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Jan Kavan: „Reforma OSN je Pandořina skříňka“ 
S bývalým ministrem zahraničních věcí a předsedou  
Valného shromáždění OSN Janem Kavanem jsme po jeho 
vystoupení v rámci diplomatických seminářů na třetím  
přípravném setkání PSS probrali řadu témat. Bavili jsme se 
o české zahraniční politice, situaci v Evropské unii a smyslu 
i roli OSN v dnešním světě a možnostech její reformy. 

Čtyři roky jste působil jako mi-
nistr zahraničních věcí ČR. 
Poslední dobou se poměrně 

kriticky vyjadřujete k zahraniční po-
litice současné vlády. Jaké jsou vaše 
největší výhrady a jak by podle vás 
měla zahraniční politika naší země 
vypadat?

Chybí mi jistá vyváženost naší zahra-
niční politiky. To, co nám u některých 
států vadí a kritizujeme to, jinde přehlí-
žíme. Vadí mi někdy příliš jednostranné 
vidění problému, například v kosovské 
otázce či v izraelsko-palestinském kon-

fliktu. Stavět se jednoznačně na jednu 
stranu konfliktu nepřispívá k nalezení 
diplomatického řešení, měli bychom 
využít našich dobrých vztahů a přispí-
vat k budování dialogu. Podobné je to 
ve vztazích s Ruskou federací. Sice nám 
vadí ruský přístup k lidským právům, 
na druhou jsme ale podepsali obchodní 
smlouvy za desítky miliard. Měli by-
chom se snažit o vyvážený postoj vůči 
všem zemím. 

Dal by se tedy současný český postoj 
vůči Rusku označit za pragmatický? 

Ignorovat ruský trh by bylo pro náš 
export absurdní. Stále je u nás řada pod-
nikatelů, kteří tomuto prostředí rozumí 
a dokáží tam úspěšně vyvážet. Roz-
hodně nemusíme s Ruskem ve všem 
souhlasit, ale je nutné prosazovat dialog 
a hledat při něm společné jmenovatele. 
Právě absence dialogu by mohla Rusko 
přivést k izolaci, což by mohlo být ne-

bezpečné. 
Vnímáte problematiku lidských práv 

jako prioritu české zahraniční politiky?
Určitě ano. Když jsem byl jako ministr 
zahraničí na oficiální návštěvě v Číně, 
prosazoval jsem sice naše obchodní 
zájmy, ale hovořil jsem také o Tibetu 
a lidských právech. Tato témata je 
ovšem třeba podávat nekonfrontačně.

Hodnocení projevů

Všichni jste jistě velice zvědaví, jak náš zkušený  
hodnotitelský tým viděl právě váš výkon, leč zdaleka ne 
všichni delegáti měli možnost projev mít. Právě proto jistě 
není od věci doplnit ke konkrétním poznatkům o jednotlivých 
projevech několik poznámek obecnějšího rázu.

Zaprvé bychom rádi upozornili 
všechny řečníky z Modelu NATO, 
že pokud používají angličtinu, je 

velmi důležité soustředit se na dobrou 
srozumitelnost a správnou výslovnost. Je 
sice pěkné připravit si doma ve spolupráci 
se slovníkem akademický příspěvek plný 
knižních a diplomatických obratů, středo-
školské publikum však většinou tak jazy-
kově vybavené není.

Obecně musíme delegáty pokárat, 
že se s projevem často dostatečně nese-
známili, což pak vedlo k hojnému čtení 
příspěvků z papíru. „Oční kontakt“, 
gestikulace a mimika skutečně hrají 
významnou roli, při dobré komunikaci 
s posluchači projev vždy vyzní lépe.

Uvědomte si, že jedna minuta je 
opravdu velice krátký čas, během nějž 
není příliš vhodné vyjmenovat všechny 

generální tajemníky, předsedy a te-
tičky z druhého kolena, které zdravíte. 
Diplomatický projev není „děkovným 
projevem“ na předávání hudebních cen, 
proto oslovení omezte na nutné zdvoři-
lostní minimum. Rozhodně na něj však 
nezapomínejte!

Především ovšem zdůrazňujeme, že se 
má jednat o stanovisko vaší země, o před-
stavení zahraničněpolitické orientace, 
a rozhodně by tedy nemělo jít o výčet 
vágních a obecných frází, rekapitulaci 
projednávané agendy či projev plný klišé 
a výrazů typu „přátelství mezi národy“ či 
„snaha o konstruktivní řešení“.

Všem, kteří sebrali odvahu a svůj 
projev před čtyřistahlavým plénem 
přednesli, každopádně velice děkujeme 
a podotýkáme, že většina příspěvků byla 
velmi dobře připravena. Porovnejte jen, 
zda výše popsané nešvary náhodou ne-
postihly i právě váš projev.

Kristián Léko

» tabulka na str. 4

Lobbing na 
půdě EU

Demokratický deficit. Toto 
krátké slovní spojení je 
pro většinu evropských 

institucí pravděpodobně straši-
delnější než další audit nařízený 
Evropskou komisí. Skutečně, 
je-li něco, co je EU dlouhodobě 
vytýkáno, je to právě přílišná od-
trženost od zájmů „obyčejných“ 
lidí, netransparentnost a přebujelá 
byrokracie, která znemožňuje ja-
kýkoliv přímý vztah mezi Bruse-
lem a Evropany. Co je důsledkem 
tohoto deficitu? Že Evropě nevě-
říme a jsme skeptičtí. Jde zkrátka 
o ztrátu legitimity stejně, jako se 
to stává u nedemokratických států.  
» pokračování na str. 3

pe
ar

so
ns

pr
og

re
ss

.c
om



2 CHRONICLE     |      WWW.STUDENTSUMMIT.CZ

Vážené velvyslankyně a velvyslanci,

víte, co musíte ještě naprosto bezpod-
mínečně mít, abyste se mohli stát tím 
nejlepším delegátem konference XVII. 
ročníku? Vůbec nic, vše důležité již máte. 
Nevěříte?

 Máte oči, kterými budete bedlivě sle-
dovat všechna oficiální i zákulisní jed-
nání, aby vám nic neuniklo. Máte i uši, 
díky nimž uslyšíte vše důležité, co během 
dneška zazní, a můžete jimi naslouchat 
svým partnerům i protihráčům. Díky 
čichu ucítíte, zda se navrhované řešení 
vaší probírané problematiky ubírá správ-
ným směrem, nebo možná ucítíte, že vše 
není, zcela tak, jak by mělo být. Ústa vám 
pomohou seznámit okolí s vašimi myš-
lenkami a vyjednat vše potřebné. Také 
nepostrádáte chuť opřít se do diploma-
tických výzev a nebojíte se chopit každé 
skvělé šance, kterou vám dnešní jednání 
přinese do cesty. A až se ocitnete v citlivé 
fázi vyjednávání, využijete i vaši intuici.

Vidíte? Těmito potřebnými smysly již 
disponujete. Ukrývá se ve vás ale ještě 
smysl sedmý. „Summití“. Že jste o něm 

nikdy neslyšeli? Pokud jste dospěli po 
několika měsících svého úsilí až do to-
hoto bodu, na samý vrchol ročníku, a za 
pár okamžiků začnete jednat jako praví 
diplomaté o skutečných problémech sou-
časného světa, jistě vám nechybí. A věřte 
mi, že tento sedmý smysl náramně využi-
jete i ve vašem životě. Představuje totiž 
spíše životní postoj: snahu dávat tomu, 
co dělám, smysl. Jinými slovy, vložit do 
konferenčních jednání celou svou ener-
gii, opravdu se zapojit, zapomenout na 
stud, který by vás jen okrádal o nejlepší 
okamžiky konference, a dát celé své do-
savadní námaze smysl. Jinak by z veš-
kerého vašeho snažení, i přes první až 
sedmý smysl, zbyl jen nesmysl. 

Můj osmý smysl mi však prozradil, že 
taková situace nenastane. O mém osmém 
smyslu ale zas někdy jindy. Teď musíme 
změnit svět k lepšímu. 

Směle do toho!

editorial

Ludvík Eger
koordinátor pro vnější vztahy
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Významná výročí OSN

Na co nezapomínat?

Více na straně 6

Orgánové články

Co se bude dít v Modelu OSN

Více na straně 8
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Adam Klocek
Model OSN

1. Návštěva turecké ambasády byla ur-
čitě velice přínosná. Všichni byli hrozně 
milí a získali jsme mnoho informací. 
Komunikovali jsme v angličtině a do-
stali jsme odpovědi úplně na všechno, 
co nás zajímalo. Nabídli nám perfektní 
turecký čaj, čokoládu a domů jsme si 
odnesli dokonce dvě knihy o Turecku. 

2. KLDR se v tomto ohledu rozhodně 
věřit nedá. Je patrné, že Severní Korea 
má zájem na vyvíjení a držení jaderných 
zbraní. Ani současná potravinová krize, 
kterou KLDR trpí a kvůli které žádala 
o pomoc Spojené státy americké, není 
dostatečným důvodem k tomu, aby 
v budoucnu přestala zbrojit a snažila se 
více integrovat do západního světa.

Václav Novák
Model OSN

1. Návštěva velvyslanectví je jedním 
z vrcholných zážitků PSS a já mohu 
tuto zkušenost jen potvrdit. Možnost 
zeptat se na cokoliv ohledně svého státu 
osoby, která je k tomu nejzpůsobilejší, 
je úžasná. Přičtěme přátelské prostředí 
i chutné občerstvení a je hned jasné, 
proč je tato návštěva nezapomenutelná.

2. Situacím, kdy Severní Korea nabídla 
zastavení jaderného programu výmě-
nou za potravinovou pomoc a následně 
smlouvu porušila, jsme mohli přihlížet 
již několikrát a nemyslím, že by tomu 
tentokrát bylo jinak. Dle mého názoru 
Severní Korea spíš potřebuje zajistit 
hojnost na oslavu narozenin Kim Ir-
-sena, než aby vážně uvažovala o ome-
zování svého jaderného arsenálu.

Linda Marková 
Model NATO

1. Jako delegát-trémista jsem měla 
tradiční obavy. Ty ale byly naštěstí 
zbytečné. Návštěva ambasád byla za-
jímavou zkušeností, na kterou budu 
ráda vzpomínat. Probrali jsme téměř 
všechny body agendy a navíc nám 
dodal postřehy, které na internetu ne-
vyčtete. Toho si na celé návštěvě cením 
nejvíc. A dárek v podobě šátku k příle-
žitosti dánského předsednictví EU ur-
čitě ve dnech konference ráda využiji.

2. Hillary Clintonová o návrhu Severní 
Koreje prohlásila: „Rychle dodávám, 
že Spojené státy mají stále velmi hlu-
boké obavy. Nicméně toto je první krok 
správným směrem.“ A přesně tak to 
vnímám i já. Podle mě je příliš brzy na 
jakákoliv pevná stanoviska, každopádně 
to, že KLDR mění nějakým způsobem 
směr, i když výměnou za 240 tisíc tun 
amerických potravin, je dobrá zpráva.

Pavla Červená
Model EU

1. Určitě ano. Bylo pro mě opravdu 
neocenitelným přínosem poslechnout 
si názory někoho, kdo danou zemi 
opravdu zastupuje. Už od prosince vě-
nujeme především teoriím a pozicím 
různých států, ale o Litvě, tedy mnou 
zastupovaném státu, není moc slyšet. 
Ani já osobně nemám mezi svými přá-
teli nikoho z Litvy, proto bylo více než 
zajímavé se o dané zemi a její politice 
dozvědět něco z pohledu oficiálního 
velvyslance.

2. Těžko říct. Co se týče KLDR, opa-
trnosti není nikdy dost a bezpečnostní 
opatření jsou v tomto případě na prvním 
místě – nehledě na to, co KLDR tvrdí. 
Toto prohlášení je nicméně správným 
krokem kupředu. Doufejme také, že 
vláda Kim Čong-una bude více koope-
rativní, a nebezpečí jaderných zbraní se 
tak ze Severní Koreje podaří odstranit 
úplně.

Úhel pohledu
1. Ocenili jste možnost ná-
vštěvy ambasád?

2. Dá se podle vás věřit 
KLDR ve věci deklaro-
vaného rušení jaderných 
zbraní?
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» pokračování ze str. 1
Legitimita a z ní plynoucí loajalita 

ovšem nejsou jen výsadou každého 
z nás. To samé lze totiž říci o firmách, 
institucích či politických celcích. Pokud 
se podíváme na celou věc trochu jinou 
optikou, začne se nám náhle jevit celá 
otázka loajality mnohem zajímavěji. In-
stituce chtějí dosáhnout jistých výstupů 
z politického procesu úplně stejně jako 
jednotlivci. Pokud mě bude velmi trápit 
např. nízké zdanění bohatých, budu volit 
levici; a pokud budou firmu, která vyrábí 
tuňákové konzervy, a budou mě trápit vy-
soké náklady, bude se snažit o povolení 
většího objemu lovu těchto lahodných 
ryb. Každý ale postupuje jiným, speci-
fickým způsobem. My jdeme k volbám, 
zatímco firma „lobbuje“. To je ovšem 
slovo, které s sebou často nese velmi ne-
gativní konotace. Řekněme tedy spíše, že 
firmy prosazují své zájmy, což již může 
znít o něco lépe. 

Je ovšem správné, aby firmy takto pro-
sazovaly své zájmy? Proč ne, každý má 
přece nárok na formulaci svých názorů, 
a tedy i přesvědčování ostatních o svých 
zájmech. A to tak dlouho, dokud nevyu-
žívá protizákonných prostředků.
Nyní se podívejme na Evropskou komisi. 
Ta má zhruba čtyřicet tisíc zaměstnanců, 
což na první pohled evokuje představu 
přebujelé byrokracie. Ve skutečnosti 
jde ale o číslo neuvěřitelně nízké (české 
ministerstvo vnitra má přibližně šedesát 
tisíc pracovníků), zejména tehdy, když 
s tímto personálem máte „vládnout“ 
pěti stům milionům lidí. Úředník, který 
má vypracovat návrh na nový předpis, 
nemá nikdy šanci udělat pečlivou ana-

lýzu a zvážit všechny možné proměnné. 
Má ovšem jinou možnost, a tou je tzv. 
outsourcing. 

OUTSOURCING ZÁJMŮ
Evropská unie je velmi silná nadnárodní 
instituce, kterou někteří označují dokonce 
za jakýsi „super stát“. Má pravomoc roz-
hodovat o velkém množství témat; v dr-
tivé většině se však věnuje otázkám, které 
jsou spíš technického charakteru. Každý 
z nás jistě slyšel o „bruselských kvó-
tách“. Jak ovšem může úředník „kdesi 
v Bruselu“ spravovat odbornou a tech-
nickou agendu, když je poměr úředníků 
a obyvatel zemí EU tak disproporční? 

Představme si, že se jedná třeba 
o zdanění výše zmíněných tuňákových 
konzerv. Organizace, jež se zabývají 
ochranou mořského dna, požadují vysoké 
daně, aby omezily drancování mořského 
dna; velké rybářské firmy a britské ry-

bářské odbory by zase nejraději viděly 
nulové zdanění. Ve hře je přitom řada 
dalších zájmů. Většinou se sejdou všichni 
tito aktéři na společné schůzce a je jim 
dána jednoduchá nabídka. Dodejte nám 
expertní studii, která celou situaci popi-
suje.  A každá firma ráda dodá „expertní“ 
studii, která ovšem reflektuje zejména 
její vlastní zájmy. Toto opravdu nezní 
jako příliš dobrý legislativní proces. 
Nesmíme ale zapomenout, že Evropská 
komise ví, od koho které posudky jsou 
a dobře si uvědomuje, jaké zájmy daní 
aktéři sledují. Když si pak pečlivě po-
rovná všechny tyto expertní studie, může 
poměrně snadno najít to nejefektivnější 
řešení. Navíc nevydá za tyto analýzy ani 
euro, neboť je financují jednotliví hráči, 
kteří se snaží prosadit své zájmy. 

Taktéž není nic neobvyklého, že Ev-
ropská komise poskytuje prostředky 
skupinám, u kterých předpokládá, že re-

prezentují zájmy široké veřejnosti. Tyto 
skupiny přitom mohou získávat zdroje na 
analýzy jen obtížně. Komise také posky-
tuje zdroje feministickým, environmen-
tálním či lidsko-právním organizacím, 
čímž vyrovnává výhodu, kterou nad nimi 
ziskové korporace mají.

Všichni aktéři se navíc cítí „opečová-
vaní“, protože vlastně spoluvytvářejí ev-
ropskou politiku. Pokud se navíc ukáže, 
že je evropská úroveň vhodná k prosa-
zení jejich zájmů, neváhají tito aktéři pře-
sunout svou loajalitu od národního státu 
právě tam. Stanou se tak pozvolna loa-
jálnějšími evropským institucím a přestá-
vají od nich pociťovat odstup. A právě 
to je chvíle, kdy se začíná rodit evropská 
příslušnost nikoliv na úrovni jednotlivců, 
ale kolektivních aktérů.

Matouš Hruška

Jak se prosazují zájmy na evropské úrovni?

Čtěte 
Respekt.cz
–  Každý všední den komentované 

zpravodajství Respekt DJ
–  Každý všední den 

Audit Jana Macháčka
– Sloupky redaktorů
– Multimedia

82x192Respekt.cz.indd   1 16.1.2012   22:39:04

spartanburgteaparty.org
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Země Hodnocení

Albánie Doporučujeme lépe artikulovat, hlavně v angličtině, nutno vylepšit kontakt s publikem.

Argentina Připravený projev, ale přílišné spoléhání na poznámky, zlepšit artikulaci.

Austrálie Příliš neformální projev, dlouhé prodlevy mezi větami, lépe nacvičit např. před zrcadlem.

Bahamy Chválíme regionální ukotvení, nicméně monotónní projev, čtený z papíru.

Bangladéš Velmi klidný, věcný a suverénně přednesený projev, oceňujeme autentický oděv.

Belgie Dobře přednesený a srozumitelný projev, avšak bez jakéhokoliv obsahu.

Benin Tento projev měl evidentně „problém, který je třeba konstruktivně vyřešit“.

Bosna a Hercegovina Zajímavý obsah, chybí však souvislost mezi jednotlivými myšlenkami. Pozor na čas.

Botswana Poutavá předehra, avšak nastavenou laťku řečník neudržel.

Brazílie Velmi dobře přednesený projev, jen příliš široce pojatý.

BP Málo věcný projev, který působil velmi neseriózně, až estrádně.

Bulharsko Průměrný projev, dobré představení vlastních úspěchů.

Burkina Faso Poctivě připravený projev, dobrý kontakt s publikem a zajímavý obsah, ale velmi abstraktní.

Červený kříž Obsahově zdařilý projev, ale velmi rozvleklý úvod, monotónní přednes.

Česká republika Nešlo o státnický projev, ale spíše o exhibici vlastních názorů.

Čína Poněkud kožený, ale obsahově vynikající projev se „syndromem slabikáře“.

Dánsko Bylo by lepší, kdyby se řečník dostavil.

Egypt Profesionální aktuální projev, „polosuchý“ styl, podivný zpěvavý dialekt, zřejmě asuánský.

Ekvádor Projev se nesouvisle věnoval nepříliš relevantním tématům, příště zdůraznit pointu.

Estonsko Rétoricky vyvážený a sofistikovaný projev, bohužel málo nosného obsahu.

Evropská unie Rozverný a poměrně profesionální projev, leč nepříliš související s agendou.

FAO Bylo by lepší, kdyby se řečník dostavil.

Filipíny Zvučně přednesený, možná až příliš konkrétní projev, oceňujeme příjemnou mimiku.

Finsko Dobrý oční kontakt, pozor na opakování se a časový limit.

Francie Kvalitní projev, stylizaci příště dotáhnout do konce.

Gabon Doporučujeme odkašlat si již před projevem, a to i za předpokladu, že nemáte mnoho co říct.

Ghana Jednotvárný, ale technicky dobře zvládnutý projev. Doporučujeme zvolit příhodnější délku oděvu.

Greenpeace Nejistý úvod, ale jinak působivý projev se správným apelem na posluchače.

Chile Na krátký projev příliš mnoho témat, propříště si určete priority.

Chorvatsko Obsahově kvalitní projev, ale špatně srozumitelný.

IBRD Bylo by lepší, kdyby se řečník dostavil.

IMF Vyspělý projev, bohužel velmi všeobecný a „tuhý“.

Indie Příjemný projev autenticky vyjadřující postoje Indie, pro příště ráznější přednes.

Indonésie Velmi nekonkrétní a monotónní projev, solidní kontakt s publikem.

Irán Projev výtečně vystihl politiku státu, avšak občas skrze příliš složité formulace.

Irsko Solidní projev opírající se o aktuální problémy, nevýrazně přečten z papíru.

Island Zapracujte na plynulosti projevu a výslovnosti.

Itálie Správně zvolená ekonomická tematika, ale překročený čas.

Izrael Jeden z nejlepších projevů, především po obsahové stránce.

Japonsko Správně důrazný a jasný projev, příště méně spoléhejte na poznámky.

JAR Dobře strukturovaný projev, obsah trochu mimo téma, absence gestikulace a trochu nejistý hlas.

Jižní Korea Místo katastrofických scénářů se příště držte více při zemi a zastupujte Jižní Koreu.

Jordánsko Umírněný projev, vhodný pro umírněnou zemi.

Kamerun Příliš dramatický projev, kritika poměrů bez centrální myšlenky, správný kontakt s publikem.

Kanada Výrazný a srozumitelný projev se zdůrazněním stěžejních bodů, odvážná „taneční“ kreace.

Hodnocení projevů delegátů Summitu
Nejlepší projev II. zasedání Valného shromáždění na V. workshopu přednesla
Pavla Kovářová, delegátka Filipín. 
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Katar Takto opravdu ne.

Keňa Sice zábavný, ale vágní projev.

KLDR Příště si projev lépe připravit.

Kolumbie Srozumitelný projev s nejasnou pointou, nečíst projev, pozor na časový limit.

Kongo (Brazzaville) Monotónní, ale dobře regionálně zakotvený projev, vylepšit artikulaci a závěr.

Kuba Přehnaně stereotypní projev, ale výborně přednesený a obecně kvalitní.

Kypr Nápadná gestikulace, projev nijak neurazil, ale ani nenadchl.

Libanon Přirozený projev, který se ale utápěl v prázdných slovech a frázích, nejasná struktura.

Libye Pohádka o „přátelství mezi národy“, leč hezky přednesená.

Litva Průměrný projev s nepodařenou intonací, zejména v závěru projevu.

Lotyšsko Projev okořenila zajímavá historka, chyběla mu však pointa.

Lucembursko Vylepšit gestikulaci a kontakt s publikem, chválíme artikulaci.

Maďarsko Plynulý, příjemně přednesený projev, leč špatná práce s časem.

Malawi Rychlý a nepříliš srozumitelný projev, nejednotnost myšlenek.

Malta Obsahově dobře zaměřený projev, přílišné spoléhání na poznámky.

Mexiko Milý reformní duch, divné pohyby kolem pultíku, žádný kontakt s publikem, nedodržení času.

Mosambik Značná nervozita, ale nakonec dobře zvládnutý projev se zajímavými myšlenkami.

Německo Správný důraz na svobodu, ale pracujte na poutavějším přednesu.

Nigérie Výrazný oční kontakt, poutavý projev vhodně zdůrazňující postavení Nigérie ve světě.

Nizozemsko Překotné tempo vedlo k řadě přeřeknutí, jinak hezký projev.

Norsko Ospale působící projev, který nicméně nepostrádal myšlenku.

OECD Příjemně plynulý projev, dobrá faktografie, příliš dlouhé oslovení.

Pákistán Navazujete na velmi dobré projevy z Valného shromáždění.

Polsko Vynikající kontakt s publikem, nicméně poněkud monotónní projev.

Portugalsko Až příliš klidný projev, špatné používání cizích slov, projev lépe připravit.

Rakousko Projev skutečné „Rakušanky“, vtipné, propříště zkrátit věty.

Rumunsko Nevýrazný a nepřesvědčivý projev, doporučujeme lepší přípravu.

Rusko Je třeba si uvědomit, že nejste revoluční vůdce, nýbrž řečník na diplomatickém fóru.

Rwanda Hezky vypointovaný projev, pro příště navrhujeme zaměřit se na délku oděvu.

Řecko Skvěle přednesený projev, v aktuální situaci nicméně působící jako pokus o sarkasmus.

Saudská Arábie Plynulý, klidný projev. Šlo však jen o rekapitulaci agendy bez artikulace.

Sierra Leone Nejistý úvod, ale hezká pointa; projev obecně chválíme. Pozor na pohyby rukou.

Slovensko Nediplomatický jazyk, není vhodné smát se při vlastním projevu.

Slovinsko Hezký, ale neadresný apel, který by mohl zaznít takřka od kterékoli země.

Somálsko „Jarmark marnosti“, nezdařilý úvod, dobrý přednes, ale méně emocí.

Středoafrická republika Nenechte se vykolejit, mohlo jít o výborný projev.

Světová banka Bylo by lepší, kdyby se řečník dostavil.

Španělsko Nejasná spojitost se španělskou politikou, sebevědomý projev, roztomilé houpavé pohyby.

Švédsko Správně propojená solidarita s rozvojovou pomocí, promyšlený a strukturovaný projev.

Švýcarsko Dobrý projev se silnou nosnou myšlenkou, leč značně naivní.

Thajsko Nevýrazný, čtený projev, zanedbání thajské politiky.

Transparency Int. Dobře vysvětlená pozice organizace, ale lehce teatrální přednes.

Tunisko Oceňujeme reflexi aktuální situace v projevu, patrná značná nervozita.

Turecko „Pojmoslovná krize“, projev nespojovalo s Tureckem vůbec nic.

UK Skvělý obsah, celkově vynikající projev, doporučujeme trochu zvolnit tempo.

Ukrajina Neobvyklé metafory do projevu tak docela nepatří, nepříliš diplomatický jazyk. 

UNCTAD Moc rychlý projev, zlepšit oční kontakt, ale dobrá faktografie.

USA Velmi dobrý projev, ale trochu chyběla jiskra. 

Venezuela Zapálený projev, který místy působil teatrálně, až komicky.

Vietnam Bylo by lepší, kdyby se řečník dostavil.

Zimbabwe Přehnaně ideologický projev, dobrá reakce na předřečníky, pozor na časový limit.
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ROZHOVOR

Jan Kavan: „Reforma OSN je Pandořina skříňka“
» pokračování na str. 6
» pokračování ze str. 1 
Co si myslíte o rušení českých amba-
sád v zahraničí?

Jsem ostrým odpůrcem tohoto pro-
cesu. Nesmíme rezignovat na snahu 
rozšířit obchod třeba do afrických či 
latinskoamerických zemí. Abychom 
mohli rozvíjet export, pro který v bu-
doucnu rozhodně nebude stačit jenom 
EU, musíme se věnovat i jiným trhům, 
než jen tomu evropskému.

Dokáže být sama Evropská unie 
v této problematice jednotná a vystu-
povat jako celek? 

Evropská unie je regionální organi-
zace, která sice má obrovské problémy, 
ale je třeba si uvědomit, že takto fungu-
jící jednotný útvar neexistuje nikde na 
světě a měli bychom si toho vážit. Nutné 
je, aby nás partneři v EU brali vážně, 
což se dnes úplně neděje. 

Čím to podle vás je?
Třeba proto, že jsme často kritičtí, aniž 

bychom nabídli konstruktivní řešení. Vy-
stupujeme samostatně, nekoordinujeme, 
nekonzultujeme názory s ostatními státy, 
spíš jen ostatní napadáme.

Co všechno může přinést současná 
krize eurozóny?

Nemyslím si, že máme nakročeno 
k rozpadu EU. Tato dluhová krize ovšem 
zřejmě donutí řadu evropských politiků 
uvědomit si, jak je pro ně toto spojenectví 
dlouhodobě výhodné.

Má Evropa ono pověstné pomyslné 
číslo, na které mohou naší spojenci 
zavolat, jak pravil ve slavném citátu 
Henry Kissinger?

Já si myslím, že nemá. Komu byste 
chtěl zavolat? Existence principu jednotné 
Evropy by ale byla podle mě správná. EU 
by měla mít společnou zahraniční politiku, 
která by byla srozumitelná vnějším part-
nerům. Ta ovšem zatím příliš nefunguje. 

Řeší dnes OSN reálné problémy nebo 
se jedná jen o velké řečnické fórum 

a problémy jsou řešeny jinde?
Toto není černobílé, neexistuje jedno-

duchá odpověď. OSN je nesmírně dů-
ležitá mezivládní organizace a mnoho 
jejích agentur po celém světě dělá sice 
méně viditelnou, ale neocenitelnou 
práci. Na druhé straně nemám iluze 
o tom, že by v současném rámci mezi-
národních vztahů měla OSN schopnost, 
pravomoci a možnosti řešit nejpalčivější 
problémy dnešního světa. V každé situ-
aci je stále primárním faktorem to, jaké 
máte mocenské postavení. Všichni jsme 
si rovni, ale někteří jsou si rovnější. 
Představa, že to v praktické mezinárodní 
politice funguje jako ve Valném shro-
máždění, tedy že každý má jeden hlas 
a údajně stejný vliv, je nesmysl.

V jakém stavu jsou podle vás dnes de-
baty o reformě Rady bezpečnosti?

To jste otevřel Pandořinu skříňku. My-
slím si, že ze všech cílů, které si Spojené 
národy vytkly, se toho nejméně udělalo 
právě v této věci. Argumenty pro reformu 
jsou stále stejné, říkají je ty stejné státy 
a mnohdy dokonce i ti samí diplomaté. 
Struktura zkrátka nereflektuje rozložení 
v dnešním světě. Regionální mocnosti 
mají právo, a měly by se stát stálými členy 
Rady bezpečnosti. V dnešní době již exis-
tují velké regiony s obrovským vlivem, 
které tam stále zastoupeny nejsou, a to je 
velký problém. Problematické je ale už jen 
určení samotné regionální mocnosti.

Michael Rozsypal

Datum Místo Událost Datum Místo Událost

26. června 
1945

Spojené státy 
americké

Padesát států, včetně tehdejší Čes-
koslovenské republiky, v San Fran-
ciscu přijalo Chartu OSN. Ta coby 
nástupce Společnosti národů ofici-
álně vznikla 24. října 1945.

8. června 2002 Spojené státy 
americké

Bývalý ministr zahraničí České re-
publiky Jan Kavan se necelé tři mě-
síce před začátkem zasedání stal 
předsedou 57. Valného shromáž-
dění OSN, zvoleným za východoev-
ropské státy.

10. ledna 
1946

Velká Británie V  londýnské Westminster Central 
Hall se konalo první zasedání Val-
ného shromáždění OSN. Na tomto 
setkání se rozhodlo o převzetí po-
vinností Společnosti národů nově 
vzniklou OSN.

1. ledna 2007 Spojené státy 
americké

Do funkce osmého a zatím posled-
ního generálního tajemníka OSN byl 
jmenován Jihokorejec Ban Ki-moon. 
Nahradil Kofiho Annana, který byl 
v úřadu od roku 1997. 

19. ledna 
1993

Česká republika Nově vzniklá Česká republika se 
stala členem OSN. Proces přijetí 
byl rychlý, neboť bývalé Českoslo-
vensko bylo také členským státem. 
Slovensko se stalo členem OSN týž 
den jako ČR.

14. července 
2011

Jižní Súdán Členem OSN se stal zatím poslední 
stát – Jižní Súdán. Od července 
2011 má tedy OSN 193 členských 
států, jejichž přijetí doporučila 
Rada bezpečnosti a schválilo Valné 
shromáždění.

10. prosince 
2001

Norsko Generální tajemník Kofi Annan pře-
vzal Nobelovu cenu za mír, kterou 
obdržela OSN. Byla to pátá No-
belova cena, kterou OSN dostala; 
dříve ji získali UNICEF, UNHCR 
a Mírové síly OSN.

Rok 2015 Členské státy OSN V tomto roce má být splněno osm 
Rozvojových cílů tisíciletí, jež si 
dala OSN za úkol. Patří mezi ně od-
stranění extrémní chudoby a hladu 
nebo zpřístupnění základního 
vzdělání pro všechny.

Významná výročí Organizace spojených národů

JAN KAVAN
Bývalý politik, místopředseda vlády a ministr za-
hraničních věcí, senátor za ČSSD a také předseda 
Valného shromáždění OSN. Na Pražském student-
ském summitu v minulosti nejenom přednášel, 
ale i držel záštitu nad tehdejším Modelem OSN.
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Komunikace uvnitř delegace překonává spory

Skutečná jednání na půdě mezinárodních organizací je  
obtížné popsat. Vidíme sice, jaké dokumenty se přijímají,  
slyšíme, co který státník či diplomat říká, ale už nevidíme do 
zákulisí. Nevíme, kde se dohodly které kompromisy a jaké 
kompenzace dostali ti, kteří nakonec ustoupili ze svých  
původních požadavků. Na Pražském studentském summitu je 
ovšem jednání velmi důležité, a proto je potřeba mít přehled 
i o tom, jak funguje zdejší politické zákulisí.

Určitě se vám během příprav-
ných setkání PSS stalo, že jste 
sledovali jednání a měli jste 

pocit, že prostě není možné dosáhnout 
dohody. Zablokované jednání je sku-
tečně jednou z nejsložitějších chvilek, 
které lze na Summitu zažít. Pak již ne-
závisí jen na schopnostech jednotlivých 
delegátů, ale i na tom, jak efektivně pra-
cuje celý orgán či model. Vždy ovšem 
existuje cesta ven z krize a i vy můžete 
v takto obtížné situaci pomoct. Jak? Za 
pomoci nástroje jménem „vnitrodele-
gační komunikace“.

Vnitrodelegační komunikace je, 
pravda, poněkud krkolomný název, 
který ovšem označuje jinak skvělý 
a užitečný nástroj. Jak tedy zařídit, aby 
jednání běžela, jak mají? Kromě samo-
statné přípravy každého z nás je důležité 
neuzavírat se pouze ve svých jednacích 
místnostech, ale být schopen propojit 
celý Summit do jednoho fungujícího 
celku. Ukažme si, jak. 

NA ROVINU
Někdy může dojít k situaci, kdy se 
během konferenčních jednání objeví 

nečekaná událost. Může se například 
ukázat, že předem dojednaná rezoluce 
spadne pod stůl a je třeba spolu s ko-
legy z delegace vymyslet novou strate-
gii. Není sice zrovna ideální odcházet 
z jednání, ovšem někdy to může být 
zcela klíčové pro jeho efektivitu. Stačí 
oznámit předsednictvu, že potřebujete 
vnitrodelegační setkání a domluvit se 
s ostatními členy delegace na čase. Ne-
myslete si, že by se na vás váš předseda 
zle díval, naopak – pokud se snažíte 
být jako delegace co nejlepší, je skvělé, 
když dokážete spolupracovat i napříč 
orgány. V budově kongresového cen-
tra pak máme připravené příjemné 
místo, kde budete moci v klidu probrat 
svůj další postup. Navíc tam budete 
mít k dispozici internetové připojení 
a vždy minimálně jednoho ochotného 
člena sekretariátu. Navíc lze tato se-
tkání využít i jako nástroj k prosazování 
svých zájmů. Rozhodně se totiž nemu-
síte omezovat jen na svou delegaci! 
Potřebujete-li například jako delegáti 

Velké Británie a Singapuru zjistit, zda 
nejde udělat několik oboustranných 
ústupků napříč dvěma orgány, klidně 
si zorganizujte setkání se svými kolegy 
z jiného orgánu či dokonce Modelu a se-
tkejte se ve čtyřech.

PERO SILNĚJŠÍ MEČE
Může se však stát, že se jednání blíží 
ke svému vrcholu a atmosféra jaksi 
houstne. Delegáti váží každé slovo 
a hlasování je za dveřmi, když si na-
jednou uvědomíte, že jste opomněli 
nějaký drobný detail, kvůli kterému se 
ale bohužel hroutí celá vaše argumen-
tace. Náhle si nevíte rady a potřebujete 
rychle poradit, jenže z kamaráda, který 
seděl pět workshopů vedle vás, je náhle 
váš úhlavní politický nepřítele, který si 
na vás brousí v příštím hlasování zuby. 
Není možné se prostě zvednout a ode-
jít konzultovat své stanovisko, musíte 
být přítomni jednání. Přesto vám i nyní 
může vnitrodelegační komunikace 
pomoci. Vše, co je potřeba udělat, je 
požádat předsednictvo o předem připra-
vené šablony na meziorgánovou poštu, 
zformulovat svoji otázku a předat celý 
dokument předsednictvu. Nezapomeňte 
ovšem dobře vyplnit, kdo má váš dotaz 
obdržet. 

Samozřejmě, že když způsobů pro-
jevování se je mnoho, a proto je jasné, 
že není vhodné příliš napínat strunu tr-
pělivosti vašeho předsednictva. Odeslat 
vašeho předsedu desetkrát za půl hodiny 
do jiného orgánu (o kterém jste si před-
tím zjistili, že zasedá nejdál, jak jen to 
jde) není příliš dobrý nápad, stejně jako 
využívat vnitrodelegační setkání k ně-
kolika partiím pokeru. Předsednictvo 
vaše pokusy o spolupráci samozřejmě 
rádo podpoří, ale buďte i vy rozumní – 
tak, jak se patří na pravé diplomaty.

Matouš Hruška

Jan Kavan: „Reforma OSN je Pandořina skříňka“

KOMIKS
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Hospodářská a sociální rada – ECOSOC
pod patronací Jana Švejnara

Třes nohou, ve zpocených rukou 
užmoulaný papírek s pár řádky 
projevu. Ještě včera ho pilně 

cvičila před zrcadlem. Vystoupení před 
naplněným slavnostním sálem se ale na-
jednou jeví jako nezdolatelná překážka. 

Už vyvolávají její zemi. Zhluboka se na-
dechne, schová papírek do kapsy a udělá 
první krok k mikrofonu…

T-V-X
Agendu ECOSOC letos tvoří kombinace 
atraktivních společenských a ekonomic-
kých témat. V hlavě všech účastníků se 
točí gesta ve tvaru písmen T-V-X, po-
mocí kterých se delegáti hlásí. Ti nej-
šikovnější z nich už dokonce vymýšlí, 
jak by využili kliček Jednacího řádu. 
Ačkoliv je důležité, aby byla vystou-
pení správná po formální stránce, nej-
důležitější je stále obsah. Zamyslete se 
nad tím, čeho chcete během jednání do-
sáhnout, koho zamýšlíte dostat na svou 

stranu a jak plánujete obhájit priority 
vaší vlasti.

PSS: PŘEKONEJ SÁM SEBE
Nevadí, když jste nervózní či pokud se 
musíte přemlouvat k vystoupení. Důle-
žité je, abyste tak nakonec učinili, stejně 
jako dívka z prvního odstavce, jež se na-
konec proti všem očekáváním stala mís-
topředsedkyní Hospodářské a sociální 
rady. Snažte se, abyste na konci tohoto 
či příštího dne opravdu povstali a ne-
chali zaznít své názory. Sešli jsme se tu, 
abychom překonávali bariéry, a těmi teď 
nutně nemyslím jen ty obchodní.

Veronika Kadlecová

Rada pro lidská práva – HRC
pod patronací Kateřiny Sequensové

Říká se, že trpělivost růže přináší. 
A tak se i Pražský studentský 
summit po měsících příprav 

skutečně dočkal tolik očekávané kon-
ference. První jednací den začíná a už 
předem je jasné, že rozhodně nepůjde 
o den nudný. Jak ho tedy zvládnout co 
nejlépe?

UMĚNÍ ZVANÉ DIPLOMACIE
Říká se, že „diplomat je člověk, který 
vás pošle do horoucích pekel takovým 
způsobem, že se na tu cestu dokonce 
těšíte.“ V Radě pro lidská práva se jistě 
žádné jízdenky do ďábelských plamenů 
vystavovat nebudou, nicméně nelze za-
pomínat na fakt, že vyjednávání je pře-
devším otázkou komunikace a správná 

slova dokážou leckdy zázraky. Správný 
diplomat sice neplýtvá vzletnými slovy 
ze strany na stranu, ale ani nebojuje 
o bobříka mlčení! Jedním ze základ-
ních kamenů úspěchu je tedy aktivita. 
Klíčové je nebát se mluvit, sebevědomě 
vyjadřovat své názory, povzbuzovat 
spojence a umně vyjednávat se soupeři. 
Druhým důležitým klíčem k úspěchu je 
spolupráce. Dva jsou silnější než jeden, 

deset je silnějších než pět. Kdo má pod-
poru, má také sílu.

KLAPKA. AKCE!
Jedeme „na živo“. Čas zkoušení pomi-
nul a nyní přišel čas vyzkoušet nově 
nabyté zkušenosti a znalosti při oprav-
dovém jednání. Tak směle do toho!

Šárka Ošťádalová

Rada bezpečnosti – UNSC
pod patronací Karla Kovandy

Úkolem včerejšího zahájení bylo 
mj. motivovat a vybavit dele-
gáty do dalších tří jednacích 

dnů. Delegáti ovšem mohli i sbírat inspi-
raci, a to především z proslovů vzácných 
hostů i přípravného týmu, který bilancoval 
dosavadní průběh PSS. Důležité pro ně 
ale byly také projevy ostatních delegátů. 
Jak jinak lze totiž zjistit, o co usilují vaši 

oponentní, než když pečlivě vyslechnete 
jejich projev, v němž shrnují své priority 
pro následující jednání? A delegáti UNSC, 
ti měli poslouchat zvlášť pozorně.

AGENDA PLNÁ NOVINEK
Rada bezpečnosti je velmi autonomní 
orgán. To delegáti prokázali již při sesta-
vování předběžných návrhů agendy, kam 

se z původních bodů, jež přišly na pořad 
jednání během workshopů, neprobojoval 
ani jeden. 

Z RADY AKTUÁLNĚ
Delegáti naopak rozhodli, že chtějí pro-
jednávat témata vskutku aktuální. První 
dvě témata zavedou UNSC na Blízký vý-
chod: nejprve přijde na řadu problematika 
Sýrie a poté bezpečnostní situace v Hor-
muzském zálivu. Třetím projednávaným 
bodem bude reforma UNSC. Ta se ovšem 
nakonec vrátí opět na Blízký východ, ten-
tokrát k palestinské otázce. Uvidíme, jak si 
delegáti při projednávání těchto témat po-
vedou. Mají totiž před sebou hodně práce.

Matouš Hruška

MODEL OSNGenerální partner 
Modelu OSN

Hlavní partner
Modelu OSN
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Program OSN pro životní prostředí – UNEP
pod patronací Jiřího Drahoše

Dnes otevřou delegáti Programu 
OSN pro životní prostředí 
první bod agendy, kterým je 

stabilita sítí. Vzhledem k podbodům, 
které si UNEP k tomuto bodu agendy 
odhlasoval na posledním workshopu, 
čeká delegáty řešení takových pro-
blémů, jako je budoucnost fosilních 
paliv či politický vliv v energetice. Již 
během přípravných setkání PSS se uká-
zalo, že delegáti mají k danému tématu 
co říci a že hledání kompromisu roz-
hodně nebude jednoduché. 

PRO NÁVRH
Najít si podporu pro rezoluci či jiný 
dokument se tedy může proměnit v pro-

cházku „trnitým“ sadem. Naštěstí se 
naši delegáti poctivě připravují a vyjed-
návají podporu dopředu. Proto doufáme, 

že nakonec uslyší od většiny přítomných 
kouzelné „pro návrh“. 

JAK NA TO?
O Jednacím řádu, vyjednávání i argu-
mentaci vědí delegáti UNEP po absol-
vování workshopů mnoho. Přesto mi 
dovolte několik rad na poslední chvíli. 
Využívejte možnosti neformálního jed-
nání, obědových pauz i „coffee breaků“! 
Právě při těchto příležitostech se můžete 
zeptat svých oponentů, s čím nesouhlasí, 
a vytvořit tak řešení přijatelné pro obě 
strany. Kdo se neztratí v kuloárech, má 
z poloviny vyhráno!

Anna Vaněčková

Světová obchodní organizace – WTO
pod patronací Pascala Lamyho

Konference. Slovo, které mají 
všichni živí tvorové napříč 
Summitem vryto do paměti 

tak živě a hluboce, že z toho mají lehké 

spaní. Slovo, které v diářích překrývá 9. 
až 12. březen. Slovo, které symbolizuje 
vrchol půlročního snažení všech delegátů. 
Zdvihněte kotvy, začíná plavba do světa 
diplomacie plná dobrodružství!

ZAHAJUJEME PO SVÉM
Jako každý rok, ani tentokrát nebudou mi-
nistři a ministryně vrženi přímo do laby-
rintu Kongresového centra Praha (KCP), 
nýbrž zahájí konferenci v komorních pro-
storách Ministerstva průmyslu a obchodu, 
kde je přivítá náměstek ministra, Martin 
Tlapa. Zde tradičně probíhají úvodní 
projevy, které dávají delegátům možnost 
postavit se za skutečný řečnický pultík 
a rozproudit si tak krev pro jednání, která 
následují po přesunu do KCP.

HLAVNĚ NEPOLEVIT
Během tří konferenčních dnů by de-
legáti měli stihnout úspěšně projednat 
tři body agendy, a sice usnadňování 
obchodu, cla v zemědělství a země-
pisná označení v rámci Dohody o ob-
chodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví. Důležité je především zo-
hlednit fakt, že ačkoli se tři dny zdají 
jako dostatečná doba, v minulosti se 
již časová tíseň několikrát objevila. Je 
proto klíčové rozvrhnout si síly tak, aby 
jich zbylo dost na konstruktivní jednání 
až do konce. Jedině to je cesta ke zdár-
nému schválení kvalitní Ministerské 
deklarace.

 Vojtěch Fiala

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO
pod patronací Michala Beneše

Páteční slavnostní zahájení kon-
ference spustilo každoroční 
„summití“ horečku. Delegáti 

nahodí obleky, delegátky vklouznou 
do lodiček a pod křídly Summitu se 
všichni vrhnou do kolotoče třídenního 
vyjednávání, na které se připravovali 
téměř celý rok.

VZDĚLÁNÍ PŘEDEVŠÍM
Agenda UNESCO byla úspěšně schvá-
lena již na pátém workshopu. Dele-
gáti se tak první jednací den pustí do 
projednávání problematiky sexuální 
výchovy, jedné z nejdiskutovanějších 
otázek moderního vzdělávání. Jak jim 
to asi půjde? V materiálech Pražského 
studentského summitu se častokrát do-

čteme, že delegáti na konferenci zúročí 
všechny znalosti a dovednosti nasbí-
rané během přípravné části projektu. 
Projeví se to i na jednání o tomto kon-
troverzním tématu?

JISTĚ, PANE DELEGÁTE
To, že se řečnické schopnosti dele-
gátů UNESCO od prvního workshopu 
markantně zlepšily, dokázali mladí 
diplomaté již během plenárních za-
hajovacích projevů. Pojmy jako pro-
duktivita, efektivita a spolupráce byly 
skloňovány „ve velkém“. O tom, že 
ovšem rozhodně nejde jen o prázdné 
fráze, se přesvědčíme právě dnes.

Thu Thuy Truong 

MODEL OSN
PERLIČKY

„Tak si uděláme  
potraty.“

Místopředsedkyně UNEP

„Tato otázka je 
irelevantní. Celý 

problém je passé...
jako klobouky.“

Německo, UNSC

„Přeji hezký večer!“
Projev Kataru ve 14:00

„Abychom se mohli 
motat v kruhu, musí 
tady existovat více 
než dva body. My 

máme jen dva,  
a proto bych řekl,  

že se motáme  
v přímce.“

Evropská unie, WTO

„Co jsme komu 
udělali, že nás 
Alláh tak krutě 

trestá?“
Hodnotitelé projevů  

„Spolupracujeme 
s Nigerem, nebo 
Nigérií, no prostě 

jedním z nich.“
Burkina Faso UNEP

„Já se vzdávám 
slova, protože to 

nemá smysl.“
Čína, WTO
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MODEL EU pod patronací Jana Michala

MODEL NATO pod patronací Jiřího Šedivého

Model NATO Avengers
Have you ever tried to prevent an alien attack on Earth? 
Have you had the chance to put all your strength into  
dangerous negotiations with the Russian Federation? Have 
you ever thought about a surrealistic painting as a metaphor 
to the Cold War? The Model NATO delegates have proved 
to be up to all of these challenges.

Essays, lectures, rhetorical exerci-
ses and negotiations. All of these 
buzzwords defined the 6th year 

in Model NATO. The perfect combina-
tion of the old and the new. As unique 
as it can possibly be, this year enriched 
the Agenda with fresh and current issues 
which have presented the Ambassadors 
with a difficult and tricky riddles.

As the North Atlantic Treaty Organi-
zation still devotes most of its energy to 
the ISAF operation, it is upon the young 
diplomats to play their part – the question 
of the mission’s future and its sustainabi-
lity may possibly be the biggest task for 
our Ambassadors.

THE WORLD IN MOTION
Nevertheless, in addition to the traditi-
onal topics of Model NATO´s Agenda, 

the delegates decided to deal with the 
tsunami of events which have swept 
over the Middle East. The turmoil in 

Syria jeopardizes the values of the 
Western civilization as human rights 
are being violated every day. Moving 
further to the East, Iran as a new poten-
tially formidable enemy opens ajar the 
possibility of the Hormuz strait closure.

CHALLENGES AHEAD
Even though these topics might be viewed 
as the most urgent ones, there is still the 
scarecrow of cyber-terrorism. As the Am-
bassadors opened the extremely ambitious 
question of the future role of NATO, hard 
negotiations are to be expected.

It is certain that our young diplomats 
have only one clear goal which must be 
fulfilled. Their attitude is relentless and 
their desire for success is inspiring. For 
the first time in history of the Prague Stu-

dent Summit, we can witness saving the 
world in the process. Ladies and gentle-
men, be prepared for negotiations which 
can change the world forever.

Kateřina Pleskotová

Jednání sedmadvacítky začíná

Nastává den D. Přichází událost, na kterou se delegáti 
tři měsíce usilovně připravovali. Je tady závěrečná  
konference. Po slavnostním zahájení čekají na evropské 
ministry tři dny náročných jednání.

Na pátečním slavnostním za-
hájení v Hotelu Ambassador 
– Zlatá Husa delegáti okusili 

atmosféru vrcholného diplomatického 
setkání. Nyní je však čas přesunout se 
do prostor Kongresového centra Praha 
a začít pracovat na budoucnosti spole-
čenství evropských států. Je čas nažha-
vit všechny mozkové buňky a využít 
veškerý diplomatický um. Je čas zahájit 
jednání Rady Evropské unie.

O ČEM SE BUDE JEDNAT
Delegáty v následujících dnech čeká 
vskutku rozmanitý program. Nejprve 

budou jednat o možné regulaci ratin-
gových agentur, protože právě ty jsou 
mnohými označovány za jednu z příčin 
finanční krize, která Evropskou unii po-
stihla. Je tedy na nich, zda tyto hlasy vy-
slyší a schválí zpřísnění jejich činnosti.

Dalším důvodem jejich snažení bude 
směrnice týkající se energetiky. Jejím 
cílem je dosáhnout 20% zvýšení ener-
getické účinnosti do roku 2020. Otázkou 
je, zda takovýto krok nebude příliš ná-
kladný a zda raději nebudou směrovat 
finance do jiných oblastí.

Nakonec se jejich zájem upne k Ev-
ropskému globalizačnímu fondu. Tato 

instituce napomáhá subjektům, které 
se dostaly do existenčních potíží v dů-
sledku globalizace. Ministři se budou 
zabývat otázkou rozvolnění podmí-
nek, za kterých bude možné z tohoto 
fondu čerpat, tak aby pokryl širší pa-
letu zaměstnanců.

KONEČNĚ JEDNÁNÍ!
Sedmadvacítku evropských ministrů 
tedy čekají náročná jednání. Není se 
však čeho bát. Během přípravných 
setkání již prošli výcvikem, v disku-
zích s váženými hosty si prohlubovali 
znalosti o dané problematice, a díky 
mnoha hrám a jednáním se naučili 
tyto znalosti náležitě prodat. Do pro-
stor jednacího sálu tedy může každý 
z nich hrdě vstoupit s vědomím, že 
jeho zemi opravdu nemůže zastupovat 
nikdo povolanější. 

Při dlouhých hodinách vyjednávání 
budou hledat kompromisy i tvrdě hájit 
svá stanoviska. Zajisté také využijí 
možnosti zákulisních jednání a budou 
tahat za nitky i za zataženou oponou. 
Zejména je však třeba si vše náležitě 
užít. 

Jiří Brada

Hlavní partner 
Modelu NATO

Hlavní partner 
Modelu EU

Model NATO is  
co-sponsored by  
North Atlantic  

Treaty Organisation
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