiadnom prípade nie je zlyhávajúcim štátom. Jeho
nukleárny program či podpora extrémizmu a terorizmu sú významným globálnym bezpečnostným problémom, ktorý by mohol
byť použitý ako model, a ktorý je nutné postihnúť. Použitie a vymedzenie termínu „problémové štáty“ by umožnilo pokrytie ďaleko širšieho spektra problematiky ako používanie termínu „zlyhávajúce štáty“.
Pozornosť venovaná uvedenej časti bezpečnostnej terminológie má dva významné aspekty. Na jednej strane umožňuje vhodne používať medzinárodne zrozumiteľné súhrnné pojmy a na
strane druhej umožňuje adekvátne chápať dokumenty iných krajín v prípade používania obdobných pojmov.
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Úvod
Politika, ekonomika a sociálna dynamika, ktoré vytvárajú hrozbu
pre regionálnu stabilitu, sú komplexné. Situácia v niektorých menej rozvinutých alebo tranzitívnych krajinách (napr. Albánsko)
ukázala, že neriešené ekonomické problémy a chyby v hospodárskej politike môžu viesť k výrazným spoločenským napätiam.
V extrémnom prípade môžu narušiť či ohroziť bezpečnosť krajiny, alebo jej politický systém. Meniace sa technológie, upadajúca
či narastajúca schopnosť niektorých krajín kontrolovať, alebo využívať prírodné a iné zdroje a disponovať zbraňami hromadného
ničenia vedie ku meniacej sa matici významu lokálnych, kontinentálnych a globálnych záujmov. Niektoré z hrozieb, ktoré majú
ekonomické príčiny, alebo tie, ktoré ekonomický systém na globálnej, regionálnej a národnej úrovni postihujú, sme už zmienili
v predchádzajúcich príspevkoch [4, 5]. Vzhľadom na dlhodobý
charakter mnohé z nich pretrvávajú a sú v tomto príspevku zmienené len okrajovo alebo v inom kontexte.
Upadajúci význam ekonomík niektorých krajín (daný najmä
hrozbou vyčerpania, alebo poklesu významu ich strategických surovín či technologického zaostávania) ich vedie k snahe vyvažovať ekonomický význam posilnením vojenského postavenia1. Niekedy je táto ambícia sprevádzaná snahou získať či vyvinúť ZHN,
obsadiť významné miesta v orgánoch medzinárodných organizá-

1Dovolím si s touto tézou po-

lemizovať – snaha kompenzovať úbytok ekonomickej
moci posilnením vojenského
postavenia je skôr výsledkom
pôsobenia nedemokratických
ekonomicky nevýkonných režimov – pozn. oponenta.
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cií a pod. Iné krajiny, ktoré naopak vojenskou mocou disponujú,
sa snažia posilniť svoj ekonomický vplyv (napr. Čína) a vytvoriť
si tak lepšie východiskové pozície pre zvyšujúcu sa globálnu súťaž. S ohľadom na osobitnú časť venovanú Číne bude v tejto
časti prezentovaná len v obmedzenej miere.
Aj keď SR nie je priamo v centre globálneho diania, je cez EÚ
a svoje energetické, surovinové a tovarové potreby zapojená do
mnohých zmien (niektoré aj spoluutvára). Je tiež ovplyvňovaná
vývojom relatívnej moci hlavných svetových aktérov. Dynamika
a smerovanie zmien má vplyv na jej ekonomiku a prináša isté bezpečnostné riziká.
Vo svetovej ekonomike postupne dochádza k redefinovaniu
ekonomického priestoru nielen z hľadiska jeho štruktúrnej dimenzie, ale aj z hľadiska meniaceho sa politického významu jednotlivých oblastí sveta. V tomto príspevku skúmame tri dôležité oblasti, ktoré majú ekonomické a bezpečnostné implikácie pre SR:
(1) dôsledky globalizácie pre svetovú a domácu ekonomiku; (2)
zmeny vo vede a technológiách s ohľadom na riziká pri zaostávaní alebo rozvoji tejto zložky; (3) výzvy, ktoré súvisia so zaisťovaním národnej bezpečnosti v blízkej budúcnosti v kontexte globálnych ekonomických zmien.

Redefinovanie priestoru a ekonomickej moci –
teoretický pohľad
Súčasné zmeny v ekonomickom rozvoji jednotlivých krajín z hľadiska ich konkurenčnej schopnosti prinášajú aj zmeny v ich geopolitickom a strategickom význame. Teória medzinárodných vzťahov si všíma tento proces najmä z hľadiska hegemóna svetového
poriadku a analyzuje, ktorí aktéri sa stávajú určujúcimi pre budúcnosť svetového politického, bezpečnostného a hospodárskeho
systému. Ekonomická teória si všíma skôr faktory a procesy, ktoré bezprostredne pôsobia na svetovú ekonomiku a jej kľúčových
hráčov. Bezpečnostné implikácie a geopolitické faktory nie sú primárne stredobodom jej záujmu, ale z podstaty veci sú v ekonomických analýzach explicitne alebo implicitne obsiahnuté. Ekonomické faktory postupne nadobúdajú na význame s tým, ako sa
energetické zdroje stávajú menej dostupnými (z hľadiska pomeru
nákladov a efektov) a ako sa ekonomický priestor významných
736
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krajín stáva priestorom intenzívneho politického súperenia. V našich predchádzajúcich prácach [4, 5] sme naznačili rozsah a obsah
hlavných výziev stojacich pred globálnou komunitou. Ani súčasnosť na týchto výzvach nič zásadného nezmenila. Zintenzívnili sa
ambície jednotlivých aktérov, ťažisko rozvoja sa čiastočne posunulo smerom k Ázii a mierne bol modifikovaný globálny inštitucionálny rámec pre pôsobenie ekonomických subjektov.
Ropa naďalej zostáva najdôležitejšou globálnou komoditou a jej
význam stále vzrastá. Ako bude ďalej naznačené, prerušenie jej
dodávok kdekoľvek vo svete postihuje spotrebiteľov zvyšku sveta.
Vystavenie krajín prudkým zmenám v svetových cenách súvisí
skôr s narastajúcim objemom ropy, ktorý daná krajina spotrebuje,
ako s jej dovozom. Pozornosť venovaná vývoju ponuky ropy vo
svete a problému so zabezpečením dovozu tejto komodity je niekedy prehnaná. Na druhej strane ale problémy s energetickými
zdrojmi vyvolávajú obavy z hľadiska energetickej bezpečnosti (viď
napr. [30, s. 72 – 74]). Súčasne rast ceny ropy umožňuje efektívnejšie využívanie nálezísk (napr. v Severnom mori), ktoré majú
vyššie náklady na ťažbu. Z toho môžu mať niektoré krajiny prospech [32, s. 35 – 36] a zároveň to prispieva k rekonfigurácii významu jednotlivých krajín, regiónov a lokalít.
Teoretické práce [15, 3] ukazujú, že dynamika vývoja svetovej
ekonomiky je ovplyvnená nielen surovinovými zdrojmi, technologickým rozvojom, vývojom v obchodných a výrobných vzťahoch, ale aj zmenami v inštitucionálnom prostredí. Odraz inštitucionálnych zmien a meniaca sa angažovanosť jednotlivých kľúčových aktérov v konkrétnych ekonomických štruktúrach, organizáciách alebo obchodných režimoch sa takisto premieta do matice ich strategických ekonomických možností.
Nemení sa len postavenie krajín v rámci štruktúry faktorov, ale
súčasne aj relatívne postavenie faktorov konkurenčnej schopnosti. To má vplyv aj na ekonomický význam krajiny. Kým v tradičných industriálnych ekonomikách dominoval predovšetkým význam nerastných surovín či rozlohy, súčasný rozvoj technológií
podmieňuje a spoluvytvára možnosti budúceho ekonomického
rozvoja a význam jednotlivých krajín a ich štrukturálnych prvkov2. Problémom moderných globálnych ekonomických a sociálnych systémov charakterizovaných vzájomnou závislosťou je ťažká predvídateľnosť ich vývoja a teda aj budúceho ekonomického
významu v dôsledku problému komplexnosti ich hospodárskych

1

2Čo sa týka trendov v oblasti
vedy a technológií, nemali
by sme zabúdať na problematiku preberania poznatkov a s tým súvisiacej odlišnej patentovej politiky a postoju k ochrane komerčných
výsledkov výskumu vôbec –
od odlišného poňatia patentov v USA a EÚ až po softwarové a produktové pirátstvo v Ázii a odporu k patentom na životne dôležité
lieky v Afrike – pozn. oponenta.
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problematike teórie komplexnosti pozri napr. [35,
18].

4Podiel

na celosvetovej spotrebe vtedy bol 20,2 % pre
uhlie, 3,3 % pre spotrebu
ropy, 0,8 % pre zemný plyn
a 4,2 % pre elektriny z vodných zdrojov – pozn. aut.
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systémov3. Práve problémy, aké sa objavili v súvislosti s nedávnymi nepokojmi vo Francúzsku, ilustrujú nový charakter ohrození
– presun od externých hrozieb ku interným konfliktom a súčasne
aj skutočnosť, že relatívne malé incidenty rýchlo prerastajú do
značných sociálnych nepokojov (ako v súčasnosti vidíme v Latinskej Amerike, Afrike, ale aj Európe).

5Nigéria,

ôsmy najväčší vývozca ropy na svete musela
znížiť vývoz o celú štvrtinu.
Hnutie za práva delty Nigeru (MEND) vyčíslilo odškodné pre národ Idžov žijúci v oblasti. Od firmy Shell
požadujú 1,5 mld. USD.
MEND v apríli 2006 pohrozilo zintenzívnením sabotáží a útokov na ropné zariadenia. Požaduje stiahnutie cudzích firiem z ropnej
oblasti a väčšiu kontrolu Nigérijcov nad vlastným ropným bohatstvom [25, s. 10].
V Ekvádore americká firma
Occidental Petroleum ponúkla vláde takmer 1 mld. USD,
aby upokojila Indiánov. Aj
keď je Ekvádor veľmocou,
pokiaľ ide ropu a zemný
plyn, životná úroveň obyvateľstva tomu nezodpovedá
(a to isté platí o Peru alebo
Venezuele) [26, s. 11].

6Ceny

energie pre spotrebiteľov vzrástli o 21 % v priebehu roku 2005 (po 18 % náraste v roku 2004). Reálna
spotreba energie v roku 2005
bola pomerne stabilná, ale
v dôsledku vyšších cien prudko vzrástol podiel príjmu domácnosti určený na nákup
energie. Výdavky na energetické tovary a služby vzrástli
zo 4,2 % disponibilného osobného dôchodku v roku 2002
na približne 6 % v októbri/novembri 2005. Priemerný
rozpočet domácnosti na nákup energie vzrástol v priebehu roku 2005 o približne
700 USD [14, s. 232 – 233].

7USA

sú krajinou s najväčšou spotrebou ropy: predsta-
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Globálni a regionálni ekonomickí aktéri a ich súťaž
o postavenie na medzinárodnej scéne
Globálni a regionálni ekonomickí aktéri zostrujú svoju súťaž o kontrolu významných hmotných aj nehmotných zdrojov. Novo etablované ekonomické mocnosti sa postupne snažia transformovať svoje novovznikajúce alebo upadajúce ekonomické výhody do trvalejších bezpečnostných či politických výhod. Príkladom krajiny,
ktorá sa snaží využiť svoje ekonomické postavenie, je dynamicky sa
rozvíjajúca Čína.
Narastajúci význam úlohy energetických zdrojov a moderných
technológií vytvára aj rámec, v ktorom prebieha hlavná súťaž o postavenie na medzinárodnej scéne. Vyčerpávanie alebo potenciálne
upadajúci význam niektorých surovín stimuluje snahu o využitie
súčasného postavenia na získanie významnej pozície na základe
iných strategických výhod, napríklad štatútu jadrovej veľmoci (pozri subkapitolu o konfliktoch).
Súčasní alebo budúci globálni aktéri s vysokým počtom obyvateľstva, ako napr. India, Čína či Brazília, sú novými ambicióznymi
krajinami s neurčitou trajektóriou budúceho vývoja. Prítomnosť
Číny na svetových trhoch s energiou sa v posledných desaťročiach
dramaticky zvýšila. Kým ešte v roku 1985 bola Čína v energetike
plne sebestačná, bola čistým vývozcom surovej ropy, ropných produktov a uhlia a jej podiel na svetovej spotrebe energie bol relatívne
malý4, situácia sa mení. V roku 1993 sa Čína prvýkrát stala čistým
dovozcom ropy a v roku 2003 jej spotreba energie tvorila už 29,2 %
svetovej spotreby uhlia, 7,0 % spotreby ropy, 1,4 % spotreby plynu
a 10,5 % spotreby elektriny z vodných zdrojov.
Krajiny sa stávajú čoraz zraniteľnejšie voči útokom na kľúčovú
energetickú infraštruktúru, pretože je príliš rozsiahla, než aby sa
dala účinne chrániť. Znamená to, že jednotlivé vlády (vrátane EÚ
ako celku) sa v prípade zvýšeného napätia a ohrozenia zdrojov
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snažia znížiť dopyt, vyvinúť alternatívy k rope a podporovať rozmanitosť palív. Politické nepokoje a s nimi spojené rizikové investičné podmienky v kľúčových krajinách produkujúcich ropu
môžu predstavovať väčšiu hrozbu pre dlhodobú stabilitu svetových trhov s ropou ako terorizmus.5
Obava zo zaostávania za inými krajinami v rozvoji kľúčových
energetických technológií vedie štáty k posilňovaniu ich investícií
do nového výskumu. Ale aj tu existujú isté riziká. Ide najmä o nákladnosť alternatívnych energetických programov a ich nízku efektívnosť.
Rozpočty amerických spotrebiteľov boli aj v roku 2005 zaťažované vysokými cenami energie.6 Spotreba surovej ropy USA
v roku 2004 bola 15,5 mil. barelov denne, z čoho približne 65 %
predstavoval dovoz. Surová ropa sa používa pre výrobu širokej
škály ropných produktov: benzínu, leteckého paliva, vykurovacích olejov, asfaltu, plastov a radu iných výrobkov. Preto neprekvapuje, že trhy surovej ropy sú pozorne sledované spotrebiteľmi,
firmami i vládami, nakoľko ceny mnohých výrobkov závisia do
značnej miery od ceny ropy.
Medzinárodný trh surovej ropy je veľmi dynamický.7 Z celkovej svetovej produkcie surovej ropy vo výške 67 mil. barelov denne v roku 2002 sa približne 60 % obchodovalo na medzinárodnom trhu. Ropa sa však produkuje vo veľkých objemoch na vývoz v relatívne obmedzenom počte svetových lokalít.8 V prvých
9 mesiacoch roku 2005 zabezpečovalo desať najväčších krajín
produkujúcich ropu vyše 50 % globálnej produkcie. Pritom takmer tretina svetovej produkcie má svoj pôvod v Perzskom zálive.
Aj keď v roku 2004 boli USA tretím najväčším producentom ropy na svete po Saudskej Arábii a RF, dnes sú v celkových overených zásobách ropy s púhymi 2 % až na deviatom mieste (pozri
tabuľku). Naproti tomu Stredný východ disponuje približne 2/3
svetových overených zásob ropy.
V súčasnosti je istý nesúlad medzi svetovou ponukou ropy
a dopytom po nej. Zmena v ponuke a dopyte vo svete sa premieta
do svetovej ceny. Aj jednotlivé udalosti môžu v dnešnej situácii
mať značný dopad na globálny trh s ropou. V minulosti ceny ropy reagovali pomaly na meniace sa domáce a medzinárodné trendy v ponuke a dopyte po nej. Napriek tomu niekoľkokrát v súvislosti s medzinárodnými incidentmi jej cena prudko vzrástla.
Niekedy išlo o krátkodobý nárast ceny, inokedy o dlhoročnú zme-

1
vuje štvrtinu svetovej dennej
spotreby. Jej produkcia je však
na zostupe od roku 1970
a tento pokles bude zrejme
pokračovať. Súčasne sa zvýšil dovoz ropy: teraz tvorí
58 % celkovej spotreby USA.
Celkovo by mal svetový dopyt po rope v strednodobom
horizonte značne vzrásť. V období 2002 až 2025 by mal
dopyt USA vzrásť o 40 %
a svetový dopyt o viac ako
50 % až na 120 mil. barelov
denne. Pritom sa odberatelia
budú musieť v dodávkach
ropy čoraz viac spoliehať na
krajiny OPEC, najmä Saudskú
Arábiu. Energy Information
Administration odhaduje, že
produkcia krajín OPEC na
Strednom východe vzrastie
z 21 mil. barelov denne v roku 2003 na 38 mil. barelov
denne v roku 2025. Rast dopytu bude zrejme najväčší
v rozvojových krajinách, najmä v Číne a Indii. Tento rast
už má dopad na svetový trh
s ropou. Cena za barel vzrástla v období 2003 – 2005
viac ako dvojnásobne. Už
dnes sú výrobné kapacity
pod značným tlakom a nie
je takmer žiadna voľná kapacita na rýchle zvýšenie
produkcie pre prípad prerušenia dodávok. Vysoká koncentrácia ropy v nestabilných regiónoch, rýchlo rastúci globálny dopyt, nízke
náhradné výrobné kapacity
a hrozba prerušenia dodávok v dôsledku terorizmu,
politických nepokojov alebo
iných faktorov môžu mať
značný vplyv na vývoj cien
a vytvárajú rastúcu hrozbu –
pozn. aut.
8Surová ropa môže byť lacno

dopravovaná na dlhé vzdialenosti. V dôsledku toho sú
ceny ropy prevažne určované vzťahom medzi ponukou
a dopytom vo svete, kde sú
tieto ceny pre daný druh ropy zväčša rovnaké. Americké
rafinérie a v konečnom dôsledku spotrebitelia v USA ma-
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1
jú značný prospech z možnosti výberu nákupu surovej
ropy z blízkych zdrojov (Texas alebo Oklahoma), alebo
zo zdrojov vzdialených (Rusko alebo Stredný východ [14,
s. 233].
9Príkladom takéhoto druhu rizika môžu byť udalosti z počiatku roku 2006 v Južnej Amerike súvisiace so snahou o znárodnenie ropných nálezísk –
pozn. aut.
10Druh ropy West Texas Intermediate, ktorá slúži ako bežný štandard oceňovania ropy
– pozn. aut.
11Ceny ropy sa viac ako zdvoj-

násobili od posledného štvrťroku 1973 do prvého kvartálu 1974 v dôsledku arabského ropného embarga a znova
sa viac ako zdvojnásobili od
polovice roku 1979 do polovice roku 1980 po Iránskej
revolúcii – pozn. aut.
1223.

júna 2005 sa vo Washingtone zišla skupina bývalých vysoko postavených úradníkov, aby skúmala potenciálnu nebezpečnosť a ekonomické dôsledky krízy v dodávkach ropy. Oil ShockWave
(OSW) bol scenárovým cvičením pripraveným Securing
America’s Future Energy
(SAFE) a National Commission on Energy Policy (NCEP)
na skúmanie dopadov globálneho poklesu ropy. Skúmal možné reakcie na takúto
krízu a možnosti ochrany
proti nej [24]. OSW ukázalo,
že aj zdanlivo malé zmeny
vo svetovej ponuke ropy by
mohli vyvolať značné ekonomické škody a zmeniť globálne bezpečnostné prostredie.
Zo záverov sú cenné dva poznatky: (1) ekonomické a bezpečnostné riziká závislosti
USA na (najmä zahraničnej)
rope sú značné a táto hrozba
je naliehavá a vyžaduje okamžitú pozornosť na najvyššej
vládnej úrovni; (2) ak sa bude
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nu. Keďže sa surová ropa predáva na globálnom trhu, dlhodobé trendy v dopyte dovážajúcich krajín a neočakávané udalosti
v iných krajinách ovplyvňujú jej svetovú trhovú cenu [14, s. 234].
Vďaka značnému ekonomickému rastu v USA, Číne a ďalších
krajinách Ázie rástla svetová spotreba ropných produktov v priebehu posledných rokov pomerne značne. Na strane ponuky vyspelé krajiny vyčerpali väčšinu nízkonákladových príležitostí pre
domáci prieskum a ťažbu. Medzinárodné spoločnosti navyše často čelia značnému riziku pri investíciách do prieskumu, rozvoja
a výroby v menej vyspelých, alebo menej stabilných krajinách.9
Niektoré krajiny (najmä tie so štátnymi ropnými spoločnosťami)
zakazujú alebo obmedzujú zahraničné investície. Nové výrobné
kapacity sa rozvíjali len pomaly. Svetová produkcia surovej ropy
v roku 2005 zostala na približne 74 mil. barelov denne. Vláda
USA odhaduje, že súčasná svetová produkčná kapacita ropy je
len o 1 – 1,5 mil. barelov denne vyššia, čo predstavuje najnižšiu
úroveň svetovej voľnej kapacity za vyše tri desaťročia.
Väčšina z tejto voľnej kapacity je v Saudskej Arábii. V dôsledku napätého trhu vzrástli ceny surovej ropy od začiatku roku
2002 približne trojnásobne. Aj keď je súčasná cena surovej ropy
WTI10 vysoká, je nižšia ako historický vrchol z roku 1980.11 Ceny
postupne klesali z tohoto bodu do obdobia 1985/1986 a potom
rýchlo klesli, keď Saudská Arábia a iné ropu vyvážajúce krajiny
zvýšili produkciu. Krátkodobý šok v roku 1990 bol spojený s vojnou v Perzskom zálive. Nedávne zvýšenie cien ropy, ktoré prišlo
prevažne v dôsledku nárastu svetového dopytu, sa objavilo len
postupne – oproti predchádzajúcim cenovým nárastom, ktoré vychádzali z prudkých poklesov vo výrobe.
Náhle zmeny v ponuke ropy môžu ohroziť mnohé ekonomiky
a sú potenciálne škodlivé aj pre ekonomiku USA.12 Strategické
ropné zásoby (SRZ)13 poskytujú USA poistku pre prípad, že by
sa objavili závažné narušenia dodávok energie. Federálne vlastnené zásoby ropy, ktoré dosiahli úroveň 684 mil. barelov koncom
roka 2005, sú dostatočné na pokrytie približne 68 dní dovozu surovej ropy do USA alebo 44 dní celkovej spotreby surovej ropy
v USA. Prezident USA umožnil krízové čerpanie SRZ dvakrát:
v priebehu operácie Púštna búrka (199114) a po hurikáne Katrina
(2005), ktorý dočasne uzatvoril výrobné zariadenia pre surovú ropu v Mexickom zálive. Vláda takisto schválila množstvo krátkodobých pôžičiek ropy zo SRZ [24, s. 235], aby pomohla firmám
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riešiť krátkodobé narušenia operácií: po hurikánoch Lili (2002),
Ivan (2004) a Katrina. Vláda si uvedomovala veľkú dôležitosť
SRZ a od januára 2001 ich zvýšila približne o 25 %. Na zníženie
domáceho dopytu existuje pre vládu rad možností.15
Tabuľka č. 1: Svetové overené zásoby ropy
KRAJINA

ZÁSOBY
(podiel na celkových
zásobách, v %)1

Saudská Arábia

21

Kanada2

14

Irán

10

Irak

9

Kuvajt

8

Spojené arabské emiráty (SAE)

8

Venezuela

6

Rusko

5

USA
Iné krajiny

2
19

Poznámky: (1) – Súčet nie je 100 % v dôsledku zaokrúhľovania.
(2) – Údaje za Kanadu zahŕňajú ropné piesky, ktoré v jej prípade
predstavujú 98% jej celkových zásob.
Prameň: Economic Report of the President (2006).

Aj v tejto citlivej oblasti má technologický rozvoj zásadný vplyv.
Údaje o zásobách ropy v Kanade naznačujú, že z hľadiska energetickej bezpečnosti treba vidieť aj pozitívne trendy. Ako ukazuje tabuľka, Kanada je v novom kontexte náročnejšie získavaných ropných zdrojov vo veľmi dobrom postavení. Nie je zanedbateľné, že
takýto význam z hľadiska potenciálnej produkcie ropy má stabilná
demokracia.

Zmeny v rozložení ekonomickej moci hlavných
krajín – identifikácia posunov
Posun v rozložení ekonomickej moci hlavných krajín je evolučným
procesom. Schopnosť udržať si konkurenčnú schopnosť predpokladá vynakladanie značných ekonomických a iných prostriedkov
na rozvoj moderných technológií, znalostí a infraštruktúry. Globál-

1
čakať až do vzniku krízy, krajina nebude mať účinné krátkodobé nástroje. S ohľadom
na súčasnú situáciu na trhu
ropy by aj malý pokles v dodávkach mohol vyvolať prudký nárast cien. V OSW vedie
približne 4 % globálny pokles v dennej ponuke ku 177 %
nárastu v cene ropy. Takéto
cenové šoky by mohli značne poškodiť ekonomiku USA.
Vojenské prostriedky ponúkajú málo možností pre prípad krízy v dodávke. Účastníci v reakcii na hodnotené
scenáre zistili, že vojenský zásah by bol nielen nemožný
s ohľadom na existujúcu angažovanosť USA, ale zrejme
aj neúčinný [24].
13Strategické ropné zásoby
(SRZ) do istej miery (z hľadiska rozsahu a trvania) zabezpečujú USA proti veľkým narušeniam dodávok. Skladajú
sa zo 4 podzemných zásobníkov, ktoré skladujú núdzové dodávky federálnych zdrojov ropy. V súčasnosti ide asi
o 700 mil. barelov. USA však
majú malé skúsenosti so skutočným využívaním SRZ,
pretože zatiaľ nebolo čerpaných viac ako 1 mil. barelov
denne. Núdzové rezervy nemôžu pomôcť USA v pretrvávajúcej kríze. Je aj problém
rozhodnúť, kedy je vhodné
využívať SRZ. Čerpanie by
však muselo zrejme byť koordinované s podobnými akciami iných krajín. SRZ by
mohli pomôcť len v situácii
náhlej krízy ako krátkodobé
riešenie – pozn. aut.
14Keď vláda USA v roku 1991
uvolnila ropu zo SRZ v súvislosti s „vojnou v Zálive“, ukázalo sa to ako užitočné pre obnovenie dôvery na svetových
ropných trhoch. Nie je však
isté, kedy nastáva situácia
vhodná na čerpanie SRZ. Predčasné čerpanie by mohlo zvýšiť obavy trhu z vážnosti krízy
a vyvolať ďalší rast cien –
pozn. aut.
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1
15Zahŕňajú dobrovoľné opatrenia ako podpora zámerných obmedzení ciest, zdieľanie vozidiel či rozšírenie
práce doma a používanie masovej dopravy. K možným povinným opatreniam patrí zníženie rýchlostných limitov,
zavedenie dní bez automobilov, poplatky za auto s jedným cestujúcim. Efektívnosť
mnohých dobrovoľných možností je však neistá a niektoré
z povinných opatrení by bolo
obtiažne vymáhať. Ťažko súdiť, či by tieto opatrenia mohli
mať zmysluplný dopad na dopyt USA. Istotne však žiadne
z nich neposkytuje dlhodobé
riešenie, pretože väčšinu by
nebolo možné udržať viac
ako niekoľko mesiacov až rok
– pozn. aut.
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na reštrukturalizácia výroby, investície do prieskumu nových zdrojov surovín, zmena spotrebných preferencií, ako aj rastúca životná
úroveň vo vyspelých krajinách – to všetko sú faktory, ktoré sa premietajú do stratégií jednotlivých trhových aktérov a s ohľadom na
sociálne dôsledky rastúcej súťaže aj do hospodárskej politiky jednotlivých krajín. Už dávnejšie experti predpovedali presun centra
významu z USA do Ázie a posledný vývoj tento trend potvrdzuje.
Napriek tomu nie je zrejmé, do akej miery sa dá udržať tempo rozvoja v oblasti východnej a juhovýchodnej Ázie. Obrázok ukazuje
schematicky niektoré problémy a väzby medzi tromi vybranými
subjektami – EÚ, USA a Čínou.
Tabuľka č. 2: Postavenie troch subjektov* v globálnom kontexte
USA
USA

EÚ
EÚ

Èína
Čína

Menová politika

Snaha o technologické

Suroviny (dovoz)

E
K

dobiehanie

O
N
O
M

Problém dynamiky
technologického rozvoja

Obchod
Suroviny

Textil, odevy, spotrebný
tovar (vývoz)

a otázka vzdelania
I
K

Strategické partnerstvo s EÚ?

A
Ropa
B
E
Z

Transfer vyspelých
technológií do zahranièia

zbrojárskej výroby

P

(dovoz)

E
È

Absencia rozsiahlej

(Francúzsko, Nemecko, USA)

Globálna
ve¾moc
(sú a
Globálna
veľmoc
s Èínou)
(súťaž
s Čínou)

N

Rastúce politické a ekonomické
Vnútorné napätie v dôsledku

O
Otázka Iránu
S

Zbrojársky obchod ?

ambície Èíny
Číny

narastajúcej imigrácie
a rastúcej nezamestnanosti
(napr. Francúzsko)

* Ide o vybrané subjekty. Rad iných významných globálnych aktérov (India, Japonsko,
Brazília) či regiónov spomínaných v texte príspevku je tu vynechaný.
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Je zjavné, že oslabovanie schopnosti vyrovnať sa s ideologickými, demografickými, ekonomickými, technologickými a ďalšími
výzvami môže viesť ku zmene globálnej, regionálnej alebo subregionálnej mocenskej konfigurácie. Energetické zdroje tu opäť zohrávajú významnú úlohu. Vo svete síce existujú dodatočné zásoby ropy, ale tie sú prevažne sústredené v krajinách OPEC. USA
disponujú, ako sme ukázali, len malým podielom overených ropných zásob sveta. Väčšina je technicky dosiahnuteľná, ale v mnohých prípadoch legislatíva bráni jej využitiu.16 Tieto zdroje môžu
však v strednodobom horizonte spôsobiť nárast významu niektorých krajín (napr. Kanady vďaka zásobám ťažkej ropy).
Firmy z oblastí mimo Triády sa čoraz úspešnejšie presadzujú
vo svete. Pre zemný plyn platia podobné limity ako pre obchod
s ostatnými energetickými zdrojmi. Vplyv ruských firiem v Európe, ktorý sa ukázal v posledných mesiacoch ako rizikový, rastie
spolu s rozsahom ich obchodov s úniou. To dokumentuje aj ďalšia tabuľka.
Tabuľka č. 3: Tržby spoločnosti Gazprom z predaja plynu (v mld. rubľov)
Región

2005

2004

Ruská federácia

213,939

173,444

Bývalé krajiny ZSSR

103,876

63,599

Európa

588,367

431,224

Celkové tržby

906,182

668,267

Poznámka: (1) – za prvých deväť mesiacov.
Zdroj: HN (2006, s. 11)

Ruskí najvyšší predstavitelia však otvorene vyhlasujú, že ak prekážky pre obchodovanie s EÚ budú pokračovať, obrátia svoju pozornosť smerom do Ázie17.
Situácia v roku 2005 a v súčasnosti naznačuje, že vývoj prináša
pre krajiny disponujúce strategickými surovinami značné výhody.
Saudská Arábia zvýšila objem svojich devízových rezerv z 92 mld.
USD v roku 2004 až na 220 mld. USD v tomto roku [10, s. 17].
Krajinám ťažiacim v oblasti Severného mora zasa vývoj na svetovom trhu s ropou umožnil pokračovať v ťažbe v lokalitách považovaných za ťažko dostupné a nákladné.
Podľa J. Lewisa [23] by Americká iniciatíva pre konkurenčnú
schopnosť (ACI) mala napomôcť udržať USA konkurencieschop-

16Zásoby

nekonvenčnej ropy, ako sú dechtové piesky
v Kanade, náleziská ťažkej
ropy vo Venezuele a ropné
bridlice USA by teoreticky
umožňovali zvýšenú produkciu ropy na západnej pologuli, ale dostupné technológie využívania týchto zdrojov môžu vyvolať značné
škody na životnom prostredí
– pozn. aut.

17Pozri
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napr. [27].

1

18Naproti tomu hlavným problémom EÚ je práve to, že sa
sústreďuje predovšetkým na
základný výskum a má v ňom
významné úspechy, ale značne zaostáva v komerčnom uplatnení nových poznatkov –
pozn. aut.
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né v dynamickej svetovej ekonomike. Hlavnou myšlienkou iniciatívy je súbor návrhov zameraných na posilnenie schopnosti
USA inovovať, pretože v súčasnosti ďalšie krajiny dobiehajú ich
tradičný náskok. Schopnosť krajiny inovovať je dôležitá nielen pre
jej konkurenčnú schopnosť, ale aj pre národnú bezpečnosť. Vysoko inovačná a na moderných technológiách založená ekonomika
sa môže lepšie vyrovnať s výzvami globalizácie a s tlakom nových
ekonomických konkurentov, akými sú najmä Čína a India. Iniciatíva sa však môže ukázať ako ťažká a dlhodobá [21]. Hoci USA vydávajú na výskum a vývoj (V&V) viac ako iné krajiny, je ich orientácia príliš jednostranná. Väčšina prostriedkov ide do oblasti prírodných vied, kozmického výskumu a obrany, ale rozpočtové prostriedky na iné vedné odbory (fyziku či matematiku) stagnujú. Len
zvýšením výdavkov do základného výskumu v oblasti fyzikálnych
vied môžu USA udržať svoj technologický náskok.
Podobne aj nevhodné imigračné pravidlá oslabujú konkurenčnú
schopnosť a technologický rozvoj USA. Nové zákony by mali
uľahčiť talentovaným jednotlivcom vstup do USA, dať im možnosť tam pracovať a pomôcť tak znovu získať ich postavenie v globálnej súťaži. Daňové zvýhodnenie V&V pomáha konkurenčnej
schopnosti za predpokladu, že nepredstavuje náhradu za zvýšené
federálne financovanie výskumu. Väčšina podnikania vo V&V sa
však zameriava skôr na vývoj nových produktov ako na výskum18.
Na čoraz konkurenčnejšom globálnom trhu je totiž len málo firiem, ktoré si môžu dovoliť rizikovo investovať do dlhodobého
výskumu (ten sa roky nemusí vyplácať). Stimuly zvyšujú krátkodobú konkurenčnú schopnosť, ale nie sú odpoveďou na dlhodobé
výzvy [21]. Je potrebné zlepšenie školstva, čo ale nebude možné
bez rozsiahlejších vzdelávacích reforiem. Študenti nepreferujú vedu najmä preto, že pracovné vyhliadky sú lepšie v iných oblastiach.
Viac prostriedkov pre učiteľov či na štipendiá to nezmení. Krajina
potrebuje aj lepší výcvik pracovnej sily, pretože dobre platené pracovné miesta s relatívne nízkymi nárokmi na vzdelanie a prax
v spracovateľskom priemysle už zanikajú. Len asi desatina dospelých Američanov má znalosti nevyhnutné na vykonávanie komplexných a náročných pracovných úloh [21]. Zvyšovanie zručností
pracovnej sily pomôže s dislokáciami a pohybom spracovateľského
priemyslu, ktoré priniesla globalizácia. Podobné problémy s ešte
výraznejším prvkom nižšej konkurenčnej schopnosti má aj EÚ.
Zaostávanie v plnení modifikovaných cieľov Lisabonskej stratégie
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a relokácia firiem EÚ do Číny a ďalších krajín narúšajú spoločnú
vôľu pre ďalšie rozšírenie19.
Na krajiny Triády má však značný vplyv nielen vývoj v energetickom sektore, ale aj meniaca sa stratégia krajín vyvážajúcich ropu. Tie sa v čoraz väčšej miere snažia investovať svoje voľné
zdroje do oblastí mimo tento sektor. V niektorých prípadoch to
vyvoláva pocit neistoty až ohrozenia zo strany krajín, do ktorých
investície prichádzajú. Príkladom sú obavy vyjadrené v súvislosti
so zahraničným vlastníctvom firiem spravujúcich niektoré prístavy v USA. Opäť sa tu ukazuje, že investície do moderných
technológií a strategických firiem na strane jednej a kapitálové príjmy z energetických zdrojov na strane druhej spolu súvisia a napomáhajú krajinám zvyšovať ich konkurenčnú schopnosť a vojenskú bezpečnosť.

Konflikty a ich vplyv na zmeny v relatívnom
význame zdrojov
Stále viac krajín si uvedomuje zásadnú skutočnosť, že bez dostatočného rozvoja svojho vojenského potenciálu (vrátane jadrových
kapacít) nemajú možnosť dosiahnuť, alebo si udržať postavenie
(regionálnej) veľmoci.
Konflikty rôzneho charakteru a intenzity, podobne ako zmeny
vo všeobecnosti, menia zavedený poriadok vo vzťahoch medzi
krajinami, firmami či jednotlivcami. Rast frekvencie interakcií,
skracovanie vzdialeností vďaka modernej doprave a rast svetovej
populácie zvyšuje intenzitu konfliktov. Vo vyspelom svete sa naviac konflikty posúvajú od tvrdej k mäkkej bezpečnosti.20 Konflikty hrozia viac vnútri štátov, ako medzi nimi. Platí to najmä pre
vyspelé demokratické krajiny ako štáty EÚ, kde sú riziká vzájomných konfliktov tradičného typu minimálne. Imigračný (resp. integračný) problém Francúzska a následné sociálne napätie je len
jedným z mnohých príkladov odrážajúcich a signalizujúcich rad
nových aktuálnych rizík a výziev, kam patrí aj problém udržateľnosti tradične ponímaného sociálneho štátu a rozšírenej koncepcie multikulturalizmu.21
Okrem prevahy problémov mäkkej bezpečnosti však pretrváva snaha získať jadrové technológie. Jadrové veľmoci majú v súčasnosti zvláštne postavenie. Preto sa niektoré významné krajiny

19Pre podrobnejší popis problémov súvisiacich s rozšírením pozri [19, s. 11].
20Pre

podrobnejšie rozlíšenie medzi obidvomi kategóriami pozri [12].

21K

problému multikulturalizmu pozri [2].
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22Ak tu neexistujú niektoré
obmedzenia – ako napr. dohody uzatvorené v súvislosti
s výsledkom druhej svetovej
vojny – pozn. aut.
23Média sa snažia analyzovať, aké môžu byť dôsledky
rastúcich ambícií tejto krajiny pre svetovú komunitu a ekonomiku [31].
24Tento cieľ si vyžaduje vyriešiť otázku nosičov zbraní.
Ani táto úloha nie je technologicky jednoduchá – či
už ide o ponorky ako nosič
jadrových zbraní alebo o balistické rakety – pozn. aut.
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snažia tento štatút získať.22 Príkladmi krajín, ktoré si takto zlepšili
svoje postavenie, sú India, Pakistan alebo Izrael. Na obdobnej
ceste je v tomto smere Irán,23 a to aj napriek tomu, že má pre
svoju voľbu zo strany medzinárodného spoločenstva väčšie politické obmedzenia. Irán vidí v jadrovej energii ekonomické aj bezpečnostné výhody a možno aj nástroj, ako odvrátiť hrozbu intervencie zo zahraničia. Krajina doteraz významná ako producent
ropy naráža na limity absencie najdôležitejších technológií, ako aj
na riziko, že bude musieť čeliť konkurenčným a politických tlakom zo strany iných vyspelých krajín. To prináša isté napätie
v medzinárodných vzťahoch a preto sa v problematike Iránu čoraz intenzívnejšie angažuje EÚ [11, s. 1, 7].
Tento problém má na jednej strane vojenský rozmer a na strane druhej odráža technologické ambície a reálne možnosti kandidátov stať sa jadrovou mocnosťou. Ani technologické kapacity
však ešte neznamenajú bezproblémovú cestu k dosiahnutiu strategického cieľa, jadrového potenciálu.24 Dejiny ukazujú, že krajiny, ktoré disponujú takýmto potenciálom, sa snažili vždy zabrániť iným získať ich výsadné postavenie (napr. USA a ZSSR či India a Pakistan). Krajiny tzv. jadrového klubu vždy vyvíjali značné
úsilie, aby dosiahli tento cieľ (napr. Izrael). Úsilie získať zbrane
tohto typu zvyčajne viedlo cez mierové využitie jadrovej energie.
Príkladom je India, ktorá už v roku 1960 oznámila, že svoj výskumný reaktor CIRUS, postavený s využitím kanadskej technológie a ťažkej vody z USA, bude používať na mierové účely.
V roku 1970 potom odmietla podpísať zmluvu o nešírení jadrových zbraní argumentujúc, že vytvára dvojitý štandard – tých, čo
takéto zbrane majú a tých, čo ich nemajú. Po jadrovej explózii
v roku 1978 vykonala v roku 1998 ďalšie jadrové testy. Hneď
v roku 1978 USA zastavili všetky obchody s Indiou v oblasti jadrových materiálov. Až v roku 2005 prezident George Bush navrhol obnoviť jadrový obchod s Indiou výmenou za to, že India
dá svoje civilné jadrové zariadenia pod medzinárodnú kontrolu.
Rokovania prebiehajú aj začiatkom roku 2006 [28, s. 14, 15].
V rámci vyspelých krajín sa teda vojenské konflikty nedajú predpokladať. Isté znaky napätia sa môžu prejavovať v nevojenskej
oblasti. Môžu súvisieť so zamestnávaním prisťahovalcov, ochranou trhu, spormi o ochranu intelektuálnych či vlastníckych práv,
migráciou a pod.
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Implikácie pre stabilitu svetového ekonomického
systému
Stabilita svetového ekonomického systému je založená na harmonizácii pravidiel a režimov, ktoré sú formované najsilnejšími ekonomikami a hlavnými svetovými zoskupeniami. Možné narušenie
stability by mohlo vyplynúť z utlmenia procesov mnohostranného vyjednávania o podmienkach medzinárodného obchodu a investícií, ako aj z oslabenia či narušenia režimov zabezpečujúcich
stabilitu medzinárodného ekonomického a finančného systému.
Tiež vyvážený prístup k štrukturálnym problémom menej vyspelých krajín a problémom pretrvávajúcej chudoby by sa mohli stať
bodom, kde sa narastajúce ekonomické problémy budú transformovať do politických, ekologických a bezpečnostných rizík. Je na
svetovej komunite a na každej z krajín (najmä najvyspelejších),
aby napomáhali utvárať globálne a lokálne podmienky, ktoré budú garantovať trvalý rozvoj spoločenstiev a zabránia či predídu
konfliktom o zdroje vody, energií a iných faktorov dôležitých pre
rozvoj blahobytu.
Nestabilita v spoločenských systémoch je javom, ktorému nie je
zväčša možné zabrániť reštriktívnymi opatreniami, ale skôr anticipáciou zmien, aktívnym prístupom jednotlivých ekonomických
a politických subjektov a zapojením rôznych úrovní aktérov, ktorých sa problémy a výzvy dotýkajú. Vyrovnanie sa s meniacou sa
úlohou veľkých krajín ako Čína, Irán, India, Brazília či Indonézia
predpokladá aj vyvážený prístup ku riešeniu otázky zabezpečenia
stability a sociálnej súdržnosti vo vyspelých krajinách. Bariéry a zotrvávanie pri tradičných aktivitách a minulých komparatívnych výhodách vedie ku riziku tzv. zakonzervovania či uzamknutia25 tradičných výrob a k riziku zvýšenia prílevu imigrantov hľadajúcich
lepšiu budúcnosť. Odhliadnuc od možných konfliktov ohrozujúcich národnú bezpečnosť môže absencia reštrukturalizačných procesov značne urýchliť relokačné aktivity domácich firiem a zhoršiť
tak vyhliadky na sociálny zmier v krajinách s vysokým štandardom
životnej úrovne. Súčasný vývoj už vo väčšej miere problém ekonomickej neistoty súvisiacej so značným rozsahom relokácie (najmä
z USA a EÚ do krajín juhovýchodnej a východnej Ázie) prináša
a nedávne iniciatívy orgánov EÚ naň reagujú.26
Narastajúce napätie v oblastiach, ktoré sú hlavnými dodávateľmi energetických zdrojov (najmä ropy, ale aj zemného plynu a ďal-

25Pred rizikom takéhoto prístupu pre regióny v EÚ varuje správa expertnej komisie pre vytváranie regionálnej výhody – viď [1].
26Ide o návrh vytvorenia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii [7].
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27Napr. iniciatívy RF ohľadom dodávok zemného plynu Číne – pozn. aut.
28Oblasť MENA zahŕňa prinajmenšom 22 krajín s celkovým počtom takmer 300 mil.
obyvateľov. Každý štát má
odlišné politické, ekonomické, demografické a bezpečnostné podmienky a potreby.
Táto oblasť je rozdelená do
najmenej štyroch subregiónov: Maghribu (Mauretánia,
Maroko, Alžírsko, Líbya a Tunisko); levantské a arabsko-izraelské konfrontačné štáty
(Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon a Sýriu); krajiny v Zálive
(Irán, Irak, Kuvajt, Bahrajn,
Katar, Saudská Arábia, SAE
a Omán) a krajiny pri Červenom mori (Jemen, Sudán a Somálsko). Zmeny môžu značne ovplyvniť každý subregión
v oblastiach ponuky, dopytu
aj financovania [8].
29Viac

viď [8].

30Viac

o Číne v kapitolách
Ekonomický rozvoj Číny a jej
meniace sa priority a Čínska
cesta – pozn. ed.
31Ocenenie

významu tejto
krajiny sa objavuje v amerických aj európskych odborných textoch – napr. [9].

32Predpokladá

sa, že v porovnaní so značnými voľnými kapacitami, ktorými krajina disponovala v časoch prvej vojny v Zálive, sú rýchlo
dostupné náhradné výrobné
kapacity Saudskej Arábie obmedzené. Ak by sa situácia
v krajine naďalej zhoršovala,
museli by odberatelia zvažovať rozsiahle zníženie úlohy
ropy vo svojich ekonomikách na strane dopytu a súčasne hľadať alternatívy mimo OPEC (u niektorých krajín je možnosťou napr. podpora domácej produkcie).
Existujú aj obavy týkajúce sa
cenového vývoja v prípade,
že by svetové trhy stratili dô-
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ších surovín) sa premietlo aj do celého radu zmien v politike
najvyspelejších krajín sveta. Jedným z mnohých príkladov prispôsobenia meniacej sa realite sú investície do výskumu alternatívnych zdrojov energie v USA. Tieto zmeny majú svoje objektívne
dôvody, ako napríklad klesajúce zásoby klasických energetických
zdrojov, resp. trvalo sa zvyšujúce náklady na ich ťažbu. Ale existujú aj subjektívne príčiny, kam patrí najmä politický vývoj v oblastiach produkujúcich takéto zdroje. Navyše aj meniace sa priority
dodávateľských krajín či snaha získať väčšie výhody rokovaniami
s viacerými stranami.27 Región Stredného východu a severnej Afriky (MENA) v súčasnosti dominuje svetovému energetickému
vývozu. Bude to tak zrejme aj v budúcich desaťročiach, aj keď
svetoví spotrebitelia robia pokroky v úspore obnoviteľných zdrojoch energie a vo väčšom využití plynu, uhlia a jadrovej energie.
Región však bol miestom vnútorných kríz aj vonkajších konfliktov. Pri niekoľkých príležitostiach tieto krízy ovplyvnili tok energetického vývozu MENA28 a rozvoj produkcie energie a vývoznej
kapacity29.
V roku 2005 priame zahraničné (nefinančné) investície Číny30
do zahraničia dosiahli 6,9 mld. USD, čo je 25,8 % nárast v porovnaní s rokom 2004. Ku koncu roku 2005 devízové rezervy Číny
dosiahli 818,9 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast 208,9 mld.
USD. Narastajúce ambície veľmocí a regionálnych mocností v rôznych oblastiach predstavujú možnosť ohrozenia dlhodobej stability svetového ekonomického a politického systému.
Globálny trh s ropou je v súčasnosti závislý na schopnosti
Saudskej Arábie slúžiť ako dodávateľ „poslednej inštancie“31 na
pokrytie zvýšeného dopytu vo svete, alebo pri poklese svetovej
ponuky. S ohľadom na hrozbu konfliktov a politické napätie
v tejto krajine vytvára takáto situácia značné riziká s globálnym
dopadom. Pri prerušení dodávok ropy a plynu existujú krátkodobé možnosti na ochranu ekonomiky – ako je čerpanie rezerv a obmedzenie spotreby. Tieto možnosti však majú časovo obmedzený
účinok. Z dlhodobého hľadiska síce existuje taktiež rad hospodársko-politických možností, ale efekty takejto politiky sa objavujú len pomaly. Tlak USA na demokratické reformy v Saudskej
Arábii32, Nigérii či inde by mohol vytvoriť nebezpečný precedens.
Schopnosť USA pomôcť obnoviť tu poriadok v prípade zhoršenia situácie je značne obmedzená rizikom ďalšej destabilizácie režimu vyvolávajúcej protiamerické nálady a útoky v muslimskom
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svete. Navyše sú USA už zaangažované v iných lokalitách (Afganistan a Irak).
Predpokladaný dopyt už prekročil predpovedanú ponuku, čo
vytvára napätú situáciu v globálnej ponuke ropy. Vláda sa snaží
rýchlo vyporiadať s otázkou ochrany dôležitej energetickej infraštruktúry USA proti možným útokom. S ohľadom na praktickú
nemožnosť ochrániť všetky potenciálne citlivé body v tomto systéme33 by mala prednosť dostať ochrana kritických zložiek (vysokonapäťové elektrické transformátory, ropné rafinérie). Každodenné udalosti vyvolávajú čoraz väčšie obavy týkajúce sa možností teroristických sietí, zraniteľnosti kľúčových centier krajín
a svetového energetického systému. Aktuálne tempo rastu cien
ropy by mohlo zhoršiť obchodnú bilanciu dovozcov. Energeticky
náročné odvetvia už pociťujú značný negatívny dopad vyšších
cien. Síce prinášajú producentom a obchodníkom zvýšené príjmy,
ale tieto prostriedky idú prevažne do zahraničia. To môže vyvolať
nižší rast HDP, stratu pracovných miest a teda vyššiu nezamestnanosť.
Aj Čína pociťuje svoju závislosť na zahraničných zdrojoch.
Uvedomuje si aj svoju zodpovednosť za zlepšovanie globálnej
klímy cestou znižovania svojej spotreby palív. Jej možnosti pre
úsporné opatrenia sú ale značne obmedzené. Čínska spotreba
ropy síce tvorí stále menej ako tretinu spotreby ropy USA, ale krajina už dosiahla postavenia druhého najväčšieho spotrebiteľa na
svete s vyše 6 mil. barelov denne.34 V súčasnosti je Čína značne
závislá na rope zo Stredného východu a snaží sa rozšíriť svoje
zdroje dodávok ropy z iných oblastí (vrátane krajín ako Irán a Sudán). Rastúci čínsky dopyt po rope ovplyvní situáciu na svetovom
trhu s ropou.
Pre zahraničnú politiku USA predstavuje jej závislosť na rope
isté riziko. Obavy zostávajú, pokiaľ ide o úroveň stability a mieru
násilia v Saudskej Arábii. Aj keď je toto riziko len potenciálne,
možnosť výraznejších zmien alebo zvýšeného napätia je znepokojujúca. Nestabilné prostredie by zrejme značne obmedzilo schopnosť krajiny reagovať na budúce zvýšenie dopytu po rope. V budúcnosti by teda už nemuselo platiť, že by Saudská Arábia bola
krajinou, ktorá si môže udržať značné rezervné produkčné kapacity a slúži ako svetový výrobca „poslednej inštancie“ v prípade
problémov. Bez tejto jej významnej funkcie môžu ceny v budúcnosti podliehať ešte väčším fluktuáciám.

1
veru v schopnosť Saudskej
Arábie intervenovať v prípade dočasného nedostatku ropy. Nigéria tiež s ohľadom na
svoju veľkosť, prírodné podmienky a nedostatočnú inštitucionálnu a technickú infraštruktúru neumožňuje rôzne
bezpečnostných akcie. Preto
by USA pre ukončenie prípadnej krízy nemohli v krátkodobom horizonte urobiť
veľa – pozn. aut.
33Problémom je veľký rozsah a komplexnosť energetického systému USA, ktorý
zahŕňa sieť ropovodov a plynovodov, množstvo veľkých
prístavov, rafinérií a jadrových elektrární a vzájomne
prepojenú prenosovú sieť
pre elektrinu – pozn. aut.
34Dopyt v Číne vzrástol v roku 2003 o 10 % a o ďalších
16 % v roku 2004 – pozn.
aut.
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Je nevyhnutné, aby významné ekonomiky sveta a medzinárodné organizácie mali dlhodobú politiku, ktorá by riešila problémy prehlbujúcej sa disparity v rámci svetovej ekonomiky. Globalizácia má značné ekonomické a bezpečnostné dopady. Medzinárodné organizácie a zoskupenia, ako sú WTO, EÚ či Svetová banka by preto mali prijať niektoré opatrenia. V prípade EÚ
to znamená najmä ďalšie uvolnenie dovozu potravín do únie z nečlenských, najmä rozvojových krajín. Existuje obava, že by zhoršovanie ponuky ropy, rastúca disparita v ekonomickom rozvoji
a ďalšie faktory mohli zhoršiť vyhliadky svetovej ekonomiky.
Politická nestabilita, terorizmus a klimatické zmeny spolu so
zhoršujúcim sa postavením obyvateľstva v menej vyspelých krajinách môžu vyvolať tlak na migráciu populácie z týchto krajín.
Členské krajiny únie nemusia byť schopné vyrovnať sa s následnými problémami. Francúzsko začalo až teraz robiť opatrenia,
ktoré by mali znížiť napätie v spoločnosti a eliminovať ekonomické a bezpečnostné riziká.35 Posilňovanie zmien v štruktúre
ekonomiky EÚ a záväzky spojené s Lisabonskou stratégiou vytvárajú významné politické úlohy únie súčasnosti. Bude potrebné
ich aktívne a efektívne presadzovať, aby sa dosiahla zmenu. Neuskutoční sa bez cieleného úsilia jednotlivcov, organizácií a kľúčových zainteresovaných skupín.

Implikácie pre Slovensko

35Objavuje sa a narastá aj
problém muslimskej komunity v Európe. Ako naznačuje Rybař [29], radikálne myšlienky vždy ľahšie padajú
na úrodnú pôdu u ľudí, ktorí
sa cítia chudobní a opomínaní.
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Globalizácia predstavovaná medzinárodnou integráciou trhov tovaru, služieb a kapitálu vyvoláva vážne obavy mnohých krajín kvôli jej vplyvu na ekonomické postavenie štátu. Obávajú sa, že ekonomická globalizácia bude viesť k zrušeniu niektorých pracovných
miest a obmedzí možnosť vytvárať nové. Ide najmä o tie pracovné miesta, ktoré sa s relokáciou firiem presúvajú v čoraz väčšej
miere na východ. Technologický rozvoj spôsobuje flexibilitu spracovateľskej výroby a technológií v celosvetovom meradle a mení sa
samotný charakter svetovej ekonomiky. Dopady globálnej ekonomickej integrácie narúšajú sociálnu súdržnosť, ekonomické postavenie trhových aktérov a technologický náskok krajiny. To môže
znamenať pokles inovačnej schopnosti, spoliehanie sa na zahraničných dodávateľov, riziko pre dôležitú infraštruktúru a ohrozenie
informačného zaistenia. Globalizácia významne ovplyvňuje po-
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stavenie a do istej miery aj národnú bezpečnosť SR. Tento vplyv sa
bude zrejme ešte zvyšovať. Už spomínaný problém vplyvu komplexnosti naznačuje, že veľkosť faktorov pôsobiacich na našu krajinu sa nedá dávať do priamej súvislosti s intenzitou či rozsahom
vyvolaných efektov. Vláda musí preto identifikovať oblasti, kde by
hospodárska politika štátu mohla napomôcť udržať konkurenčnú
schopnosť krajiny a eliminovať riziká vyplývajúce z nového ekonomického a bezpečnostného prostredia.
Dôsledky vyššie uvedeného vývoja pre SR nie sú ani tak priame
(šokové), ako skôr kontextuálne. Súvisia s postupnými zmenami
v charaktere globálnych ekonomických a bezpečnostných režimov, ekonomického rozvoja, stratégií a inštitúcií. To však neznamená, že by tieto výzvy boli menšie, alebo že by nebolo potrebné
reagovať na ne. Skôr naopak. Štáty a trhové subjekty musia byť
flexibilné a schopné prispôsobiť sa zmenám, ako aj trvale schopné zmeny vyvolávať a využívať ich – a to aj v obdobiach zmien
radikálnych. Dôraz treba klásť na primárny sektor a spracovateľský priemysel, pretože v nich rýchlo rastie produktivita práce.
Nové pracovné miesta vznikajú v sektore služieb, pretože je tu
dynamický rast – napríklad služby spojené s turistikou, zdravotníctvo apod. Všetky politiky a stratégie u nás však musia prebiehať
v prostredí ekonomiky, ktorá stále nemá vyriešené základné problémy postreformného režimu fungovania a v kontexte narastajúcej
globálnej a európskej konkurencie.
Obmedzená citlivosť na hrozby a príležitosti spolu s absenciou celkovej stratégie krajiny môžu v dlhodobom horizonte viesť
k opomenutiu alebo nedoceneniu závažných faktorov. Tie môžu
mať závažné následky pre SR, aj keď s čiastočne obmedzeným
dopadom v dôsledku členstva v EÚ. Aj bezpečnostná politika
SR musí vytvárať a využívať také súbory stratégií, politík a prístupov, ktoré budú dostatočne flexibilné a účinné pri zabezpečení
záujmov krajiny, a ktoré súčasne podporia pozitívne zmeny na lokálnej a regionálnej úrovni smerujúce k celkovej stabilizácii a zlepšeniu života obyvateľstva.

Záver
Príspevok prezentuje teoretické a empirické pohľady na problematiku ekonomickej súťaže a jej možné dôsledky pre národnú
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bezpečnosť. Žiadne ekonomické modely však nemôžu adekvátne predpovedať ekonomické dopady zmien súvisiacich s bezpečnostnými otázkami a náhlymi otrasmi v jednotlivých regiónoch. V Európe je riziko ekonomických konfliktov, napríklad
v dôsledku súťaže o zdroje, v strednodobom horizonte zanedbateľné. Preto aj možné dôsledky globálnych zmien pre našu
krajinu sú predstavované najmä nepriamymi a mäkkými bezpečnostnými hrozbami: napríklad vo forme ohrozenia ekonomickej a technologickej konkurenčnej schopnosti krajiny. Za významné považujeme, že:
Napriek zdôrazneniu významu posunu v chápaní ekonomickej
moci od statického pohľadu, v ktorom zásadnú úlohu zohrávajú
prírodné zdroje, k dynamickému pohľadu, v ktorom rastúcu úlohu zohráva ľudský a spoločenský kapitál, inovácie, moderné technológie a znalosti, analýza ukázala, že energetické zdroje a príjmy
z ich predaja sa výrazne premietajú aj do technologickej sféry
(najmä v oblasti jadrových technológií) a oblasti konkurenčnej
schopnosti krajín.
Globálny a európsky kontext je doplnený pohľadom na postavenie SR a ďalších nových členov v tomto procese. Samozrejme veľkosť krajiny a jej ekonomický význam determinuje možnosti vplyvu na celkové procesy analyzované v príspevku.
Politici a verejnosť musia byť lepšie informovaní o problémoch
súvisiacich so závislosťou na rope a o výzvach, ktoré spolu s klesajúcou alebo nedostatočne rastúcou ekonomickou konkurenčnou schopnosťou predstavujú pre budúcnosť. Tvorcovia hospodárskej politiky musia efektívnejšie riešiť nastolené otázky a formulovať nové prístupy a reakcie na možné situácie. Je obtiažne
úspešne riešiť problémy súvisiace so zvýšenými bezpečnostnými
rizikami, ako aj problémy súvisiace s rastúcou ekonomickou konkurenciou vo svete a jej dopadmi na postavenie obyvateľstva. Riešenie týchto výziev vyžaduje krátko-, stredno- a dlhodobé politiky
zamerané na diverzifikáciu a zabezpečenie dodávky ropy, zníženie
spotreby ropy a rozvoj lepších energetických alternatív. Na preskúmanie týchto možností, identifikáciu politických priorít a lepšie
pochopenie rizík, ktoré predstavuje súčasný vývoj svetovej ekonomiky, ako aj našich možností eliminácie týchto rizík, je potrebný ďalší výskum.
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Úvod
Známy americký analytik medzinárodných energetických vzťahov Daniel Yergin definoval od skončenia druhej svetovej vojny
do začiatku 90. rokov celkovo šesť celosvetových ropných kríz
[31]. Od prvej krízy, ktorá vypukla v roku 1951 v dôsledku zoštátnenia anglo-iránskej ropnej spoločnosti, cez dve krízy v oblasti
Suezského prieplavu v 50. a 60. rokoch, prvé embargo arabských
krajín na export ropy v 1973 a raketový nárast cien ropy po
iránskej revolúcii v roku 1979, až po tú šiestu v roku 1990, keď
Irak vtrhol do Kuvajtu, sa všetky dotýkali vývoja v oblasti Blízkeho a Stredného východu. Nie je to náhoda, keďže v tejto oblasti,
presnejšie v oblasti Perzského zálivu, sú koncentrované zhruba
dve tretiny známych zásob ropy. Je to súčasne rozhodujúca produkčná oblasť, ktorá sa až 25 % podieľa na celosvetovej ťažbe.
Krajiny Perzského zálivu zásobujú najdôležitejšie ekonomiky sveta – USA, EÚ a krajiny Ďalekého východu (Japonsko, Južnú
Kóreu, Taiwan), ku ktorým sa v poslednom období v dôsledku
prudkého ekonomického rastu stále viac pripájajú ako významní
odberatelia ropy Čína a India1.
Zatiaľ čo spomínané krízy mali predovšetkým politické príčiny
a s nimi spojené rekordné nárasty cien ropy mali časovo ohraničené trvanie, v nami sledovanom období posledných zhruba
osem rokov (1997 – 2005) sa cenová nestabilita na svetovom rop-

1Očakáva sa, že spotreba su-

rovej ropy v Číne vzrastie zo
súčasných zhruba 6,5 mil.
barelov na 10 mil. barelov
denne do roku 2030 a to
hlavne v dôsledku prudkého
nárastu počtu automobilov.
Priemerný Číňan pritom v súčasnosti spotrebuje zhruba
13-krát menej ropy ako priemerný Američan [2].
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nom trhu stáva trvalým javom. Táto nestabilita má viacero príčin.
Medzi najdôležitejšími môžeme uviesť faktory politické, makroekonomické, prevádzkovo-investičné, demografické, ekologické,
technologické a surovinovo-geologické.

Základné premisy
Vo svetovej energetickej geopolitike môžeme definovať tri záujmové skupiny krajín, ktorých vzťahy majú určujúci charakter: štáty netto-dovozcovia (hlavne krajiny OECD, ktorých záujmy reprezentuje Medzinárodná energetická agentúra IEA); štáty nettovývozcovia (reprezentované hlavne OPEC) a tranzitné krajiny,
cez ktoré prúdia energetické suroviny. Záujmy importérov sa
sústreďujú na zabezpečenie garantovaných dlhodobých a stabilných dodávok energetických surovín za rozumne nízke ceny. Záujmom exportérov je zabezpečiť si stabilný príjem z predaja
energosurovín za rozumne vysoké ceny. Záujmy týchto dvoch
skupín sú pritom často veľmi protirečivé až konfliktné. Záujmom
tranzitných krajín (typickým príkladom je Slovensko) je získať
maximálny zisk z prepravy surovín. Priority tranzitných krajín sú
často v nesúlade predovšetkým so záujmami exportérov, ktorí sú
platcami za tranzitné služby (opäť je príkladom Slovensko vo
vzťahu k Rusku). Dovozcovia majú vo vzťahu k tranzitným krajinám predovšetkým záujem v oblasti bezpečnej a plynulej prepravy, bez blokád a obmedzení či už politického alebo technologického charakteru. Bez ohľadu na rozličné záujmy všetkých uvedených skupín krajín, pre zabezpečenie stability medzinárodných
energetických trhov je nevyhnutné vytváranie strategickej dlhodobej spolupráce.
Čo sa týka svetového trhu s ropou, ten je tvorený dvoma veľkými sektormi [34]. Prvý tvoria veľké, vertikálne integrované produkčno-odbytové siete vlastnené nadnárodnými ropnými koncernami, ktoré fungujú hlavne na základe dlhodobých kontraktov.
Druhý tvoria produkčno-odbytové siete nezávislých menších ropných spoločností a investično-obchodných spoločností, ktoré
operujú na spotových trhoch na základe krátkodobých kontraktov. V poslednom desaťročí pritom vzrastá výrazne význam druhého sektora, ktorý má už vyše polovičný podiel na svetovom
trhu s ropou. Hlavné obchodné miesta tohto spotového sektora
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sa sústreďujú v niekoľkých bodoch. V Európe je to severozápadný trh okolo veľkých rafinérií a ropných terminálov v Amsterdame, Rotterdame a Antverpách. Druhým európskym centrom je
Stredomorie, okolie ropných terminálov v Taliansku (Terst) a Grécku. Najrýchlejšie rastúcim je východoázijský trh s centrom v Singapure a v poslednej dobe sa k nemu pripája aj Čína. Posledný
kľúčový trh, ktorý ovplyvňuje celosvetové dianie na ropnom
trhu, je Karibik, presnejšie oblasť mexického zálivu okolo južného pobrežia USA (Texas, Mississippi, Louisiana), kde sú sústredené hlavné rafinérske kapacity, ropné terminály a strategické štátne
ropné rezervy USA.
Práve výrazné výkyvy a nestabilita na tomto spotovom trhu,
spolu s jeho rastúcim podielom na celosvetovom obchode s ropou, zapríčiňujú cenovú nestabilitu posledných rokov a čoraz
viac eliminujú význam opatrení OPEC na svetovom ropnom trhu. Od vývoja na týchto trhoch sú závislé aj štátne ropné a plynárenské koncerny producentských krajín. Nová vlna zoštátnenia
produkčných spoločností (Venezuela, Bolívia, Rusko) je motivovaná snahou vlád ešte viac profitovať z nárastu cien na svetových
trhoch. Avšak zoštátnenie neprinesie zvýšený vplyv týchto krajín
na cenotvorbu energosurovín a v prípade poklesu cien sa tieto
štáty dostanú do ešte väčších finančných problémov, pretože ich
závislosť od príjmov z predaja ropy a plynu bude narastať. Na
druhej strane tieto kroky znervózňujú svetové trhy, pretože vnášajú ďalší prvok nestability úzko prepojený s politickým vývojom
v producentských krajinách. Navyše je veľmi pravdepodobné, že
takto vytvorené štátne koncerny budú menej efektívne vo svojej
činnosti, čo by mohlo spôsobiť pokles ich výkonnosti a tým aj
dodávok surovín na svetové trhy.
Podľa viacerých expertíz si v dohľadnej dobe neobnoviteľné
zdroje (ropa, plyn, uhlie) udržia rozhodujúci (vyše 90 %) podiel
na svetových energetických trhoch s rastúcim významom zemného a skvapalneného plynu2. Hlavným spotrebiteľom ropy pritom bude doprava, ktorá v súčasnosti spotrebúva okolo polovice
vyťaženej suroviny a do roku 2010 by tento podiel mal narásť až
na 60 %. Keďže, ako už bolo spomínané, najväčšie zásoby ropy
sú sústredené v oblasti Perzského zálivu, je stabilita tejto oblasti
určujúcim faktorom aj pre stabilitu celosvetovej ekonomiky.

2

2Podrobné

prognózy a štatistické údaje o energetických
surovinách a energetike sú
uvedené na internetových
stránkach Medzinárodnej
energetickej agentúry (IEA)
so sídlom v Paríži a vládnej
americkej Energetickej informačnej agentúry (EIA) [5].
Pokiaľ nie je uvedené inak,
štatistické údaje v texte sú
čerpané z týchto zdrojov –
pozn. aut.
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Geopolitický význam Perzského zálivu
Oblasť Perzského zálivu zohráva v energetickej geopolitike kľúčovú úlohu. Toto svoje postavenie nadobudla už v prvej polovici
20. storočia s rastúcim významom ropy vo svetovej ekonomike
a geopolitike (plynulé zásobovanie armád pohonnými hmotami počas oboch svetových vojen) a s nárastom objavených ložísk v tomto
regióne. Po Veľkej Británii „zodpovednosť“ za stabilitu v tomto
regióne po roku 1968 prevzali Spojené štáty a stali sa tak garantom
energetickej bezpečnosti krajín OECD, ktoré sú najväčšími
spotrebiteľmi ropy z tejto oblasti. Cieľom Spojených štátov v Perzskom zálive nie je regulácia objemu ťažby ropy alebo ovplyvňovanie jej cien, prípadne presadzovanie účasti amerických ropných
koncernov na ťažbe. Hlavným strategickým cieľom americkej prítomnosti a angažovanosti je zabezpečenie voľného a nepretržitého
toku relatívne lacnej ropy z tejto oblasti do ľubovoľného regiónu
sveta. Zabezpečenie tejto úlohy je vzhľadom na geografické reálie
Perzského zálivu (Hormúzska úžina) veľmi zložité a vyžaduje si
stálu prítomnosť vojsk, pričom celú situáciu ešte sťažuje nestabilná politická klíma v oblasti a tradične nepriateľské vzťahy medzi
jednotlivými krajinami v zálive. Akékoľvek narušenie stability ropných tokov sprevádzané nekontrolovateľným nárastom cien ropy
by viedlo automaticky k destabilizácii až kolapsu celosvetovej ekonomiky a tým k narušeniu celosvetovej bezpečnosti [19]. Je pritom
paradoxné, že samotné USA sú na dodávkach ropy z oblasti Perzského zálivu z krajín OECD relatívne najmenej závislé – najmä
v porovnaní s krajinami Ďalekého východu, ale aj EÚ. Z celkového
denného dovozu ropy za rok 2004 vo výške zhruba 12,1 mil. barelov doviezli Spojené štáty z oblasti Perzského zálivu len zhruba
2,5 mil. barelov, zatiaľ čo z celkového japonského dovozu vo výške
5,3 mil. barelov dovoz zo zálivu predstavoval až 4,3 mil. barelov
a import Južnej Kórey prakticky úplne závisel od tohto regiónu.
V konečnom dôsledku až vyše 60 % z celkového vývozu ropy
a ropných produktov z oblasti Perzského zálivu končí v ekonomicky najrozvinutejších krajinách Ďalekého východu (Japonsko,
Južná Kórea, Taiwan a v poslednom období aj Čína). Ich garantom
sú pritom Spojené štáty. Aj táto skutočnosť núti Čínu hľadať dodávateľov v iných regiónoch sveta, ktoré nie sú pod priamou vojenskou kontrolou USA. Ide hlavne o Afriku, strednú Áziu a Rusko. Na druhej strane sa aj Japonsko snaží eliminovať svoju závis758
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losť od Perzského zálivu a svoj hlavný záujem sústreďuje na Rusko, na jeho perspektívne ložiská na východnej Sibíri. Tu však naráža na tvrdú konkurenciu Číny hlavne pri otázke trasovania a výstavby ropovodu z vnútrozemia na ruské pobrežie Tichého oceánu [7].
Strategická dôležitosť Perzského zálivu na svetových trhoch s ropou spočíva nielen v objemoch ťažby a zásob, ale aj v tom, že len
krajiny tejto oblasti, osobitne Saudská Arábia a do určitej miery aj
Spojené arabské emiráty, sú schopné promptne reagovať na výkyvy na svetových trhoch a tým obmedzovať alebo zvyšovať ťažbu v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Iné krajiny alebo regióny,
či už Rusko alebo Venezuela, to vzhľadom na geologické podmienky ťažby alebo logistiku prepravnej infraštruktúry nie sú schopné
zabezpečiť.
Počas najbližších rokov budú bezpečnostnú situáciu a stabilitu
v oblasti Perzského zálivu determinovať tri kľúčové aspekty, ktoré budú mať samozrejme vplyv aj na dodávky ropy na svetové
trhy: vývoj v Iraku, iránsky jadrový program a vnútropolitická stabilita a možná hrozba občianskych nepokojov v krajinách okolo
Perzského zálivu [19].
Irak má kľúčové geostrategické postavenie v regióne a rovnaké
postavenie má aj z pohľadu svetovej energetickej geopolitiky. Napomáhajú tomu aj to, že Irak disponuje po Saudskej Arábii druhými najväčšími overenými zásobami ropy na svete. Vyriešenie situácie v Iraku bude mať rozhodujúci vplyv na svetové trhy s ropou a tým aj na svetovú ekonomiku a politickú stabilitu. Aj z tohto pohľadu nie je preto náhoda, že dve vojenské intervencie za
posledných 15 rokov sa uskutočnili práve v tejto krajine. Na druhej strane dlhodobo slabý Irak prirodzene poskytuje priestor Iránu, ktorý sa bude pokúšať ovplyvniť prepravu ropy Hormúzskou úžinou, čo by zase automaticky viedlo k celosvetovej ropnej
a ekonomickej kríze a následne aj ku kríze bezpečnostnej. Ak by
Irán získal jadrové zbrane, definitívne by to z neho urobilo najsilnejší štát v oblasti. Celú situáciu komplikuje aj narastajúca vnútorná nestabilita v jednotlivých krajinách, zvlášť v Saudskej Arábii. Vypuknutie občianskych nepokojov, ktorých súčasťou sa stanú teroristické akcie al-Káidy zamerané v neposlednom rade aj
proti ropnej infraštruktúre v krajine, by takisto ochromilo celosvetové trhy.
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Nestabilita trhov
Sledované obdobie rokov 1997 – 2005 a prvé mesiace roku 2006
je ohraničené dvoma ropnými cenovými extrémami, ktoré neboli
zapríčinené výhradne politicko-bezpečnostnými aspektmi, ako tomu bolo pri D. Yerginom definovaných šiestich celosvetových ropných krízach. Kým v závere 90. rokov svetová ekonomika zaznamenala rekordne nízke ceny ropy, v roku 2005 a začiatkom roka
2006 sme svedkami extrémne vysokých cien. Tie v absolútnych
hodnotách síce lámu historické rekordy, ale v prepočte na infláciu
sú tieto ceny predsa len pod úrovňou cenových skokov zo začiatku
80. rokov [36]. V dôsledku tohto inflačného faktoru a v dôsledku
toho, že nárast cien sa deje pomerne plynule už niekoľko rokov,
nemôžeme na začiatku roka 2006 ešte hovoriť o ropnom šoku.
Avšak keby nárast cien ropy pokračoval, svetová ekonomika by sa
dostala do vážnych problémov.
Ako už bolo uvedené, špecifikom týchto cenových extrémov je to,
že boli spôsobené viacerými faktormi, pričom ten politický bol skôr
marginálneho charakteru. Osobitne to platí o rekordnom poklese
cien na prelome rokov 1997 – 1998, keď cena barelu ropy poklesla
až na úroveň 10 – 12 USD. Spôsobila to finančná a následná hospodárska kríza v krajinách juhovýchodnej Ázie, ktorej dôsledkom
bolo aj pomerne výrazné zníženie spotreby ropy. Napriek tomu sa
krajiny OPEC v decembri 1997 dohodli na výraznom zvýšení dennej ťažobnej kvóty z 25,03 na 27,50 mil. barelov, čím sa vytvoril na
trhu veľký prebytok ponuky nad dopytom, čo následne viedlo ku
kolapsu cien ropy [32]. Bolo to zlyhanie OPEC a jeho mechanizmu
regulácie svetového trhu s ropou prostredníctvom limitovania objemu ťažby členských štátov, ktorý táto organizácia uplatňuje od svojho založenia v roku 1960. Dôsledky tohto omylu pociťujeme
dodnes a sú jednou z príčin terajších extrémnych cien ropy. V dôsledku ich nízkej úrovne v druhej polovici 90. rokov totiž ropné koncerny vrátane štátnych spoločností najväčších krajín produkujúcich
ropu výrazne obmedzili investície do prieskumu a otvárania nových
ložísk. Obmedzenie investícií sa tiež týkalo spracovateľských kapacít
v rafinériách. Výsledkom bola neskôr najmä obmedzená schopnosť
OPEC zvyšovať ťažbu ropy v súvislosti s ekonomickým oživením
na Ďalekom východe na jednej strane a neschopnosť amerických
rafinérií i rafinérií v iných spotrebiteľských regiónoch pokryť rastúci dopyt po ropných produktoch na strane druhej.
760

Karel HIRMAN

2

K raketovému nárastu cien prispela hlavne ekonomická konjunktúra v Indii a predovšetkým v Číne, ktorá zaznamenáva najväčší nárast spotreby ropy. V období rokov 1960 až 2003 sa zvýšila z úrovne 170 tis. barelov/deň na 5,5 mil. barelov/deň. O rok
neskôr to už bolo 6,5 mil. barelov/deň, čo bola najväčšia svetová
spotreba hneď po USA, ktoré denne spotrebujú zhruba 20 mil.
barelov. Celosvetová spotreba pritom v roku 2004 dosiahla 82,46
mil. barelov, čo bolo zhruba o 2,5 mil. barelov viac ako rok predtým. Viac ako polovicou sa na tomto náraste podieľala práve Čína
a India.
Na náraste cien sa okrem týchto trhových faktorov podpísala
aj medzinárodná situácia. Kríza v Iraku síce v konečnom dôsledku neznamenala šokový pokles objemu dodávok ropy na svetové
trhy, pretože produkciu tejto krajiny dokázala zvýšenou ťažbou
vykryť hlavne Saudská Arábia. Avšak každá nestabilita a tobôž
vojnový konflikt v Perzskom zálive sa automaticky negatívne odráža v cenách ropy. K upokojeniu situácie neprispievajú ani časté
výpadky exportu z Iraku v dôsledku sabotážnych akcií, ako tomu
bolo napr. v októbri 2005 [10].
Novým faktorom, ktorý výrazne ovplyvňoval cenotvorbu ropy
po roku 2000, sa stali ekologické a s nimi súvisiace meteorologické úkazy. Či už boli zvýšený výskyt a sila hurikánov v oblasti
Mexického zálivu v roku 2005 spôsobené globálnym otepľovaním a zmenou klímy, alebo to bol prirodzený úkaz opakujúci sa
v niekoľkodesaťročných intervaloch, faktom je, že v dôsledku ich
vyčíňania došlo k výraznému obmedzeniu ťažby a spracovania
ropy na juhu Spojených štátov, kde sú sústredené hlavné kapacity amerického ropného priemyslu. Bola to práve sezóna hurikánov, ktorá vystrelila cenu ropy na konci leta 2005 na rekordných
70 USD za barel. Ukázalo sa, že lokálne ohrozenie jedného z kľúčových bodov svetového spotového trhu s ropou v dôsledku prírodných katakliziem môže destabilizovať celosvetový trh s touto
komoditou a tým aj celosvetové hospodárstvo, čo je novým javom na svetovom energetickom trhu.
Aj keď nemôžeme ešte hovoriť o cenovom šoku, predsa len sa
extrémne ceny ropy začali negatívne prejavovať na makroekonomických ukazovateľoch svetovej ekonomiky. Nemecká vláda už znížila predpoveď ekonomického rastu pre rok 2006 na 1,2 % z predchádzajúcej úrovne 1,6 % s tým, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) spomaľujú vysoké ceny ropy. Informoval o tom od761
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chádzajúci minister hospodárstva Wolfgang Clement. K revízii
vláda podľa neho pristúpila, pretože rast cien ropy a ďalších energetických surovín (plynu) bol vyšší a trval dlhšie, ako sa očakávalo.
V roku 2006, najmä v jeho prvej polovici, by mali vyššie ceny ropy
naďalej brzdiť ekonomické oživenie [26]. Podľa správy agentúry
OSN pre obchod a rozvoj UNCTAD v roku 2005 sa celosvetový
rast HDP v dôsledku vývoja cien ropy medziročne spomalí o 0,8
percenta na celkové tri percentá. Odhaduje sa, že zdraženie barelu
ropy zo 45 na 60 USD spôsobuje krajinám juhovýchodnej Ázie
spomalenie ekonomického rastu o 1 – 2 % HDP a v Európe a Japonsku do 1 % HDP. Najhorší dopad pritom vysoké ceny ropy
budú mať na Južnú Kóreu, Indonéziu, Thajsko a Indiu, pretože
v týchto krajinách sú ceny ropných produktov pre obyvateľstvo výrazne dotované zo štátneho rozpočtu. Preto nárast cien ropy nezvyšuje len infláciu, ale neúmerne zaťažuje aj ich štátne financie.
Indonézia na dotácie cien ropných produktov v roku 2005 vynaloží
až tretinu výdavkov svojho rozpočtu a indickú štátnu kasu to bude
stáť až vyše 9 mld. USD. V dôsledku týchto dotácií je rozvoj ekonomík týchto krajín výrazne extenzívneho charakteru. Preto sa na
produkciu rovnakej jednotky HDP spotrebuje v Číne a Thajsku
zhruba 2,4-krát viac a v Indii až 2,9-krát viac ropy ako v krajinách
OECD [8]. Napriek tomu aj ekonomika USA už pociťuje problémy s vysokými cenami ropy. Zatiaľ sa to neprejavuje v poklese
dynamiky rastu HDP. Vyššie náklady na nákup ropných produktov
totiž Američania pokrývali v roku 2005 pomocou úspor a hlavne
pôžičiek, pretože ich považovali za krátkodobý jav. Podľa analýz
Morgan Stanley zvýšené ceny za ropu, plyn a energie budú stáť
Američanov 140 mld. USD. Následná nižšia kúpyschopnosť obyvateľstva môže v nasledujúcich mesiacoch spôsobiť zníženie rastu
HDP o 0,5 – 1 %, ak ceny ropy a ropných produktov nezačnú klesať [8].
Vzhľadom na tieto skutočnosti ceny ropy nad úrovňou 70 USD
za barel predstavujú pre svetové hospodárstvo kritickú hranicu.
Ďalší nárast by totiž výrazne spomalil rast svetovej ekonomiky, ba
v mnohých štátoch, osobitne na Ďalekom východe, by opäť reálne
hrozila vážna finančná kríza. Na druhej strane nárast cien ropy vytvoril dostatočné finančné zdroje na prieskum a otváranie ďalších
ložísk uhľovodíkov, vrátane tých, ktorých ťažba bola pri pôvodných nízkych cenách nerentabilná. Tým sa zabezpečí dostatok zdrojov na pokrytie očakávaného nárastu dopytu po rope, ktorý by mal
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byť v roku 2030 o 50 % vyšší, ako je teraz. Ročne si to od ropných
koncernov vyžiada priemerné investície do ložísk uhľovodíkov vo
výške 160 mld. EUR [30]. Stabilite svetových ropných trhov by malo napomôcť aj zvyšovanie ťažby v iných regiónoch, ako je Afrika,
Južná Amerika, oblasť Kaspického mora a strednej Ázie a hlavne
Rusko.

Putinova doktrína
Príchod Vladimira Putina do Kremľa začiatkom roku 2000 priniesol obrat v energetickej politike Ruska. Tá sa stala jedným
z hlavných nástrojov zahraničnej politiky Moskvy predovšetkým
vo vzťahu k najdôležitejšiemu partnerovi – EÚ. Energetický faktor postupne začal dominovať aj vo vzťahoch Ruska s Čínou, Japonskom a krajinami postsovietskeho priestoru združenými v SNŠ.
Rusko energetickú agendu medzinárodných vzťahov pretláča aj
v rámci skupiny G8 a vo vzťahoch s USA. Pozícia Moskvy sa aj
v dôsledku turbulentných zmien na medzinárodných energetických
trhoch stala za posledných päť rokov veľmi významnou. Slovensko, štáty strednej Európy, ale aj značná časť tzv. starých členských
štátov EÚ, sú značne závislé od dodávok ropy a zemného plynu
z Ruska. Preto je pozícia Moskvy v tejto otázke pre Bratislavu aj
Brusel veľmi dôležitá.
Putin už v marci 2000 na celoštátnom stretnutí v západosibírskej
„ropnej“ metropole Surgut definoval kľúčovú úlohu palivovoenergetického sektora v zahraničnej politike Ruska: „Pri našej práci
(export ropy a plynu – pozn. aut.) musíme vychádzať z geostrategických
záujmov Ruskej federácie“ [29]. Súčasne bolo v tom istom roku vypracovaných niekoľko dokumentov, ktoré definovali strategické štátne
priority v tejto oblasti. Ako ukázal vývoj v ďalších rokoch, práve
v tom období boli sformulované kľúčové tézy energetickej politiky
Kremľa v rámci vnútornej a hlavne zahraničnej politiky, ktoré sú
následne dôsledne realizované celou prezidentskou administratívou. Zrodila sa Putinova doktrína, ktorá práve energetickú politiku
určila ako jeden z hlavných tromfov zahraničnej politiky Ruska.
Aby sa tento cieľ mohol aj uskutočniť, musel súčasne Kremeľ získať naspäť kontrolu nad plynárenským koncernom Gazprom a ruským ropným sektorom, ktorú štát stratil, resp. výrazne obmedzil
počas privatizácie v 90. rokoch. To je jeden z dôvodov, prečo došlo
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charakter energetických problémov a ich
stále väčšia politizácia, a taktiež objektívne dané vplyvné
postavenie ruského palivovoenergetického sektora v systéme svetovej energetiky, vyzdvihujú energetický faktor
medzi elementy, o ktoré sa
ruská diplomacia opiera,
usilujúc sa posilniť reálnu
účasť Ruska na svetových
procesoch. Navyše v terajších podmienkach a v nadchádzajúcom desaťročí energetický faktor a aktívna energetická diplomacia ostanú
najdôležitejšími nástrojmi
skutočného vplyvu Ruska na
zahranično-politické reálie
v jeho okolí“ [28].
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k de facto znárodneniu koncernu Jukos a jeho pohlteniu štátnou
spoločnosťou Rosnefť, zvýšeniu štátneho podielu v Gazprome na
viac ako polovicu a k následnému pohlteniu ropnej spoločnosti Sibnefť. Konsolidácia ropného a plynárenského sektora do štátnych
rúk pod bezprostrednou kontrolou Kremľa má slúžiť aj ako garant
územnej celistvosti Ruska a ekonomickej konjunktúry.
Podrobnejšie princípy novej energetickej zahraničnej politiky
Ruska boli rozpracované v Energetickej stratégii Ruska, ktorej zásady boli publikované v roku 2000 a v nadväzujúcich koncepčných materiáloch Ministerstva palív a energetiky. Podľa nich v novej etape rozvoja Ruska energetický faktor musí upevniť medzinárodný vplyv krajiny s veľkým politickým a ekonomickým efektom. A to prostredníctvom tvrdšej, operatívnejšej a premyslenejšej politiky a jej zodpovedajúcich mechanizmov3.
Jeden z prvých konkrétnych krokov pri napĺňaní tejto stratégie
bol prevedený počas jedného z pravidelných summitov Ruska
a EÚ, ktorý sa konal na jeseň 2000 v Paríži. V rámci neho sa odštartoval osobitný energetický dialóg medzi Ruskom a EÚ. Rusko
je pripravené vniesť svoj podiel do zabezpečenia energetickej bezpečnosti Európy na dlhú perspektívu, vyhlásil v Paríži V. Putin.
EÚ sa dohodla s Moskvou na zásadách energetického dialógu,
ktorý sa uskutočňuje v štyroch expertných skupinách: pre energetickú stratégiu, investície, infraštruktúru a technológie; energetickú efektivitu a ekológiu. Vtedajšia komisárka EK pre energetiku a dopravu Loyla de Palacio definovala aj niektoré prioritné
záujmy EÚ v tomto dialógu. Podľa nej mala Moskva prijať jednoznačné záväzky pri vytváraní vhodnej investičnej klímy pre zahraničných investorov do ruského energetického sektora. V rámci toho medzi vtedajšie požiadavky Bruselu patrila aj reforma ruského energetického sektora a reštrukturalizácia vrátane demonopolizácie najväčších ruských energetických monopolov, osobitne
Gazpromu [14]. Toto stanovisko spolu s požiadavkou zvýšenia
vnútroruských cien energie a plynu na reálnu úroveň dlho blokovalo aj dohodu medzi Bruselom a Moskvou o vstupe Ruska do
WTO. EÚ nakoniec od svojho stanoviska ustúpila. Dôvodom bol
eminentný záujem krajín EÚ udržať a zvyšovať dodávky energetických surovín – osobitne plynu – z Ruska.
Ruský pohľad na princípy energetickej spolupráce Ruska s EÚ
predstavili v Paríži ruský prezident a jeho vicepremiér pre energetiku Viktor Christenko. Podľa Christenka je Rusko pripravené do
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roku 2010 zvýšiť svoj export plynu z úrovne 120 – 130 mld. na
zhruba 180 mld. m3 plynu, z čoho podstatná časť mala byť dodaná práve do krajín rozšírenej EÚ. To si však vyžiada výstavbu
nových plynovodov, pričom má dôjsť k „prečisteniu“ týchto projektov. To podľa ruského vicepremiéra znamená „žiadne trucovanie“ zo strany tranzitných krajín (hlavne Ukrajiny a Poľska)
a voľný tranzit nielen pre plyn, ale aj ropné produkty a elektrickú
energiu. V. Putin doplnil, že si to od Bruselu žiada „chirurgický
zásah“ voči tranzitným krajinám pri riešení výstavby nových prepravných kapacít [2].
Pozície z Paríža vlastne definovali základné protirečenia v strategických záujmoch Ruska a EÚ, ktoré sa však netýkajú len energetickej spolupráce. Podľa ruských expertov na zahraničnú politiku
paradoxne práve ropa a plyn „vytvárajú akýsi svojrázny vankúšik
bezpečnosti, ktorý ochraňuje pred nepredvídateľným zhoršením politických
vzťahov“ [6]. Tento faktor naberá na význame, pretože podľa nich
ruské a európske politické elity zle chápu jeden druhého a úroveň
vzájomného nepochopenia v poslednej dobe rastie. Pritom obchod s EÚ, v ktorom dominujú práve dodávky energetických surovín, tvorí takmer polovičný podiel na zahraničnom obrate Ruska.
Avšak Rusko sa na celovom importe EÚ podieľa len zhruba 8 %
a na exporte dokonca len niečo vyše 4 %. Moskva preto v politike
Bruselu vidí len štyri základné ciele: demokratizácia samotného Ruska, neutralizácia možného negatívneho vplyvu Ruska na rozšírenie
únie, získanie ekonomických výhod a zabezpečenie stabilných dodávok ruských energetických surovín [6].
Na druhej strane nové členské štáty EÚ podozrievajú Rusko, že
chce budovať svoje vzťahy s tzv. starými členmi na úkor ich záujmov, pričom práve dodávky energetických surovín a záujmy energetických spoločností starých členských krajín EÚ majú hrať významnú úlohu. Týka sa to osobitne vzťahov Moskvy s jej kľúčovými hospodárskymi a politickými partnermi, ktorými sú Nemecko,
Francúzsko, Taliansko a do istej miery aj Veľká Británia. Nemeckoruská dohoda o výstavbe nového plynovodu cez Baltické more
z konca leta 2005, ktorý priamo spojí Rusko a Nemecko, preto vyvolala ostré negatívne reakcie pobaltských štátov a Poľska. V Poľsku sa dokonca otázka výstavby plynovodu stala jednou z hlavných
tém jesennej parlamentnej a prezidentskej volebnej kampane [35].
Potvrdenie tézy, že práve energetická politika je kľúčovým inštrumentom ruskej zahraničnej politiky nielen voči EÚ, ale hlav765
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ne v postsovietskom priestore, prišlo len niekoľko týždňov po
podpísaní nemecko-ruskej dohody o plynovode. Ruský minister
zahraničných vecí Sergej Lavrov na špeciálnom brífingu so senátormi z vrchnej komory ruského parlamentu potvrdil, že hlavnými diplomatickými nástrojmi Ruska sú plyn, ropa a elektrická
energia. V tejto súvislosti ruský minister povedal, že voči nelojálnym krajinám SNŠ bude Moskva uplatňovať široké možnosti
ekonomického tlaku. Predseda výboru pre obranu Viktor Ozerov
dodal, že nelojálne štáty budú mať s Ruskom problémy: „Aj o tom
hovoril Lavrov. Existuje koncepcia, podľa ktorej vzájomne výhodná ekonomická spolupráca smeruje aj k tomu, aby sme nepostupovali proti záujmom našich ropných a plynárenských spoločností“ [24]. Minister Lavrov
svoje vystúpenie pred ruskými senátormi spresnil v rozhovoroch
pre ruské médiá. Podľa neho Rusko zvýši od rokov 2006 – 2007
ceny energetických surovín, predovšetkým plynu, pre všetky krajiny SNŠ, ktoré ho doteraz odoberali za zvýhodnené ceny. Ceny
sa zvýšia na priemernú úroveň, za akú Rusko svoje suroviny
predáva krajinám EÚ, čo v druhej polovici roka 2005 v prípade
plynu predstavovalo 160 až 180 USD za tisíc m3. V tom istom čase cena ruského plynu pre Ukrajinu predstavovala 50 USD. Tento
cenový skok by sa podľa Lavrova netýkal len Ukrajiny, Gruzínska
a Moldavska, teda krajín, ktorých vlády otvorene deklarujú svoju
prozápadnú orientáciu a snažia sa vymaniť spod vplyvu Ruska,
vrátane zrušenia ruských vojenských základní na svojom území.
Mal by sa vzťahovať aj na spojencov Ruska v SNŠ, teda Bielorusko, Arménsko, Tadžikistan a Kirgizsko [11]. Lavrov pritom
ubezpečoval, že spojenci Ruska dostanú iné formy kompenzácie,
ktoré im pomôžu vysporiadať sa s týmito problémami. Z jeho
slov bolo zrejmé, že Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska sa toto konštatovanie netýka.

Rusko-ukrajinský plynárenský konflikt
Ku koncu roka 2005 sa konflikt okolo zvyšovania cien plynu čoraz
viac vyostroval. Predstavitelia Gazpromu definitívne potvrdili, že
od začiatku nasledujúceho roka zvýšia výrazne ceny pre všetky
postsovietske krajiny. Podpredseda predstavenstva Gazpromu Aleksander Riazanov v novembri verejne uviedol aj konkrétne údaje.
Cena pre tri pobaltské štáty od januára 2006 vzrastie z priemernej
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úrovne 80 USD na 120 – 125 USD za tisíc m3. Pre Gruzínsko a Arménsko cena plynu narastie na 110 USD a pre Moldavsko až na
150 – 160 USD za tisíc m3 [21]. Najväčší nárast cien bol stanovený
pre Ukrajinu, od ktorej Gazprom požadoval za tisíc m3 plynu namiesto dovtedajších 50 USD až 230 USD. Jedinou krajinou, ktorej
sa zvyšovanie cien netýkalo, bolo Bielorusko, pre ktoré ostala pôvodná cena niečo vyše 45 USD.
Gazprom toto plošné zvýšenie cien odôvodnil trhovými
faktormi. Je pravdou, že cena ruského plynu na západnej hranici
Ukrajiny so Slovenskom presiahla v dôsledku rekordných cien ropy na prelome rokov 2005 a 2006 hranicu 200 USD za tisíc m3.
Odvíjať ceny plynu pre Ukrajinu od cien platných pre trhy EÚ,
ako to zdôvodňovala ruská strana, však bolo vo svetle cien pre
ostatné postsovietske krajiny, vrátane ekonomicky nepomerne
vyspelejších krajín Pobaltia, nezvyklé. Ceny plynu pre trhy strednej, západnej a južnej Európy sa už dlhodobo odvíjajú od cien ropy Brent a hlavne ropných produktov (ťažký a ľahký vykurovací
olej) obchodovaných na burze v Rotterdame. Avšak cenotvorba
na trhu krajín bývalého Sovietskeho zväzu sa odvíja od špecifických zmluvných vzťahov medzi Gazpromom a tamojšími plynárenskými spoločnosťami, ktoré navyše limitujú medzivládne
dohody. Zhruba stodolárový cenový rozdiel medzi cenou plynu
pre Pobaltie a Ukrajinu je z ekonomického hľadiska nevysvetliteľný a nereálny, keďže náklady na ťažbu a prepravu plynu sú pre
Gazprom totožné. To isté platí pre dodávky ruského plynu do
Bieloruska či krajín Kaukazu.
Ukrajinská strana voči nátlaku Moskvy argumentovala tým, že
podľa platných medzivládnych dohôd, a podľa dohôd medzi
Gazpromom a Naftohazom Ukrajiny, ktoré boli naposledy doplnené v auguste 2004, platí na obdobie rokov 2005 až 2009 tranzitný poplatok pre ruský plyn prepravovaný cez Ukrajinu vo
výške 1,09375 USD. V nadväznosti naň sa tiež obe strany dohodli, že ruská strana neplatí tento poplatok peniazmi, ale plynom za prepočítavaciu cenu 50 USD za tisíc m3 [13]. Tu je potrebné konštatovať, že nielen cena plynu, ale aj tranzitný poplatok bol výrazne pod priemernými obvyklými cenami na európskych trhoch, ktoré sa pohybujú na úrovni 2 – 2,5 USD. Ku koncu roka sa spor nevyriešil a na Nový rok Gazprom naplnil svoje
hrozby a zastavil dodávky plynu na Ukrajinu. Nezastavil však len
svoje dodávky, ktoré boli vlastne platbami za tranzitné služby, ale
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tranzitnom plynovode
Kyjev – západná hranica Ukrajiny 2. januára 2006 úplne
zastavili prevádzku kompresorové stanice Bedičevskaja
(Žitomirská oblasť), Krasilovská (Chmeľnická oblasť) a Ternopoľská (Ternopoľská oblasť) [17].

5Toto konštatovanie autora sa

opiera nielen o názory prezentované v európskej tlači,
ale hlavne o osobné rozhovory s predstaviteľmi niektorých plynárenských spoločností – pozn. aut.
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Rusi zastavili aj dodávky turkménskeho plynu, ktorý bol na základe dohôd medzi Ukrajinou a Turkménskom tranzitovaný cez
územie Ruska. Gazprom tak uprostred špičkovej zimnej sezóny
zastavil prívod dvoch tretín plynu, ktorým sa pokrýva spotreba na
Ukrajine. Tej ostala len domáca ťažba a plyn zo zásobníkov. Súčasne však Gazprom požadoval, aby Ukrajina pokračovala v zabezpečovaní prepravy jeho plynu do EÚ. Už o niekoľko hodín
jednotliví odberatelia ruského plynu v EÚ (vrátane Slovenska) zaznamenali výrazný, až tretinový pokles dodávok ruského plynu.
Ruská strana hneď obvinila Ukrajinu z toho, že kradne plyn, ktorý
tranzituje. Z technologicko-plynárenského hľadiska sa pre Ukrajinu vytvorila neriešiteľná situácia. Keďže prišla o dve tretiny dodávok, jej systém začal kolabovať. Logicky začali výrazne klesať
tlaky v celej sústave, pretože nedodaný plyn bolo nemožné uprostred zimy nahradiť domácou ťažbou a plynom zo zásobníkov.
Toto sa odrazilo aj na prevádzkyschopnosti tranzitnej sústavy.
V dôsledku nedostatku tlaku v sústave začali byť vyraďované
z prevádzky kompresorové stanice, ktoré zabezpečujú prepravu
plynu4. Ak by ďalej táto situácia pretrvávala, došlo by k úplnému
kolapsu celého ukrajinského plynovodného systému a tým aj k zastaveniu prepravy ruského plynu do EÚ. V Gazprome si museli
byť vedomí tohto rizika. Keďže sú ruská a ukrajinská sústava z čias
Sovietskeho zväzu budované ako jednotné systémy, tak v dôsledku „domino efektu“ by bola postihnutá aj európska časť ruskej
sústavy. Navyše by to zrejme postihlo aj ťažobné sondy na západnej Sibíri a uprostred zimy by tak mohlo dôjsť k rozsiahlemu výpadku v ťažbe a preprave plynu v celej európskej časti Ruska, na
Ukrajine, v Bielorusku a následne by to postihlo aj plynárenské
systémy krajín EÚ vrátane Slovenska. Ak si aj odmyslíme právny
rozmer udalostí zo začiatku januára 2006 (či mal Gazprom vzhľadom na platné dohody právo odstaviť dodávky svojho a turkménskeho plynu, aj keď Ukrajina nesúhlasila so zmenami týchto
dohôd), môžeme konštatovať, že Gazprom svojimi krokmi voči
Ukrajine mohol ohroziť uprostred zimy plynulé fungovanie celého európskeho plynárenského systému. Po vyše 30 rokoch plynulého zásobovania Európy ruským plynom, keď Moskva napriek všetkým domácim, ale aj medzinárodným politickým a ekonomickým turbulenciám dokázala plniť svoje záväzky stabilného
a spoľahlivého dodávateľa, ruská strana po prvý raz svojim počínaním vážne znepokojila a zneistila svojich odberateľov5.
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Rusko-ukrajinská dohoda podpísaná v skorých ranných hodinách 4. januára v Moskve sa vzápätí stala predmetom nemenších
pochybností ako samotný konflikt na začiatku roka. Hlavným a jediným sprostredkovateľom dodávok ruského aj turkménskeho plynu na Ukrajinu sa stáva spoločnosť RusUkrEnergo zaregistrovaná
vo Švajčiarsku s neprehľadnou akcionárskou štruktúrou. Neskôr sa
ukázalo, že skutoční akcionári tejto spoločnosti majú veľmi úzke
väzby nielen na najvyššie vládne miesta v Moskve aj Kyjeve, ale existuje oprávnené podozrenie, že majú spojenie aj so známym bossom organizovaného zločinu vo východnej Európe Semionom
Mogiľevičom, ktorý je na zozname najhľadanejších osôb americkej
FBI [15]. Vo svetle týchto skutočností sa pravá príčina a pozadie
rusko-ukrajinského plynárenského konfliktu, ktorý ohrozil odberateľov v EÚ, javí ešte viac znepokojujúco. Silnejúci tlak EÚ, ale
hlavne Spojených štátov v súvislosti so spoločnosťou RusUkrEnergo môže viesť k tomu, že rusko-ukrajinské dohody zo 4. januára budú musieť byť prehodnotené. To by ale znamenalo prehru nielen Moskvy, ale aj ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka, ktorý ich presadzoval, a ktorý je tiež podozrivý zo vzťahov s akcionármi tejto spoločnosti. Naopak, tento vývoj by ešte viac posilnil bývalú ukrajinskú premiérku Juliu Timošenkovú a predáka socialistov Olexandra Moroza, ktorí boli od začiatku kritikmi podpísaných dohôd.
Je tak zrejmé, že rusko-ukrajinský konflikt o plyn nebol náhodný a nebol ani ukončený. V jeho pozadí sa okrem korupčných záujmov Moskvy a Kyjeva ukrýva aj otázka kontroly nad ukrajinskou plynovodnou tranzitnou sieťou, čo zase úzko súvisí s ďalším zahranično-politickým smerovaním Ukrajiny. Dá sa tiež vysloviť domnienka, že načasovanie podpisu rusko-nemeckej zmluvy o výstavbe tzv. Baltického plynovodu a vypuknutie rusko-ukrajinského plynárenského konfliktu nebolo tiež náhodné.
V dôsledku týchto udalostí sa situácia v priestore Spoločenstva
nezávislých štátov vážne komplikuje. Možné ďalšie dôsledky naznačuje aj návšteva ruskej vládnej delegácie v Moldavsku v októbri,
teda v rovnakom čase, kedy minister Lavrov deklaroval zvýšenie
cien plynu. Delegácia na čele so zástupcom tajomníka ruskej Rady
bezpečnosti Jurijom Zubakom navštívila Moldavsko bezprostredne potom, čo Moskva už administratívnymi reštrikciami výrazne
obmedzila dovoz moldavských vín do Ruska. Víno je hlavný exportný artikel Moldavska a hlavný zdroj príjmov moldavskej eko769

2

6Rusko začiatkom roka 2006

dovoz moldavského, ale aj
gruzínskeho vína a gruzínskej minerálnej vody Boržomi úplne zakázalo. Odôvodnilo to tým, že táto produkcia údajne nespĺňa platné
ruské hygienické normy. Export vína do Ruska pritom
pre Moldavsko a Gruzínsko
predstavuje významnú časť
exportných príjmov. Spolu
so zvýšením cien plynu dostávajú tieto opatrenia Ruska
ekonomiky oboch krajín do
vážnych neriešiteľných problémov – pozn. aut.
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nomiky, pričom do Ruska smeruje drvivá časť6. Ruská delegácia
požadovala, aby Kišinev súhlasil s dlhodobým pobytom ruských
vojsk v spornej enkláve Podnesterska, ktorá od ozbrojeného konfliktu začiatkom 90. rokov de facto funguje ako samostatný štát.
Moldavsko odmieta návrhy Moskvy na regulovanie tohto sporu,
ktoré obsahujú nielen predĺženie pobytu ruských vojsk v Podnestersku, ale aj výrazné posilnenie autonómie tejto enklávy na úkor
centrálnej vlády v Kišineve. V októbri 2003 Moldavsko na poslednú chvíľu odmietlo podpísať ruský návrh, proti ktorému sa postavili aj predstavitelia OBSE, USA a EÚ. Odvtedy sú vzťahy medzi
Moskvou a Kišinevom veľmi napäté a Moldavsko, ktoré má veľmi
úzke vzťahy s Rumunskom, sa spolieha na politickú, ale aj ekonomickú podporu EÚ a USA a deklaruje svoj záujem o integráciu do
euroatlantických štruktúr. Ruská delegácia sa po neúspechu rokovaní v Kišineve zastavila v hlavnom meste Podnesterska Tiraspole.
Predmetom rokovaní s vedením tohto neuznaného štátu boli pritom hlavne dodávky plynu a spolupráca v oblasti elektroenergetiky,
čo malo Podnestersku napomôcť ekonomicky prežiť nadchádzajúce kroky Moskvy voči susednej Ukrajine a Moldavsku [25]. Moskva prijala podobné osobitné energetické opatrenia aj voči sporným enklávam v Gruzínsku (Abcházsko, Južné Osetsko). To vedie
k zostreniu konfliktu medzi vládami týchto neuznaných teritórií
a ústrednými vládami v Kišineve a Tbilisi. Dohoda o urovnaní sporov bude ešte komplikovanejšia a ekonomický – teda aj politický –
vplyv Ruska v týchto sporných enklávach vzrastie. Keďže tieto krajiny sa hlásia k integrácii do EÚ aj NATO, sú do rusko-ukrajinských, rusko-moldavských a rusko-gruzínskych sporov vtiahnuté
automaticky aj krajiny EÚ a Spojené štáty. Záujmy EÚ týkajúce sa
dovozu plynu z Ruska sú postavené do protikladu k záujmom tranzitných krajín (Ukrajiny a Moldavska) udržať si stabilitu svojej ekonomiky a súčasne energetickú, teda aj ekonomickú a politickú nezávislosť od Moskvy. EÚ je tak postavené pred dilemu, ako vyvážiť svoje politické záujmy voči týmto krajinám a ekonomické záujmy voči Rusku. Na druhej strane krajiny ako Ukrajina, Gruzínsko či Moldavsko deklarujúce svoj záujem uprednostniť svoju
orientáciu na EÚ a NATO pred svojim členstvom v SNŠ musia
rátať s tým, že ceny energosurovín, ktoré dovážajú z Ruska, budú
stúpať. Rusko logicky prestalo s politikou nízkych cien, ktorou dotovalo ekonomiky týchto krajín.
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Nový zdroj z Kaspiku
Rusko sa na jednej strane snaží udržať svoje dominantné, ba
v mnohých prípadoch až monopolné postavenie na energetických trhoch krajín EÚ a SNŠ a na strane druhej sa snaží zabrániť
iným krajinám postsovietskeho priestoru, aby sa stali nezávislými
dodávateľmi energetických surovín na trhy EÚ. Týka sa to hlavne
krajín strednej Ázie v okolí Kaspického mora7.
Súboj o vplyv v tejto citlivej geostrategickej oblasti s bohatými
ložiskami ropy a zemného plynu, ktorý sa rozvinul po rozpade Sovietskeho zväzu, pritom určoval a bude určovať aj politický vývoj
v regióne. Tu sa prelínajú záujmy všetkých hlavných mocností eurázijského priestoru: Ruska, Číny, Indie, EÚ a USA. Kým v 90. rokoch išlo z pohľadu USA, EÚ, ale aj Turecka o to, či postsovietske
krajiny v oblasti Kaspiku budú schopné aj pomocou kontraktov na
ťažbu uhľovodíkov upevniť svoju ekonomickú a tým aj politickú
nezávislosť od Moskvy, po roku 2000 hrá čoraz dôležitejšiu úlohu
aj otázka vplyvu Číny na tento región.
Rok 2005 sa stal pre ťažbu a export ropy z tohto regiónu prelomový. Odohrali sa dve vážne udalosti. Prvou bolo dokončenie nového ropovodu z východného Kazachstanu do západnej Číny. Jeho
ročná kapacita na úrovni 10 – 15 mil. ton nie je veľmi významná.
Jeho dôležitosť spočíva v tom, že ide vôbec o prvé potrubné prepojenie medzi územím bývalého Sovietskeho zväzu a Čínou. Druhou a oveľa významnejšou udalosťou bolo to, že 11 rokov po podpísaní „veľkého kontraktu“ na ťažbu ropy v azerbajdžanskom šelfe
Kaspického mora medzinárodné konzorcium AIOC8 po niekoľkoročnej úvodnej ťažobnej fáze („ťažobnej otvárke“) začalo na ropnom poli Azeri-Chirag-Guneshli s priemyselnou ťažbou. V priebehu roka bol súčasne uvádzaný do prevádzky nový exportný ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) s kapacitou 1 mil. barelov denne (50 mil. ton ročne), pričom naloženie prvého tankeru s azerbajdžanskou ropou sa v tureckom stredomorskom termináli Ceyhan
očakáva v priebehu roka 2006. Týmto sa definitívne odstráni nedostatok prepravných kapacít, ktorý brzdil ďalší rozvoj ťažby nielen v Azerbajdžane, ale aj Kazachstane. Súčasne sa pre kaspickú ropu otvára priama veľkokapacitná cesta na svetové trhy obchádzajúca nielen územie Ruska, ale aj z hľadiska ekológie, kapacity
a bezpečnosti námornej prepravy problematické turecké úžiny
Bospor a Dardanely spájajúce Stredozemné a Čierne more.

7„Geopoliticky

je Kaspik pre
Rusko veľmi dôležitý. Ale
podpora realizácie kaspických ropných projektov je
pre nás nevýhodná. Ruskí
dodávatelia ropy môžu odrazu stratiť niektoré dosť dôležité trhy. Ide predovšetkým o krajiny východnej Európy, ktoré sa pripravujú na
vstup do EÚ, a ktoré budú
podľa amerických a britských plánov hlavnými spotrebiteľmi kaspickej ropy,“
tvrdil v roku 2001 vysoký
predstaviteľ ruskej Štátnej
dumy Maksim Korobov [14].

8Azerbaijan

International
Operating Company je tvorená desiatkou zahraničných ropných spoločností
na čele s British Petroleum.
Dohoda medzi konzorciom
a azerbajdžanskou vládou
bola podpísaná 20. septembra 1994 – pozn. aut.
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9Kontrakty

typu „take or
pay“ (odober alebo zaplať)
garantujú európskym plynárenským spoločnostiam na
niekoľko rokov dopredu zakontrahované objemy plynu. Dĺžka kontraktov často
prevyšuje aj 20-ročné obdobie. Dodávateľom zase garantujú stabilný odbyt a príjem, čo im umožňuje investovať miliardy EUR do otvárania nových ložísk. Finančné prostriedky získavajú formou úverov od západných
bánk, za ktoré ručia práve
tržbami z dlhodobých kontraktov. Tieto kontrakty sú
z rovnakých príčin výhodné
aj pre tranzitné štáty. Ich
existencia tak minimalizuje
obchodné riziká pre všetky
zainteresované strany a stabilizuje trh s plynom v EÚ –
pozn. aut.
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Dokončenie ropovodu BTC má veľký význam aj pre perspektívu exportu zemného plynu z oblasti Kaspiku, pretože súbežne
s ním sa stavia Južno-kaukazský plynovod (Southern Caucasus Pipeline
– SCP), ktorým začne koncom roka 2006 prúdiť zemný plyn
z azerbajdžanského šelfu Kaspického mora do Gruzínska a Turecka a neskôr ďalej cez Grécko do Európy. Tento plynovod tiež môže napomôcť v budúcnosti aj k exportu kazašského a turkménskeho plynu a potenciálne aj plynu z gigantických ložísk v Iráne do
EÚ. Otvorenie tohto nového energetického koridoru má strategický význam. Pre EÚ to predstavuje z geografického hľadiska nový
produkčný región, ktorý môže významne doplňovať dodávky uhľovodíkov z Ruska a Perzského zálivu. Posilňuje sa tak diverzifikácia dovozov energetických surovín a tým aj energetická bezpečnosť EÚ. Pre krajiny v okolí Kaspiku to predstavuje dlhodobú
garanciu príjmov a upevnenie ich politickej, ekonomickej a bezpečnostnej nezávislosti od Ruska a elimináciu narastajúceho vplyvu
Číny. Turecko to zase stavia do strategickej polohy kľúčovej tranzitnej krajiny zabezpečujúcej geostrategickú rovnováhu v oblasti
a súčasne energetickú bezpečnosť EÚ. Tento faktor bude určite
hrať nemalú úlohu aj pri rokovaniach o vstupe Turecka do EÚ.
V prípade Iránu by sa dodávky plynu do EÚ stali garantom dlhodobého stabilného príjmu, pretože sa uskutočňujú na základe dlhodobých kontraktov9. Irán, ktorý disponuje po Rusku druhými najväčšími zásobami plynu na svete, sa pritom už dlhodobo snaží preniknúť na európsky trh. Širšiemu zapojeniu Iránu do týchto projektov však bránia politické dôvody. Ak sa nepodarí uspokojivo vyriešiť problém s iránskym jadrovým programom, negatívne to ovplyvní vzťahy Iránu s EÚ, čo minimálne oddiali realizáciu týchto
energetických projektov. Únia pritom rozvoj spolupráce v oblasti
exportu a tranzitu ropy a plynu zahrnula do ponuky, ktorú predložila Iránu v auguste 2005 pri rokovaniach o zastavení jadrového
programu [20].
Otvorenie priamej exportnej trasy pre kaspické uhľovodíky na
svetové trhy cez Turecko má pre vývoj svetových energetických
trhov a osobitne trhov EÚ kľúčový význam. Produkcia ropy
v tomto geologicky dosiaľ úplne neprebádanom regióne by mala
v najbližších rokoch stúpnuť na 4 mil. barelov denne, z čoho až
3 mil. barelov by sa exportovalo. Kaspická oblasť tak už v roku
2010 bude pokrývať 3 – 4 % svetovej ťažby ropy, čo zodpovedá
potenciálu Severného mora. Keďže hlavný exportný tok bude
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vďaka ropovodu BTC a ropovodu CPC (Atyrau-Novorossijsk)
smerovať do Stredomoria, teda na európske trhy, pre EÚ sa oblasť Kaspického mora a celej strednej Ázie stáva z pohľadu energetickej bezpečnosti rovnako dôležitá ako Perzský záliv, severná
Afrika či Rusko [3].

Slovensko v energetickej politike
Slovensko neuplatňuje pri dovoze energetických surovín stratégiu
diverzifikácie, ktorá je základom energetickej bezpečnostnej politiky krajín OECD, EÚ a NATO. Ako jediná krajina V4 je dosiaľ
úplne závislé od dodávok základných energetických surovín (ropa,
zemný plyn, jadrové palivo) z jediného zdroja, ktorým je Rusko.
Diverzifikácia dodávok patrí síce dlhodobo medzi priority energetických stratégií vlád a rovnako bola zaradená medzi priority aj
poslednej aktuálnej koncepcie energetickej politiky SR, ale reálne sa
v tomto smere od roku 1993 nič nepodniklo [16]. Na druhej strane
cez Slovensko vedie do EÚ zatiaľ hlavný tranzitný koridor, ktorým
prúdia rozhodujúce dodávky ruského plynu do Nemecka, Francúzska a hlavne do Talianska, ale aj do Rakúska či Česka. Tieto
dodávky pokrývajú približne 1/6 spotreby plynu v EÚ. Tranzit
ropy je zanedbateľný, pretože cez Slovensko smerujú len dodávky
ruskej ropy do českých rafinérií a veľmi malé objemy rádovo
v tisíckach ton sa sporadicky prepravujú smerom do Srbska.
Práve v súvislosti s tranzitom energosurovín konštatoval riaditeľ
Ruského inštitútu strategických štúdií Jevgenij Kožokin už v druhej
polovici 90. rokov, že záujmy Ruska majú v strednej Európe dlhodobý a strategický charakter, pretože hlavné ropovody a plynovody
prechádzajú týmto regiónom [4]. Na poslednom zasadnutí ruskej
vlády pod predsedníctvom V. Putina v decembri 1999 sa pri schvaľovaní dlhodobej obchodno-ekonomickej stratégie Ruska voči krajinám strednej a východnej Európy konštatovalo, že prioritou budú
aj naďalej dodávky energetických surovín a paliva do jadrových
elektrární [27].
Faktor závislosti od dodávok energosurovín z Ruska sa doteraz darilo eliminovať tým, že Rusko bolo najmä v oblasti tranzitu zemného plynu odkázané na Slovensko. Táto výhoda sa však
postupne oslabuje. Začiatkom roku 2000 začala preprava ruského
plynu cez nový tranzitný plynovod Jamal-Európa, ktorý smeruje
773
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z Ruska do Nemecka cez Bielorusko a Poľsko. So spustením tohto plynovodu do prevádzky bol zaznamenaný pomerne výrazný
pokles tranzitu cez územie Slovenska, keď preprava v roku 2000
medziročne poklesla z rekordných 88,3 mld. m3 v roku 1999 na
79,2 mld. m3. „Jamal-Európa robí z Poľska a Bieloruska tranzitné krajiny, čím sa vytvárajú riziká pre Česko a Slovensko. Nás to znepokojuje,
pretože obe tieto krajiny získali povesť dôveryhodných prepravcov. Ich ďalšie
postavenie závisí v mnohom od nich samotných...Vážnou alternatívou, ktorú
teraz zvažujeme, je baltický plynovod cez more do Nemecka. Nevytvára
problém vo vzťahu s tranzitnými štátmi. Jeho spustenie výrazne naruší
rovnováhu prepravcov v Európe. Ale našim princípom je nevzdávať sa alternatív,“ vyhlásil pri príležitosti sprevádzkovania plynovodu JamalEurópy začiatkom roka 2000 vtedajší podpredseda predstavenstva Gazpromu pre zahraničné projekty Jurij Komarov. A dodal,
že konečným strategickým záujmom je znížiť tranzit plynu jedným koridorom na 30 až 40 % celkového objemu dodávok do
EÚ [22]. Toto jeho vyjadrenie sa týkalo hlavne Ukrajiny, a nepriamo teda aj Slovenska, pretože všetok ruský plyn prepravovaný cez Slovensko prichádza z územia Ukrajiny. Na konci roku
2005 je jasné, že Gazprom sa tejto svojej stratégie nevzdal, aj keď
tranzit plynu cez Ukrajinu zatiaľ stále v dodávkach plynu do Európy dominuje.
Dá sa preto konštatovať, že každý plynovod, ale aj ropovod,
ktorý bude smerovať z Ruska do Európy mimo územie Ukrajiny,
je pre záujmy Slovenska ako dominantnej tranzitnej krajiny nevýhodný, pretože s vysokou pravdepodobnosťou obíde aj územie
Slovenska. Na druhej strane zostrenie vzťahov medzi Ukrajinou
a Ruskom práve v energetickej oblasti sa tiež dotýka stability dodávok ropy a plynu z Ruska na Slovensko, pričom výstavba nových plynovodov a ropovodov obchádzajúcich Ukrajinu stupňuje hrozbu možnej rusko-ukrajinskej konfrontácie.
Ukazuje sa, že realizácii nových projektov nemusí zabrániť ani
akciový podiel dvoch najdôležitejších zákazníkov Gazpromu v EÚ
– nemeckého E.ON Ruhrgas a Gaz de France – v Slovenskom
plynárenskom priemysle (SPP). Tí získali 49 % akcií pôvodne
v konzorciu s Gazpromom, avšak ruská spoločnosť sa svojho práva na odkúpenie svojho tretinového podielu z tohto balíka v roku
2005 vzdala. Bol to práve E.ON Ruhrgas, ktorý tiež spolu s ďalšími nemeckými spoločnosťami participuje s Gazpromom na projekte nového plynovodu cez Baltické more. Definitívna forma
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a termín realizácie baltického plynovodu však bude závisieť aj od
toho, či a za akých podmienok ruský koncern a Kremeľ umožnia
európskym plynárenským spoločnostiam priamy prístup do ložísk
plynu v RF (ložisko Južno-Russkoje). A to je už tradičný sporný
moment v energetickom dialógu medzi partnermi z EÚ a Ruska.
Problémom pre Slovensko by tiež bolo, keby sa baltický plynovod
skutočne postavil, ale nedošlo by k avizovanému nárastu dodávok
ruského plynu do EÚ10. V takom prípade by nový plynovod neslúžil na pokrytie zvýšených dodávok, ale Gazprom by cez neho
mohol presmerovať časť dodávok plynu, ktoré teraz do EÚ smerujú cez Ukrajinu a SR. Slovensko by to výrazne ekonomicky poškodilo (strata príjmov z tranzitu plynu) a Ukrajinu by to vo vzťahu
k Rusku aj výrazne politicky oslabilo (Rusko by sa zbavilo závislosti
na ukrajinskom tranzite, ale Ukrajina by ostala závislá od dodávok
plynu z Ruska). Takýto krok by určite zvýšil napätie aj vo vnútri
samotnej EÚ, hlavne vo vzťahoch Nemecka s Poľskom aj Pobaltím, ale aj s ostatnými stredoeurópskymi krajinami.
Strategickým záujmom Slovenska je tak udržať objem tranzitu
plynu minimálne na terajšej úrovni. V prípade ropy tento záujem
smeruje do zvyšovania tranzitu, pretože v súčasnosti je kapacita
ropovodu Družba naplnená zhruba spolovice [23]. Zvýšiť ju mal
pôvodne ruský projekt prepravy ropy do chorvátskeho prístavu
Omišajľ. Odtiaľ by sa ruská ropa, ktorá by tak obišla problematické úžiny Bospor a Dardanely, exportovala veľkokapacitnými
tankermi na svetové trhy. Kvôli tomuto projektu bola už koncom
roka 2002 podpísaná medzivládna dohoda za účasti všetkých
tranzitných krajín a Ruska, ktorá stanovila jednotnú tarifu na
úrovni 0,64 USD za tonu prepravenej ropy na 100 kilometrov.
Ruská strana deklarovala, že objem prepravy by touto cestou mal
postupne vzrásť z 5 mil. ton na 15 mil. ton ročne [14]. Avšak do
konca roka 2005 nedošlo k realizácii tohto projektu. Príčin je viacero. Predovšetkým na území Chorvátska sa nezrealizovali potrebné práce na ropovode a v Omišajli. Chorváti majú vážne
problémy hlavne s ekologickými aspektmi celého projektu [9].
V dôsledku toho nedošlo ani k dohode s ruskými spoločnosťami
o garancii objemu prepravenej ropy a na tarifách nakládky v Omišajli. Navyše sa Chorváti obávajú, že v dôsledku tohto projektu
kapacitné možnosti ropovodu neumožnia už prepravu ropy z Omišajlu do vnútrozemia, čím Chorvátsko stratí možnosť diverzifikácie dovozov ropy. Realizácii projektu budú už v blízkej budúc-
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10Táto situácia nie je vylúčená, pretože ťažba plynu
v Rusku už niekoľko rokov
stagnuje. Je to spôsobené
tým, že gigantické ložiská na
západnej Sibíri sa dostali už
nezvratne do štádia poklesu
ťažby (ložiská Urengoj, Jamburg, Medvežie) a nové veľké ložiská nachádzajúce sa
na polostrove Jamal sa stále
nachádzajú len v štádiu rozpracovania. Posledné dve
veľké ložiská západnej Sibíri
uvedené do ťažby (Zapoľarnoje a Južno-Russkoje) môžu
len zabrániť poklesu ťažby
do roku 2010. Gazprom sa
tak snaží narastajúci rozdiel
medzi ťažbou a dopytom riešiť importom plynu zo strednej Ázie, hlavne z Turkménska, Kazachstanu a Uzbekistanu. O tento plyn však čoraz väčší záujem prejavujú aj
spoločnosti z EÚ a USA, ale
najmä Čína a India.
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nosti brániť aj ekonomické dôvody. V oblasti Stredozemného
mora ruskej menej kvalitnej exportnej zmesi typu Urals bude čoraz viac konkurovať kvalitná ropa z Líbye. Zmena situácie v tejto
severoafrickej krajine bola „vedľajším následkom“ invázie USA
a spojencov do Iraku v roku 2003. V dôsledku toto Líbya radikálne zmenila svoj politický kurz, zriekla sa vývoja zbraní hromadného ničenia a podpory terorizmu. Následne USA a EÚ odvolali sankcie voči Tripolisu. Vďaka tomu sa opäť rozbehol nielen export ropy, ale aj prieskum a ťažba ropy a plynu aj za účasti
amerických a západoeurópskych koncernov, čo už v najbližších
rokoch napomôže Líbyi výrazne zvýšiť ťažbu a export. Táto krajina sa spolu s Egyptom už čoskoro pripojí k Alžírsku ako veľmi
významný dodávateľ ropy aj skvapalneného plynu pre EÚ. Súčasne sa v v tureckom Ceyhane v priebehu roka 2006 objaví vďaka ropovodu BTC ropa z Kaspiku. To ešte viac zvýši konkurenčný tlak na ruskú ropu.
Slovensko z tejto situácie môže profitovať tým, že sa v Stredomorí objaví dostatok voľnej a relatívne cenovo výhodnej kvalitnej
ropy, ktorej nákup sa môže stať pre MOL-Slovnaft zaujímavý.
Namiesto prepravy ruskej ropy do Omišajlu by sa tak mohla oživiť preprava ropy zo severnej Afriky a iných regiónov ropovodom Adria do Maďarska a na Slovensko, ako tomu bolo ešte počas existencie socialistického Československa v 80. rokoch. Diverzifikácia nákupu ropy by mohla byť pre Slovnaft aj MOL zaujímavá aj po udalostiach v roku 2005, keď ruská strana po krachu
Jukosu neočakávane znížila dodávky ropy pre Slovnaft, čo rafinérii spôsobilo aj menšie prevádzkové problémy [1]. To by však
musel byť maďarský MOL menej závislý od ruských vplyvov.
Navyše jeho prioritou je získať prístup k ložiskám ropy v Rusku,
čo by ešte viac posilnilo naviazanosť skupiny MOL-Slovnaft na
ruskú ropu.
Druhou, oveľa reálnejšou možnosťou ako diverzifikovať dovozy ropy a pritom súčasne profitovať zo zvýšenia jej tranzitu, je projekt prepravy kaspickej ropy z oblasti Čierneho mora cez ukrajinský ropovod Odesa-Brody a ďalej ropovodom Družba smerom na
Slovensko a do Česka, prípadne Nemecka. Ak by sa skutočne dostaval ropovod z Bratislavy do rakúskej rafinérie Schwechat patriacej OMV, kaspická alebo ruská ropa sa môže cez Slovensko prepravovať aj do Rakúska. O projekt prepravy kaspickej ropy zatiaľ
opakovane prejavila záujem predovšetkým spoločnosť Česká rafi776
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nérská, ktorej rafinéria v Kralupech nad Vltavou nemôže spracovávať ťažkú ruskú ropu. Pre túto rafinériu sa preto nakupuje aj
ropa azerbajdžanského pôvodu, ale dováža sa cez taliansky Terst
a ďalej sústavou ropovodov cez nemecký Ingolstadt až do samotných Kralup. Zatiaľ poslednýkrát svoj záujem česká strana potvrdila na zasadnutí pracovnej skupiny v septembri 2005 v Kyjeve [33].
Realizácii tohto zámeru však dosiaľ bránil aj slovenský Transpetrol,
ktorý možnosti prepravy podmieňoval vysokými investíciami do
infraštruktúry [23]. Už pokusy z minulých rokov – pred kapitálovým vstupom ruského Jukosu do Transpetrolu – ale potvrdili,
že aj pri súčasnom technologickom vybavení ropovodu Družba je
možné cez územie Slovenska nezávisle na sebe prepravovať ropu
rôznych druhov (napr. ruský Urals a ropu z oblasti Kaspiku) bez
toho, aby došlo k premiešaniu týchto surovín. Pri svojom vstupe
do Transpetrolu pritom predstavitelia ruského koncernu naznačovali, že považujú kaspickú ropu za vážneho konkurenta svojej suroviny. To potvrdzovali aj oficiálne politické kruhy v Moskve, ktoré
sa obávali, že kaspická ropa by mohla konkurovať ruskej rope
hlavne na jej tradičných trhoch v strednej a východnej Európe, kde
má ruská surovina až monopolné postavenie [14].

Implikácie pre Slovensko
Kľúčové kroky, ktoré by mala SR podniknúť v oblasti energetiky
sú:
 Aktívna účasť na energetickom dialógu EÚ s Ruskom, ale aj
s ďalšími producentskými krajinami hlavne z oblasti Kaspického mora a severnej Afriky, s dôrazom na obhajobu vlastných
záujmov ako tranzitéra energosurovín.
 Podpora spoločnej energetickej politiky na úrovni EÚ a užšej
kooperácie a koordinácie v tejto oblasti s USA, Tureckom a prípadne ďalšími krajinami na báze NATO.
 Podpora hlbšieho zapojenia Ukrajiny do energetickej spolupráce s EÚ a NATO.
 Udržiavanie úzkej dvojstrannej spolupráce s Ruskom, ktoré ostane hlavným dodávateľom energosurovín (ropy, plynu) pre Slovensko a podpora strategickej spolupráce Ruska a EÚ aj so zreteľom na udržanie alebo zvýšenie súčasnej úrovne prepravy ruského plynu a ropy cez územie SR.
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 Užšia a intenzívnejšia spolupráca s Ukrajinou, s ktorou máme
rovnaké záujmy v oblasti tranzitu ropy aj plynu nielen z Ruska
ale aj z oblasti strednej Ázie, a ktorá sa môže stať významným
dodávateľom elektrickej energie po odstavení blokov jadrovej
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
 Podpora a presadzovanie diverzifikačných projektov v dovoze
a preprave ropy a plynu na úrovni EÚ, ako aj na úrovni príslušných spoločností, v ktorých vlastní štát významné podiely
(Transpetrol, SPP),
 V prípade plynu sú hlavné projekty plynovodu Nabucco, ktorý
má priviesť plyn do strednej Európy z oblasti Kaspiku a výstavba terminálu na skvapalnený plyn (LNG) na chorvátskom
pobreží Jadranu a jeho prepojenie so stredoeurópskou plynovodnou sieťou.
 V prípade ropy je to preprava z oblasti Kaspiku cez ukrajinský
ropovod Odesa-Brody a ďalej ropovodom Družba na Slovensko, do Česka a prípadne ďalších krajín.
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Úvod
Rozvojová pomoc je v súčasnej dobe jednou z dôležitých položiek
v agendách jednotlivých štátov, ako aj medzinárodných organizácií.
Dá sa však na ňu nazerať z dvoch uhlov – ako na povinnosť, ale
tiež ako na prostriedok. Politickí filozofi vnímajú rozvojovú pomoc
ako morálnu povinnosť rozvinutých štátov. Ich argumenty sa premietli v dokumentoch OSN či EÚ, ktoré požadujú od rozvinutých
štátov ešte intenzívnejšiu a efektívnejšiu prácu v oblasti rozvoja.
Morálna argumentácia v prospech rozvojovej pomoci má aj svojich
kritikov. Rastúca dôležitosť bezpečnostnej dimenzie rozvojovej
pomoci ale v súčasnej dobe prispieva k zmene vnímania rozvojovej
pomoci ako nevyhnutnosti nielen pre rozvojové, ale aj rozvinuté
štáty. V dobe, keď väčšina hrozieb pre rozvinuté krajiny má iný ako
vojenský charakter, sa z rozvojovej pomoci stáva dôležitý nástroj
bezpečnostnej politiky. Pomocou tohto nástroja možno výrazne
prispieť k prevencii niektorých situácií s vysokým konfliktným
potenciálom, alebo s potenciálom ohroziť bezpečnosť rozvinutých krajín.
Dôležitou súčasťou zahraničnej politiky rozvinutých štátov sa
stala rozvojová pomoc po osamostatnení sa bývalých kolónií. Jej
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cieľom je pomôcť rozvojovým krajinám (teda krajinám, ktoré
nevedia svojim obyvateľom poskytnúť základné podmienky pre
život ako jedlo, prístrešok, ošatenie, pitnú vodu a základnú zdravotnú starostlivosť a kde väčšina obyvateľov žije v extrémnej
chudobe) dostať sa na cestu udržateľného ľudského rozvoja. Táto pomoc je realizovaná krajinami rozvinutými – krajinami združenými v OECD1 – a to formou príspevkov do medzinárodných
organizácií, ktoré majú vo svojej agende rozvojovú pomoc (EÚ,
OSN), poskytovaním oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), alebo
poskytovaním štipendií študentom z rozvojových krajín. Niekedy
je rozvojová pomoc zamieňaná za pomoc humanitárnu, no ich
charakter je iný. Humanitárna pomoc rieši dôsledky katastrôf, či
už prírodných alebo humanitárnych, a zabezpečuje základné potreby zúčastnených ľudí ako potrava, voda, lieky. Po stabilizácii
situácie nastupuje rozvojová pomoc, ktorá má dlhodobý charakter a slúži na systematický komplexný rozvoj daného územia/krajiny, ako napr. rozvoj infraštruktúry, vzdelania alebo zdravotnej
starostlivosti [8].
Vstupom do EÚ a OECD aj SR na seba prevzala záväzky
v oblasti rozvojovej pomoci a bezpečnostné záväzky vyplývajúce
z členstva v EÚ. SR má však pri poskytovaní rozvojovej pomoci
odlišnú štartovaciu pozíciu ako tradičné donorské štáty vďaka
odlišnej minulosti či veľkosti a z nej vyplývajúcej obmedzenosti
zdrojov. Preto sa stretáva s limitmi v poskytovaní rozvojovej pomoci. Napriek týmto limitom si však SR vďaka komparatívnym
výhodám môže vybudovať pevné miesto v komunite donorov.

Rozvojová pomoc ako morálna povinnosť
Teórie globálnej spravodlivosti

122 najbohatších krajín z OECD
je zastúpených vo Výbore
pre rozvojovú pomoc (DAC)
a pochádza od nich 95 % finančných prostriedkov poskytovaných na rozvojovú pomoc – pozn. aut.

782

Nerovnosti, ktoré po osamostatnení sa bývalých kolónií pretrvávali
medzi štátmi ekonomického severu a štátmi ekonomického juhu,
vyvolali otázky o spravodlivosti takéhoto usporiadania u viacerých
politických filozofov. Ako môže byť spravodlivý svet, v ktorom
milióny ľudí hladujú a nemajú zaistené základné práva? Diskusie
o tom, aké sú naše najzákladnejšie práva, v akom súvise sú s povinnosťou bohatých štátov pomáhať chudobným štátom a akým spôsobom by si mali bohaté štáty plniť svoje povinnosti voči chudobným štátom si na poli politickej filozofie zaoberajúcej sa spra-
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vodlivosťou zaistili trvalé miesto. Stalo sa tak aj vďaka pretrvávajúcej neschopnosti medzinárodného spoločenstva zlepšiť podmienky a priviesť rozvojové krajiny na cestu trvalo udržateľného rozvoja. Napriek tomu sa však objavili aj názory hovoriace o obmedzení
našej povinnosti len po hranice jednotlivých národných štátov.
Otázkami globálnej spravodlivosti sa zaoberá viacero významných politických filozofov, aj keď každý na túto problematiku
nazerá z iného uhla pohľadu. Henry Shue vo svojej práci „Basic
Rights“ [21, s. 341 – 347] poníma otázku rozvojovej pomoci cez
problematiku ľudských práv. Vníma ju ako prostriedok, ktorého
charakter môže pomôcť zaisteniu práva na prežitie aj v rozvojových krajinách, kde kombinácia nevhodných politík zo strany
miestnych lídrov, ako aj zo strany nadnárodných korporácií a medzinárodných organizácií ako WTO, Svetová banka alebo MMF
spôsobila, že veľké množstvo ľudí nemá zabezpečené základné
právo na prežitie, t. j. právo na minimálnu zdravotnú starostlivosť, jedlo, prístrešok, ošatenie a neznečistenú vodu a vzduch2.
Peter Singer sa vo svojej práci 'Reconsidering Famine Relief
Argument' [22, s. 36 – 53] zaoberá najmä morálnou stránkou
pomoci chudobným krajinám. Uvádza v nej tri premisy, prečo je
našou povinnosťou pomáhať tým, čo hladujú a trpia bez ohľadu
na to, kde žijú: 1) hlad je zlá vec a svet, kde hladuje málo ľudí, je
lepší ako svet, kde hladuje veľa ľudí; 2) môžeme predísť niečomu
zlému (v tomto prípade hladu) bez obetovania niečoho porovnateľne morálne dôležitého (niečoho morálne dôležitého v slabšej verzii tohto argumentu); 3) my v bohatých krajinách môžeme
spraviť niečo preto, aby sme zredukovali počet hladujúcich na
svete. Singer na základe týchto premís dochádza k záveru: keďže
naše konanie môže zabrániť niečomu zlému, mali by sme predchádzať hladu a utrpeniu koľko môžeme až do bodu, keď by sme
nemohli urobiť nič viac bez obetovania niečoho porovnateľne
morálne dôležitého. V praxi to pre Singera znamená, že bohaté
krajiny by mali zvýšiť množstvo poskytovanej pomoci chudobným krajinám a mali by spraviť všetko nevyhnutné, aby sa čo
najviac zredukovalo množstvo hladujúcich ľudí. Napriek tomu,
že Singer predstavil svoje argumenty ešte v 70. rokoch 20. storočia, už vtedy tvrdil, že najmenej, čo môžu bohaté krajiny a ich
obyvatelia spraviť, je dať desatinu príjmov organizáciám, ktoré
pracujú na zredukovaní počtu hladujúcich – a ak robíme menej,
robíme zle. Na prácu Petra Singera naväzuje aj Brian Barry [2,

3

2Viac

o Shueovej koncepcii
práva na prežitie a o troch
povinnostiach na jeho dodržanie viď [21, s. 341 – 347].
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s 525]. Singerov argument za zmiernenie hladomoru použil na
argumentáciu v prospech našich povinností vyplývajúcich z ľudskosti a spravodlivosti. Tvrdí, že je povinnosťou bohatých krajín
vyplývajúcou z ľudskosti pomáhať chudobným krajinám a je povinnosťou bohatých krajín vyplývajúcou zo spravodlivosti presúvať istý obnos finančných prostriedkov chudobným krajinám.
Jeden z najvýznamnejších politických filozofov zaoberajúcich
sa spravodlivosťou je John Rawls. V práci „Teória spravodlivosti“
Rawls predstavuje svoje idey závoja nevedomosti a pôvodnej
pozície, z ktorých vyplývajú dva základné princípy spravodlivosti.
Ľudia za závojom ignorancie, členovia samostatnej a sebestačnej
spoločnosti, ktorí o sebe nevedia základné informácie ako rasa,
pohlavie, náboženstvo, spoločenská trieda a talenty, vytvorili dva
základné princípy spravodlivosti. Tie by boli pre nich spravodlivé
aj v prípade, že by sa po odstránení závoja ignorancie ocitli v ich
spoločnosti ako najhoršie postavení. Prvým z princípov je teda
’rovnosť v pridelení základných práv a povinností’ [18, s. 221],
čiže tie isté slobody pre všetkých členov spoločnosti. Druhým
princípom odsúhlaseným pod závojom ignorancie by bol princíp
rozdielnosti: spoločenské a ekonomické nerovnosti sú spravodlivé iba vtedy, ak vedú ku kompenzácii výhod pre všetkých a najmä pre najmenej zvýhodnených členov spoločnosti. Inými slovami: „Inštitucionálna štruktúra by mala byť vytvorená tak, aby najhoršie postavený člen spoločnosti bol tak dobre postavený, ako
by bol tento najhoršie postavený člen v akejkoľvek inej alternatívnej inštitucionálnej štruktúre“ [18, s. 221]. Aj keď samotný
Rawls neaplikoval oba svoje princípy na globálnej úrovni, viacero
politických filozofov sa o to pokúsilo. Jedným z najpriamejších
podporovateľov globálnej aplikácie princípu rozdielnosti je Charles Beitz. Hovoriac o medzinárodnej distributívnej spravodlivosti
obhajuje názor, že keďže hranice v globalizovanom svete už nehrajú dôležitú úlohu a neobmedzujú rozsah našej sociálnej spolupráce vďaka stále narastajúcej vzájomnej závislosti, nemajú už
ďalej ani podstatnú morálnu dôležitosť a preto by už nemali byť
vnímané ako obmedzenia alebo hranice pre naše morálne povinnosti. Keďže vzájomná závislosť vytvára nielen výhody, ale aj nevýhody, princíp medzinárodnej distributívnej spravodlivosti by
mal určiť, ako by mali byť tieto produkty spravodlivo rozdelené
[3, s. 127-161]. Čo sa týka globálnej aplikácie Rawlsovho druhého
princípu spravodlivosti, Beitz zastáva názor, že subjektami by
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mali byť ľudia na celom svete a nie štáty. Preto by sa medzinárodné spoločenstvo malo snažiť o to, aby sa pozícia najhoršie postaveného človeka na svete čo najviac zlepšila. Naplnenie tejto požiadavky tak vyžaduje redukciu vnútroštátnych a medzištátnych
nerovností. O implementáciu tohto princípu by sa však kvôli lepším schopnostiam mali snažiť štáty. Ako jedno z najlepších riešení sa mu javí redistribúcia prostriedkov. Skutočné využitie týchto
prostriedkov u diktátorských režimov je však diskutabilné a zmysluplnejšie by bolo uskutočnenie tohto prerozdelenia formou
rozvojovej pomoci poskytovanej najchudobnejším zložkám obyvateľstva rozvojových krajín.
Idea globálnej spravodlivosti založenej na morálnej povinnosti
bohatých štátov pomáhať chudobným štátom si však našla aj svojich kritikov. Jeden z obhajcov myšlienky, že naše morálne povinnosti sú limitované hranicami našich národných štátov, je David
Miller. Národnosť vníma ako dôležitý zdroj identity. Vďaka nej sú
naše povinnosti voči členovi tej istej národnosti oveľa silnejšie
a ďalekosiahlejšie, než voči človeku inej národnosti. Zodpovednosť za chudobných ľudí by teda mali prevziať ich spoluobčania
[10, s. 70 – 80]. Miller totiž ako jednu z príčin zlého stavu v rozvojových krajinách vidí nevhodné politiky ich vlád a tiež ich neochotu
zlepšiť životné podmienky širokých más. Tiež Peter Singer, Brian
Barry a Onora O’Neill vo svojich prácach prezentovali niekoľko
argumentov v prospech kritikov pomoci chudobným krajinám [22,
2, 14]. Jedným z argumentov bolo tvrdenie, že veľa chudobných
krajín bolo zodpovedných za svoj stav a teda si nezaslúžili pomoc.
Ďalší z argumentov je založený na teórii oprávnenosti Roberta
Nozicka [13, s. 221]: ak štát alebo občan svoj majetok nadobudol
spravodlivo, nie je ich povinnosťou odvodenou zo spravodlivosti
pomáhať chudobným spoluobčanom alebo štátom. Prerozdelenie
príjmov navrhované Singerom by v prípade príjmov nadobudnutých spravodlivo bola porušením práv toho, kto ich nadobudol.
Tretím z argumentov „proti” je neefektivita pomoci, ktorá často
namiesto u chudobných končila vo vreckách skorumpovaných lídrov a tiež jej nevhodnosť, keďže v minulosti táto pomoc prichádzala najmä vo forme jedla, alebo peňazí na jedlo pre chudobnú populáciu. To ju síce na čas vytrhlo z najhoršieho, no nenaučilo ju postarať sa o seba. Tieto kritiky by však už v súčasnej dobe
nepadli na príliš úrodnú pôdu, keďže vnímanie a charakter rozvojovej pomoci sa v posledných rokoch zmenili.
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Miléniové rozvojové ciele ako Kantov kategorický
imperatív
Morálna dimenzia rozvojovej pomoci sa však neobjavovala len
v teoretických úvahách politických filozofov zaoberajúcich sa globálnou spravodlivosťou, ale stala sa súčasťou viacerých dôležitých dokumentov, ktoré spôsobili prelom v charaktere a v prístupe k rozvojovej pomoci. Ten nastal v 90. rokoch, keď finančná
kríza v juhovýchodnej Ázii (1997 – 1998), ktorá zasiahla aj Brazíliu a RF a otriasla globálnymi finančnými trhmi, vyvolala otázniky nad rozvojovými politikami Medzinárodného menového
fondu (IMF) a Svetovej banky (WB) pozostávajúcimi z pôžičiek
rozvojovým krajinám, štrukturálnych stabilizačných programov
a otvorenia trhov. Tie sa preukázali ako škodlivé pre najchudobnejšiu populáciu rozvojových krajín, pretože vďaka enormným
dlhom sa zmenšoval objem verejných výdavkov v sociálnej oblasti (školstvo, zdravotníctvo).
Blížiaci sa príchod nového milénia tak medzi svetovými lídrami opäť prebudil pocit morálnej povinnosti zredukovať chudobu
a zabezpečiť rozvoj v rozvojových krajinách a pocit nezištnosti,
ktorá sa odzrkadlila v presadzovaní politiky trvalo udržateľného
rozvoja prospešnej najmä pre rozvojové krajiny a nie v prvom
rade pre ekonomické záujmy rozvinutých krajín. Lídrom v presadzovaní agendy za lepšiu rozvojovú pomoc sa stal nový generálny tajomník OSN Kofi Annan, ktorý bol do funkcie zvolený
práve počas finančnej krízy v juhovýchodnej Ázii. Počas dvoch
období jeho predsedníctva sa tak otázka rozvojovej pomoci dostala na popredné priečky agendy OSN.
Významným dokumentom pri presadzovaní novej rozvojovej
agendy bola Miléniová deklarácia (MD) prijatá Valným zhromaždením OSN v septembri roku 2000. Hneď v úvode bola prízvukovaná zodpovednosť svetových lídrov za rozvoj na celom
svete a najmä v rozvojových krajinách: „Máme kolektívnu zodpovednosť podporovať princípy ľudskej dôstojnosti, rovnosti a spravodlivosti na globálnej úrovni. Ako lídri máme preto povinnosť
voči celej svetovej populácii, voči tým najviac zraniteľným a hlavne
deťom sveta, ktorým patrí budúcnosť“ [25] a preto „iba cez rozsiahle, trvalo udržateľné snahy vytvoriť spoločnú budúcnosť založenú na našej spoločnej ľudskosti v celej jej rozdielnosti môže
byť globalizácia plne inkluzívna a spravodlivá“ [25]. Na základe
týchto úvodných ustanovení sa svetoví lídri zhodli na tom, že sa
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„zaviazali učiniť právo na rozvoj realitou pre každého a oslobodiť
celú ľudskú rasu od strádania“ [25]. Prostriedkami na realizáciu
týchto cieľov sa mal stať spravodlivý multilaterálny obchodný
a finančný systém, vyriešenie problematiky dlhov rozvojových krajín, štedrejšia rozvojová pomoc na medzinárodnej úrovni a dobré
vládnutie na úrovni štátnej [25]. Asi najznámejším prostriedkom na
dosiahnutie stanovených cieľov sa však stali Miléniové rozvojové
ciele (MDGs), ktorých základné body boli zakotvené práve v MD
[25]. Ich sila sa prejavila najmä v tom, že boli prijaté ako osnova
k rozvojovým politikám nielen na pôde OSN, ale osvojili si ich aj
iné medzinárodné organizácie a inštitúcie, ktoré majú vo svojej
agende rozvojovú pomoc (EÚ, OECD). Osvojila si ich aj verejnosť, rôzne mimovládne organizácie a charity, ktoré často pomáhajú priamo najchudobnejším obyvateľom v rozvojových krajinách. MDGs sa tak stali akýmsi stelesnením kategorického imperatívu v nás, morálnej povinnosti pomôcť rozvojovým krajinám bez
ohľadu na výhody a zisk pre rozvinuté krajiny3.
Ambicióznosť MDGs sa však prejavila aj pri ich napĺňaní. Viaceré z nich pri súčasnom stupni pokroku nebudú v stanovenom
čase splnené a pri niektorých sa stav ešte aj zhoršil. Tak sa napríklad zvýšila chudoba v subsaharskej Afrike, zhoršila sa školská
dochádzka vo východnej Ázii, poklesol počet detí očkovaných
proti osýpkam v Oceánii a východnej Ázii, zvýšil sa počet nakazených vírusom HIV vo väčšine regiónov [26]. Problémom však
naďalej zostáva aj cieľ týkajúci sa záväzkov rozvinutých krajín,
ktoré až na výnimky nezvýšili rozvojovú pomoc na sľúbených
0.7 % HDP, neodstránili prekážky na dosiahnutie nediskriminujúceho obchodného systému pre rozvojové krajiny a nevyriešili
otázku zadĺženosti. Tieto oblasti sú však kľúčové pre úspech
MDGs a zlepšenie postavenia rozvojových krajín a preto by sa
mali rozvinuté krajiny snažiť dobehnúť to, čo doteraz zanedbávali, alebo priam ignorovali. Inak sa môže stať, že MDGs budú
len ďalšou z neúspešných snáh uviesť rozvojové krajiny na cestu
trvalo udržateľného rozvoja – a to aj vďaka neochote rozvinutých krajín vzdať sa niektorých výhod v prospech dosiahnutia
tohto cieľa.
3Pre

presné znenie MDGs
a indikátory, ktoré sú stanovené na meranie ich napĺňania viď [26]. Pozn. aut.
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Európska únia ako líder rozvojovej pomoci

4Pre presné údaje o poskyto-

vanej ODA viď OECD [16].
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Dôležitým prostriedkom na naplnenie MDGs je ODA rozvinutých krajín. Výška jej objemu je priamo úmerná množstvu rozvojových projektov. Rozvinuté krajiny sa už v roku 1970 na pôde
OSN zaviazali zvýšiť objem ODA na 0.7 % HDP [19]. Ich záväzok sa im však vo väčšine prípadov nepodarilo splniť ani po
36 rokoch a momentálny medziročný rast v objeme rozvojovej
pomoci v niektorých krajinách nenasvedčuje ani tomu, že by sa
tak stalo do roku 2015 – cieľového roku pre väčšinu MDGs.
Medzi tieto krajiny sa počítajú členské krajiny OECD, ktoré sú
zastúpené v DAC, teda Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada,
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko,
Japonsko, Luxembursko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, USA
a EK. Predstavujú hlavných donorov – 95 % finančného objemu
rozvojovej pomoci pochádza práve z týchto krajín [20]. Paradoxom však je, že plnenie tohto záväzku je problematické aj pre krajiny G7 – USA, Veľkú Britániu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko,
Kanadu a Japonsko. Ani jedna z krajín G7 sa výraznejšie nepriblížila k naplneniu cieľa4. Vzhľadom na percento HDP poskytované na rozvojovú pomoc je najštedrejšie Francúzsko a na poslednom mieste spomedzi krajín G7 sa striedajú USA a Taliansko.
Ak sa však zameriame na objem finančných prostriedkov, z krajín na chvoste sa stávajú lídri s najväčším objemom poskytovaných finančných prostriedkov. Tento fakt ich však neospravedlňuje a neoprávňuje k tomu, aby si neplnili niekoľko desaťročí staré záväzky.
Najväčším donorom je však EÚ ako celok, keďže práve niektoré jej členské krajiny jediné spĺňajú stanovených 0,7 % HDP
na rozvojovú pomoc (Dánsko, Holandsko, Luxembursko a Švédsko). Ekonomicky najsilnejšie krajiny EÚ Francúzsko, Nemecko
a Veľká Británia zasa poskytujú na rozvojovú pomoc napriek nižšiemu poskytovanému percentu vysoké objemy finančných prostriedkov. Ako uvádza generálny riaditeľ hlavného direktorátu pre
rozvoj EK Stefano Manservisi vo svojom privítaní návštevníkom
web stránky: „Rozvojová pomoc nie je len najciteľnejším vyjadrením európskej solidarity, je to jednoducho povinnosť. Je to naša
povinnosť, pretože je na nás, aby sme spravili všetko, čo môžeme, aby sme pomohli vybudovať lepší svet pre ľudí z Európy
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a pre ľudí z krajín, ktoré sú chudobné, nestabilné alebo zlyhávajúce. Je to jednoducho naša povinnosť, pretože je to správna vec.“
[17]. Morálna povinnosť pomáhať, „pretože to je dobrá vec“, sa
odzrkadľuje aj v politikách EÚ. Mesačný spravodaj o rozvoji
z januára 2006 charakterizuje rok 2005 ako rok rozvoja. EÚ sa
v tomto roku zaviazala splniť jeden z predpokladov na naplnenie
MDGs – zvýšiť objem rozvojovej pomoci na 0.7 % HDP do
roku 2015 a zároveň rozvojovú pomoc zlepšiť a zrýchliť [11].
Tento záväzok znamená zvýšenie finančných prostriedkov na
rozvojovú pomoc o 20 mld. EUR ročne do roku 2010, čo by ešte
posilnilo pozíciu EÚ ako lídra v rozvojovej pomoci poskytujúceho asi 55 % svetovej ODA5. EÚ si chce svojou politikou udržať
pozíciu lídra a na toto postavenie je aj historicky predurčená. Jej
členmi sú aj bývalé koloniálne mocnosti, ktoré v koloniálnych
časoch ťažili zo svojho postavenia na úkor bývalých kolónií a ich
vtedajšia politika spôsobila niektoré súčasné problémy rozvojových krajín. Tento fakt ešte znásobuje ich morálnu povinnosť
pomáhať rozvojovým krajinám.

Rozvojová pomoc ako nástroj bezpečnostnej
politiky
Aj keď obyvatelia rozvinutých krajín obvykle nedávajú do súvisu
rozvojovú pomoc a svoju bezpečnosť, lídri rozvinutých krajín si
už dlhšiu dobu uvedomujú, že aktuálne bezpečnostné hrozby sú
aj dôsledkom podmienok v rozvojových krajinách, ktoré nie sú
ani zďaleka priaznivo naklonené udržaniu a rozvoju ľudského života. Medzi ne sa nerátajú len nepriaznivé klimatické podmienky,
ale aj nedostatok energetických zdrojov, vody, nerastných surovín
a politická nestabilita. Tieto faktory sú zdrojom konfliktov, ktoré
často zničia mnohoročné rozvojové snahy a vedú k zhoršeniu
bezpečnostnej situácie, čo bráni rozvoju v daných oblastiach. Práve rozvojová pomoc zameraná na špecifické potreby každého
z rozvojových štátov by mohla znížiť riziko vzniku podmienok
s konfliktným potenciálom.
Bezpečnosť a rozvoj teda idú ruka v ruke a rozvojová pomoc
už nie je len vyjadrením solidarity voči rozvojovým krajinám, ale
stáva sa z nej jeden z nástrojov bezpečnostnej politiky. Už v MD
stojí bok po boku rozvoj, bezpečnosť a dodržiavanie ľudských

5Od

25 členských krajín EÚ
to znamená 43 mld. EUR za
posledný rok [11].
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práv, aby sa vytvoril „svet plný mieru, prosperity a spravodlivosti“
[25]. MDGs majú zabezpečiť okrem rozvoja aj socio-ekonomickú bezpečnosť občanov rozvojových krajín. Ešte výraznejšie
je prepojenie rozvoja a bezpečnosti v dokumente „Vo väčšej slobode: v ústrety rozvoju, bezpečnosti a ľudským právam pre všetkých“ [9], ktorý nadväzuje na MD. Silnejšie prepojenie je aj dôsledkom teroristických útokov zo septembra 2001 a marca 2003,
ktoré ešte viac posilnili medzi rozvinutými krajinami pocit zraniteľnosti voči „novým“ hrozbám, ktoré majú pôvod aj v obrovských rozdieloch medzi rozvojovými a rozvinutými štátmi. Rozvoj, bezpečnosť a ľudské práva sú teda „nevyhnutnosťou, no tiež
sa navzájom podmieňujú“ [9] a to znamená, že „aj keď o chudobe a nedodržiavaní ľudských práv nemôže byť povedané, že sú
príčinou občianskej vojny, terorizmu alebo organizovaného zločinu, obe výrazne zvyšujú riziko nestability a násilia. Podobne vojna
a krutosti nie sú zďaleka jediným dôvodom, prečo sú krajiny polapené v pasci chudoby, ale bezpochyby spôsobujú pozastavenie
rozvoja a vrátenie stavu o niekoľko rokov späť“ [9]. Je teda úlohou rozvojovej pomoci, aby zabezpečila, aby sa chudoba a nedodržiavanie ľudských práv nestali dôvodom pre konflikt. V konfliktom postihnutých krajinách by mala zabezpečiť, aby sa v postkonfliktnom období dostali na cestu trvalo udržateľného ľudského rozvoja ako prevencie pred vznikom ďalšieho konfliktu.
Preto sa v tomto dokumente ďalej píše, že „sa nebudeme tešiť
z rozvoja bez bezpečnosti, z bezpečnosti sa nebudeme tešiť bez
rozvoja a nebudeme sa tešiť z oboch, ak sa nebudú rešpektovať
ľudské práva“ [9]. A vďaka tejto podmienenosti rozvojová pomoc získava kľúčový rozmer nielen pre rozvojové, ale aj pre rozvinuté krajiny. Je totiž prostriedkom na dosiahnutie rozvoja, ktorý
je jedným z determinantov socio-ekonomickej bezpečnosti v rozvojových, ako aj v rozvinutých krajinách.

Bezpečnostné hrozby pre Európsku úniu
Podmienený vzťah medzi rozvojom a bezpečnosťou a dôležitú
úlohu rozvojovej pomoci v ňom si uvedomili aj lídri členských
štátov EÚ na čele s Vysokým reprezentantom pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javierom Solanom pri tvorbe
Európskej bezpečnostnej stratégie (ESS) v roku 2003. Stratégia
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identifikuje hlavné bezpečnostné hrozby a strategické reakcie na
ne a stáva sa tak veľmi dôležitým príspevkom ku koherentnejšej
a teda aj efektívnejšej implementácii európskej zahraničnej, bezpečnostnej i rozvojovej politiky [6]. EÚ totiž musí v súčasnej dobe čeliť hrozbám a výzvam, pre ktoré už nie je typický vojenský
charakter. Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti sa zdrojom
konfliktov a problémov môže stať boj o prírodné zdroje, najmä
vodu, energetická závislosť členských krajín EÚ na RF, krajinách
Perzského zálivu a Severnej Amerike. Dôkazom je aj nedávna
rusko-ukrajinská energetická kríza, ktorá sa dotkla EÚ (a v prvom
rade jej nových členských krajín). No asi najväčším zdrojom konfliktov a nestability sú a aj budú rozvojové krajiny. Práve tieto krajiny, spomedzi ktorých napríklad rozvojové krajiny v subsaharskej
Afrike sú ešte chudobnejšie ako pred 10 rokmi, majú najväčší
konfliktný potenciál, pretože „ekonomické zlyhanie je spojené
s politickými problémami a s násilnými konfliktami“ [1]. A keďže
bezpečnosť je predpokladom pre rozvoj, veľa rozvojových krajín
je tak v pasci konfliktov, neistoty a chudoby [1].
Rozvojové krajiny sa stávajú vhodnými miestami pre rast hrozieb, ktoré vníma EÚ. Medzi týmito hrozbami už nefiguruje priamy útok proti niektorému z členských štátov EÚ, ale najmä hrozby nevojenského charakteru: „veľmi rozličné, menej viditeľné
a menej predvídateľné“ [1]. Asi najobávanejšou z nich je medzinárodný terorizmus, ktorý sa v krajinách EÚ prejavil už viackrát,
naposledy v marci 2003 v Madride a v júli 2005 v Londýne. Krajiny EÚ sa stali zároveň cieľom i základňou pre teroristické skupiny. Prisťahovalci, ktorí zo svojich rodných krajín odchádzajú
najmä kvôli zlým životným podmienkam, sa často v cieľových
krajinách stretávajú s rasizmom, opovrhovaním a diskrimináciou.
Často sa v uzavretých skupinách ocitnú na okraji spoločnosti
a ich život je z istého hľadiska ešte neznesiteľnejším. A to umožňuje teroristickým skupinám nájsť si svojich stúpencov aj priamo
medzi obyvateľmi EÚ. Pomocou vymožeností globalizácie ako
internet, satelitné televízne vysielanie či iné moderné technológie
teroristické skupiny môžu bojovať proti dôsledkom globalizácie
– modernizácii a šíreniu západných hodnôt – aj priamo v rozvinutých krajinách. Potenciálne najvážnejšou hrozbou je šírenie
zbraní hromadného ničenia. EÚ by najviac mohol ohroziť vývoj
jadrových, chemických alebo biologických zbraní a ich nosičov
nedemokratickými režimami a tiež ZHN v rukách teroristických
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skupín [1]. Oba prípady bohužiaľ nie sú až také nepravdepodobné, keďže Irán a Severná Kórea buď vyvíjajú, alebo už vlastnia
jadrové zbrane. V prípade Severnej Kórey by mohla nastať situácia, kedy by Severná Kórea mohla riešiť svoju zlú ekonomickú situáciu napríklad aj odpredajom časti svojich jadrových zbraní (ak
ich naozaj vlastní) teroristickým skupinám. Priamou i nepriamou
sú hrozbou pre bezpečnosť EÚ sú aj regionálne konflikty. Práve
tieto konflikty sú zdrojom nestability, ktorá je dôležitým predpokladom pre vznik extrémizmu a terorizmu. Napäté vzťahy v regióne taktiež môžu viesť k vyššiemu dopytu po ZHN a tým pádom aj k zvýšenému riziku ich proliferácie [1]. Priamo s treťou
hrozbou je spojená hrozba štvrtá – hrozba zlyhania štátu. Tá je
spôsobená zlým vládnutím – korupciou, zneužívaním moci, slabými inštitúciami, nedostatkom spoľahlivosti – a občianskymi
konfliktami, ktoré ničia štát zvnútra. Zlyhanie spôsobuje regionálnu nestabilitu a je spojené s organizovaným zločinom a terorizmom, ako to bolo napríklad v prípade Somálska či Afganistanu
za čias Talibanu [1]. Poslednou z hrozieb uvádzaných ESS je organizovaný zločin. Vďaka nemu sa do EÚ pašujú drogy a zbrane,
kvitne obchod s ľuďmi, ilegálna imigrácia a jeho štruktúry hrozia
spojením s inými hrozbami, ako je terorizmus a proliferácia ZHN.
Keďže ani jedna zo spomínaných hrozieb nemá vojenský charakter, nedajú sa na obranu proti nim použiť výlučne vojenské prostriedky.

Koncept komplexnej bezpečnosti a „bezpečnosti
človeka“
Kvôli zmene charakteru hrozieb nastala potreba zmeniť aj vnímanie bezpečnosti, ktorá bola v minulosti posudzovaná najmä
cez vojenskú optiku. Bezpečnosť už nemôže byť ďalej definovaná len vo vojenských termínoch. Donedávna bol európsky prístup k dosahovaniu bezpečnosti zameraný na ochranu hraníc
členských krajín EÚ a na spoluprácu s často aj nedemokratickými režimami s cieľom udržať status quo. V súčasnej dobe je tento
koncept už neudržateľný a nedostatočný, pretože práve nedemokratické režimy sa stávajú zdrojom hrozieb pre EÚ. Tento prístup nebol orientovaný na odstránenie príčin, ale dôsledkov hrozieb. Cieľom nového prístupu v bezpečnostnej politike EÚ je
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teda predísť výskytu týchto hrozieb a to sa nedá zrealizovať inak,
ako kombináciou vojenských, zahraničnopolitických a rozvojových prostriedkov [7]. Javier Solana nazval tento nový prístup
„konceptom komplexnej bezpečnosti” – teda využitím širokého
spektra prostriedkov na dosiahnutie bezpečnosti. Ďalším významným posunom v bezpečnostnej stratégii je zameranie sa z bezpečnosti štátnej na bezpečnosť človeka (human security) a na oslobodenie jednotlivca od základných neistôt. Ľudia by nemali žiť
v strachu pred genocídou, týraním, otroctvom, neľudským zaobchádzaním, no tiež by nemali byť ohrozené ich práva na jedlo,
zdravie alebo prístrešok [7]. Dôraz na bezpečnosť človeka ešte
posilňuje potrebu komplexného prístupu k bezpečnosti. Základné podmienky pre život sa nedajú zabezpečiť vojenskými prostriedkami, ale len vhodne nasmerovanou rozvojovou pomocou,
vyhovujúcou ekonomickou a environmentálnou politikou a dobrou vládou6. EÚ by preto mala ďalej prispievať k lepšiemu vládnutiu cez asistenčné programy, podmienečnosť a cielené obchodné opatrenia, pretože „svet, v ktorom vidieť, že ponúka spravodlivosť a možnosti pre každého, bude bezpečnejší aj pre EÚ a jej
obyvateľov“ [1]. Pre EÚ z toho podľa ESS vyplýva aktívnejšia
rola pri presadzovaní jej strategických zámerov a využívanie celého spektra nástrojov krízového manažmentu a prevencie konfliktov, vrátane politických, diplomatických, vojenských, civilných, obchodných a rozvojových aktivít [1].
Sú tri hlavné dôvody hovoriace v prospech presadzovania bezpečnosti človeka [7]. Prvý dôvod je založený na morálnosti a na
našej spoločnej ľudskosti. Všetci ľudia majú právo na dôstojný
život v bezpečí, no majú aj povinnosť pomáhať tým, ktorých
bezpečnosť je ohrozená. Tieto morálne pravidlá nie sú niečím
špeciálne európskym – majú univerzálnu povahu. Keďže EÚ disponuje veľkým množstvom prostriedkov, medzi ktorými je aj
rozvojová pomoc, na zlepšenie bezpečnosti ľudí v subsaharskej
Afrike, juhovýchodnej Ázii, či na Blízkom východe, je jej morálnou povinnosťou použiť ich. Druhý dôvod má právny charakter.
V prípade, že je bezpečnosť človeka považovaná za akúsi užšiu
kategóriu ochrany ľudských práv, krajiny EÚ sú právne zaviazané
usilovať sa o bezpečnosť človeka na celom svete, či už na základe
Charty OSN alebo Univerzálnej deklarácie ľudských práv. Tretím
dôvodom je takzvaný „osvietený záujem“ (enlightened self-interest),
ktorý vychádza zo samotnej idey bezpečnosti človeka. Obyvatelia
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6„Šírenie

dobrého vládnutia,
podpora sociálnych a politických reforiem, riešenie korupcie a zneužívania moci,
ustanovenie právneho štátu
a ochrana ľudských práv sú
najlepšími prostriedkami na
posilnenie medzinárodného
poriadku ... obchod a rozvojová politika môžu byť veľmi
mocnými nástrojmi na presadzovanie takýchto reforiem“
[1].
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EÚ nebudú v bezpečí, kým budú ostatní ľudia žiť vo veľkom
nebezpečenstve. Z toho vyplýva, že EÚ sa musí usilovať o bezpečnosť človeka, aby zaistila bezpečnosť vlastných občanov. Na
týchto troch dôvodoch je dobre viditeľné, ako sa v novom európskom prístupe k bezpečnosti spájajú prvky idealizmu a realizmu.
EÚ má teda snahu o dosiahnutie svetového poriadku zakoreneného v medzinárodnom práve, ktorý vyžaduje bezpečnostnú politiku smerujúcu k akceptácii liberálnych noriem. Presadzovanie
dobrého vládnutia, socio-ekonomického rozvoja a demokratických režimov musí postaviť na úroveň riadiacich princípov [5].
Čo sa týka vojenských prostriedkov EÚ, má iba limitovaný vojenský potenciál a preto sa v presadzovaní bezpečnosti snaží o prevenciu konfliktu, riešenie konfliktov, ako aj stabilizáciu krehkých
štátov, pri ktorých môže využiť prostriedky aj z ostatných polí
zahrnutých vo vonkajších vzťahoch EÚ, t. j. aj rozvojovej pomoci [6]. Práve takáto stratégia by mohla zaistiť aj bezpečnosť samotnej EÚ.

Limity rozvojovej pomoci ako nástroja
bezpečnostnej politiky
Rozvojovej pomoci sa aj vďaka jej rastúcej dôležitosti medzi nástrojmi bezpečnostnej politiky dostáva stále väčšej pozornosti.
Otázne je, či práve toto jej silnejúce postavenie v rámci bezpečnosti nebude viesť k odklonu od orientácie podľa potrieb
rozvojových krajín k úvahám o strategickej výhodnosti. Medzi
členmi rozvojovej komunity sa vynárajú oprávnené obavy, či toto
spojenie nebude škodiť pôvodnému zámeru rozvojovej pomoci
– pomáhať krajinám, ktoré nedokážu svojim obyvateľom zabezpečiť základné životné potreby [6]. V prvom rade je tu obava,
že by rozvojové zdroje mohli byť presunuté do oblastí dôležitých
pre bezpečnostnú politiku: z klasických rozvojových oblastí ako
vzdelanie či zdravotníctvo do oblastí ako podpora polície alebo
vojenstva. V rozvojovej komunite sa tiež objavuje obava, že zaisťovanie bezpečnosti aj prostriedkami rozvojovej politiky by
mohlo nahradiť súčasné zameranie smerujúce k napĺňaniu stanovených cieľov. Rozvojová pomoc by sa v prípade potreby nemala stať len nejakým okamžitým príspevkom k bezpečnostnej
politike. Takýto prístup k využitiu rozvojovej pomoci by mohol
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podkopať jej pôsobenie v ostatných hlavných sférach. Treťou
obavou je strata autonómneho postavenia rozvojovej politiky a jej
začlenenie do zahraničnej a bezpečnostnej politiky. To by mohlo
znamenať, že rozvojová pomoc by sa začala používať už len
podľa strategických záujmov v niektorých rozvojových krajinách
a nie podľa toho, ktorá krajina pomoc vzhľadom na podmienky
v nej najviac potrebuje.
Tieto obavy však nie sú neopodstatnené. Existujú napríklad
iniciatívy zo strany EÚ, G8 a AÚ na financovanie vojenského výcviku a operačných výdavkov v krajinách ekonomického Juhu
z prostriedkov poskytnutých krajinami DAC na oficiálnu rozvojovú pomoc. Jedným z argumentov proti financovaniu takýchto
aktivít z prostriedkov ODA je obava, že v prípade financovania
vojenských výdavkov zo zdrojov ODA (programy na udržanie
mieru a stabilizačné programy) by mohlo dôjsť k premiestneniu
prostriedkov z krajín, regiónov a sektorov s menšou strategickou
dôležitosťou [4]. Existujú mnohé prípady pridelenia, zvýšenia,
alebo zmenšenia rozvojovej pomoci zo strategických dôvodov.
V roku 2003 bolo v rámci vojny proti teroru pridelených 100 mil.
USD na bezpečnosť vo východnej Afrike, ktorá predtým nemala
strategický význam pre USA. Prioritné krajiny pre Japonsko sa
zmenili na Afganistan, Srí Lanku, Filipíny a indonézsky Aceh
a najväčšia časť japonských prostriedkov na rozvojové aktivity je
vyčlenená na protiteroristické programy a programy na budovanie mieru [4]. Aj v diskusiách Európskej rady sa po teroristických útokoch v Madride objavili návrhy preorganizovať ODA
podľa protiteroristických potrieb. Čo sa týka financovania rozvojových aktivít v strategicky dôležitých štátoch na úkor tých menej
dôležitých, v rozpočte na rok 2005 bola položka na financovanie
rekonštrukcie Iraku dosiahnutá vďaka ubratiu finančných prostriedkov z iných programov – z rozpočtov na potravinovú pomoc a potravinovú bezpečnosť a na spolufinancovanie mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa rozvojom [4]. Aj keď by sa
dalo argumentovať, že situácia v Iraku si vyžaduje veľa finančných prostriedkov a treba čo konať proti terorizmu, pretože už
trikrát ohrozil rozvinuté štáty priamo na ich území, tieto rozvojové aktivity by nemali ísť na úkor tradičných rozvojových projektov zameraných na odstránenie chudoby, vybudovanie základnej infraštruktúry a sprístupnenie vzdelania a zdravotníctva. Ich
efekt síce nie je v rozvinutých krajinách až taký citeľný, no sú pri795
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najmenšom rovnako dôležité. Zachraňujú totiž ľudské životy a tie
sú rovnako cenné na celom svete.

Slovenská republika ako nový aktér na poli
rozvojovej pomoci

7Základné

ciele aktívnej rozvojovej pomoci SR sú rozdelené do troch oblastí: ekonomicko-sociálna, ktorá má za
cieľ podporovať trvalo udržateľný rozvoj s dôrazom na
riešenie problémov životného prostredia, boj proti chudobe a za znevýhodnené skupiny obyvateľstva; kultúrnohistorická, ktorá má za cieľ
podporovať kultúrne a rozvojové väzby SR a prijímajúcich krajín s dôrazom na ich
rozvoj a politická s cieľom
podporovať mier, rovnoprávnosť, demokratické inštitúcie,
dodržiavanie ľudských práv
a tým prispievať k rozvoju
a potvrdzovať pripravenosť
SR niesť spoluzodpovednosť
za globálne problémy. Medzi
základné princípy patrí solidarita s rozvojovými štátmi,
komplexnosť – spolupráca
s mimovládnym sektorom
a podpora aktívnej účasti prijímajúcej krajiny, flexibilita –
ODA SR bude v súlade so
základnými cieľmi a princípmi tejto pomoci a bude pružne reagovať na potreby prijímajúcich krajín a koncepčnosť – bude realizovaná v súlade s národnými záujmami
SR s ohľadom na záujmy medzinárodného spoločenstva.
SR bude taktiež využívať
všetky dostupné formy a bude dbať na transparentné
a efektívne využívanie rozvojovej pomoci [20, s. 111 –
112].
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Slovensko na rozdiel od tradičných donorských krajín ako Veľká
Británia, Nemecko alebo Francúzsko nemá dlhú tradíciu poskytovania rozvojovej pomoci. Ešte ako súčasť bývalého komunistického bloku poskytovalo Československo ideologicky podmienenú pomoc rozvojovým krajinám (Vietnam, Etiópia, Kuba, Líbya, Nikaragua [20, s. 107]). Pád východného bloku, zmena režimu a osamostatnenie sa Slovenska ale spôsobilo, že sa SR stala
krajinou prijímajúcou rozvojovú pomoc. Naše rozvojové aktivity
boli redukované na poskytovanie štipendií študentom z rozvojových krajín a na platenie príspevkov do medzinárodných organizácií, najmä OSN.
Obrat v tomto vývoji nastal koncom 90. rokov minulého storočia po páde Mečiarovho režimu. V oblasti zahraničnej politiky
znamenal snahu o začlenenie sa medzi najvyspelejšie krajiny sveta
(OECD) a začlenenie sa do európskych a euroatlantických štruktúr (EÚ a NATO). Keďže z členstva v OECD a EÚ vyplývajú aj
záväzky v oblasti rozvojovej pomoci, ešte pred vstupom SR do
OECD v roku 2000 vypracoval Slovenský inštitút medzinárodných štúdií (príspevková organizácia MZV SR) Chartu aktívnej
rozvojovej pomoci a spolupráce SR. Tento dokument formuluje
základné ciele, princípy, spôsoby a formy poskytovania rozvojovej pomoci7. Následný vstup do OECD znamenal zmenu štatútu SR z prijímateľa na poskytovateľa rozvojovej pomoci. Vzhľadom na silu ekonomík v porovnaní s najsilnejšími ekonomikami
združenými v DAC sa SR spolu s ČR, Maďarskom, Poľskom,
Slovinskom a Estónskom stala krajinou so štatútom novo vznikajúceho donora (emerging donor). Pred začlenením do OECD sa rozvojová pomoc realizovala len vo forme príspevkov do rozpočtov
medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa rozvojom (UNDP,
WFP, UNICEF, FAO, UNIDO), poskytovaním štipendií študentom z rozvojových krajín a formou humanitárnej pomoci [24].
V rozpočte na rok 2003 sa v reakcii na členstvo v OECD a aj ako
predzvesť členstva v EÚ objavila položka oficiálnej rozvojovej
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pomoci SR, ktorá bola stanovená na 160 661 000 Sk. Okrem vyčlenenia finančných prostriedkov na oficiálnu rozvojovú pomoc
však existovala aj potreba dobudovať mechanizmy, štruktúry,
ľudské zdroje, legislatívny rámec, ako aj stratégiu pre poskytovanie rozvojovej pomoci. Tá bola odsúhlasená v roku 2003 ako
Strednodobá koncepcia oficiálnej rozvojovej pomoci na roky
2003 – 2008. Tento dokument načrtol smerovanie slovenskej rozvojovej pomoci na nasledujúcich päť rokov a stal sa tak základom
pre ďalšie dokumenty – ročné národné programy, finančné smernice, rozpočty a bilaterálne dohody s rozvojovými krajinami8.
V roku 2004 pribudli SR ďalšie záväzky v oblasti rozvojovej
pomoci vyplývajúce z členstva v EÚ. Tieto záväzky majú nielen
finančný, ale aj politický, právny, inštitucionálny a organizačný charakter. Zároveň sa pre SR otvorila možnosť uchádzať sa o miesta
v projektoch EK. Pre SR sa teda stalo nevyhnutnosťou vybudovanie funkčného a efektívneho systému ODA. Posledné zo záväzkov pre SR vyplývajú z jej dočasného členstva v BR OSN, keďže
agenda rozvoja je jednou z prioritných v OSN. SR bude mať tak
napriek tomu, že nepatrí medzi najvplyvnejšie a ekonomicky najsilnejšie štáty sveta, možnosť ovplyvňovať rozvojové politiky OSN
a tak sa intenzívne zapojiť to riešenia globálnych problémov.

Morálna a bezpečnostná dimenzia rozvojovej
pomoci v kontexte SR
Aj napriek krátkemu pôsobeniu SR v oblasti rozvojovej pomoci
a jej štatútu nového donora sa dá aj v slovenskom prístupe k rozvojovej pomoci nájsť morálna i bezpečnostná dimenzia. SR nemá
takú tradíciu rozvojovej pomoci ako bývalé koloniálne veľmoci
v EÚ, ktoré pociťujú zodpovednosť za vývoj v ich bývalých kolóniách .Tiež nepatrí medzi ostatné európske štáty, ktoré mohli
po konci druhej svetovej vojny nastúpiť ako krajiny demokratického Západu na cestu ekonomického rozvoja a prosperity. SR
ako súčasť bývalého „východného bloku” sa po jeho rozpade
musela sama spamätať zo zmeny režimu a nastúpiť na cestu ekonomického rozvoja. Aj z tohto dôvodu až do roku 2003 neposkytovala ODA. Preto je aj pochopiteľné, že argument o morálnej
povinnosti pomáhať rozvojovým krajinám môže vyvolávať reakcie, že ľudia na Slovensku sú sami chudobní v porovnaní s inými

8Koncepcia sa skladá z troch

častí. Prvá sa zaoberá dôvodmi, cieľmi a teritoriálnymi a sektorálnymi prioritami
slovenskej rozvojovej pomoci. Druhá identifikuje sedem strategických princípov
a zásad kľúčových pre efektivitu a užitočnosť rozvojovej pomoci. V poslednej
časti sú vymedzené oblasti
a formy medzinárodnej spolupráce SR pri poskytovaní
rozvojovej pomoci [24].
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9Pre

objemy poskytovanej
ODA SR viď [15]

10Afganistanu bolo odpustených 88 mil. Sk, Iraku 35.2
mil. Sk a Sudánu 1106 mil. Sk,
teda spolu 1229.2 mil. Sk za
rok 2005 [12].
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rozvinutými krajinami a SR neťažilo z rozvojových krajín v koloniálnej dobe a preto teda nemá morálnu zodpovednosť za ich
ďalší rozvoj. Pravdou však je, že SR patrí medzi 30 najvyspelejších krajín sveta, čo potvrdzuje aj jej členstvo v OECD a EÚ.
Preto sa aj v dokumentoch zaoberajúcich sa rozvojovou pomocou ako jeden z hlavných dôvodov pre jej poskytovanie uvádza
morálna povinnosť SR pomáhať rozvojovým krajinám. Aj v našej strednodobej koncepcii ODA je medzi motívmi poskytovania
rozvojovej pomoci práve spoluzodpovednosť za globálny vývoj
morálne záväzky a prísľuby [24]. Tieto idey sa do praktickej rozvojovej politiky premietajú najmä v podpore MDGs, v zvyšovaní
objemu rozvojovej pomoci9, v liberalizácii obchodu a tiež v odpustení dlhov rozvojovým krajinám v roku 200510. Práve v dôsledku odpustenia dlhov sa podiel ODA na HDP v roku 2005
zvýšil na 0,12 % [12]. Morálna dimenzia rozvojovej pomoci sa
prejavila tiež vo výbere cieľových krajín. Dostal sa medzi ne Sudán, v ktorom pretrváva veľká humanitárna kríza a má veľké problémy s infraštruktúrou a základnými potrebami pre život ako
napr. voda. Podobne sa medzi dostala aj Kambodža postihnutá
epidémiou HIV/AIDS, ktorá jej bráni v nastúpení na cestu trvalého ľudského a ekonomického rozvoja.
Bezpečnostná dimenzia rozvojovej pomoci nie je v prípade SR
až taká výrazná ako v dokumentoch EÚ. SR totiž nie je veľmi
výrazným hráčom na medzinárodnom poli a tak problémy šírenia
jadrových zbraní, zlyhávajúcich štátov, ale aj terorizmu sa SR dotýkajú len sprostredkovane cez členstvo v EÚ alebo NATO. Dve
hrozby spomínané v ESS sa však dotýkajú SR priamo – regionálne konflikty a organizovaný zločin. Takýmito konfliktami boli
aj vojna v bývalej Juhoslávii a tiež stále pretrvávajúci konflikt
v Kosove. Kvôli nim k nám v 90. rokoch 20. storočia prúdilo veľké množstvo utečencov, ktorým SR poskytla útočisko a pomohla
im s repatriačným procesom. No tiež sa medzi nimi dostali do SR
ľudia, ktorí využili príležitosť poskytovanú transformáciou krajiny a začlenili sa do štruktúr organizovaného zločinu. Podobne aj
problémy v krajinách susediacich so SR (Ukrajina) by mohli ohroziť bezpečnosť SR. Vymedzenie prioritných regiónov pre rozvojovú pomoc preto odzrkadľuje potrebu mieru a rozvoja v týchto regiónoch. Medzi cieľové krajiny sa tak zaradilo Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina, Albánsko a Bosna a Hercegovina. Je ale zrejmé, že obe základné dimenzie rozvojovej pomoci sú prítomné aj
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v slovenskom prístupe, no kvôli krátkej tradícii a našim limitom
nemajú až takú silu ako v dokumentoch EÚ, alebo v dokumentoch zaoberajúcich sa rozvojovou politikou v tradičných donorských krajinách.

Limity rozvojovej pomoci SR
Z historických dôvodov a kvôli obmedzeným zdrojom vyplývajúcim z veľkosti má SR limity, ale aj komparatívne výhody v poskytovaní rozvojovej pomoci. SR nemá dlhú tradíciu rozvojovej
pomoci. Výkonnosť jej ekonomiky a životná úroveň obyvateľov
SR je nižšia ako pri tradičných donorských štátoch. Koloniálna
minulosť a otvorenosť príchodu pracovných síl z rozvojových
krajín je SR cudzia. Aktivity SR v oblasti pomoci rozvojovým krajinám sú preto často vnímané ako aktivity, ktoré idú na úkor jej
obyvateľov. Aktivity, ktoré by nás ani nemuseli zaujímať, keďže
sme s rozvojovými krajinami nemali nikdy priame zväzky a väčšinu času sme boli pod nadvládou iných krajín. Aktivity, ktoré pre
nás nie sú vlastne veľmi výhodné – neohrozujú nás predsa vlny
prisťahovalcov ani teroristické útoky organizované zvnútra štátu.
Nemáme tu prakticky žiadne početnejšie menšiny okrem rómskej
a maďarskej, o náboženských menšinách ani nehovoriac. Tieto
argumenty by mohli zaznieť zo strany verejnosti proti angažovaniu sa SR v rozvojových aktivitách. Médiá a možnosť cestovať
však pomáhajú ľuďom byť informovanejšími o dianí na celom
svete a prinášajú aj do slovenských obývačiek obrázky detí umierajúcich na podvýživu, konfliktov, porušovania ľudských práv a dávajú tak do prudkého kontrastu život v rozvojových a rozvinutých krajinách. Aj vďaka médiám tak možno konštatovať, že
vnímanie rozvojovej pomoci v SR sa mení k lepšiemu a rozvojová
pomoc má stále väčšiu podporu medzi obyvateľstvom. Dôkazom
je aj prieskum uskutočnený IVO na požiadavku SlovakAid, ktorý
spolufinancovala kanadská vládna agentúra CIDA [23]. Prieskum
verne odráža postoje verejnosti voči rozvojovej pomoci. Hoci
väčšina respondentov vedela, že SR podporuje rôzne rozvojové
projekty a súhlasila, aby sa tak dialo aj naďalej, len malá časť respondentov tak robí aj sama v podobe dobrovoľných aktivít alebo
finančných darov. Časť respondentov by možno vôbec nenamietala, ak by sa SR vôbec neangažovala v rozvojových aktivitách,
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pretože má pocit, že tieto aktivity sú na úkor občanov SR. Časť
z nich tiež neverí v transparentnosť a efektivitu rozvojovej pomoci. Tento limit by sa však do budúcnosti mohlo podariť prekonať pomocou rozvojového vzdelávania včleneného do vyučovacích osnov, na ktoré bolo na rok 2006 Ministerstvom školstva
SR vyčlenených 9 087 000 Sk [12].
Ďalším z limitov v poskytovaní rozvojovej pomoci sú obmedzené finančné a ľudské zdroje vyplývajúce z veľkosti našej krajiny. Je oveľa ťažšie získať si dobré postavenie v donorskej komunite, keďže SR nemôže podporovať veľa projektov. Každý z nich
by mal teda byť čo najúspešnejší. Prekonanie tohto limitu je možné iba pomocou úzkeho teritoriálneho a sektorálneho vymedzenia, vďaka ktorému by mohla SR v daných oblastiach intenzívnejšie a efektívnejšie pracovať.

Záver
Rozvojová pomoc je v súčasnej dobe veľmi dôležitou súčasťou
vonkajšej politiky rozvinutých štátov. Je praktickým vyjadrením
morálnej povinnosti rozvinutých štátov pomáhať rozvojovým štátom. Morálnou dimenziou rozvojovej pomoci sa zaoberalo viacero
politických filozofov a ich myšlienky sa odrážajú aj v dokumentoch
odsúhlasených na pôde medzinárodných organizácií. Asi najvýraznejším krokom v pomoci rozvojovým krajinám sú Miléniové
rozvojové ciele. Nie sú ambiciózne len vo vzťahu k rozvojovým,
ale aj k rozvinutým krajinám, pretože od nich vyžadujú oveľa väčšiu aktivitu v oblasti rozvojovej pomoci, vrátane obetovania niektorých výhod v prospech rozvoja. Rozvinuté krajiny, a najmä najvyspelejšie ekonomiky sveta, majú ale problém plniť si záväzky
MDGs a morálna povinnosť pre nich často nie je dostatočným
dôvodom na zvýšenie objemov poskytovanej pomoci a na plnenie
ostatných záväzkov obsiahnutých predovšetkým v ôsmom MDG.
Dôležitosť rozvojovej pomoci zvyšuje jej bezpečnostná dimenzia. Tá vyplýva zo zmeneného charakteru hrozieb, proti ktorým sa
nedá brániť už len vojenskými prostriedkami. Rozvojová pomoc sa
tak stáva dôležitým nástrojom bezpečnostnej politiky. Aj vďaka tomuto faktoru rastú objemy pomoci poskytovanej strategicky dôležitým štátom ako Irak či Afganistan. Práve tento fakt znepokojuje rozvojovú komunitu, ktorá sa obáva, že by rozvojová pomoc
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mohla stratiť svoje pôvodné poslanie – pomáhať štátom, ktoré to
najviac potrebujú – v prospech krajín, ktoré majú okrem rozvojového stupňa vývoja strategickú dôležitosť pre donorov. Táto
obava nie je neopodstatnená: posledný mierny nárast objemu
poskytovanej pomoci bol v prospech strategicky dôležitých krajín
a takmer vôbec sa nedotkol najchudobnejších krajín. Rozvinuté
krajiny by si preto mali uvedomiť, že záchrana ľudského života
v rozvojovej krajine by nemala byť podmienená strategickou dôležitosťou štátu, v ktorej sa človek nachádza a obsah rozvojovej
pomoci by sa nemal zredukovať len na jej bezpečnostnú dimenziu.
Takáto redukcia by totiž bola morálnym zlyhaním celého rozvinutého sveta.
SR sa stala vďaka vstupu do OECD a EÚ súčasťou donorskej
komunity. Ako jeden z 30 najrozvinutejších štátov sveta si uvedomuje svoju morálnu povinnosť pomáhať ľuďom, ktorí nemali to
šťastie narodiť sa v štáte, kde zabezpečenie základných potrieb
pre život nie je neprekonateľným problémom. Vo výbere teritoriálnych priorít neopomína ani strategickú dôležitosť krajín pre
bezpečnosť SR. SR však musí čeliť istým limitom v poskytovaní
rozvojovej pomoci, ktoré sú spôsobené jej minulosťou a veľkosťou. Malú tradíciu a ešte nedobudované mechanizmy poskytovania rozvojovej pomoci, minulosť transformujúcej sa krajiny
a obmedzené finančné a ľudské zdroje môže SR vykompenzovať
výhodami v oblasti budovania demokratických inštitúcií a rozvoja občianskej spoločnosti, či v oblasti budovania technickej a sociálnej infraštruktúry a krajinotvorby.
Dôležitosť rozvojovej pomoci už ďalej nie je otázkou – tou sa
stáva jej smerovanie. Keďže je zrejmé, že nemôže existovať rozvoj bez bezpečnosti, ani bezpečnosť bez rozvoja, rozvojová pomoc pravdepodobne bude stále dôležitejším nástrojom bezpečnostnej politiky. Jej nové postavenie by však nemalo ísť na úkor
rozvojovej pomoci, ktorá je stelesnením morálnej povinnosti pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Rozvinuté štáty vrátane
SR by sa preto mali snažiť o zladenie týchto dvoch dimenzií, aby
sa rozvojovej pomoci dostávalo viac pozornosti nielen kvôli jej
bezpečnostnej dimenzii. Začať by mohli najmä dôsledným plnením ôsmeho z Miléniových rozvojových cieľov, ktorý pokrýva
všetky rozvojové krajiny bez ohľadu na ich strategickú dôležitosť. Privilegované postavenie strategicky dôležitých krajín pri
rozdeľovaní rozvojovej pomoci by mohlo vyvolať nesúhlasné re801
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akcie zo strany štátov, ktoré by boli takýmto spôsobom znevýhodnené a tak by sa práve tieto štáty mohli stať novou živnou pôdou pre rast hrozieb. Takto by sme mohli prísť o pozitíva, ktoré
rozvojová pomoc ako morálna povinnosť a nástroj bezpečnostnej politiky prináša.

Implikácie pre Slovensko

11V

oblasti budovania technickej infraštruktúry je slovenský potenciál v budovaní
dopravnej infraštruktúry, odmínovacích prácach, budovaní kanalizácií a čističiek,
v tvorbe projektov v oblasti
zásobovania pitnou vodou
a tiež v oblasti budovania
energetickej infraštruktúry.
V oblasti sociálnej infraštruktúry je to najmä budovanie
školstva a zdravotníctva [24].

12V

tejto oblasti má SR znalosti najmä v problematikách
zalesňovania, budovania závlahových systémov, vo vybraných poľnohospodárskych
aktivitách a geologických prieskumoch [24].
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Úzke sektorálne vymedzenie a menší počet cieľových krajín by
umožňoval SR prekonať limity v poskytovaní ODA spôsobené
slabou tradíciou a obmedzenými zdrojmi. SR disponuje komparatívnymi výhodami prameniacimi z transformačného procesu po
zmene režimu, ako aj skúsenosťami v budovaní infraštruktúry či
v krajinotvorbe. Preto by sa mala zameriavať na nasledujúce oblasti:
 Budovanie demokratických inštitúcií, prechod na trhové hospodárstvo, reformy v oblasti verejnej, ekonomickej a sociálnej,
ako aj v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti.
 Využitie čerstvých skúsenosti z prístupových rokovaní do NATO
a EÚ. Práve v týchto oblastiach SR plánuje pôsobiť v roku 2006
vo väčšine cieľových krajín – v Srbsku a Čiernej Hore, v Kazachstane a Kirgizsku, na Ukrajine a v Bielorusku.
 Budovanie infraštruktúry (vodné hospodárstvo, cesty, elektrifikácia) a oblasť rozvoja sociálnej sféry (vzdelanie, zdravotníctvo, podpora malého a stredného podnikania). Svoje skúsenosti môže SR využiť v projektoch pre Keňu a Sudán.
 Projekty v ostatných prioritných krajinách (Afganistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Kambodža, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Mozambik, Senegal, Macedónsko, Mongolsko) by mali
byť taktiež realizované v oblastiach slovenských sektorálnych
priorít identifikovaných v strednodobej koncepcii, teda v oblasti budovania demokratických inštitúcií a trhového hospodárstva, budovania infraštruktúry11, krajinotvorby, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva, potravinovej bezpečnosti
a využitia nerastných surovín12.

Katarína CHEBEŇOVÁ

3

ZDROJE
[1] A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf, 20. 3. 2006.
[2] Barry, B.: Humanity and Justice in Global Perspective, in: Goodin, R. E. –
Pettit, P., eds.: Contemporary political philosophy: An antology, Blackwell
Publishers: Oxford 1997.
[3] Beitz, Ch. R.: Political Theory and International Relations, Princeton University Press: Princeton 1979.
[4] Conflict Security, and Official Development Assistance (ODA): Issues for
NGO advocacy, http://www.bond.org.uk/pubs/advocacy/gsdpaper.pdf,
20. 3. 2006.
[5] Development Policy – a Core Element of European Security Policy, http://
w w w. d i e - g d i . d e / . . . / 0 / 8 a 5 f 5 a a 07 c 7 d 6 8 4 7 c 1 2 5 6 e 1 4 0 03 3 4 01 4 / $FILE/Briefing%20Paper%203.2004%20Messner.Faust.pdf, 20. 3. 2006.
[6] Europe's New Security Strategy – Challenges for Development Policy,
http://www.die-gdi.de/die_homepage.nsf/0/02f7a0fc8470aecdc1256f490039823f/$FILE/FaustMess-Europs%20New%20SecurityDP%2032004.pdf, 20. 3. 2006.
[7] Human Security Doctrine for Europe: the Barcelona report of the study
group on Europe's security capabilities, http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Human%20Security%20Report%20Full.pdf, 20. 3. 2006.
[8] Charakteristika rozvojovej pomoci, http://www.mvro.sk/rozvojova-pomoccharakteristika-rozvojovej-pomoci-humanitarna-pomoc.html, 23. 1. 2006.
[9] In Larger Freedom: Development, Security and Human Rights for all,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/78/PDF/N0527078.pd
f?OpenElement, 5. 3. 2006.
[10] Miller, D. L.: On Nationality, Clarendon Press: Oxford 1995.
[11] Monthly Topic January 2006, http://www.europa.eu.int/comm/development,
5. 2. 2006.
[12] Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2006, Ministerstvo
zahraničných vecí SR, http://www.slovakaid.mfa.sk/index.php/article/articleview/236/1/2/ , 13. 4. 2006.
[13] Nozick, R.: Distributive Justice, in Goodin, R. E. – Pettit, P., eds.:
Contemporary political philosophy: An antology, Blackwell Publishers:
Oxford 1997.
[14] O’Neill, O.: Bounds of Justice, Cambridge University Press: Cambridge
2000.
[15] ODA v číslach, SlovakAid, http://www.slovakaid.mfa.sk/index.php/article/articleview/203/1/6/, 20. 3. 2006.
[16] OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/0/41/35842562.pdf, 25. 3. 2006.
[17] Príhovor Stefana Manservisiho návštevníkom stránky hlavného direktorátu
pre rozvoj, http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm,
22. 3. 2006.
[18] Rawls, J.: Theory of Justice, cit. in: Nozick, R.: Distributive Justice, in:
Goodin, R. E. – Pettit, P., eds.: Contemporary political philosophy: An
antology, Blackwell Publishers: Oxford 1997.
[19] Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 2626 z roku 1970, http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/91/IMG/NR034891.pdf?
OpenElement, 5. 3. 2006.
[20] Rusnák, U. – Szép A. – Brzica, D.: Rozvojová pomoc, Slovenský inštitút
medzinárodných štúdií: Bratislava 2002.

803

3

III. KAPITOLA – Morálna a bezpečnostná dimenzia rozvojovej pomoci

[21] Shue, H.: Basic rights, in Goodin, R. E. – Pettit, P., eds.: Contemporary
political philosophy: An antology, Blackwell Publishers: Oxford 1997.
[22] Singer, P.: Reconsidering Famine Relief Argument, in Brown, P. G. – Shue,
H., eds.: Food Policy, The Free Press: New York 1977.
[23] Slovenská verejnosť a rozvojová pomoc, Inštitút pre verejné otázky,
http://www.slovakaid.mfa.sk/index.php/article/articleview/210/1/1, 4. 3.
2006.
[24] Strednodobá koncepcia oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2003 – 2008,
Ministerstvo zahraničných vecí SR, http://www.slovakaid.mfa.sk/index.php/filemanager/download/89/koncepcia_sk.pdf, 20. 3. 2006.
[25] United Nations Millennium Declaration, http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf, 5. 3. 2006.
[26] The Millennium Development Goals Report 2005, http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/MDG%20Book.pdf, 5. 3. 2006.

804

III

805

III

Informačný sektor

806

Informačná bezpečnosť
z hľadiska počítačových
infiltrácií

1

Autor: Peter KOVÁČ
Oponent: Róbert HRITZ

Úvod
Profil autorov malware
Technológie a riziko
Botnet
Zero day exploit
Rootkit
Najčastejšie používané technológie
Teoretické hrozby
Možnosti ochrany pred infiltráciami z vonkajšieho prostredia
Infiltrácie a bezpečnostné riziká zvnútra
IT incidenty v Slovenskej republike
Heslo nbusr123
Únik databáz mobilných operátorov
Implikácie pre Slovensko

Úvod
V roku 1969 vznikla vojenská sieť ARPAnet (Advanced Research
Projects Agency Net), predchodca dnešného internetu. ARPAnet fungoval až do roku 1990 a prevádzku z technickej stránky zabezpečovala spoločnosť Bolt, Beranek & Newman, Inc. Jej zamestnanec
Bob Thomas v roku 1970 vytvoril program Creeper. Mal typické
vlastnosti červa – vedel získať prístup do siete cez modem a posielať svoje kópie na vzdialený počítač. Prvý známy skutočný vírus
pre osobné počítače, Elk Cloner, vznikol v roku 1982. Elk Cloner
bol boot vírus napísaný v assembleri procesora 6502 a šíril sa disketami na počítačoch Apple II. Prvým vírusom pre počítače PC bol
boot vírus Brain z roku 1986, ktorý v tomto čase oslavuje 20 rokov
od svojho rozšírenia. V súčasnosti existujú desiatky tisíc programov,
ktoré možno označiť ako „malware“ – škodlivé aplikácie. Patria
medzi ne vírusy, červy, trójske kone, spyware, adware ale aj rozličné
dialery. [16]
Čoraz častejšie sú správy o incidentoch, kde počítačové infiltrácie spôsobujú znefunkčnenie alebo zhoršenie funkcie kritickej infraštruktúry či únik utajovaných informácií. V októbri 2002 sa odohral masívny útok typu Distributed Denial of Service (DDoS) na 13 ko807
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reňových DNS serverov. Tento útok nebol úspešný, ale v prípade,
že by uspel, mohlo dôjsť k ohrozeniu fungovania prevažnej časti
internetu [21]. V roku 2003 červ Slammer prenikol do počítačovej
siete jadrovej elektrárne Davis-Besse v štáte Ohio (USA), kde na
viac ako 5 hodín znefunkčnil bezpečnostný monitorovací systém.
Aj keď sa väčšina personálu domnievala, že elektráreň je proti útoku chránená firewallom, v elektrárni existovalo aj nechránené pripojenie do siete jednej z dodávateľských spoločností. Tento dodávateľ mal sieť pripojenú do internetu, čo umožnilo prienik červa
[23]. V marci roku 2003 červ Win32/Nachi (známy tiež aj pod menom Welchia) spôsobil, že prevažná časť intranetu US Navy Marine Corps s viac ako 100 000 počítačmi nebola použiteľná pre záťaž spôsobenú množstvom kópií červa hľadajúcich zraniteľné počítače [20]. Incident sa odohral v čase, kedy USA viedli aktívne bojové operácie v Iraku. Ďalšie incidenty spôsobil v roku 2004 červ
Win32/Sasser, ktorý okrem iného spôsobil meškanie 20 letov British Airways o 10 minút, znefunkčnil počítače v tretine pobočiek
taiwanskej pošty a dokonca vyradil aj 19 centier British Coastal Guards [7, s. 4]. Známy je tiež incident s červom Witty, ktorý v priebehu prvých 10 sekúnd šírenia napadol 135 počítačov, čo je pri „prirodzenom“ priebehu šírenie veľmi málo pravdepodobné [10, s. 47].
Zo 135 počítačov, ktoré červ napadol v počiatočnej fáze šírenia, až
110 bolo lokalizovaných na americkej vojenskej základni. Tieto
napadnuté počítače boli veľmi významné pre ďalšiu propagáciu
červa, ktorý infikoval v priebehu iba 75 minút 12 000 počítačov
[19]. Červ bol pri svojom šírení mimoriadne agresívny a infikované
počítače po napadnutí spravidla znefunkčnil, čo v konečnom dôsledku významne obmedzilo jeho rozšírenie. V roku 2005 spôsobil
počítačový červ na počítači zamestnanca spoločnosti poverenej výkonom inšpekcií únik informácií o 7 atómových a 13 vodných a tepelných elektrárňach s celkovým objemom 40 – 50 megabajtov.
V týchto dátach sa nachádzali údaje z pravidelných inšpekcií reaktoru č. 3 v Mihame a reaktoru č. 4 v Oi, vrátane zoznamu komponentov dodaných spoločnosťou Mitsubishi Electric pre elektráreň
v Mihame [6]. Podobný incident sa v Japonsku odohral aj v januári
2006, keď unikli záznamy o inšpekcii v tepelnej elektrárni Kawagoe, vrátene fotografií vnútrajšku elektrárne obsiahnutých v inšpekčnej správe a osobných údajov osôb, ktoré sa na inšpekcii zúčastnili [13]. V oboch týchto japonských incidentoch zohralo významnú úlohu pripojenie počítača, na ktorom sa údaje nachádzali,
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do v Japonsku veľmi populárnej peer-to-peer siete Winny. Táto
sieť umožňuje výmenu a zdieľanie súborov na počítačoch, ktoré sú
do nej pripojené.
Z vyššie uvedených príkladov jednoznačne vyplýva dôležitosť
prevencie a ochrany pred rozličnými typmi malware a najmä pred
počítačovými infiltráciami.

Profil autorov malware
V minulosti bol typickým autorom malware mladý muž, ktorý si
potreboval dokázať svoje schopnosti. Zapojenie žien do tvorby
malware je skôr výnimočné [11]. Doteraz je známy prakticky len
jediný prípad, keď sa žena systematicky zaoberala tvorbou počítačových infiltrácií [3]. V posledných rokoch sa dá preukázať významná zmena v charakteristike autorov – v súčasnosti je jednoznačný ich posun do oblasti kriminálneho podsvetia s motívom
finančného zisku z tvorby malware.
Ak máme uvažovať o útoku veľkého rozsahu na kritickú infraštruktúru, je nevyhnutné si uvedomiť, že ho môže realizovať samostatne a bez pomoci iných osôb dostatočne motivovaný jednotlivec.
Pravdepodobnejším scenárom je však útok vedený organizáciou
s dostatočnými materiálnymi a ľudskými zdrojmi. V každom prípade treba uvažovať o motivovanom autorovi majúcom dostatočné vedomosti a zdroje, s pomocou ktorých môže realizovať cielené
útoky. V tom najhoršom prípade bude útočníkom organizácia alebo štát s prakticky neobmedzenými zdrojmi a možnosťami.

Technológie a riziko
Botnet
V súčasnosti predstavuje najrozšírenejšiu formu počítačovej infiltrácie červ s komponentom s vlastnosťami trójskeho koňa. Počítače napadnuté takýmto druhom infiltrácie môžu byť ovládané na
diaľku bez vedomia ich legálneho majiteľa. Jednotlivé napadnuté
počítače sa označujú ako zombie, pričom jednotlivé zombie počítače
bývajú spojené do tzv. botnetu: siete, v ktorej môžu byť až desiatky
tisíc napadnutých a na diaľku ovládaných počítačov. Tento typ infiltrácií sa rozšíril v posledných rokoch v dôsledku nárastu počtu
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počítačov trvalo pripojených do internetu. Prostredníctvom na
diaľku ovládaných počítačov možno vykonať prakticky akúkoľvek
mysliteľnú operáciu – od rozposielania nevyžiadanej pošty až po
masívny DDoS útok spojený s požadovaním výpalného.
V súčasnosti je možné prenajať si botnet osôb patriacich do počítačového podsvetia [8]. V októbri 2005 boli holandskou políciou
odhalení prevádzkovatelia botnetu do ktorého patrilo 1,5 milióna
počítačov. Ide o najväčšiu doteraz objavenú sieť zombie počítačov.
[25]. V budúcnosti treba očakávať nasadenie botnetu podobných,
alebo dokonca ešte väčších rozmerov, najmä v prípade pokusov
o kyberterorizmus.

Zero day exploit
Veľké bezpečnostné riziko predstavuje aj zero day exploit. Ide
o zneužitie bezpečnostnej chyby v určitej aplikácii v ten istý deň,
ako sa chyba stane známou. Štandardným postupom pri odhalení
chyby je informovanie výrobcu aplikácie o jej existencii. Výrobca
chybu odstráni a distribuuje opravu svojim klientom. Až potom
sa bezpečnostná chyba zverejní. Hacker s dostatočnými znalosťami a prostriedkami však môže takéto chyby odhaliť a zneužiť bez
toho, aby o nich kohokoľvek informoval. Riziko zero day exploitu
nie je možné nijakým spôsobom odstrániť, preto treba s takýmito útokmi počítať a disponovať systémom na odhaľovanie narušenia bezpečnosti siete (intrusion detection system).

Rootkit
Perspektívny a rozšírený nástroj na získanie kontroly nad počítačom predstavujú aj rootkity. Rootkit je program alebo súbor programov, ktoré používa útočník po získaní prístupu do cieľového
počítača. S pomocou rootkitu, ktorý získal prístup ku operačnému
systému na nízkej úrovni, je možné skrývať pred legitímnym používateľom počítača procesy a súbory a tak si udržiavať prístup ku
napadnutému počítaču. Rootkity majú spravidla schopnosť otvárať
napadnutý počítač pre vzdialený prístup. V niektorých prípadoch
môže rootkit do počítača nainštalovať aj sám legálny používateľ.
Príkladom z poslednej doby je prípad systému na správu digitálnu
autorských práv (Digital Rights Management – DRM) spoločnosti
Sony BMG z roku 2005 s vlastnosťami rootkitu, ktoré boli potenciálne zneužiteľné útočníkom s dostatočnými znalosťami [24].
Rootkit spoločnosti Sony BMG určený na ochranu hudobných
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nosičov pred kopírovaním sa preukázateľne dostal do vládnych
a vojenských sietí v USA a pravdepodobne aj inde [18]. Takýto
spôsob napadnutia by mohol mať v prípade útočníka veľmi závažné následky. Rootkit je vo všeobecnosti ťažké odstrániť z napadnutého systému. K tomu sú zvyčajne potrebné špecializované programy, pričom niekedy sa ani ich použitím nemusí podariť rootkit
zo systému odstrániť. Niektorí autori ako jediný skutočne spoľahlivý spôsob spoľahlivého odstránenia rootkitu odporúčajú kompletné preinštalovanie napadnutého systému.

Najčastejšie používané technológie
Značné riziko predstavujú aj najrozšírenejšie počítačové technológie – v súčasnosti sú to produkty spoločnosti Microsoft. Ich nasadenie je masové. Microsoft je výrobcom najrozšírenejšieho operačného systému, najrozšírenejšieho kancelárskeho balíka, najrozšírenejšieho internetového prehliadača, Microsoftu patrí aj väčšina
trhu so serverovými aplikáciami. Všetky produkty Microsoftu sú
veľmi dobre dokumentované. Tým sú naplnené dva základné predpoklady, aby sa tieto aplikácie mohli stať predmetom útoku – masová rozšírenosť a dostupnosť informácií. Vzhľadom na komplexnosť aplikácií nie je možné ani vylúčiť riziko existencie zneužiteľných chýb v nich. Pritom mnohé ich inštalácie sú vykonávané
v štandardnom, výrobcom predvolenom režime, čo dáva prípadnému útočníkovi výhodu známeho nastavenia cieľového systému. Dodatočnými rizikami používania aplikácií Microsoftu sú tiež nie
práve najrýchlejšia reakcia výrobcu na bezpečnostné chyby, ale najmä nedisciplinovanosť používateľov pri aplikácii bezpečnostných
záplat.

Teoretické hrozby
Nicholas Weawer zaviedol termín Warhol worm pre červa s najrýchlejším možným infikovaním. Pre šírenie červa je rozhodujúca rýchlosť nájdenia napadnuteľných počítačov. Weawer uvažuje s dnešnými technológiami a podľa neho je možné, aby Warhol worm napadol všetky vhodné počítače pripojené do internetu v čase kratšom ako 15 minút. Predpokladá dĺžku kódu červa okolo 100 kilobajtov, 100 skenov na napadnuteľné počítače za 1 sekundu, veľkosť skenu na napadnuteľný počítač do 5 kilobajtov a sken napad811
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nutého počítača veľkosti desiatok bajtov. Pre šírenie červa je rozhodujúci čas, za ktorý napadne prvých 10 000 počítačov. Kým v súčasnosti červy skenujú napadnuteľné počítače náhodne, prípadne
v rámci podsiete, v ktorej sa nachádzajú, Warhol worm by v sebe
obsahoval vopred pripravený zoznam infikovateľných počítačov.
Takýto zoznam môže mať veľkosť rádovo stovky kilobajtov až
megabajty. Warhol worm by pri každom úspešnom napadnutí jeho
polovicu odovzdal napadnutému počítaču. Tým by sa dosiahla vysoká rýchlosť infikovania v počiatočnej fáze šírenia, a to dokonca
aj za predpokladu, že iba 10 – 20 % počítačov z pripraveného zoznamu by skutočne bolo infikovaných. Pokiaľ by súčasne počítač
už napadnutý Warhol wormom odpovedal na sken inak ako nenapadnutý počítač, predišlo by sa aj zníženiu rýchlosti infikovania, ku ktorému dochádza pri červoch s náhodným skenovaním. Weawer operuje s pojmom permutačný sken, pri ktorom počítače s pomocou
hitlistu alebo pomocou permutácií prehľadávajú pridelený IP priestor. Ďalšie zrýchlenie počiatočného infikovania by sa dalo dosiahnuť permutačným skenom, pri ktorom by červ odovzdal novej kópii polovicu prideleného IP priestoru pre permutačný sken. V prípade že by Warhol worm bol pri skenovaní internetu obmedzený
príliš veľkým množstvom ARP (Address Resolution Protocol)1 požiadaviek, môže prejsť na skenovanie lokálnej podsiete a prípadne susedných podsietí. Vhodným cieľom pre Warhol worm sú najrozšírenejšie systémy – Microsoft IIS, Microsoft Exchange, P2P programy a instant messaging programy (ICQ, Miranda atď.) [26]. Warhol
worm by v ideálnom prípade využíval nové, verejnosti neznáme
bezpečnostné chyby vo väčšom počte (zero-day exploit). Testy preukázali, že postihnutých by mohlo byť až 60 % počítačov pripojených do internetu. [27, s. 6]
Weawer sa vo svojich úvahách o Warhol worm zaoberal možnosťou jeho čo najrýchlejšieho rozšírenia. Opomenul ale v súčasnosti veľmi reálnu možnosť, že by sa takýto útok začal prostredníctvom rozsiahleho botnetu, v prostredí ktorého by medzi jednotlivé inštalácie červa bol vopred rozdelený hitlist. Keďže prvých
10 000 napadnutých počítačov je pre rýchlosť rozšírenie kritických, v ideálnom prípade útoku by bol červ v počiatočnej fáze
nainštalovaný na rozsiahly botnet disponujúci vysokorýchlostným
pripojením do internetu. V takomto prípade by bol čas potrebný
na dosiahnutie maximálneho účinku v porovnaní v Weawerovými predpokladmi ešte kratší.
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Nedávno sa objavili správy o možnosti využitia kvalitatívne nového prístupu pri tvorbe rootkitov – Virtual Machine Based Rootkit
(VMBR). Pri klasickej forme útoku sa útočník snaží získať prístup
ku cieľovému systému na čo najnižšej úrovni, aby sa vyhol detekcii.
Kto má prístup k systému na nižšej úrovni, ten má systém viac pod
kontrolou. V prípade VMBR útočník na cieľový počítač nainštaluje
virtuálny systém, v ktorom potom spustí vlastný operačný systém
počítača (takýmto komerčným systémom je napríklad VMWare).
Tým získa nad operačným systémom úplnú kontrolu a dokonca
môže spúšťať malware v oddelenom prostredí. To znamená, že ho
nie je možné detekovať klasickými prostriedkami ako napr. antivírusovým programom z prostredia operačného systému bežiaceho vo virtuálnom prostredí. Použitie VMBR nesie so sebou nevýhody, ku ktorým patrí predĺženie času spúšťania systému (bootovania) a určité zníženie výkonu počítačového systému. Detekcia
VMBR je možná, pokiaľ sa získa prístup ku systému na nižšej
úrovni ako VMBR. Takéto možnosti poskytuje boot z bezpečného
média (CD –ROM, USB disk, sieťový boot server), bezpečné systémy Virtual Machine Monitor, bezpečný hardvér, bezpečný boot, alebo trustworthy computing). Zistiť prítomnosť VMBR v systéme, ak
aplikácia beží vo virtuálnom prostredí, je možné len v obmedzenom rozsahu: prakticky iba meraním spomalenia systému. [15]
Závažný bezpečnostný problém môže byť prítomnosť infiltrácie v boot sektore. Ten sa automaticky zavádza do pamäti pri štarte
operačného systému a akýkoľvek kód v boot sektore je vykonaný
ešte pred zavedením operačného systému. V minulosti bol boot
sektor terčom útokov boot vírusov, v súčasnosti nemožno vylúčiť
ani inštaláciu infiltrácie typu rootkitu či trójskeho koňa.
Teoreticky treba uvažovať aj inštaláciou backdooru alebo trójskeho koňa aj do BIOSu počítača. Takáto infiltrácie by bola prakticky
nezistiteľná a bežnými prostriedkami neodhaliteľná. Mohla by pritom byť inštalovaná do počítača už v procese jeho výroby, a to pre
dodanie určitému konkrétnemu zákazníkovi. Využitie takejto infiltrácie pre získavanie informácií alebo spôsobenie značných škôd by
potom bolo v zásade veľmi jednoduché a lákavé. V tejto súvislosti
treba upozorniť na skutočnosť, že State Department v USA zakázal prednedávnom na podnet niektorých členov Kongresu použitie počítačov čínskeho výrobcu Lenovo v utajovaných sieťach.
Spoločnosť Lenovo predtým uspela v súťaži o kontrakt na dodávku 16 000 počítačov ThinkCentre M51 a ďalších zariadení v cene
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13 mil. USD. Dôvodom na rozhodnutie boli údajne obavy z čiastočného vlastníctva spoločnosti Lenovo čínskou vládou, ktoré viedli k obavám z úniku informácií [5].

Možnosti ochrany pred infiltráciami z vonkajšieho
prostredia
Jedinú spoľahlivú ochranu proti mimoriadne agresívnym formám
počítačových infiltrácií predstavuje fyzická izolácia kritických systémov od internetu. Takéto systémy nemožno napadnúť počítačovou infiltráciou. Určitú limitovanú imunitu môžu mať systémy pripojené do internetu, pokiaľ budú chránené príslušným
hardvérom a/alebo softvérom.
Klasickú formu ochrany pred infiltráciami predstavuje reaktívna ochrana. Tento spôsob ochrany je mimoriadne účinný voči
známym infiltráciám. Infiltrácia je detekovaná s pomocou detekčnej vzorky vytvorenej po analýze. Pre reaktívnu ochranu sú veľmi
typické 4 fázy, ktoré musia prebehnúť, kým je k dispozícii ochrana
pred infiltráciou. V prvej fáze musí spoločnosť vyrábajúca ochranu
získať vzorku infiltrácie. V druhej fáze je infiltrácia analyzovaná
a je pridaná vzorka na jej detekciu. V tretej fáze sa umiestnia aktualizácie programu s detekčnou vzorkou na aktualizačný server na
internete. V štvrtej fáze sa aktualizuje ochranný program na počítači z aktualizačného serveru. Od okamihu aktualizácie je počítač
chránený. Limitom reaktívnej ochrany je časové trvanie vyššie uvedených štyroch fáz, kým sa dosiahne ochrana počítača. V súčasnosti trvá tento cyklus v typickom prípade 3 – 4 hodiny, pričom počítač v tomto čase nie je nijako chránený. Riziko reaktívneho prístupu zvyšuje aj známa skutočnosť, že pokiaľ v tomto období dôjde ku prieniku infiltrácie na ešte nechránený počítač, infiltrácia
môže znemožniť aktualizáciu ochranného programu z aktualizačného serveru výrobcu. Výrobcov takýchto programov sú rádovo
desiatky a zablokovanie ich aktualizačných serverov nie je technicky veľmi zložité.
Riziko neprítomnosti ochrany v prvých 3 – 4 hodinách šírenia
infiltrácie dokáže eliminovať iba proaktívna ochrana. Proaktívna
ochrana je založená na automatickej analýze kódu infiltrácie špecializovaným programom. Takáto ochrana nie je absolútna. Možnosť detekovať každú jednotlivú detekciu automatickým systé814
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mom popiera Cohenov teorém2. V súčasnosti majú najúspešnejšie
automatické systémy prekvapivo vysokú účinnosť voči novým a neznámym infiltráciám. Účinnosť týchto programov možno sledovať tak, že sa ku určitému dátumu pozastaví ich aktualizácia a zbierajú sa infiltrácie, ktoré sa vyskytli v období po zastavení aktualizácie. Po uplynutí definovanej doby bez aktualizácie musí program
identifikovať vzorky infiltrácií. V testoch vykonávaných serverom
www.av-comparatives.org dosahujú najúčinnejšie programy viac
ako 60 % detekciu neznámych infiltrácií. [9]
V prípade infiltrácií typu VMBR bude treba ochranu infraštruktúry koncipovať ako kombináciu softvérových a hardvérových riešení.

Infiltrácie a bezpečnostné riziká zvnútra
Pri ochrane pred infiltráciami zohrávajú popri rozličných technických opatreniach chrániacich dôležitú infraštruktúru pred napadnutím zvonku dôležitú úlohu aj opatrenia zamerané smerom dovnútra organizácie. Vo vnútri organizácie predstavuje najväčšie riziko používateľ alebo správca informačného systému.
Bezpečnostné riziká pochádzajúce od používateľa systému možno rozdeliť na chyby spôsobené neznalosťou, nedbalosťou, alebo
nepozornosťou a zámerné cielené útoky voči informačným systémom.
V tejto súvislosti je dôležité predovšetkým jasné stanovanie presných pravidiel používania informačných systémov v rámci organizácie, rozdelenie a presné určenie zodpovednosti za ochranu systémov pred napadnutím. Základnou zásadou je pravidlo minimalizácie možnosti vzniku škôd spôsobených zamestnancom, čo sa realizuje prostredníctvom need-to-know stratégie prístupu k informáciám.
Používateľ predstavuje pre informačný systém riziko, pretože
najmä pokiaľ disponuje určitým stupňom znalostí o systéme môže sa snažiť o jeho modifikáciu. V tejto súvislosti sú najčastejšími
rizikovými aktivitami používateľov snaha o zmenu konfigurácie
a nastavení systému, inštalácie neautorizovaného softvéru, ako aj
zneužívanie informačného systému na aktivity nesúvisiace s pracovnou náplňou (napaľovanie, sťahovanie hudby z internetu a podobne). Takéto aktivity používateľa môžu so sebou niesť nielen
bezpečnostné, ale aj právne riziká pre organizáciu.
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IT incidenty v Slovenskej republike
V nedávnom období sa v SR odohralo niekoľko incidentov, ktoré
poukazujú na nevyhnutnosť zvládnutia ochrany informačných systémov proti útokom zvonku aj zvnútra. Klasickým príkladom
útoku zvonku bol prípad preniknutia hackerov do počítačových
systémov Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v apríli 2006.
Útok, resp. únik informácií z vnútra organizácie je možno demonštrovať na úniku databáz zákazníkov slovenských mobilných operátorov. Tieto dva incidenty si zaslúžia pre svoj unikátny charakter
podrobnejšiu analýzu.

Heslo nbusr123
V apríli 2006 došlo ku prieniku doteraz neznámych hackerov do
siete NBÚ. Pri prieniku získali hackeri podľa vlastného vyjadrenie
okolo 20 gigabajtov údajov, vrátene približne 36 000 správ elektronickej pošty zamestnancov NBÚ [22]. Podrobnosti útoku boli
zverejnené na undergroundovom internetovom serveri so zameraním na počítačovú bezpečnosť. Útočníci využili dlhšie známu
bezpečnostnú chybu umožňujúcu spustenie kódu na cieľovom počítači. Samotná chyba bola známa najmenej dva týždne pred útokom. Kľúčom ku prieniku bol účet používateľa „nbusr“ s prideleným heslom „nbusr123“, ktorý umožňoval podľa hackerov prístup k viacerým počítačom a sieťovým prvkom. Hackeri informácie o svojom prieniku a jeho rozsahu dokumentovali zverejnením
viacerých konfiguračných súborov. [14]
V deň, keď bola v denníku SME s celoštátnou pôsobnosťou
zverejnená informácia o prieniku do systémov NBÚ, bolo možné
ešte aj v poobedňajších hodinách pristúpiť na server NBÚ a získať
na diaľku údaje o menách užívateľov, ich adresári /home, a id v systéme. To je veľmi nezvyčajný a netypický spôsob reakcie na bezpečnostný incident. Klasickou reakciou býva skôr vypnutie a/alebo
izolácia postihnutého systému.
Podľa vyjadrenie NBÚ boli napadnuté počítače v zóne public
a DMZ a utajované informácie neunikli [1]. Vzhľadom na predpokladaný rozsah úniku údajov – až 20 gigabajtov je málo pravdepodobné, že sa v rozumnom časovom horizonte podarí presne zistiť, aké informácie unikli. Pritom už len získané správy elektronickej pošty môžu obsahovať zaujímavé informácie. Hackeri však tvrdia, že získali pri prieniku aj interné dokumenty, smernice, nariadenia a databázu. [14]
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V danom prípade ide o neospravedlniteľné zreťazenie ľudských
pochybení. Neošetrenie známej chyby by samo o sebe ešte nemuselo nevyhnutne viesť ku bezpečnostnému incidentu. Nepochopiteľné je však, prečo bolo používateľovi „nbusr“ pridelené heslo
„nbusr123“. Takéto jednoduché heslo je iba minimálne odolné a je
v rozpore s všetkými bezpečnostnými pravidlami. Na počítač, ktorý hackeri napadli ako prvý, sa bolo možné vzdialene prihlásiť z internetu, čo v prípade dobre zabezpečených systémov nebýva možné. Ďalším pochybením bola možnosť získať oprávnenie správcu
systému iba zadaním príkazu „su“ bez vyžiadania akéhokoľvek
hesla. Kombinácia mena používateľa „nbusr“ a hesla „nbusr123“
umožňovala prístup aj na ďalšie počítače, čo je ďalší klasický prípad porušenia bezpečnostných pravidiel. Vzhľadom na to, že podľa dostupných informácií systémy pre NBÚ zabezpečuje externá
spoločnosť [22], možno špekulatívne uvažovať dokonca aj o tom,
že kombinácie mena používateľa a jeho hesla by mohli byť ešte pôvodným nastavením od dodávateľa systému.
Prístup ku napadnutému systému niekoľko hodín po zverejnení incidentu v tlači svedčí aj o určitej nerozhodnosti NBÚ a pravdepodobne aj o neexistencii vopred plánovanej reakcie na bezpečnostný incident takéhoto typu (incident response). Tento incident
prinajmenšom poškodil autoritu NBU v oblasti bezpečnosti, nakoľko hackeri demonštrovali, že boli porušené základné pravidlá
bezpečnosti, ktoré by inštitúcia ako NBÚ mala rešpektovať. Následky tohto incidentu smerom do budúcnosti nie je možné na
základe dostupných informácií odhadnúť.

Únik databáz mobilných operátorov
Pomerne širokej publicity sa dostalo aj úniku databáz oboch slovenských mobilných operátorov. V uniknutých databázach sa nachádzali údaje o telefónnych číslach zákazníkov paušálnych aj predplatených služieb spoločností Eurotel (dnes T-mobile) a Orange.
Podľa vyjadrenia riaditeľa úseku informačných systémov Orange
Ivana Goliana posledné údaje v databáze sú z 9. mája 2002 a tento
dátum sa takmer presne zhoduje s termínom, v ktorom jeho firma
povinne odovzdávala svoje údaje polícii a tajnej službe. Nelegálne
zverejnené zoznamy obsahujú aj telefónne čísla, adresy a niektoré
ďalšie citlivé údaje ústavných činiteľov, politikov, členov manažmentu významných firiem a celebrít. Informácie však môžu ohroziť aj sudcov, členov zásahových jednotiek, vojakov alebo prísluš817
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níkov polície, ktorí pracujú na utajených oddeleniach. Okrem telefónneho čísla obsahujú i súkromné adresy mnohých z nich. Popri
menách a osobných údajoch sa zo zoznamov dá jednoducho zistiť
aj presun telefónneho čísla medzi zákazníkmi, zmena ich bydliska,
alebo to, aká firma ich telefón platí [2]. Z databázy, ktorá unikla,
možno zistiť aj mobilné telefónne čísla, ktoré používa Slovenská
informačná služba [4, 12]. Na základe uniknutých databáz vznikli
programy umožňujúce pohodlné vyhľadávanie v databázach na základe rozličných kritérií.
Vzhľadom na to, že došlo ku úniku databáz oboch mobilných
operátorov, zdroj úniku treba hľadať tam, kde sú obe tieto databázy k dispozícii súčasne. Jedným z možných zdrojov úniku databáz sú bohužiaľ aj bezpečnostné zložky štátu.

Implikácie pre Slovensko
Základný problém v oblasti informačnej bezpečnosti v oblasti verejnej a štátnej správy na Slovensku predstavujú ľudské zdroje. Existujúca legislatíva nedovoľuje kvalitným uchádzačom ponúknuť také
materiálne podmienky, ktoré by čo i len okrajovo mohli konkurovať
možnostiam privátneho sektora. To neumožňuje vo väčšine prípadov získať dostatok kvalitných expertov – okrem prípadu, že motivácia uchádzača je iná ako finančná. Bez podstatnej zmeny legislatívy bude trend úniku perspektívnych kádrov pretrvávať. Určité
riešenie pre oblasť bezpečnosti informačných technológií predstavuje outsourcing, nie je ale univerzálne použiteľným riešením.
Pri únikoch informácií zvnútra je dôležitá minimalizácia možností vedúcich ku neautorizovanému prístupu a súčasne maximalizácia pravdepodobnosti jeho odhalenia. V rámci organizácie musí
byť definovaná bezpečnostná politika. Jej integrálnou a veľmi dôležitou súčasťou je stratégia správy hesiel. V tejto súvislosti treba
upozorniť, že autorizáciu menom a heslom zadávaným z klávesnice nemožno v súčasnosti pokladať za dostatočne bezpečnú. Vhodnou náhradou alebo doplnkom sú napríklad biometrické spôsoby
autorizácie. Informácie by mali byť prístupné iba pre oprávnenú
osobu a v čase, kedy s nimi táto osoba neopracuje, by mali byť vo
forme, ktorá ich aj v prípade úniku robí nečitateľnou (napríklad
šifrované). V tejto súvislosti je tiež vhodné monitorovanie aktivít
na koncových staniciach.
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V pri ochrane pred útokmi zvonku zohráva dôležitú úlohu pravidelná aktualizácia operačného systému spojená s aplikovaním
opráv riešiacich známe bezpečnostné chyby. Táto starostlivosť je
dôležitá aj v prípade aplikačného programového vybavenia. Pred
útokmi zvonka treba systémy chrániť v maximálnej možnej miere
nasadením a správnym prevádzkovaním kombinovaného hardvérového a softvérového riešenia bezpečnosti. Tu treba pritom klásť
dôraz na používanie takých riešení, ktoré umožňujú proaktívny prístup. Jedine pri takomto spôsobe ochrany je možné počítať s určitým stupňom obmedzenia následkov útokov typu Warhol worm.
Napriek všetkým vyššie uvedeným aktivitám nie je možné úplne vylúčiť narušenie bezpečnosti. V takom prípade musí byť vopred definovaný postup, akým sa incident bude riešiť, vrátene prípadného styku s médiami a verejnosťou.
ZDROJE
[1] Anonym: Úrad tvrdí, že ak sa útok zopakuje, zasiahnu, SME, 26. apríla
2006.
[2] Anonym: Došlo k úniku dát mobilných operátorov, Korzár, 8. marca 2004,
http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=8.3.2004/43204O,
29. 5. 2006.
[3] Anonym: Female virus-writer, Gigabyte, arrested in Belgium, Sophos comments, http://www.sophos.com/pressoffice/news/articles/2004/02/va_gigabyte.html, 29. 5. 2006.
[4] Anonym: Hackeri: Zamestnanci majú prístup k informáciám a nízku morálku, SME, 8. marca 2004, http://www.info211.sk/media.php?p=773&more=1, 29. 5. 2006.
[5] Anonym: Lenovo Says US Measures Are Unfair, China Daily, 24. 5. 2006,
http://en.chinabroadcast.cn/2946/2006/05/24/48@93891.htm, 29. 5. 2006.
[6] Anonym: Secret data on reactor inspections leaked to Internet, The Japan
Times, 24. jún 2005, http://search.japantimes.co.jp/member/member.html?nn20050624a5.htm, 29. 5. 2006.
[7] Anonym: The SASSER Event: History and Implications, Trend Micro, June
2004, http://www.virtual.com/whitepapers/TrendMicro_The_Sasser_Event_wp.pdf , 29. 5. 2006.
[8] Biever, Celeste: How zombie networks fuel cybercrime, http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6616, 29. 5. 2006.
[9] Clementi, Andreas: Anti-Virus Comparative No. 8. Proactive/retrospective
test, http://www.av-comparatives.org/seiten/ergebnisse/report08.pdf, 29. 5.
2006.
[10] Colleen, Shannon – Moore, David: The Spread of the Witty Worm, IEEE
Security & Privacy, vol. 2, no. 4, July/August 2004, s. 46 – 50.
[11] Gordon, Sarah: The Generic Virus Writer. Proceedings, Fourth International
Virus Bulletin Conference. Jersey, U.K. September 1994, http://www.research.ibm.com/antivirus/SciPapers/Gordon/GenericVirusWriter.html, 29.
5. 2005.

819

1

III. KAPITOLA – Informačná bezpečnosť z hľadiska počítačových infiltrácií

[12] Hysteria crew: Databazy telefonnych cisiel, Prielom č. 22, http://www.hysteria.sk/prielom/22/#5, 29. 5. 2006.
[13] Chubu Electric Power Co., Inc.: Leakage of technical information concerning
thermal power plant, Tlačová správa z 31. januára 2006, http://www.chuden.co.jp/english/corporate/press2005/0131_2.html , 29. 5. 2006.
[14] judash: Narodny Bezpecnostny Urad pwn3d, http://blackhole.sk/node/442,
29. 5. 2006.
[15] King, Samuel T. – Chen, Peter M. – Wang, Yi-Min – Verbowski, Chad –
Wang, Helen J. – Lorch, Jacob R.: SubVirt: Implementing malware with
virtual machines, http://vx.netlux.org/lib/pdf/SubVirt%3A%20Implementing%20malware%20with%20virtual%20machines.pdf., 29. 5. 2006.
[16] Kováč, Peter: História počítačových vírusov a červov, PC Revue, č. 9 (2004),
s. 16 – 18.
[17] Lapell, Jennifer: Can Viruses Be Detected? http://www.securityfocus.com/infocus/1267, 29. 5. 2006.
[18] Lemoss, Robert: Researcher: Sony BMG „rootkit“ still widespread, http://www.securityfocus.com/news/11369, 29. 5. 2006.
[19] Lemoss, Robert: Witty worm flaws reveal source, initial targets, http://www.securityfocus.com/news/11185, 29. 5. 2006.
[20] Messmer, Ellen: Navy Marine Corps Intranet hit by Welchia worm,
NewtworkWorld.com, 19. marca 2003. http://www.networkworld.com/news/2003/0819navy.html, 29. 5. 2006.
[21] Naraine, Ryan: Massive DDoS Attack Hit DNS Root Servers, http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/1486981, 29. 5. 2006.
[22] Pavel, Marián – Žemlová, Monika: Hackeri prenikli do počítačov NBÚ,
SME, 26. apríla 2004, http://www.sme.sk/c/2691298/Hackeri-prenikli-dopocitacov-NBU.html, 29. 5. 2006.
[23] Poulsen, Kevin: Slammer worm crashed Ohio nuke plant network,
SecurityFocus.com, 2003, http://www.securityfocus.com/news/6767, 29. 5.
2006.
[24] Rossinovich, Mark: Sony, Rootkits and Digital Rights Management Gone Too
Far, http://www.sysinternals.com/blog/2005/10/sony-rootkits-and-digitalrights.html, 29. 5. 2006.
[25] Sanders, Tom: Botnet operation controlled 1.5m PCs, http://www.vnunet.com/vnunet/news/2144375/botnet-operation-ruled-million, 29. 5. 2006.
[26] Weawer, Nicholas C: Warhol Worms: The Potential for Very Fast Internet
Plagues, http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/worms/warhol-worm.htm, 29. 5. 2006.
[27] Weaver, Nicholas – Paxson, Vern: A Worst Case Worm, http://www.icir.org/vern/papers/worst-case-worm.WEIS04.pdf, 29. 5. 2006.

820

O autoroch

a1

PhDr. Mária ADAMCOVÁ, PhD. (1956)
Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Dlhú dobu pôsobila ako pedagogička na Technickej univerzite vo Zvolene. Od vzniku Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici pôsobí na tejto škole na katedre politológie.
Dlhé roky sa venuje teoretickej činnosti problematiky teórií politických systémov
a moderných teórií demokracie. V poslednom čase sa zaoberá najnovšími teóriami
tranzície vrátane transformácie v SR. Zúčastňuje sa rôznych konferencií s týmto zameraním. Publikuje v „Politických vedách“ a jej najnovšia práca je „Verejná politika“,
ktorá vyšla v roku 2006 na FPVMV UMB. Dňom 1. 7. 2006 je ako odborník zaradená
na katedru verejnej správy a verejnej politiky.
PhDr. Peter BÁTOR (1977)
Je absolvent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia – magisterské štúdium (2000) a postgraduálne štúdium (2003). Od roku 2000 pôsobí na Ministerstve obrany Slovenskej
republiky na rôznych pozíciách, v súčasnosti na pozícii zástupcu riaditeľa odboru
medzinárodného krízového manažmentu a verifikácie. Od roku 2004 je zakladateľom
a predsedom Fóra pre medzinárodnú politiku – http://www.mepoforum.sk. Hlavným
zameraním autora je bezpečnostná politika, predovšetkým ozbrojené konflikty a ich
riešenie.
Ing. Peter BREZÁNI (1978)
Vyštudoval Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
V roku 2001 absolvoval študijný pobyt na Sejong University of Korea v Soule v rámci programu Asian Studies, počas ktorého sa venoval problematike vzťahov v severovýchodnej Ázii. Od roku 2002 do 2003 pôsobil ako analytik v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií. Od roku 2003 pracuje vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o., kde sa vo svojom výskume venuje problematike regiónu severovýchodnej Ázie a rozvojovej pomoci. Od septembra 2003 do februára
2004 pracoval ako šéfredaktor časopisu Listy SFPA, neskôr sa stal šéfredaktorm časopisu Medzinárodné otázky. Od roku 2006 je koeditorom časopisu International Issues
& Slovak Foreign Policy Affairs a editorom Ročenky zahraničnej politiky SR.
Ing. Daneš BRZICA, PhD. (1962)
Samostatný vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV. V minulosti pôsobil ako
ekonomický poradca predsedu vlády SR a neskôr ako člen Komisie pre kapitálový trh
pri Ministerstve financií SR. Prednášal ekonómiu na Univerzite Komenského v Bratislave a pôsobil ako koordinátor predmetov ekonómia a financie na Škole verejnej
správy, Academia Istropolitana. PhD. zo všeobecnej ekonomickej teórie získal na EÚ
SAV. Pôsobil ako podpredseda vedeckej rady ÚSSE SAV a člen redakčnej rady časopisu Medzinárodné otázky. V súčasnosti je členom vedeckej rady EÚ SAV a Prognostického ústavu SAV a členom výkonnej a redakčnej rady Ekonomického časopisu.

821

a1

O autoroch

Bol menovaný ministrom školstva SR a predsedom SAV za člena komisie VEGA pre
spoločenské a ekonomické vedy. Výskum sa sústreďuje v rámci ekonómie a medzinárodnej politickej ekonómie na problematiku správy korporácie, technologického
rozvoja a inovácií, budovania inštitúcií v tranzitívnych krajinách a ekonomických otázok bezpečnosti a globalizácie. Prednášal a zúčastnil sa na rôznych seminároch, konferenciách a projektoch doma a v zahraničí. Absolvoval štúdijné pobyty napr. v Grécku, Švédsku (2000, 2001, 2002), Číne, Veľkej Británii, Rakúsku či Luxembursku. Autor
a spoluautor viacerých publikácií a článkov, napr. Katzenstein, P. J. (Ed.): Tamed Power:
Germany in Europe (Ithaca: Cornell University Press, 1997) a Katzenstein, P. J. (Ed.):
Mitteleuropa: Between Europe and Germany, (Berghahn Books, 1997).
∼

Rodrigo BUGUENO DROGUETT (1971)
Vyštudoval históriu (1999) a politickú vedu (2000) na Pontificia Universidad Católica de
Chile v Santiagu de Chile. Tri roky pracoval ako vedecký pracovník v Centro de Estudios
de la Realidad Contemporánea, ktoré sa zaoberá výskumom verejnej mienky s dôrazom na
politický vývoj a ekonomické zmeny. Pôsobil ako výskumník pre prof. Carlosa Huneeusa pri písaní jeho knihy „Pinochetov režim“. V súčasnosti je doktorandom na Fakulte
politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je analytikom Euroatlantického centra a členom RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América latina). Venuje sa komparácii politických strán, etnickým konfliktom v Chile, medzinárodným vzťahom v Latinskej Amerike a otázkam bezpečnosti a obrany.
Ing. Richard CELDER (1976)
Vyštudoval v rokoch 1996 – 2001 Fakultu medzinárodných vzťahov Štátnej univerzity v St. Peterburgu a fakultu ekonomiky a manažmentu Štátnej technickej univerzity
v St. Peterburgu. V rokoch 2002 – 2003 pracoval v sfére obchodu a marketingu vo firme FTC a. s. na pozícii „špecialista pre rozvoj zahraničného obchodu“. V rokoch 2004
– 2006 pôsobil na Migračnom úrade MV SR ako decision-maker v Dublinskom stredisku. Od roku 2006 pracuje na oddelení obrannej politiky SEOPMVL MO SR. Je
externým prispievateľom informačno-analytickej spoločnosti Pylon Intelligence.
PhDr. Michal DOBRÍK (1975)
Vyštudoval Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja
Bela (FPVaMV UMB) v Banskej Bystrici v odbore politológia. V roku 2003 ukončil
rigorózne konanie (PhDr.) v odbore medzinárodné vzťahy. V súčasnosti je externým
doktorandom na FPVaMV UMB v odbore medzinárodné vzťahy. V minulosti pracoval ako vedecko-výskumný pracovník Centra pre výskum medzinárodných vzťahov
FPVaMV UMB. Od roku 2005 je vedecko-výskumným pracovníkom Ústavu vedy
a výskumu UMB v Banskej Bystrici. Venuje sa problematike bezpečnostnej politiky.
Mgr. Daniel DOM (1977)
V období 1997 – 2002 vyštudoval politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Počas rokov 2003 až 2005 pracoval v oblasti medzinárodnej spolupráce a finančných prostriedkov európskych spoločenstiev
na Štatistickom úrade SR. Od roku 2006 pôsobí na oddelení bezpečnostných a obranných štúdií SEOPMVL MO SR, kde sa zaoberá aktivitami SR v rámci BR OSN a iberoamerickým prostredím.
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Bc. Boris ECKER (1983)
Študuje medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od apríla 2006 je prezidentom mimovládnej organizácie Euroatlantické centrum. V rámci analytickej a publikačnej činnosti sa venuje problematike transatlantických vzťahov a Spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politike Európskej únie.
pplk. Ing. Miroslav FÁZIK (1963)
Vyštudoval Vysokú vojenskú školu pozemného vojska vo Vyškove (1987). Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil vo veliteľských a štábnych funkciách na rôznych
stupňoch. Niekoľkokrát bol vyslaný na plnenie úloh v zahraničných misiách, v roku
1997 misia UNTAES v bývalej Juhoslávii, v rokoch 2000 – 2002 misia UNMEE
v Etiópii a Eritrei. V súčasnej dobe vykonáva funkciu Náčelník oddelenia riadenia
operácii a misií v zahraničí Centra riadenia operácii GŠ OS SR v Bratislave.
Tomáš GRUCHALÁK (1985)
Študuje na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v odbore politológia. Už dlhšie sa snaží aktívne venovať problematike Blízkeho
východu, konkrétne palestínsko-izraelskému konfliktu. Zatiaľ sa tejto problematike
venoval hlavne v ročníkových a seminárnych prácach, ktoré si získali vysoko pozitívne
hodnotenie v rámci fakulty. Okrem toho sa venuje aj ďalším konfliktným regiónom
sveta. Popri štúdiu pôsobí ako člen (prispievateľ a analytik) spoločnosti Pylon Intelligence, kde monitoruje región Blízkeho východu.
Mgr. Alexander HERSI (1978)
Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2002 – 2003 bol poradcom
poslanca NR SR, podpredsedu PZ RE, pozorovateľa v EP a člena Národného konventu o európskej budúcnosti SR so zameraním na otázky integrácie SR do EÚ,
reformy EÚ a prípravy Zmluvy o Ústave pre Európu. Venoval sa publicistickej činnosti v oblasti bezpečnosti a medzinárodných vzťahov. V roku 2005 pôsobil v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií MO SR. Od roku 2006 je vedúcim oddelenia bezpečnostných a obranných štúdií OdBOP SEOPMVL MO SR. Venuje sa energetickej bezpečnosti a implikáciám pre bezpečnostnú a obrannú politiku krajín strednej a východnej Európy.
Ing. Karel HIRMAN (1970)
Vyštudoval ťažbu a prepravu ropy a zemného plynu na Moskovskom institute nefti i gaza
a na Baníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Pôsobil ako redaktor a spravodajca Českej tlačovej kancelárie, Rádia Slobodná Európa a týždenníka Trend. Pracoval
ako špecialista pre vonkajšie vzťahy v Slovenskom plynárenskom priemysle a ako obchodný manažér. Je členom predstavenstva Teplárne Košice. Ako analytik so zameraním na energetiku a postsovietsky priestor bol autorom alebo spoluautorom viacerých
publikácií vydaných Spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Inštitútom pre verejné
otázky.
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Dr. Jozef HUDEC (1965)
Absolvoval štúdium politológie na FF UK v Prahe, je predsedom správnej rady Nadácie Aigyptos a členom občianskeho združenia Pro Oriente. Pôsobí v štátnych službách
v regióne Blízkeho východu. Je autorom turistického sprievodcu Egypt (Olympia,
Praha, 2002).
Katarína CHEBEŇOVÁ (1985)
V roku 2006 ukončila bakalárske štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied
UK v odbore Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy. Počas semestrálneho štúdia na
University of Leicester sa venovala najmä vzťahom medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi a otázkam globálnej spravodlivosti. V tejto oblasti absolvovala aj stáž na Odbore rozvojovej pomoci MZV SR a planuje sa jej venovať aj počas magisterského štúdia. V rokoch 2001 a 2002 sa ako delegátka i organizátorka (chargé d'affaires a tlačová
hovorkyňa) zúčastnila modelových zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Venuje sa
tiež publicistickej činnosti.
Jozef KLAVEC, PhD. (1949)
Vyučuje na katedre politológie FF UK v Bratislave medzinárodné vzťahy a v ich rámci
sa zaoberá dejinami svetovej politiky, Blízkym východom v systéme medzinárodných
vzťahov a terorizmom ako politickým fenoménom. V rokoch 2001 – 2003 pôsobil aj
na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho najvýznamnejšou publikáciou je
„Terorizmus ako politický fenomén“. Napísal tiež niekoľko štúdií, ktoré vyšli prevažne
v rámci rôznych zborníkov.
Mgr. Matúš KORBA (1976)
V roku 1999 absolvoval štúdium na katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti dokončuje externé doktorandské štúdium. Na tejto katedre a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK prednáša na
kurzoch venovaných bezpečnostným štúdiám. V rokoch 1997 – 99 pracoval ako asistent v rámci projektov organizovaných na Slovensku holandským Centre for European
Security Studies (Groningen). V rokoch 2000 – 2001 pracoval ako projektový koordinátor britského výskumného centra Saferworld (Londýn) a pôsobil na pôde Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku. V rokoch 2002 – 2004 pracoval ako Pre-doctoral
Research Fellow na Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe a v roku 2005 pôsobil ako
Visiting Researcher na katedre politológie Lotyšskej univerzity v Rige. Je zakladajúcim
členom Centra bezpečnostných štúdií, ktoré od apríla 2002 funguje ako odborná sekcia Slovenského združenia pre politické vedy. Od roku 2004 koordinuje činnosť redakčnej rady periodika „Bezpečnostné analýzy/Strategické štúdie“.
JUDr. MUDr. Peter KOVÁČ, PhD. (1972)
Autor je zamestnancom spoločnosti ESET spol. s r. o. špecializovanej na oblasť počítačovej bezpečnosti a ochrany pred počítačovými infiltráciami.
Mgr. Viktor KOVAĽOV (1977)
V roku 2001 ukončil štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Štátnej univerzity
v Sankt-Peterburgu. Od marca 2002 do októbra 2005 pracoval v rôznych zložkách
Ministerstva obrany SR. V roku 2003 sa zúčastnil na kurze „Leaders for the 21st century”
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v Marshallovom centre pre výskumy v oblasti bezpečnostnej politiky v GarmischPartenkirchene. V súčasnosti pôsobí ako interný doktorand na Fakulte politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a je prezidentom informačno-analytickej spoločnosti Pylon Intelligence.
Mgr. Nataša KUBÍKOVÁ (1979)
Vyštudovala odbor politológia a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Absolvovala ročný študijný pobyt na Uppsala Universitet
vo Švédsku a pracovala ako stážistka na Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe.
Dlhodobo sa venuje politickým otázkam Blízkeho východu a problematike islámskeho radikalizmu.
Plk. RSDr. Roman LAML (1962)
V roku 1986 ukončil Vojenskú politickú akadémiu v Bratislave. V rokoch 1990 – 1992
absolvoval interné postgraduálne štúdium v odbore filozofia a história na Vysokej
vojenskej pedagogickej škole v Bratislave a v rokoch 1995 – 1997 externé postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1999 absolvoval kurz obranných
a bezpečnostných štúdií v Európskom stredisku pre bezpečnostné štúdia G. C. Marshalla v Garmisch-Partenkirchene a v roku 2005 kurz medzinárodnej a bezpečnostnej
politiky na Národnej univerzite obrany v Pekingu. Od roku 1993 pôsobí v rôznych
funkciách na Ministerstve obrany SR.
PhDr. Jana LASICOVÁ, PhD. (1946)
Vyštudovala filozofiu a politickú ekonómiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Pracovala vo Filozofickom ústave SAV Bratislava, na ONV v Trenčíne na odbore ochrany kultúrneho dedičstva. Od r. 1995 pracuje na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Vyučuje medzinárodné vzťahy a bezpečnostnú politiku. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje bezpečnostným
problémom, etnickým konfliktom, pôsobeniu morálky v medzinárodných vzťahoch
a ľudským právam. Je výkonnou redaktorkou celoštátneho odborného časopisu Politické vedy.
Mgr. Ivan LUKÁŠ (1977)
Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (filozofia-história, 2001). Od
roku 2003 doktorand na Institutě politologických studií Fakulty sociálních věd UK.
Absolvent študijnej stáže na Univerzite v Uppsale, kde skúmal problematiku zbrojných embárg OSN v rámci štokholmského kola riešenia sankcií a embárg. Vo svojich
predošlých publikáciách sa zaoberal ekonomickými sankciami proti apartheidu v Južnej Afrike. Téma dizertačnej práce: Regionálna integrácia na africkom kontinente.
Názov prednáškového kurzu: Understanding contemporary sub-Saharan Africa. Pracuje tiež
v oblasti rozvojových neziskových organizácií orientovaných na Afriku.
Mgr. Ľubomír LUPTÁK (1977)
Vyštudoval históriu a anglický jazyk na FF UCM v Trnave. V období 2004/2005 pôsobil v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdii MO SR. Prednášal na Národnej
akadémii obrany v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2006 pracuje na oddelení obrannej
politiky SEOPMVL MO SR. Je editorom a vedúcim autorského kolektívu Panorámy.
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Vo výskume sa zameriava na spoločenský sektor bezpečnosti a v jeho rámci na náboženský extrémizmus, ideológie a bezpečnostné aspekty demografického vývoja.
Mgr. Marian MAJER (1980)
Vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na katedre
politológie pokračuje ďalej v doktorandskom štúdiu. V rokoch 2002 – 2004 pôsobil
v denníku SME ako redaktor oddelenia zahraničného spravodajstva. Od marca 2004
do konca roku 2005 pôsobil na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií MO SR.
Od roku 2006 pracuje na oddelení obrannej politiky OdBOP SEOPMVL MO SR.
Zaoberá sa bezpečnostno-politickým vývojom Afganistanu a južnej Ázie a reformou
obranného sektora štátu.
Doc. Karol MURDZA, PhD., pplk. v. v. (1958)
Je vysokoškolský učiteľ, docent bezpečnostných služieb a filozofie doktor v odbore
sociológia. V roku 1993 obhájil dizertačnú prácu zo sociológie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2005 habilitoval v odbore bezpečnostné služby na Akadémii PZ v Bratislave. V minulosti pracoval ako vojak z povolania na
viacerých vedecko-výskumných a analytických pracoviskách v Armáde SR a neskôr
ako vedecko-pedagogický pracovník na Akadémii PZ v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre spoločenskovedných disciplín Akadémie PZ v Bratislave.
Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa zaoberá predovšetkým sociologickými problémami bezpečnosti, organizovaného zločinu, aplikovanou sociológiou pre vysokoškolské študijné programy bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku a bezpečnostnoprávnych služieb vo verejnej správe.
Mgr. Lucia NAJŠLOVÁ (1980)
Je od roku 2004 šéfredaktorkou dvojmesačníka o medzinárodných vzťahoch, bezpečnosti a ekonomike Zahraničná politika (do r. 2004 Listy SFPA) a analytička RC SFPA.
Venuje sa Turecku a Cypru. Je absolventkou FF UK v Bratislave, kde v roku 2005
ukončila magisterské štúdium v odbore politológia. V rokoch 2002 – 2003 absolvovala
ako Open Society Institute Fellow študijný pobyt na Fulbright College of Arts and
Sciences na University of Arkansas. V minulosti pôsobila v Slovenskom rozhlase
(2000 – 2002) a na Úrade vlády SR (2003 – 2004).
Plk. Pavel NEČAS, PhD. (1959)
Pôsobí ako fakultný poradca NATO Defense College v Ríme. Počas svojej kariéry
zastával viaceré funkcie vo vzdelávacích a výcvikových zariadeniach vzdušných síl
a v oblasti výskumu a vývoja. Od roku 1999 pracoval ako programový manažér pre
výcvikové a simulačné systémy. Je hlavným autorom Koncepcie ozbrojených síl SR
v oblasti výcviku, simulácie a modelovania. Zameriava sa na politicko-vojenské otázky
v oblasti obrannej a bezpečnostnej politiky, medzinárodných vzťahov a medzinárodných bezpečnostných štúdií. Jeho výskumy boli publikované v renomovaných odborných časopisoch na celom svete.
Ing. Mgr. Elemír NEČEJ, pplk. v. v. (1947)
Vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
(1974). V roku 1994 ukončil štúdium na Vysokej vojenskej pedagogickej škole, odbor
vojenská psychológia a pedagogika. V rokoch 1997 – 1999 absolvoval špecializačné
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postgraduálne štúdium „Európska integrácia a Európska únia“ na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Ako profesionálny vojak pôsobil v rokoch
1971 – 1997 v útvaroch bývalej 14. tankovej divízie, vo Vojenskom leteckom učilišti
a Vojenskom úrade finančného zabezpečenia v Prešove. V rokoch 1997 – 1999 pracoval v Stredisku strategických štúdií Ministerstva obrany SR, v rokoch 1999 – 2002
pôsobil ako vojak, od roku 2001 civilný zamestnanec na sekcii obranného plánovania
a manažmentu zdrojov. V roku 2003 pôsobil v regrutačnom stredisku v Prešove
a v rokoch 2004 – 2005 na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií. V súčasnosti
je externým spolupracovníkom CENAA. Venuje sa Balkánu a bezpečnostným a obranným stratégiám.
Plk. Jaroslav NIŽŇANSKÝ, PhD. (1955)
Pôsobí ako riaditeľ odboru J1 na GŠ OS SR. Má bohaté skúsenosti v oblasti styku
s verejnosťou a médiami, informačného boja, vojenskej komunikácie a protiteroristických operácií. Je autorom mnohých domácich aj zahraničných publikácií. Pôsobil
v rôznych funkciách v rámci vojenských štruktúr zastrešujúcich styk s verejnosťou.
Pracoval ako riaditeľ Vojenskej informačnej a tlačovej agentúry. Je absolvent Karlovej
univerzity v Prahe. Získal titul Master of Arts v oblasti vzťahov s verejnosťou a médiami a doktorát v oblasti operačného plánovania vzdušných bojových operácií. Jeho výskumy boli publikované v renomovaných odborných časopisoch na celom svete.
Andrej NOSKO, M. A. (1981)
Postgraduálne štúdium so zameraním na medzinárodnú politickú ekonómiu a teórie
bezpečnosti absolvoval na katedre Medzinárodných vzťahov a európskych štúdií, Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Bakalárske štúdium absolvoval na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Absolvoval Robinson-Martin Security Scholars
Program na Pražskom inštitúte bezpečnostných štúdií a ročný študijný pobyt vo Švédsku na Uppsala Universitet. Primárne sa venuje teoretickým aspektom bezpečnosti (obzvlášť tzv. kodanskej škole), a bezpečnostným aspektom politickej ekonómie – najmä
v oblasti energetiky a priamych zahraničných investícií. Parciálne sa zaoberá bezpečnostnými aspektmi regionálnej spolupráce, identity a občianskej spoločnosti.
PhDr. Róbert ONDREJCSÁK (1977)
Vyštudoval politológiu, históriu a filozofiu. Titul PhDr. získal na Fakulte politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Bol riaditeľom Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií MO SR (IBOŠ), v súčasnosti pôsobí ako zástupca
veľvyslanca na veľvyslanectve SR v Maďarsku. Pracoval aj ako poradca podpredsedu
Národnej rady SR pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ako analytik Slovenského
centra pre strategické štúdie, ako aj na SEOPMV MO SR. Bol spoluzakladateľom
a iniciátorom projektu Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia a pôsobí ako
editor. Je členom redakčnej rady odborného časopisu „Strategické štúdie“. Pravidelne
publikuje v odborných časopisoch a je autorom alebo spoluautorom viacerých publikácií. Dlhodobo sa špecializuje na zahraničné a bezpečnostné politiky najväčších členských štátov NATO a EÚ, na strednú Európu a veľmocenské vzťahy v Ázii.
Mgr. Dalibor PAVOLKA (1979)
Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Počas rokov 2002 –
2004 pracoval na Tlačovom a informačnom odbore Úradu vlády SR. V období 2004
– 2005 pôsobil v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdii MO SR. Od roku 2006
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pôsobí na oddelení bezpečnostných a obranných štúdií SEOPMVL MO SR. Vo svojom výskume sa venuje regiónu Stredného východu a fenoménu terorizmu.
PhDr. Ivo SAMSON, PhD. (1955)
Vyštudoval históriu na FF UJEP v Brne (1982) a politológiu na Univerzite Justusa
Liebiga v Nemecku (PhD. 1997). Od r. 1998 pracuje vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave. Zapodieva sa bezpečnostnou
politikou.
Dagmar ŠKAMLOVÁ, M. A. (1978)
Vyštudovala politológiu na University of Regina. Pôsobí na oddelení bezpečnostných
a obranných štúdií OdBOP SEOPMVL MO SR. Zaoberá sa problematikou reformy
bezpečnostného sektora a bezpečnostným vývojom subsaharskej Afriky.
Dr. Getnet TAMENE (1960)
Vyštudoval pedagogiku v Etiópii, žurnalistiku a medzinárodné vzťahy na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave a na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB v Banskej Bystrici. Absolvoval krátke študijné a výskumné pobyty v Nemecku,
Anglicku a USA. Počas rokov 1995 – 1997 pracoval ako výskumný pracovník Kabinetu orientalistiky a afrikanistiky SAV v oblasti afrikanistiky. Od roku 1998 pôsobí ako
lektor medzinárodných vzťahov, medzinárodnej politiky, medzinárodného práva a afrikanistiky na rôznych vysokých školách, vrátane UMB v Banskej Bystrici, TU a UCM
v Trnave a Vysokej školy manažmentu/City University v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje subsaharskej Afrike, ako aj súčasným problémom medzinárodných vzťahov, najmä v súvislosti s EÚ a USA.
Plk. Ing. Vladimír TARASOVIČ (1955)
Vyštudoval vysokú vojenskú leteckú školu SNP v Košiciach (1978). V roku 1995 absolvoval štúdium na College of Strategic Studies and Defense Economics, George C. Marshall
European Center for Security Studies v Garmisch-Partenkirchene. V roku 1998 absolvoval
ročné štúdium na Národnej akadémii obrany vo Viedni. Pôsobil v rôznych funkciách
na Vojenskom leteckom učilišti v Prešove, na Veliteľstve letectva Armády SR v Trenčíne a od roku 1994 v rôznych zložkách Ministerstva obrany SR – v Stredisku strategických štúdií, na sekciách obrannej politiky a obranného plánovania. Na Inštitúte obrany a bezpečnosti, resp. Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií pôsobil od roku
2001, od roku 2004 ako zástupca riaditeľa, v r. 2005 ako zastupujúci riaditeľ. Bol
vedúcim autorského kolektívu prvých dvoch ročníkov Panorámy a pôsobí ako jej editor. Je autorom a spoluautorom publikácií, štúdií, statí a odborných článkov so zameraním na otázky bezpečnosti, asymetrie vo vojenstve, vojnu v Iraku a Stredný východ,
reformu bezpečnostného sektora. Je editorom a co-editorom zborníkov z konferencií
a seminárov organizovaných SSŠ, IOB a IBOŠ. V súčasnosti pôsobí v CENAA.
Doc. PhDr. Peter TEREM, PhD. (1970)
Univerzitné vzdelanie ukončil v roku 1993 na Fakulte humanitných a prírodných vied
UMB v Banskej Bystrici. Od roku 1996 pôsobí na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Obhajobou dizertačnej práce v júni 2003 úspešne ukončil
doktorandské štúdium (PhD.) v odbore medzinárodné vzťahy. Od 1. 1. 2006 získava
titul „docent“ v odbore medzinárodné vzťahy. Vyučuje predmety politická geografia,
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politická geografia makroregiónov sveta, politická geografia SR a synergetika. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na problémy energetického sektora, energetickú a environmentálnu bezpečnosť, na bezpečnostné hrozby vyplývajúce zo šírenia
zbraní hromadného ničenia, v rámci politickej geografie makroregiónov sveta na regionálne konflikty, v rámci politickej geografie na procesy globalizácie, integrácie a úlohu
a postavenie regionálnych mocností. V súčasnosti pôsobí ako vedúci katedry svetovej
politiky a ako prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Michal TRNÍK, M. A. (1982)
Postgraduálne štúdium so zameraním na medzinárodnú politickú ekonómiu a teóriu
zahraničnej politiky absolvoval na katedre Medzinárodných vzťahov a európskych
štúdií (IRES) Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Bakalárske štúdium politológie
a medzinárodných vzťahov absolvoval na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej
v Prahe. V USA absolvoval štúdium amerického politického systému v rámci programu Capital Semester na Georgetown University vo Washingtone DC. Medzi hlavné
predmety jeho záujmu patrí teória analýzy zahraničnej politiky, zahraničná politika
USA a oblasť priamych zahraničných investícií v strednej a východnej Európe.
Tomáš VALÁŠEK, M. A. (1972)
Študoval na University of Georgia (Bachelor’s Degree) a George Washington University (Master
Degree). Je členom International Institute for Strategic Studies. Pôsobil ako analytik pre obrannú a zahraničnú politiku pre českú BBC a ako riaditeľ Center for Defense Information,
Washington, DC. Je editorom a spoluautorom „The ‘Easternization’ of Europe’s Security
Policy“ (IVO-CDI, október 2004), publikoval o. i. v Wall Street Journal, Jane’s Defence
Weekly, World Policy Journal. V súčasnosti je riaditeľom odboru bezpečnostnej a obrannej politiky SEOPMVL MO SR.
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Mgr. Abdulwahab AL-SBENATY (1972) sa podieľal na fungovaní Združenia priateľov islámskej literatúry. Je autorom niekoľkých publikácii o isláme v slovenskom
jazyku.
Ing. Jamil AL-SBENATY (1976) pôsobí v Nadácii Pontis ako programový koordinátor pre iracký projekt. Zaoberá sa problematikou Iraku a Blízkeho východu.
Mgr. Emanuel BEŠKA (1979) v období 2002 – 2006 pôsobil ako interný doktorand
na katedre klasickej a semitskej filológie FiF UK v Bratislave. Je arabista a absolvoval
štipendijný pobyt na Georg Eckert Institut v Braunschweigu.
Mgr. Radoslava BRHLÍKOVÁ, PhD. (1972) pôsobí na katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre. Zaoberá sa problematikou európskej integrácie, Európskou úniou a NATO.
Mgr. Silvia CIBÁKOVÁ (1980) vyštudovala FPVMV UMB v Banskej Bystrici. Pracuje ako odborný referent skupiny mierových operácií Inštitútu strategických štúdií Centra
kariérneho rozvoja Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom
Mikuláši. Zaoberá sa medzinárodnými vzťahmi a medzinárodnými organizáciami.
PhDr. Peter ČAJKA, PhD. (1976) pracuje ako odborný asistent katedry svetovej politiky na FPVMV UMB v Banskej Bystrici. Jeho zameraním je politická geografia vybraných makroregiónov sveta, socioekonomická geografia, regionalistika a regionálna
politika.
RSDr. Ľubomír ČECH, CSc. (1955) pracuje ako odborný referent skupiny mierových operácií Inštitútu strategických štúdií Centra kariérneho rozvoja Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši. Zaoberá sa medzinárodnými vzťahmi, bezpečnostnou problematikou, krízovým manažmentom a medzinárodným a vojnovým právom.
Mgr. Jaroslav DROBNÝ (1974) je absolvent štúdia arabský jazyk – história FiF UK
Bratislava. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý publicista a člen prípravného výboru Inštitútu pre blízkovýchodné štúdiá. Zaoberá sa arabským a islámskym stredovekom,
teóriou islámskeho štátu a politického islámu, šíitskym hnutím a arabským kresťanstvom.
PhDr. Michal DUBEŇ (1978) pôsobí ako vedúci manažmentu portfólia v obchodnej spoločnosti. Dlhodobo sa zaoberá problematikou integračných procesov v Afrike.
Mgr. Martin DUCHO (1974) vyštudoval Fakultu manažmentu UK Bratislava, odbory strategický manažment a bankovníctvo a poisťovníctvo. V súčasnosti pracuje ako
systémový špecialista v telekomunikačnej firme.
Mgr. Libor FRANK (1975) pracuje ako vedúci skupiny politických a sociálních studií
Ústavu strategických studií University obrany v Brne. Zaoberá sa predovšetkým oblasťou predikcie bezpečnostného prostredia a analýzou bezpečnostných rizík.
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Pplk. Ing. Andrej GÁFRIK (1954) od roku 1999 je členom Európskej asociácie vojenskej tlače. Venuje sa otázkam vedecko-technického rozvoja vo vojenstve, problematike zbraní hromadného ničenia, vojenských stratégií a špecializácii ozbrojených
síl SR.
Plk. gšt. (v z.) Ing. Vlastimil GALATÍK, CSc. (1956) pracuje ako vedecký pracovník Ústavu strategických studií University obrany v Brne. Zaoberá sa teóriou umenia
vojenstva, vojenskou stratégiou a operačným umením.
Mgr. Radovan GEIST (1978) je šéfredaktorom internetového portálu EurActiv.sk
a šéfredaktorom týždenníka Slovo. Venuje sa teórii medzinárodných vzťahov a teórii
politiky so zameraním na južnú Áziu. V rokoch 2001 – 2002 absolvoval výskumný
študijný pobyt na Univerzite Džaváharlála Nehrúa v Dillí (India).
Souheil GHANNAM (1964) pôsobí ako masmediálny poradca veľvyslanectva Štátu
Palestína. Venuje sa problematike Blízkeho východu.
PhDr. Malvína HLADKÁ (1978) pracuje ako odborná asistentka Inštitútu politologických štúdií Fakulty sociálních věd University Karlovy v Prahe. Predmetom jej štúdia sú integračné tendencie v regióne Latinskej Ameriky.
Ing. Ján HOMOLA, PhD. (1947) pracuje ako odborný referent skupiny vojenskej
stratégie a operačného umenia Inštitútu strategických štúdií Centra kariérneho rozvoja
Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši. Zaoberá
sa vojenskou históriou a problematikou vojenskej stratégie a operačného umenia.
Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. (1952) pracuje ako vedúci skupiny štúdií vojenstva
a vojenského umenia Ústavu strategických studií University obrany v Brne.
Dipl. Ing. Róbert HRITZ (1980) V súčasnosti pôsobí vo firme PIAG ako programový analytik pre oblasť informačných technológií.
Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. (1951) je riaditeľom Ústavu strategických studií
University obrany v Brne. Venuje sa strategickým štúdiám bezpečnosti a obrany štátu,
vojenským aspektom bezpečnosti, bezpečnostnej politiky a bezpečnostného systému.
Plk. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD. je absolventom Kurzu národnej bezpečnosti Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši.
PhDr. Mária KOČNEROVÁ (1977) pôsobí na katedre politológie a európskych
štúdií FF UKF v Nitre. Zaoberá sa problematikou medzinárodných vzťahov a diplomacie s dôrazom na ľudské práva, medzinárodné organizácie a bezpečnostné vzťahy
medzi EÚ a NATO.
Mgr. Attila KOVÁCS, PhD. je islámológ a religionista, pôsobí na katedre porovnávacej religionistiky FiF UK.
Ing. Antonín KRÁSNÝ, CSc., plk. v z., (1950) je pracovníkom Ústavu strategických
studií University obrany v Brne a zaoberá sa problematikou vojenstva. Publikuje vo
vojenských odborných časopisoch.
Doc. PhDr. Svetozár KRNO, CSc. (1955) pracuje ako docent politológie na katedre
politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre.
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PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD. (1977) pracuje na SEOPMVL MO SR. Venuje
sa európskej bezpečnostnej a obrannej politike, medzinárodnej bezpečnosti a medzinárodným vzťahom.
PhDr. Milan LABUZÍK, CSc. (1947) pracuje ako vedúci skupiny mierových operácií Inštitútu strategických štúdií Centra kariérneho rozvoja Národnej akadémie obrany
maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši. Zaoberá sa bezpečnostnou a obrannou politikou, vojenskými operáciami nevojnového charakteru a medzinárodnými
vzťahmi.
Ing. Ľubomír LÚČAN (1976) je absolvent Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie práva na PF UK v Bratislave. Pracuje vo firme Sky Europe Airlines ako planning manager.
Ing. Ján MARTINKO (1946) pracuje ako odborný referent skupiny vojenskej stratégie a operačného umenia Inštitútu strategických štúdií Centra kariérneho rozvoja
Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši. Zaoberá
sa otázkami vojenskej stratégie a operačného umenia. Má dlhoročné skúsenosti z výkonu funkcií na taktickej a operačnej úrovni.
Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD. (1970) je vedeckým pracovníkom Ústavu politických
vied SAV a predsedom Spoločnosti pre strednú a východnú Európu. Zaoberá sa politickými a bezpečnostnými vzťahmi v regióne strednej a východnej Európy a zahraničnou politikou SR.
Ing. Ľubomír MIČEK, PhD. pôsobil v skupine hlavného vyjednávača pre rokovania o vstupe SR do EÚ v pracovnej skupine pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Momentálne pôsobí ako radca pre poľnohospodárstvo v stálom zastúpení
SR pri EÚ v Bruseli a prednáša spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ na FSEV
UK.
doc. PhDr. René PAWERA, Phd. (1952) V súčasnosti pôsobí na katedre financií
a ekonómie, Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.
gen. Jurij Ivanovič RADKOVEC (1953) Pôsobil na Vojenskej akadémii v Kyjeve. V
súčasnosti je vojenským pridelencom na zastupiteľskom úrade Ukrajiny v Slovenskej
republike.
Bc. Vladimír RANDÁČEK (1981) je študentom odboru európskych štúdií na FSV
UK v Prahe. Vo svojom štúdiu sa špecializuje na oblasť Pobaltia. V rokoch 2005/2006
študoval na Latvijas Uniersitate v Rige a pôsobil ako odborný stážista na politickom
oddelení ZÚ ČR v Rige.
Jiří ŠEDIVÝ, PhD. (1963) pracuje v George C. Marshall European Center for Security Studies ako Professor of Central European Security Studies. Zaoberá sa medzinárodnou bezpečnosťou, teóriou medzinárodných vzťahov a vojenskými štúdiami.
Doc. Ing. Jiří ŠILHA, PhD. (1951) je riaditeľ Inštitútu strategických štúdií Centra
kariérneho rozvoja Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom
Mikuláši. Zaoberá sa stratégiou a operačným umením.
Mgr. Dušan ŠTRAUSS (1978) Vyštudoval FPVaMV v odbore politológia. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na katedre politológie Ústavu prírodných a huma-
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nitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Odborne sa
venuje problematike vlády a politiky Slovenskej republiky a Ruskej federácie. Je doktorantom na UPV SAV.
Marek ŠŤASTNÝ (1977) pracuje v spoločnosti Group 4 Securicor ako Regional
Operations Support Manager. Jeho odborným zameraním je zahraničná a bezpečnostná politika Európy, Stredného východu a USA a contract risk management v strednej
Európe.
Pplk. gšt. Ing. Jozef TAKÁCS (1962) pôsobí ako náčelník odboru plánovania a riadenia vzdušných síl vo Zvolene. Zaoberá sa operačným použitím letectva.
Assist. Prof. Dr. Sylvia TIRYAKI (1973) pracuje ako Assistant Professor of International Relations na Kültür University v Istanbule a Project Coordinator na Turkish
Economic and Social Studies Foundation v Istanbule. Hlavnou výskumnou oblasťou
je problematika Cypru a vzťahy EÚ a Turecka.
Mgr. Ľubomír TOKÁR (1979) pôsobí ako doktorand a asistent katedry svetovej politiky na FPVMV UMB v Banskej Bystrici. Venuje sa teórií medzinárodných vzťahov
a európskej integrácií.
Mgr. Andrej TUSIČIŠNY (1980) pôsobí na Graduate Institute of International Studies v Ženeve. Venuje sa otázkam medzinárodnej bezpečnosti, identite v politike a bezpečnostným spoločenstvám.
Doc. PhDr. Dalibor VLČEK, CSc. (1950) pracuje na FPVMV UMB v Banskej Bystrici na katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie ako docent a zástupca vedúceho katedry. Zaoberá sa dejinami medzinárodných vzťahov, dejinami diplomacie, otázkami teórie a praxe diplomacie, politikou malých štátov a aktuálnymi otázkami zahraničnej politiky.
PhDr. Šárka WAISOVÁ, PhD. pôsobí ako vedúca katedry politológie a medzinárodných vzťahov Fakulty filosofické na Západočeské univerzitě v Plzni. Jej odborným zameraním sú bezpečnostné štúdiá, riešenie konfliktov a analýza zahraničnej politiky.
Pplk. Ing. Daniel ZMEKO (1967) pôsobí ako náčelník štábu mechanizovanej brigády Prešov. Je absolventom Kurzu národnej bezpečnosti Národnej akadémie obrany
maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši. Zaoberá sa otázkami vojenskej histórie a analýzou súčasných medzinárodných konfliktov.
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A
ABACC
∼
(la Agencia Brasileno-Argentina
de Contabilidad y Control de Materiales
Nucleares)
Brazílsko-argentínska agentúra pre monitorovanie a kontrolu jadrových
materiálov
ACI
(American Competitiveness Initiative)
Americká iniciatíva pre konkurenčnú schopnosť
ACO
(Allied Command Operations)
Spojenecké velenie pre operácie
ACP
(Africa-Caribbean-Pacific)
Skupiny štátov, ktorým sú z fondov EÚ poskytované rozsiahle dotácie
ACT
(Allied Command Transformation)
Spojenecké velenie pre transformáciu
AIOC
(Azerbaijan International Operating Company)
Medzinárodné konzorcium pre ťažbu ropy
ALBA
(Alternativa Bolivariana para la América)
tzv. Bolívarska alternatíva pre obe Ameriky
ALCA
(Área de Libre Comercio de las Américas)
Americká zóna voľného obchodu
ALTBMD
(Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence)
Aktívny viacvrstvový systém obrany bojiska proti balistickým strelám
ALTHEA
Operácia EÚ na území Bosny a Hercegoviny
AMIS
(African Mission in Sudan)
Misia Africkej únie v Sudáne
ANA
(Afghan National Army)
Afganská národná armáda
ANC
(African National Congress)
Africký národný kongres
ANZUS
Obranná aliancia Austrálie, Nového Zélandu a USA
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APEC
(Asia-Pacific Economic Cooperation)
Rada pre ekonomickú spoluprácu Ázie a Tichomoria
APT
ASEAN + 3 štáty (Čína, J. Kórea, Japonsko)
ARP
(Address Resolution Protocol)
Konverzia IP adresy na MAC adresu
ARPAnet
(Advanced Research Projects Agency Net)
Vojenská počítačová sieť Pentagonu
ARTEMIS
Vojenská misia EÚ v Kongu
ASEAN
(Association of Southeast Asian Nations)
Združenie národov juhovýchodnej Ázie
ASF
(African Standby Force)
Africké pohotovostné sily
AUSMIN
Rozhovory na úrovni ministrov obrany a zahraničných vecí USA a Austrálie
AWACS
(Airborne Warning and Control System)
Lietajúci systém včasnej výstrahy a riadenia

B
BA
Iracká politická strana Blok Aláwího
BG
(Battle Groups)
Bojové skupiny EÚ
BIOS
(Basic Input/Output System)
Základný program PC na komunikáciu hardvéru s operačným systémom
počítača
BJT
Ukrajinská politická strana Blok Júlie Timošenkovej
BMENA
(Broader Middle East and North Africa)
Širší Stredný východ a v severná Afrika
BRN
(Barisan Revolussi Nasional Koordinasi)
Thajská povstalecká skupina Národný revolučný koordinačný front
BTC
Ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan
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C
C4ISR
(Command, Control, Communication, Computers, Intelligence,
Surveillaince, Reconaissance)
Velenie, riadenie, komunikačné spojenie, počítačové systémy, spravodajské
služby, pozorovanie, prieskum
CAN
(Communidad Andina)
Andské spoločenstvo národov
CARICOM
(Caribbean Community)
Karibská komunita
CDI
(Centre for Defense Information)
Mimovládna organizácia Centrum pre obranné informácie
CEEAC
(Communauté Économique des États de l´Afrique Centrale)
Hospodárske spoločenstvo stredoafrických štátov
CEFTA
(Central European Free Trade Agreement)
Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode
CEMAC
(Communauté Économique et Monetaire de l´Afrique Centrale)
Stredoafrické ekonomické a menové spoločenstvo
CEPLG
(Communauté Économique des. Pays des Grands Lacs)
Ekonomické spoločenstvo štátov Veľkých jazier
CER
(Closer Economic Relations)
Dohoda o voľnom obchode medzi Novým Zélandom a Austráliou
CET
(Common external tariff)
Colná únia definovaná spoločnou colnou sadzbou
CFA
(Ceasefire Agreement)
Dohoda o prímerí
CIA
(Central Intelligence Agency)
Ústredná spravodajská služba USA
CIDA
(Canadian International Development Agency)
Kanadská medzinárodná rozvojová agentúra
CJTF
(Combined joint task force)
Mnohonárodné spojené účelové zoskupenia
CNAD
(Conference of National Armaments Directors)
Konferencia národných riaditeľov pre vyzbrojovanie
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COMESA
(Common Market for South and East Africa)
Spoločný trh pre východnú a južnú Afriku
CONCORDIA
misia EÚ v Macedónsku
COPRI
(Copenhagen Peace Research Institute)
Kodanský inštitút pre výskum mieru
CPA
(Concerted Planning and Action)
Spoločné plánovanie a nasadenie
CPC
(Caspian Pipeline Consortium)
Ropovod Atyrau-Novorossijsk
CPG
(Comprehensive Political Guidance)
Komplexná politická smernica
CPI
(Corruption Perceptions Index)
Index vnímania korupcie
CSIS
(Center for Strategic and International Studies)
Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie

D
DAC
(Development Assistance Committee)
Výbor pre rozvojovú pomoc
DAD
(Democracy Assistance Dialogue)
Projekt demokratizácie širšieho Stredného východu
DAS
Kolumbijská bezpečnostná služba
DDoS
(Distributed Denial of Service)
Typ virtuálneho počítačového útoku
DDR
(Disarmament Demobilisation Reintegration)
Odzbrojenie, demobilizácia a opätovná integrácia
DFLP
(Democratic Front for the Liberation of Palestine)
Demokratický front za oslobodenie Palestíny
DIA
(Defense Intelligence Agency)
Vojenská obranná spravodajská služba
DKB
Dohoda o kolektívnej bezpečnosti
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DMZ
(Demilizarizovaná zóna)
Sieť, ktorá sa používa na servery so službami prístupnými z Internetu
DNS server
(Domain Name System) server
DRM
(Digital Rights Management)
Systém na digitálnu správu autorských práv
DSACEUR
(Deputy Supreme Allied Commander Europe)
Zástupca veliteľa Hlavného spojeneckého veliteľstva síl pre Európu

E
EAC
(East African Community)
Východoafrické spoločenstvo
EAPC
(Euro-Atlantic Partnership Council)
Euroatlantická partnerská rada
EAS
(East Asian Summit)
Summit východoázijských krajín
EBOI
Európska bezpečnostná a obranná identita
EBOP
Európska bezpečnostná a obranná politika – totožné s ESDP
EBS
Európska bezpečnostná stratégia
ECOSOC
(Economic and Social Council)
Hospodárska a sociálna rada
ECOWAS
(Economic Community of West African States)
Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov
EDA
(European Defence Agency)
Európska obranná agentúra
EIA
Energetická informačná agentúra
EMSDDZ
Európske monitorovacie stredisko pre drogy a drogové závislosti
EOD
(Explosive Ordnance Disposal)
Likvidácia nevybuchnutej munície
EPA
(European Partnership Agreement)
Európska partnerská dohoda
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ESDP
(European Security and Defence Policy)
Európska bezpečnostná a obranná politika – totožné s EBOP
ESS
(European Security Strategy)
Európska bezpečnostná stratégia
ETG
(Eural Trans Gaz)
Dopravca turkménskeho plynu
EÚ3
Európska trojka
(Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo)
EUCOM
(European Command)
Veliteľstvo USA v Európe
EUFOR
(European Union Force)
Stabilizačné sily OSN v Bosne a Hercegovine
EUPAT
(EU police advisory team)
Európsky policajný poradný tím v Bývalej juhoslovanskej republike
Macedónsko
EUPM
(European Union Police Mission)
Policajná misia pod vedením EÚ v Bosne a Hercegovine
EUPOL COPPS
Policajná misia EÚ v Palestíne
EUPOL PROXIMA
Policajná misia pod vedením EÚ v Macedónsku

F
FAO
(Food and Agriculture Organization)
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN
FIA
Front islámskej akcie
FLNC
(Fronte di Liberazione Naziunale di a Corsica)
Front za národné oslobodenie Korziky
FLP
(Fiji Labour Party)
Politická strana na Fidži reprezentujúca Indov
FLS
(Front Line State)
Štát frontovej línie
FNL
Alžírska politická strana Národný oslobodzovací front
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FPDA
(Five Power Defence Arrangements)
Päťstranné dohody v oblasti obrany, ktoré zahŕňajú spoluprácu Malajzie,
Singapuru, Austrálie, Nového Zélandu a Veľkej Británie
FSB
Federálna služba bezpečnosti Ruskej federácie
FTAA
(Free Trade Area of the Americas)
Zóna voľného obchodu Amerík – totožné s ALCA

G
G-3
Skupina krajín Venezuela, Mexiko, Kolumbia
G-4
Skupina krajín India, Japonsko, Nemecko a Brazília
G-8
Skupina najvyspelejších krajín sveta a Rusko
GCC
(Gulf Cooperation Council)
Rada pre spoluprácu v Zálive
GMIP
(Gerakan Mudžáhiddún Islám Patani)
Thajská povstalecká skupina Islámské hnutie mudžáhidov Patánska
GPS
(Global positioning system)
Globálny pozičný systém
GSPC
(Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat)
Salafistická skupina pre kázanie a džihád
GUUAM
Zoskupenie zamerané na bezpečnostnú spoluprácu
(Gruzínsko, Ukrajina, Uzbekistan, Azerbajdžan a Moldavsko)

H
HDP
Hrubý domáci produkt
HIV/AIDS
Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti
HLP
(High-level Panel)
Panel na vysokej úrovni
HNP
Hrubý národný produkt
HRITC
(Human Rights Information and Training Centre)
Mimovládna organizácia Informačné a tréningové centrum ľudských práv
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HRW
(Human rights watch)
Mimovládna oranizácia
HZD
(Hrvatska Demokratska Zajednica)
Chorvátska politická strana Chorvátska demokratická únia

I
IAEA
(International Atomic Energy Agency)
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
ICC
(International Criminal Court)
Medzinárodný trestný tribunál
ICTY
(International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu
IDPs
(Internally displaced persons)
Vnútorne premiestnené osoby
IEA
(International Energy Agency)
Medzinárodná energetická agentúra
IFZ
Iracká politická strana Iracký front zhody
IGAD
(Intergovernmental Authority on Development)
Medzivládny úrad pre rozvoj
IHU
Islámské hnutie Uzbekistanu
IISEPS
(Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies)
Nezávislý inštitút sociálnych, ekonomických a politických výskumov
IP
internetový protokol
ISAF
(International Security Assistance Force)
Operácia NATO v Afganistane
ISDSC
(Inter-state Defence and Security Committee)
Medzištátny výbor pre obranu a bezpečnosť
ISI
Pakistanská tajná služba
ISIS
(Institute for Science and International Security)
Inštitút pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť

842

Glosár

a3

IVO
Inštitút pre verejné otázky

J
JDCNC
(Joint Document on Civilian Nuclear Cooperation)
Spoločný dokument o civilnej jadrovej spolupráci
JEM
(Justice for Equality Movement)
Sudánske Hnutie za spravodlivosť a rovnosť
JFC
(Joint Force Command)
Velenie zmiešaných síl
JHU
(Jathika Hela Urumaya)
Politická strana na Sri Lanke
JVP
(Janatha Vimukthi Peramuna)
Politická strana na Sri Lanke Ľudový oslobodenecký front

K
KFOR
(Kosovo Force)
Operácia NATO v Kosove
KK
Iracká politická strana Kurdská koalícia
KS
Kontaktná skupina s cieľom zostaviť princípy politického riešenia
kosovského problému. Členovia sú Spojené štáty, Veľká Británia, Rusko,
Taliansko, Francúzsko a Nemecko.
KSRR
Kolektívne sily rýchlej reakcie

L
LAŠ
Liga arabských štátov
LNG
(Liquefied natural gas)
Tekutý zmený plyn
LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam)
Teroristická skupina Tigri za oslobodenie tamilského Ílamu
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M
MAAE
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
MB
Muslimské bratstvo
MD
Miléniová deklarácia prijatá Valným zhromaždením OSN
v septembri roku 2000
MDGs
(Millennium Development Goals)
Miléniové rozvojové ciele
MDP
(Mutual Defence Pact)
Pakt vzájomnej obrany
MENA
Región Stredného východu a severnej Afriky
MEND
(Movement for the Emancipation of the Niger Delta)
Hnutie za práva delty Nigeru
MERCOSUR
(Mercado Común del Sur)
Spoločný trh juhu
MGIMO
(Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij)
Moskovský štátny inštitút pre medznárodné vzťahy
MKM
Medzinárodný krízový manažment
MMF
Medzinárodný menový fond
MNTF-N
(Multinational Task Force North)
Mnohonárodné účelové zoskupenie síl Sever v Tuzle
MONUC
(La Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo)
Misia OSN v Kongu
MRC
Miléniové rozvojové ciele
MSP
(Mouvement de la Societe pour la Paix)
Alžírska politická strana Islámistické hnutie mierovej spoločnosti

N
NAC
(North Atlantic Council)
Severoatlantická rada
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NAFTA
(North American Free Trade Agreement)
Severoamerická dohoda o voľnom obchode
NAFTA+
nová dohoda o zóne voľného obchodu USA-Kanada
NATINEADS
(NATO Integrated Extended Air Defense System)
Integrovaný systém protivzdušnej obrany NATO
NATO HQ
Veliteľstvo NATO
NATO NTM-1
(NATO Training Mission)
Výcviková misia NATO v Iraku
NDC
(National Democratic Congress)
Ghanská politická strana Národný demokratický kongres
NDS
(National Defense Strategy)
Národná obranná stratégia USA
NDS
Egyptská politická strana Národná demokratická strana
NEPAD
(New Partnership for Africa's Development)
Nové partnerstvo pre rozvoj v Afrike
NGO
(Non-governmental organization)
Mimovládna organizácia
NMS
(National Military Strategy)
Národná vojenská stratégia
NOA
Národná oslobodzovacia armáda
NPP
(New Patriotic Party)
Ghanská politická strana Nová patriotická strana
NPT
(Non-Proliferation Treaty)
Zmluva o nešírení jadrových zbraní
NPWJ
(No Peace Without Justice)
Mimovládna organizácia Žiaden mier bez spravodlivosti
NRF
(NATO Response Force)
Sily rýchlej reakcie NATO
NSS
(National Security Strategy)
Národná bezpečnostná stratégia USA
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NU
Ukrajinská politická strana Naša Ukrajina

O
OAJ
Organizácia africkej jednoty
OAŠ
Organizácia amerických štátov
OBSE
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
ODA
(Official Development Assistance)
Oficiálna rozvojová pomoc
ODKB
Organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti
OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development)
Organizácia ekonomickej spolupráce a rozvoja
OIK
Organizácia islámskej konferencie
OOP
Organizácia pre oslobodenie Palestíny
OOTW
(Operations Other Than War)
Operácie iné ako vojna
OPDS
(Organ on Politics, Defence and Security)
Orgán pre politiku, obranu a bezpečnosť
OPEC
(Organization of the Petroleum Exporting Countries)
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu
OSW
(Oil ShockWave)
Scenárové cvičenie na skúmanie dopadov globálneho poklesu ropy

P
PCC
(Prague capabilities commitment)
Pražský záväzok spôsobilostí
PFLP
(Popular Front for the Liberation of Palestine)
Ľudový front za oslobodenie Palestíny
PfP
(Partnership for Peace)
Partnerstvo za mier
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PIF
(Pacific Islands Forum)
Fórum pacifických ostrovov
PiS
Poľská politická strana Právo a spravodlivosť
PO
Poľská politická strana Občianska platforma
prOR
Prápor okamžitej reakcie v Martine
PRT
Provinčný rekonštrukčný tím
PSC
(Political and Security Committee)
Politický a bezpečnostný výbor Európskej únie
PSI
(Proliferation Security Initiative)
Iniciatíva na šírenie bezpečnosti
PULO
(Patani United Liberation Organisation)
Thajská povstalecká skupina Oslobodzovací front Patánska
PVO
Protivzdušná obrana

Q
QDR
(Quadrennial Defense Review)
Dokument obrannej a vojenskej politiky USA

R
RAMSI
(Regional Assistance Mission to Solomon Islands)
Misia na Šalamúnskych ostrovoch
RATŠ
Regionálna antiteroristická štruktúra
RBS
Reforma bezpečnostného sektora
RCD
(Rassemblement Constitutionnel Démocratique)
Tuniská politická strana Demokratické ústavné zhromaždenie
RECAMP
(Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix)
Posilnenie afrických peace-keeping spôsobilostí
RMA
(Revolution in Military Affairs)
Revolúcia vo vojenstve
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RMB
Skratka čínskej meny juan
RND
(Rassemblement National Démocratique)
Alžírska politická strana Národné zjednotenie za demokraciu
RPMB
Rada pre mier a bezpečnosť

S
SACU
(South African Customs Union)
Juhoafrická colná únia
SAD
Stabilizačná a asociačná dohoda
SADC
(South African Development Community)
Juhoafrické rozvojové spoločenstvo
SAF
(Sudanese Armed Forces)
Ozbrojené sily Sudánu
SALIS
(Strategic Airlift Interim Solution)
Kontrakt o dočasnom riešení strategického vzdušného transportu
SALW
(Small Arms and Light Weapons)
Malé a ľahké zbrane
SAP
Stabilizačný a asociačný proces
SARPCCO
(Southern African Regional Police Chiefs Co-operation Organisation)
Juhoafrická organizácia pre regionálnu spoluprácu policajných náčelníkov
SBU
Služba pre bezpečnosť Ukrajiny
SCIRI
(Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq)
Iracká politická strana Najvyššia rada pre islámskú revolúciu v Iraku
SCP
(Southern Caucasus Pipeline)
Juho-kaukazský plynovod
SDL
(Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua)
Politická strana na Fidži reprezentujúca Fidžijcov
SDS
Srbská politická strana Srbská demokratická strana
SHAPE
(Supreme Headquarters Allied Powers Europe)
Hlavné spojenecké veliteľstvo síl pre Európu
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SIPO
(The Strategic Indicative Plan for the Organ on Politics, Defence and Security)
Strategický indikatívny plán pre orgán pre politiku, obranu a bezpečnosť
SLA
(Sudan Liberation Army)
Sudánska oslobodzovacia armáda
SLMM
(Sri Lanka Monitoring Mission)
Civilná monitorovacia misia na Srí Lanke
SNB
Služba pre národnú bezpečnosť Uzbekistanu
SNSD
Strana nezávislých sociálnych demokratov
SOR
Skupina operačného riadenia
SRZ
Strategické ropné zásoby
SSV
Spoločná skupina vojsk
SZBP
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ
ŠOS
Šanghajská organizácia spolupráce

T
TIS
Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko
TRSC
Turecká republika Severného Cypru
TSGP
(Trans-Sahara Gas Pipeline)
Transsaharský plynovod

U
UAM
(Union de Arabe Maghrib)
Únia arabského Maghribu
UEMOA
(Union de Économique et Monetaire Ouest Africaine)
Západoafrická colná a menová únia
UNAMSIL
(United Nations Mission in Sierra Leone)
Operácia OSN v Sierra Leone
UNCTAD
(United Nations Conference on Trade and Development)
Konferencia OSN pre obchod a rozvoj
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UNDCP
(United Nations Drug Control Programme)
Medzinárodný program OSN na kontrolu drog
UNDOF
(United Nations Disengagement Observer Force)
Misia OSN na Golanských výšinách
UNDP
(United Nations Development Program)
Rozvojový program OSN
UNFICYP
(United Nations Peacekeeping Force in Cyprus)
Mierová misia OSN na Cypre
UNHCR
(United Nations High Commissioner for Refugees)
Vysoký komisár OSN pre utečencov
UNICEF
(United Nations Children's Fund)
Detský fond OSN
UNIDO
(United Nations Industrial Development Organization)
Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj
UNIFIL
(United Nations Interim Force in Lebanon)
Operácia OSN v Libanone
UNMEE
(United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea)
Misia OSN v Etiópii a Eritrei
UNMIK
(United Nations Interim Administration Mission in Kosovo)
Dočasná misia OSN v Kosove
UNMIL
(United Nations Mission in Liberia)
Operácia OSN v Libérii
UNMISET
(United Nations Mission of Support in Timor-Leste)
Misia OSN vo Východnom Timore
UNMISUD
(United Nations Mission in Sudan)
Misia OSN v Sudáne
UNOCI
(United Nations Operation in Côte d'Ivoire)
Operácia OSN na Pobreží Slonoviny
UNOTIL
(United Nations Office in Timor-Leste)
Misia OSN vo Východnom Timore
UNTSO
(United Nations Truce Supervision Organization)
Misia OSN na izraelsko-libanonskej hranici
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USCENTCOM
(United States Central Command)
Veliteľstvo USA Stred

V
V4
Višegrádska štvorka
(Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko)
VEVAK
(Vezarat-e Ettela'at va Amniat-e Keshvar)
Najvýznamnejšia iránska tajná služba
VMBR
(Virtual Machine Based Rootkit)
Typ škodlivého softvéru, ktorý kvalitatívne získava viac kontroly nad
systémom

W
WAGP
(West African Gas Pipeline)
Západoafrický plynovod
WCO
(World Customs Organization)
Svetová colná organizácia
WFP
(World Food Programme)
Svetový potravinový program
WHO
(World Health Organization)
Svetová zdravotnícka organizácia
WMD/E
(Weapons of Mass Destruction/Effects)
Zbrane hromadného ničenia alebo efektu
WTI
(West Texas Intermediate)
Druh ropy, ktorá slúži ako bežný štandard oceňovania ropy
WTO
(World Trade Organization)
Svetová obchodná organizácia

Z
ZIA
Zjednotená iracká aliancia
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Abbás, Mahmúd
Abbu, Muhammad
Abdulazíz, Muhammad
Abdulláh II.
Abdulláh, kráľ S. Arábie
Abdullajev, Safar
Abdurrahmán, Zubajr
Abilov, Bulat
Abú Džibríl
Abú Hanífa
Abú Rudajna, Nabíl
Adamec, Ladislav
Adams, Gerry
ad-Dúrí, Izzat Ibráhím
Ahmad, Sultán Hášim
Ahmadínežád, Mahmúd
Ahtisaari, Martti
Ajackov, Dmitrij
Akajev, Askar
Akef, Muhammad
Akiner, Shirin
Akmatdajev, Ryspek
Akrom, Juldašev
al-Ahmad al-Sabáh, Džábir
al-Ahmad al-Sabáh, Sabáh
al-Arabi Balchair
al-Attárová, Nadžáh
al-Bakr, Ahmad Hasan
al-Barghúthí, Marwán
al-Barzání, Masúd
al-Bašír, Umar
al-Džaafarí, Ibráhím
al-Džabalí, Ghází
al-Hakím, Abdulazíz
al-Hakím, Muhammad Bakr
al-Harírí, Rafík
al-Húthí, Husajn
Alchanov, Alu
al-Chúí, Abdulmadžíd
Alijev, Farhad
Alijev, Gejdar
Alijev, Iľcham

337, 340, 342, 345, 347, 350, 351,
353 – 355
487
483
424, 640
105
319
315
325
546
546
353
683
719
374
374
377, 380, 383 – 390, 395, 397, 398
208
245
91, 108, 311, 329, 330, 331, 332
418
313
332
313
424
424
482
423
369
354
364
72, 464
372, 373
353
372
371
77, 422, 423
424
246
373
321
322
319, 321 – 323, 328
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Alijev, Mucha
Alijev, Rafik
Alijev, Rachat
al-Islám, Sajf
Almatov, Zokiržon
al-Saúd, Abdulazíz
Altemarková, N.
Amirov, Said
Amorim, Celso
Anderson, Danil
Annan, Kofi
Arafát, Jásir
Arkan
Ashdown, Paddy
as-Sádát, Anwar
as-Sadr, Muhammad Bakr
as-Sadr, Muhammad Sádik
as-Sadr, Muktadá
as-Sakr, Muhammad Džásim
as-Sistání,Alí
as-Sudajríová, Hassa
Astori, Danilo
aš-Šara, Fárúk
Atatürk, Kemal
at-Talabání, Džalál
at-Turábí, Hasan
Aun, Michel
Aznar, José María
az-Zarkáwí, Abú Musab
az-Zawáhirí, Ajman
Bacheletová, Michelle
Bajmenov, Alichan
Baker, James
Bakijev, Kurmanbek
Balijevová, Zagipa
Balujevskij, Jurij
Barroso, Jose Manuel
Barry, Brian
Bašír, Abú Bakr
Beck, Ulrich
Beitz, Charles
Belchadem, Abdelazíz
Bělohradský, Václav
Berila, Stepan I.
Beriša, Sali
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324
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318, 319
420
674
249
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85
55, 57, 60, 213, 218, 224, 404, 521,
540, 571, 611, 786
337, 340, 351
653
199, 202
641
372
372
362, 363, 372, 373, 380
78
372
420
84
423
217
76, 364
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422
716
370, 371, 641
406
561, 566
324, 327
482
108, 331
326
109, 399
223, 517
783, 785
546
658
784
483
631
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Bessmertný, Roman
bin Ládin, Usáma
Binazarov, Azimbek
Blair, Tony
Bodnar, Vladimir L.
Bonaparte, Napoleon
Borďuža, Nikolaj
Boskovský, Ljube
Brammertz, Serge
Brodskij, Michail
Bubakar, Sidi Muhammad Uld
Bučkovski, Vlado
Búnaratglin, Sonthi
Burle, Michail
Burns, Nicolas
Bush, George W.

Buteflika, Abdulazíz
Buzan, Barry
Carothers, Thomas
Castro, Fidel
Clarková, Helen
Clement, Wolfgang
Clinton, Bill
Conteh, Kellie
Coppola, Frank
Cordesman, Anthony
Costa, Antonio Maria
Čalfa, Marián
Čeku, Agim
Černomyrdin, Viktor
Červonenko, Jevgenij
Čong-il, Kim
Čubajs, Anatolij
da Silva (Lula), Luiz Inácio
de Palacio, Loyla
de Soto, Alvaro
De-džung, Kim
Denktas, Serdar
Diakov, Dumitru
Djindjič, Zoran
Doa, Samuel
Doyle, Michael
Dunn, Bill Newton
Dwikarna, Agus
Dzasochov, Alexandr
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315, 406, 725
331
78, 168, 517, 561
285
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91, 94
204
423
290, 291
484
204
546
285
198, 210
106, 126, 144, 145, 151, 172, 210,
351, 397, 403, 409, 485, 515, 528,
529, 563, 719, 746
482 – 484
652 – 654
681, 682
85, 561, 563, 566, 567
557
762
82, 147, 719
456
655
586
407
683
211
294
291
530, 531
284
83, 561 – 566
764
355
530, 531
227
282
653
461
147
656
546
245
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Dzurinda, Mikuláš
Džaadžaa, Samír
Džibríl, Ahmad
Džumblát, Walid
Eco, Umberto
Eide, Kai
Eitan, Rafi
Erdogan, Recep Tayyip
Falcone, Giovani
Fattúh, Rúhí
Fedor, Martin
Ferrerová-Waldnerová, Benita
Fischer, Heinz
Fradkov, Michail
Fukuyama, Francis
Garcia, Alan
García, Rafael
Gavrilčenko, Vladimir
Gejdarov, Kemalladín
Gelajev, Ruslan
Ghálí, Butrus Butrus
Ghánim, Šukrí
Giffen, James
Giška
Gjánendra, kráľ Nepálu
Goma´a, Ali
Goma´a, Noma´an
González, Felipe
Gotovina, Ante
Govorin, Boris
Gref, German
Gryzlov, Boris
Gulijev, Rasul
Gurion, Ben
Hambali
Haníja, Ismáíl
Haradinaj, Ramuš
Harb, Usáma al-Ghazálí
Hašemi-Rafsandžání, Ali Akbar
Henricsson, Ulf
Hobbes, Thomas
Hoon, Geoff
Horžan, Oleg
Howard, John
Hu, Ču Čeng
Humala, Ollanta
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350
214
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244, 245
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417
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245
259
245
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351
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418
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Huntington, Samuel
Husajn,Saddám
Chaddám, Abdulhalím
Chalilzád, Zalmaj
Chameneí, Alí
Chátamí, Muhammad
Chaudry, Mahendra
Chávez, Hugo
Cheney, Dick
Chirac, Jacques
Chomejní, Ruholláh
Chomsky, Noam
Christenko, Viktor
Ibarretxe, Juan Jose
ibn Abdulazíz as-Saúd, Abdulláh
ibn Abdulazíz as-Saúd, Fahd
ibn Abdulazíz as-Saúd, Sultán
ibn Abú Bakr Bafana, Fais
Ibn Alí, Zajn al-Ábidín
Ihsanoglu, Ekmeleddin
Inojatov, Rustam
Insanov, Ali
Ivanov, Sergej
Janukovyč, Viktor
Jazdí, Ajatolláh Mesbah
Jegorov, Vladimír
Jechanurov, Juryj
Jeľcin, Boris
Jessen-Petersen, Sřren
Joenniemi,Pertti
Johnson-Sirleaf, Ellen
Juldašev, Akram
Juldašev, Tachir
Júnes, Hassan
Juščenko, Viktor
Kabila, Laurent
Kaczynski, Lech
Kaddáfí, Muammar
Kadyrov, Ramzan
Kalíbaf, Muhammad Báker
Kang-čchuan, Cchao
Karaganov, Sergej
Karimov, Islam
Karlov, T. L.
Karrúbí, Mahdí
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423
406
377, 378, 387, 388, 390
384, 385, 389
556
85, 86, 485, 507, 561 – 568
198, 529, 573
144, 171, 172, 184, 193, 420, 518
72, 383, 384, 387, 388
564
764
718
420
420
420
546
486
104
318, 319
321
111, 245,256
294, 295, 297, 299,300,305
387, 389, 390
245
289, 295 – 297, 299, 300, 305, 308
236
208
230, 231
461
318
315
419
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308, 769
452
192, 193
71, 485, 486
246, 247
384
111
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677
384
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Karzaj, Hamíd
Kepel, Gilles
Kikibajev, Amurbek
Kirchner, Néstor C.
Koirala, Giraja Prasad
Koizumi, Džuničiro
Kóka, János
Komarov, Jurij
Korobov, Maxim
Kosumi, Bajram
Koštunica, Vojislav
Kozak, Dmitrij
Kožokin, Jevgenij
Krejčí, Oskar
Kučma, Leonid
Kufuor, John
Kulibajev, Timur
Kulov, Felix
Lagos, Ricardo
Lahúd, Emil
Lajčák, Miroslav
Láridžání, Alí
Lavrov, Sergej
Lazebin, Jevgenij
Leff, Carol Skalnik
LeShan, Lawrence
Lewis, James A.
Linz, Juan J.
Lipka, František
Lipšic, Daniel
Litvin, Vladimír
Llosa, Mario Vargas
Lucenko, Juryj
Lučinský, Petru
Lukašenko, Alexander
Magomedov, Magomed-Ali
Magomedov, Magomedsalam
Mahathir, Mohammad
Mahmúdí, Baghdádí
Mainwaring, Scott
Mandela, Nelson
Mandelson, Peter
Manoharan, N.
Manservisi, Stefano
Martinčeková, Libuša
Martynenko, Mykola
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406, 407, 409, 411, 412
641
331
83, 566
540
160, 531
183
774
771
211
210, 211
247, 287
773
688
276, 290, 293 – 295
461
324
331
561
423
206, 700
380, 384
75, 91, 262, 398, 766, 769
250
673, 677
629
743
674
206
666
296 – 299, 302
561
299
286
237, 271, 272, 274 – 277, 279, 306
247, 248
248
67, 104
486
673, 679, 680
451
259, 517
538
788
667
290, 291

Menný register

Maschadov, Aslan
Maškevič, Alexander
Matľubov, Bachodir
Medvedev, Alexander
Medvedev, Dmitrij
Mehlis, Detlev
Mehralizadech, Mohsen
Menem, Carlos
Merkelová, Angela
Michajlov, Vladimír
Milinkevič, Alexander
Miller, Alexej
Miller, David
Miloševič, Slobodan
Miš´al , Chalíd
Mladič, Ratko
Mogiľevič, Semion
Moin, Mustafa
Moniquet, Claude
Morales, Evo
Moroz, Olexandr
Mottaki, Manúčehr
Mubárak, Husní
Mugabe, Robert
Mugnieh, Imad
Muhammad VI.
Muhammadí, Maulví
Mukherje, Pranáb
mulláh Fahritdín
Munck, Gerardo L.
Muradverdijev, Akif
Músá, Amr
Mustafaja, Besnik
Mušarraf, Parvíz
Mutesa, Frederick
Nabíh, Birrí
Namangani, Džuma
Nano, Fatos
Násir, Gamal
Nasrulláh, Sajjid Hasan
Natší, Abdal Chalik
Nazarbajev, Nursultan
Nazarbajevová, Dariga
Nazarbajevová, Dinara
Nazíf, Ahmad
Netanjahu, Benjamin
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246
324
319
296
244, 245
423
384
83
167, 169, 172, 193
92
275, 276, 278
263
785
583, 653
380
205
769
384
199
85, 562, 564, 566, 567
298, 299, 304, 769
390
417, 640 – 642
451
380
482, 483
411
514
314
673
321
75, 77, 78, 419
211
406, 541, 542
456
423
315
200
418, 641
380
354
99, 108, 113, 311, 323 – 329
324, 325
324
419
338, 339, 341, 342
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Nimitz, Matthew
Nozick, Robert
Núr, Ajman
Nurkadilov, Zamanbek
O‘Donnell, Guillermo
O’Neill, Onora
Obeyesekere, Gananath
Olmert, Ehud
Otunbajevová, Roza
Ozerov, Viktor
Paisley, Ian
Papadopoulos, Tassos
Pasat, Valerij
Payne, Emil
Perec, Amir
Peres, Šimon
Pieri, Charles
Pinčuk, Viktor
Pol Pot
Porošenko, Petr
Powell, Collin
Przeworski, Adam
Púrmuhammadí, Mustafa
Putin, Vladimír

Qarase, Laisenia
Qinghong, Zeng
Radčenko, Alexandr
Radžapakse, Mahinda
Rachmonov, Enomali
Ramadán, Táhá Jásín
Rawlings, Jerry
Rawls, John
Rehn, Olli
Reid, John
Riazanov, Alexander
Riceová, Condoleezza
Roccová, Christina
Rohání, Hasan
Roška, Jurie
Rubaj´í, Muwaffak
Rugova, Ibrahim
Rumsfeld, Donald
Rustow, Dankwart A.
Rybař, Jan
Sageman, Marc
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204
785
417, 418
326
673
785
625, 632
78, 341, 342, 353, 355, 424
331
766
719
222, 224
281, 283, 284
706, 707
340, 342, 347
340, 346
720
294
626
290 – 292
529
674 – 676
388
109, 112, 211, 219, 236, 243, 245,
247, 249 – 251, 259, 275, 328, 329,
755, 763 – 765, 773
556
507
285
537
109
374
460, 461
784
209, 213
169
766
31, 159, 338, 397, 412, 419, 529
540
378
282
149
208, 211
106, 152, 481, 514, 529, 582
680, 681
750
629

Menný register

Sálih, Alí Abdulláh
Salichbajev, Anvar
Sarkozy, Nicholas
Sarsenbajev, Altynbek
Sartori, Giovani
Seidiu, Fatmir
Share, Donald
Shifen, Bao
Shue, Henry
Scheffer, Jaap de Hoop
Schmitter, Philippe C.
Schröder, Gerhard
Schüssel, Wolfgang
Schwarz Shilling, Christian
Simatovič, Franko
Simmons, Robert
Singer, Peter
Singh, Manmóhan
Skomarovský, Vladimír
Smirnov, Igor Nikolajevič
Sobianin, Sergej
Sokol, Jan
Solana, Javier
Solheim, Erik
Solich, Mohamed
Sólyom, László
Somogyi, Ferenc
Staněk, Peter
Stanišič, Jovica
Steckiv, Taras
Stepan, Alfred
Stojičič, Radovan „Badža“
Subchanberdin, Nuržan
Sungkar, Abdulláh
Sutherland, Edwin
Szentiványi, Gábor
Šalah, Ramadán Abdulláh
Šaransky, Natan
Šaron, Ariel
Šuej-pien, Čen
Tadič, Boris
Tája´, Mu´áwija walad Sajjid Ahmad
Talfáh, Adnán Chajrulláh
Tálib, Džafar Umar
Taylor, Charles
Taylor, Ian
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424
319
169
325
677
208
678
236
783
21, 28, 409
673, 677
144, 167, 172, 173, 582
86, 223
202
653
92
783 – 785
160, 517, 520, 521, 539
291, 292
285, 286
245
628
204, 206, 209, 213, 517, 790, 793
537
316
191
191
667
653
292
674
653
324
546
657, 666
556
380
338
337 – 342, 345, 346, 351, 486
496, 498
208, 211
484
370
546
461, 462
468
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Terechin, Sergej
Thomas, Bob
Ťia-pao, Wen
Timošenková, Júlia
Ťin-tchao, Chu
Tomenko, Nikolaj
Tretiakov, Olexandr
Tujakbaj, Žarmachan
Turčinov, Olexandr
Ujahia, Ahmed
Umar, Muhammad
Vádžpejí, Atal Bihari
Valenzuela, Julio Samuel
Vall, Elí Uld Muhammad
van Walsum, Peter
Vázquez, Tabaré
Vitrenková, Natália
Voronin, Vladimír
Wćver, Ole
Waisová, Šárka
Wardak, Abdur Rahím
Weah, George
Weawer, Nicholas
Wickremasinghe, Ramil
Williams, Paul
Yergin, Daniel
Zapatero, José Luis Rodríguez
Zinčenko, Olexandr
Zubak, Jurij
Žakijanov, Galymžan
Žumabekov, Onalsyn
Žvanija, Zurab
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291, 292
807
111, 521
289 – 292, 294, 296 – 300, 304, 305,
769
112
291, 292
291, 292
325 – 327
290 – 292
482, 483
406
514
673
484, 485
482
84, 561, 566
301, 303
281, 282, 284 – 287, 328
229 – 231
687
405, 406, 408
461
811, 812
537
468
755, 760
716, 717
290 – 292
769
327
325
291
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Obsah DVD prílohy:
Irak .................................................................. 28:00
Afganistan ........................................................ 28:09
Kosovo ............................................................. 28:07
Námet
Marek Vítek
Radan Šprongl
Scenár
Martin Rajec
Marek Vítek
Réžia (Irak, Kosovo)
Marek Vítek
Martin Rajec
Réžia (Afganistan)
Radan Šprongl
Martin Rajec
Kamera
Marek Vítek
Martin Rajec
Program vznikol v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
Vyrobila
STS, s.r.o., TV Markiza
Člen skupiny CME
2005

