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T. Petrů: „V Indonésii nebývá člověk nikdy sám“ 
Co se vám vybaví, když se řekne jihovýchodní Asie?  
Jestliže to bude rozmanité kulturní bohatství, ženská  
emancipace a významný ekonomický partner budoucnosti, 
pravděpodobně byste si s doktorem Petrů rozuměli.  
S vedoucím Katedry asijských studií Metropolitní univerzity 
Praha jsme hovořili o jeho pohledu na indonéskou  
a jihoasijskou společnost, stejně jako o jejich  
zvláštnostech a rozdílnostech. 

Pane Petrů, chvíli jste žil v Indonésii. 
Jak jste vnímal tamější kulturu a jaké 
jsou podle vás hlavní rozdíly mezi in-
donéskou a českou kulturou?
V Indonésii se hodně žije na ulici. To je 

samozřejmě dáno klimatem, vše je takové 
polootevřené. Indonéský dům je rozdělen 
do tří částí na předpokoj pro hosty, interní 
pasáž a dvoreček s kuchyní a sanitárním 
zařízením. Tento model je hojně rozší-
řený po celé jihovýchodní Asii, ale pro 
Indonésii je obzvlášť typický. Do předpo-
koje můžete přijít kdykoliv, i neohlášeni. 
Já  jsem měl neustále nějaké návštěvy, 
a když jsem si pozval kamaráda, tak při-

šli  třeba tři, protože on přece nepojede 
přes celé město sám. Určitě se tedy žije 
více otevřeně, život je mnohem více ko-
lektivní. Lidé jsou pohostinní a otevření 
vůči cizincům. Člověk má ale zároveň 
méně soukromí, nikdy není sám. Oni se 
často ptají: „Jsi sám? Cestuješ sám? Není 
to divné?“ Pro Asii je totiž typické to, že 
si vás lidé chtějí někam zařadit.  Odkud 
jste, jaké máte povolání, zda jste ženatý, 
nebo ne. To je velmi důležité, zvyšuje to 
váš společenský statut.

To nás přivádí k další otázce – jaký 
je model tradiční indonéské rodiny?

To je dobrá otázka. Já na univerzitě 
učím Úvod do studia jihovýchodní Asie, 
což je region geopoliticky etablovaný, 
nicméně stále velmi rozmanitý. Žijí zde 

kultury, které přišly z Vietnamu, Zadní 
Indie a z okolních ostrovů, které byly in-
dianizovány. Nové postkoloniální státy 
» pokračování na str. 6

Mikrostáty: na velikosti nezáleží

Mikrostáty jsou druhem zemí, jejichž název zní povědomě  
téměř každému, ale zdaleka ne každý ví, kde vlastně leží. 
V médiích se o nich moc nepíše, snad jen sem a tam se  
objeví na nějakém z žebříčků kuriozit. Tzv. mikrostáty jsou 
však důležitější, než se na první pohled zdá a pochopení  
jejich významu nezřídka odhalí problémy, které v sobě  
globální politika založená na systému suverénních států nese.

Mikrostátem je suverénní stát, jenž 
se  vyznačuje  velmi malou  rozlohou 
či  velmi  nízkým  počtem  obyvatel, 
popřípadě kombinací obojího. Námě-
tem tohoto článku tedy nejsou státy, 
které jako samostatné uznává jen část 
mezinárodního společenství (Kosovo 
či  Abcházie),  ani  různé  autonomní 
oblasti, závislá území (Kajmanské os-
trovy) apod. Neexistuje žádný pevně 
stanovený počet obyvatel či kilometrů 
čtverečních, který by závazně rozlišo-
val mikrostát od „normálního“ státu. 
Proto se na následujících řádcích nej-
prve  zaměříme na obecné problémy 
mikrostátů a později rozebereme ně-
kolik konkrétních příkladů.

DAŇOVÉ RÁJE
Jakožto suverénní země si mikrostáty 
stanovují  vlastní  daňovou  politiku 
a firmy i jednotlivci, kteří zde sídlí, 
» pokračování na str. 3

Viktor Orbán 
není diktátor

Ač se  z médií  může  zdát, 
že  je současný maďarský 
premiér z pohledu Evropy 

veřejným nepřítelem číslo jedna, si-
tuace zdaleka není tak jednoduchá. 
Ve skutečnosti je Orbán velmi za-
jímavou postavou postkomunistic-
kého prostoru a jednou z výrazných 
tváří současné Evropy.
Viktor Orbán se narodil roku 1963, 
vystudoval  právnickou  fakultu 
v Budapešti a rok studoval na Ox-
fordské univerzitě. Politickou dráhu 
začal roku 1988, kdy založil Svaz 
mladých demokratů  – Fidesz. Do 
povědomí širší veřejnosti se dostal 
zejména projevem z června 1989, 
v němž jako první jasně deklaroval 
požadavky svobodných voleb a od-
chodu sovětských vojsk z Maďarska.
» pokračování na str. 7
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 Vážené delegátky,  vážení  delegáti, 
ve  svých  rukou  držíte  poslední  Chro-
nicle XVII. ročníku PSS. Již za pár týdnů 
ovšem začne příprava ročníku příštího, na 
němž se můžete podílet i vy.
Doufám, že se vám přípravná setkání 

i konference z delegátské pozice líbily, 
rozvinuli  jste  své  vyjednávací  schop-
nosti a poznali vrstevníky s podobnými 
zájmy. Pokud je toto váš poslední rok na 
střední škole, můžete strávit příští rok na 
Summitu buď jako účastník Modelu EU, 
nebo jako člen přípravného týmu.
Práce v sekretariátu je často náročná 

a  jak  se  někdy  říká  –  plná  „potu,  slz 
a  krve“.  Příprava  každého workshopu 
začíná několik  týdnů před ním a vyža-
duje překvapivě hodně usilovné práce. 
Workshopy nebo konferenční dny neza-
čínají v devět hodin, ale už v sedm a pří-
pravy předcházející den končí pro některé 
sekretariátníky často až nad ránem, což si 
vybírá daň v podobě únavy a vysokých 
dávek kofeinu.
Nejde přitom jen o práci v orgánech. 

Snad ještě více se musí každý člen sekre-
tariátu věnovat méně populárním orga-

nizačním věcem jako dopravě, přípravě 
materiálů, tisku nebo psaní článků.
Při  dlouhých pracovních  schůzkách 

se projevují známky ponorkové nemoci 
a udržet pozornost a iniciativu až do konce 
bývá takřka nemožné (ostatně velmi po-
dobně jako při jednáních).  Proč byste se 
k nám tedy měli přidat i vy?
Jde tu hlavně „o partu“. Při práci se 

lidé nejlépe poznají, a tak v sekretariátu 
poznáte přátele, se kterými je radost spolu-
pracovat a na které se můžete spolehnout. 
Bývalí  členové  týmu se často  scházejí 
i řadu let po odchodu z přípravného týmu 
a rok co rok chodí podpořit současný pří-
pravný  tým při organizaci konference.  
Tento dlouhotrvající duch Summitu a spo-
lečné nadšení pro jeden cíl je důvodem, 
proč si každý rok PSS užijí nejen delegáti, 
ale i členové přípravného týmu.
Zažít Summit jako delegát je skvělé, ale 

zkusit si to z druhé strany je ještě lepší. 
A právě to je důvodem, proč doporučuji 
tuto skvělou zkušenost každému z vás.

editorial

Ladislav Tůma
organizační koordinátor
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Jakub Holšán
Model OSN

1. Podle mého názoru NATO v nejbližší 
době v Sýrii zasáhne. Bude to ale spíše 
mediální  tah než významná vojenská 
pomoc,  přestože  zde  každým  dnem 
umírá  mnoho  lidí.  Obecně  považuji 
vměšování do vnitřních konfliktů cizího 
státu, kdy je účelem pouhé odstranění 
nepříjemného vládce nebo jiné osobní 
prospěchářství, za naprosto nepřijatelné. 
 
2.  Jsem  přesvědčen,  že  se  EU  bude 
během následujících let dále rozšiřovat. 
Připojí  se  i  země  ekonomicky  slabší 
nebo některé státy jižní Evropy. Prvotní 
záměr bude čistě obchodní, ale během 
příštích  desítek  let,  jak  vzroste moc 
konkurenčních států, zde možná bude 
figurovat  také zájem územní a vojen-
ský. Tím jsme už jen krůček od vzniku 
Spojených států evropských. 

Dorota Saitzová
Model OSN

1. Zásah bude možný až po vyhlášení 
sankcí  Radou  bezpečnosti  (UNSC). 
Je hezké,  že ve Valném shromáždění 
dala většina států najevo svou podporu 
syrské opozici. Dokud se za ně ale ne-
postaví  i Rusko a Čína,  intervence ze 
strany  Severoatlantické  aliance  bude 
prakticky nemožná. Jejíž členové totiž 
nemají rádi označení „vrazi z NATO“, 
kterému  by  se  v  případě  nesouhlasu 
UNSC těžko vyhnuli.

2. Navzdory polemikám z poslední doby 
si nemyslím, že se EU rozpadne. Na-

opak soudím, že přijímání dalších členů 
je na místě. Pro mnoho z nich byly vy-
hlídky na členství v unii motorem změn 
v ekonomické a sociální politice. Pro 
samotnou EU znamená více členů větší 
váhu v mezinárodních jednáních nebo 
větší společný trh, a tím pádem i vyšší 
konkurenceschopnost.

Jan Kurzeja 
Model NATO

1. Určitě ne. Nejsou na  to peníze ani 
chuť, navíc generální tajemník už do-
předu avizoval, že v Sýrii NATO inter-
venovat nebude. Tamní občanská válka 
se nedá srovnat s tou libyjskou – je zde 
úplně jiný terén a Sýrie je navíc vojen-
sky silnější. NATO může pomoci  jen 
diplomatickými sankcemi nebo vyzbro-
jením syrské opozice.

2.  Rozšiřovat  Evropskou  unii  určitě 
vhodné  je,  a  to  jak na východ,  tak na 
západ. Obávám se ale, že v současnosti 
má EU jiné starosti, a to především dlu-
hovou krizi. Proto by bylo dobré, aby 
unie vyřešila nejprve ji. S přijímáním no-
vých států by tedy měla raději počkat na 
dobu, kdy bude ekonomicky stabilnější.

Veronika Smělá
Model EU

1. Ačkoliv je situace v Sýrii velmi ne-
stabilní,  dle  mého  názoru  se  NATO 
do vojenského zásahu nepustí, pokud 
nenastane  nějaká  výjimečná  situace. 
Už intervence v Libyi vyvolala mnoho 
kontroverzí  a  očernila  jméno NATO 
v očích některých významných meziná-
rodních hráčů a Sýrie by mohla být ještě 
komplikovanější případ.

2. V současné době by mohlo už tak re-
lativně slabou EU ještě více oslabit. Také 
nemám  pocit,  že  by  státy,  které  nyní 
mohou k unii přistoupit, měly co nabíd-
nout. Myslím si ale, že v delším časovém 
horizontu má EU potenciál i vůli se rozši-
řovat a také z rozšíření profitovat.

Úhel pohledu
1. Myslíte si, že nakonec 
dojde k zásahu vojenských 
ozbrojených sil NATO  
v Sýrii?

2. Myslíte, že je vhodné na-
dále rozšiřovat EU?

Významná výročí EU

Na co nezapomínat?

Více na straně 5

Delegáti píší

Mám na Summitu  
vůbec co říci?

Více na straně 44
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» pokračování ze str. 1
mají možnost odvádět zde své daně. 
Mnoho mikrostátů nabízí velmi pří-
znivé podmínky, a  láká  tak zájemce 
z celého světa. I naprosto minimální 
sazby  totiž pro  tyto  státy  znamenají 
obrovské výnosy (obzvlášť vezmeme-
-li v potaz poměr jejich minimálních 
nákladů  vzhledem  k  nepočetnému 
obyvatelstvu).  Příjem,  který  by  byl 
v  rozpočtu  pětašedesátimilionové 
Francie absolutně zanedbatelný, zna-
mená pro  třicetitisícové Monako so-
lidní „přilepšení“.
Obyvatelé středních a velkých zemí 

se na úniky svých spoluobčanů do tzv. 
daňových rájů často dívají nelibě. Je 
to do značné míry logické: firma „XY“ 
vyrábí  své  zboží  např.  v  Německu 
a Francii, prodává ho zákazníkům po 
celé Evropě, jezdí po silnicích posta-
vených  za  peníze  evropských daňo-
vých  poplatníků  a  její  zaměstnanci 
získali  svou  kvalifikaci  se  značnou 
podporou z německého či  francouz-
ského státního rozpočtu. Jenže místo 
platby daní v jedné z těchto zemí, tak 
jako  to  dělají  konkurenti  a  zaměst-
nanci  této firmy,  zaplatí  jen  symbo-
lický příspěvek vládě Lichtenštejnska 
či Mauritia.
Vlády větších zemí se únikům firem 

do daňových rájů často snaží zabránit 
pomocí  všemožných  nástrojů.  Ač-
koliv zde nemáme prostor na rozbor 
všelijakých účetních kliček, můžeme 
s čistým svědomím prohlásit, že sta-
tus suverénního státu daňovým rájům 
značně ulehčuje život. Mikrostáty jsou 
přitom typicky zcela závislé na svých 
větších  sousedech,  žádnou „vlastní“ 
ekonomiku v tradičním slova smyslu 

nemají. Dává tedy smysl, aby byly su-
verénními entitami v oblasti daňové?
Můžeme se však zeptat i jinak. Má 

v dnešním globalizovaném světě ještě 
nějaký  stát  „vlastní“  ekonomiku? 
Většina  výrobků  na  trase  vývoj-vý-
roba-prodej projde několika zeměmi 
a  téměř  všechny  velké  společnosti 
dnes působí na celém světě. Fungování 
některých mikrostátů  jako daňových 
rájů tedy v jistém smyslu ilustruje širší 
problém – ukazuje na aspekty, v nichž 
současný mezinárodní  řád  nezvládá 
držet  krok  s  ekonomicko-politickou 
realitou 21. století.

DISPROPORČNÍ POLITICKÝ VLIV
Podobné  tvrzení  lze učinit  i o druhé 
vlastnosti, která je mnohým mikrostá-

tům společná, a sice o jejich nepřimě-
řeně velkém politickém vlivu. Tvrdit, 
že  státy  s méně obyvateli než české 
maloměsto  jsou příliš vlivné, zní na 
první poslech trochu zvláštně. Je však 
potřeba si uvědomit, že většina z nich 
má,  jakožto  suverénní  země,  rovné 
postavení  v  různých mezinárodních 
organizacích. Nejkřiklavějším příkla-
dem je OSN. Ve Valném shromáždění 
i dalších tělesech mají všechny zastou-
pené státy jeden hlas. To znamená, že 
ostrovní republika Nauru, jež má ne-
celých deset tisíc obyvatel, má stejně 
hodnotný hlas  jako miliardová Indie 
či Čína. Mnohé mikrostáty navíc ne-
váhají tento vliv směňovat za peníze 

(byť neoficiálně). Zřejmě není náho-
dou, že Nauru, Tuvalu a Vanuatu jsou 
jediné tři státy na světě, které uznávají 
samostatnost jak Kosova, tak i Abchá-
zie a Jižní Osetie. Jiné státy jsou zase 
natolik závislé na některé z mocností, 
že hlasují v podstatě vždy v souladu 
s ní – takový vztah pozorujeme kupří-
kladu mezi Palau a USA.
Vliv mikrostátů však není podstatný 

jen v OSN. Malta,  jejíž obyvatelstvo 
čítá jen něco přes 400 tisíc hlav, je pl-
noprávným členem EU, a může  tedy 
zablokovat mnoho  podstatných  roz-
hodnutí, i kdyby se na nich shodl celý 
zbytek Evropy. Třísettisícový Island je 
zase členem NATO, které se na všem 
musí  usnést  konsensuálně,  což  zna-
mená, že tento ostrovní stát má právo 

veta – stejně jako Spojené státy nebo 
Velká Británie. Vidíme tedy, že i v po-
litické rovině nelze význam mikrostátů 
ignorovat.

TŘI VÝJIMEČNÉ PŘÍKLADY
První  výjimkou  je městský  stát Va-
tikán, který  je s  rozlohou 0,44 čtve-
rečních  kilometrů  a  826  obyvateli 
nejmenším  státem  na  světě.  Je  ve 
velmi  zvláštní  pozici,  neboť  nemá 
žádné diplomatické zastoupení. Slouží 
jako  sídlo  Svatého  stolce,  jenž  má 
stálé pozorovatelské křeslo při OSN 
a  relativně  ustálené  diplomatické 
styky  s  ostatními  státy  světa.  Svatý 
stolec je jako politická síla zajímavě 

polarizovaný  co  do  nástrojů  –  jeho 
„hard power“ se rovná nule (nepočí-
táme-li  švýcarskou  gardu),  zatímco 
„soft power“ katolické církve je nepo-
chybně značná.
Dalším  výjimečným mikrostátem 

je též ostrovní městský stát Singapur. 
A právě ten je i důkazem, že územní 
rozloha už v dnešním světě rozhodně 
není nezbytným prvkem silného me-
zinárodního postavení. Singapur má 
více  než  3 miliony  obyvatel  a  jeho 
HDP na hlavu patří mezi nejvyšší na 
světě.  Je  tedy  významným  ekono-
mickým hráčem a disponuje i jedním 
z nejlepších vzdělávacích systémů na 
světě a pravděpodobně nejlépe fungu-
jící státní správou. Zároveň však není 
plnohodnotnou  liberální demokracií, 
neboť  od  jeho  samostatnosti  v  roce 
1966 je u moci jediná politická strana.
Třetím výjimečným mikrostátem je 

ostrovní  stát Bahrajn, který má něco 
přes  600  tisíc  obyvatel  a  leží  v Per-
ském zálivu. Jeho hlavní zdroj příjmů 
pochází z nerostného bohatství  (pře-
devším  z  ropy)  a  s  výše  popsaným 
Singapurem nemá mnoho společného. 
Podobně jako on je však státem velmi 
bohatým a navzdory malé rozloze patří 
mezi  důležité  regionální  hráče.  Na 
území Bahrajnu se také nachází velká 
základna amerického námořnictva.
Ačkoliv se mnozí delegáti PSS stále 

často domnívají,  že  zastupovat malý 
stát znamená hrát v politických jedná-
ních méně důležitou roli, doufám, že 
vás  tento článek přesvědčil,  že  tomu 
tak rozhodně není. Protože na velikosti 
nezáleží.

Michal Pečeňa

Mikrostáty: protože na velikosti nezáleží

„Příjem, který by byl v rozpočtu pětašedesátimilionové  
Francieabsolutně zanedbatelný, znamená pro  

třicetitisícové Monako solidní přilepšení.“
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Je polovina února a já sedím s ostatními delegáty v aule na 
pražské Vysoké škole ekonomické. Hlavou se mi honí, zda 
se mám přihlásit o slovo a být aktivní, nebo spíše zůstat  
potichu sedět a občas při hlasování zvednout štítek  
s názvem svého jedinečného, ale poměrně nevýznamného 
státu (alespoň co se rozlohy a počtu obyvatel týče).  
Co mi vlastně workshop a potažmo i celý Summit dává? 
Mám tu vůbec být, hodím se sem? 

Na PSS  jsem  se  dostala  čistě 
náhodou.  Několik  známých 
potřebovalo  ještě  někoho 

do delegace a já si  tehdy řekla, že to 
zkusím. A  tak  jsem  tady,  obklopena 
desítkami  ostřílených  delegátů  za-
stupujících  velmoci.  Jsem  jen malý 
člověk mezi obry. Ale vždyť i David 
přemohl Goliáše! A když už tu jsem, 

budu bojovat za svůj stát. Sice s úctou 
k ostatním, avšak ostrými lokty a s po-
citem, že  jsem nezahodila šanci. Ne-
budu odcházet se znuděným výrazem 
a myšlenkou, že už to konečně skončilo 
a jde se do restaurace. Život nám dává 
mnohé  nabídky  a  záleží  jen  na  nás, 
jestli je využijeme. Bývá vítězem ten, 
kdo toho nejvíc prosadí, nebo spíše ten, 

kdo je schopen opět vstát a ze svých 
chyb se poučit?
Odhodlaně zvedám štítek. Zkusím 

nastínit  možné  řešení,  výhody  své 
cesty. Některé věci trochu zametu pod 
koberec, jiné naopak vytáhnu ze zapo-
mnění, do kterého již zdánlivě upadají. 
Je mi uděleno slovo, můj hlas je zprvu 
nejistý, párkrát zaškobrtnu, ale za chvíli 
se již cítím jistěji. Po krátké době můj 
zájem opět opadá –  toto  téma se mě 
přece netýká, tak proč se plést do cizích 
věcí… Jsou to ale opravdu cizí věci? 
Za okamžik již zase zarytě mlčím, mé 
argumenty byly  rozcupovány a  já  se 
cítím,  jako  bych  tu  nebyla.  Ostatně 
nejsem jediná, kdo upadá do letargie, 
ozývají se totiž stále ti stejní. Mnoho 
dalších, stejně jako já, nevypustí slova, 
natož věty z úst. Mé myšlenky pomalu 
utíkají z místnosti, budovy a nakonec 
i z Prahy, jsem na horách, právě skáču 
na  skokánku,  když  tu  najednou mne 
něco vytrhne z uvažování. „Rád bych 
vyzval i ostatní státy, aby se vyjádřily 
k této problematice. Jedná se o problém 
globální a zde neexistují hranice,“ ozve 
se jeden ze států, který svou rozlohou 
sice  představuje  jen  tečku  na mapě, 
avšak její delegát by svým charisma-
tem  s  klidem  strčil  do  kapsy mnohé 
světové velmoci.
Vracím se zpět do reality a jsem pevně 

přesvědčena, že když už mám tu šanci, 
tak ji přece musím využít! Pustím se na-
plno do jednání a již nejsem jen jednou 
z  „mrtvol“. Ano, mnoho  věcí  kazím, 

padám, ale opět  se zvedám. Řídím se 
heslem „frangas non flectas“, tedy „mů-
žeme  být  poraženi,  nikdy  ale  přemo-
ženi“. Vždy nám zůstává naše osobnost, 
dokud  se nevzdáme  jednoho  z našich 
nejpodstatnějších práv – mít svůj názor 
a vyjádřit jej.
Co jsem si tedy ze Summitu odnesla? 

Vedle  mnoha  zajímavých  informací 
také zjištění, že je dobré se nevzdávat, 
ale zároveň nikdy nezapomínat na úctu 
a pokoru. Snažit se docílit svých idejí, 
ale svůj názor nikomu nevnucovat.  Je 
dobré dát ostatním podnět k tomu, aby 
se problematikou též zabývali a aby se 
jen nebili za svůj názor, ale hlavně uva-
žovali, kam směřují a čeho chtějí dosáh-
nout. Summit mi dává mnoho, ztrácím 
zábrany mluvit před větším množstvím 
lidí, oproti tomu si ostatních čím dál tím 
více vážím. Na závěr si kladu otázku, zda 
bych se v budoucnosti chtěla věnovat po-
litice. Nikoliv. Ctím pravidlo, že „senato-
res boni viri, senatus mala bestia“, tedy 
že „senátoři jsou dobří mužové, ale senát 
zlá šelma.“ To platí i v jiných orgánech. 
Ideologie mohou znít krásně, ale  jsou 
pouhou utopií. A tak když už je člověk 
jednou na Summitu, měl by plně využít 
možnosti  se co nejvíce přiblížit nejen 
k ideálu, ale hlavně ideálnímu kompro-
misu. Carpe diem! Užívej den!

Zuzana Kožnarová

Mám na Summitu vůbec co říci?

„Konflikty posledního desetiletí nebyly vedeny  
z kulturních pohnutek.“

DELEGÁTI PÍŠÍ

Autorka je degátkou 
Jižní Kore v UNEP.



5WWW.STUDENTSUMMIT.CZ     |     CHRONICLE

Jedním ze znaků krize roku 2008 byl strmý pokles meziná-
rodního obchodu. Na rozdíl od předchozích krizí se propad 
týkal všech zemí bez ohledu na jejich ekonomickou úro-
veň a strukturu, což bylo přijato jako hlavní důkaz ničivosti 
krize.

Pokles  vývozu  zažily  země  hos-
podářsky tak rozdílné jako třeba 
Francie a Mosambik. Obchod se 

propadl po celém světě – existuje snad 
lepší důkaz ekonomické provázanosti? 
Tento dosud ojedinělý jev není nic jiného 
než výsledek působení dodavatelských 
řetězců.

DNEŠNÍ OBCHODOVÁNÍ
Ekonomická  teorie vysvětluje výhody 
mezinárodního obchodu komparativní 
výhodou. Avšak zatímco v 19.  století 
byla  zformulována  proto,  aby  potvr-

dila efektivitu směny zboží vyrobeného 
v  různých  zemích  (například výměnu 
vína za textil), od osmdesátých let 20. 
století se ekonomiky specializují spíše 
na kroky během výroby než na celé pro-
dukty. Něco podobného bylo v minulosti 
nemožné kvůli existenci ochranářských 
opatření,  kterými  se  státy  bránily  ob-
chodu a vnější konkurenci.
Směna meziproduktů ale vede k větší 
efektivitě než směna hotových výrobků, 
i sám obchod roste rychleji. Existence 
obchodních bariér ale místy stále brání 
vzniku  směny meziproduktů,  protože 

při vysoké míře ochrany  jednotlivých 
ekonomik vznikají vysoké náklady za 
překračování hranic. Když dodavatelský 
řetězec počítače zahrnuje 400 různých 
dodavatelů po celém světě, pak to zna-
mená  třeba  i  400 překročení  hranic – 
a 400 plateb za clo.

ŘETĚZ SPECIALIZACE
Ekonomická  teorie vysvětluje globální 
propojování  výroby,  jehož  jsme  dnes 
svědky, takzvanou vertikální specializací. 
Ta nastává v okamžiku, kdy cla v určitém 
sektoru poklesnou pod  jistou hranici – 
v tom okamžiku je překonán práh, za kte-
rým se již firmám vyplatí dovážet z ciziny 
součástky a profitovat třeba jen z jejich 
kompletování.
I při malém snížení cel se tak stává, že 
obchod s meziprodukty raketově vzroste 
a stane se motorem hospodářského roz-

voje hned několika států. Nedávný rozvoj 
nových  tygrů  –  Indonésie,  Singapuru, 
Thajska a Vietnamu – budiž příkladem. 
V okamžiku, kdy tyto země snížily cla, 
kterými se léta chránily před dovozy, se 
staly významnou složkou globální eko-
nomiky a dnes je v nich umístěna většina 
produkce elektrosoučástek, které se pak 
například v Číně či Koreji už jen smontují 
třeba do podoby mobilního telefonu.

PROBLÉM A NADĚJE
Existence vertikální specializace ale není 
ničím trvalým, neboť již při drobném zvý-
šení cel se dodavatelské řetězce určitého 
výrobku rozpadají a následky nesou vli-
vem globalizace všichni. Tento problém 
v sobě skrývá i naději: vzhledem k prová-
zanosti dnes nikdo nechce zvyšovat cla, 
aby nepoškodil především sám sebe.
Kvůli vertikální specializaci  je obchod 
citlivější na poklesy ve výrobě, protože 
provázanost  ekonomik  tisíci  vazbami 
vzájemných dodavatelů násobí  účinky 
globalizace, což můžeme pozorovat i ve 
stávající krizi. Skutečnost, že také díky 
tomuto se krize obešla bez ničivých ob-
chodních válek ve třicátých letech, je třeba 
vnímat pozitivně – doufejme, že vertikální 
specializace bude i nadále plnit tuto roli 
pojistky.

Tomáš Konečný

Datum Místo Událost Datum Místo Událost

1. listopadu 
1993

Nizozemsko V platnost vstoupila Maastrichtská 
smlouva. Vznikla Evropská unie, 
která nově založila pilířovou struk-
turu a pokračovala tak v evropském 
integračním procesu probíhajícím 
od 50. let. 

16. prosince 
2005

Belgie Evropská rada v Bruselu potvrdila 
Kodaňská kritéria, podmínky pro 
vstup zemí do Evropské unie. Patří 
sem politická a hospodářská krité-
ria a schopnost dostát závazkům.

26.března 
1995

Lucembursko Již v  roce 1985 podepsalo u  lu-
cemburského Schengenu pět států 
úmluvu o zrušení pohraničních kon-
trol mezi těmito zeměmi. K  jejich 
odstranění však došlo až v březnu 
1995 po konferenci v Amsterdamu.

1. ledna  
2007

Bulharsko,  
Rumunsko

Zatím poslední rozšíření EU – členy 
se stalo Bulharsko a Rumunsko. Kan-
didátskými zeměmi jsou v  součas-
nosti Černá Hora, Island, Makedonie, 
Turecko a nejnověji i Srbsko.

1. ledna  
1999

eurozóna Jedenáct států Evropské unie za-
čalo v bezhotovostní podobě pou-
žívat jednotnou měnu – euro. O tři 
roky později bylo fyzicky dáno do 
oběhu. V současnosti má eurozóna 
17 členů.

1. prosince 
2009

Portugalsko V  platnost vstoupila Lisabonská 
smlouva, podepsaná v  portugal-
ském hlavním městě, která má za 
úkol reformovat instituce EU a jejich 
fungování. Některé státy nechtěly 
dokument ratifikovat, neboť podle 
nich omezuje suverenitu států.

1. května 
2004

Česká republika Po referendu z  roku 2003, kdy se 
přes 77 % voličů vyjádřilo pro vstup 
do EU, se Česká republika stala jejím 
členem. Spolu s ČR vstoupilo do EU 
dalších devět států, celkový počet 
tak vzrostl na 25.

1. července 
2013

Chorvatsko Chorvatsko by se mělo stát  
28. státem Evropské unie. Chorvaté 
svůj vstup odhlasovali v referendu 
22. ledna 2012, ale smlouvu ještě 
musí ratifikovat všechny členské 
státy EU.

Významná výročí Evropské unie 

Moderní záchrana před obchodní válkou
EKONOMIKA
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ROZHOVOR

T. Petrů: „V Indonésii nebývá člověk nikdy sám“ 
» pokračování ze str. 1
působily velmi rozdílnými vlivy, tudíž 
se zde vytvořilo mnoho novodobých po-
litických, právních i dalších tradic. To, 
co mají společné, je právě třeba velmi 
silný model nukleární  rodiny. Na  in-
dickém subkontinentě nebo na Blízkém 
východě je hodně důležitá rozšířená ro-
dina. V jihovýchodní Asii je ale důležitá 
ta nukleární, tedy rodiče a děti.

Jaké postavení má v Indonésii žena?
V Indonésii, stejně tak jako v Malajsii, 

či Filipínách je postavení žen rozhodně 
lepší,  než  třeba  v Číně,  nebo  v  Indii, 
o Blízkém východě nemluvě. Žena má 
v malajsko-indonéském světě velmi vý-
znamnou roli jak sociální, tak ekonomic-
kou. Na rozdíl od Turecka, kde makají 
chlapi a ženy se motají kolem čtyř dětí, je 
v v Indonésii žena významným přispěva-
telem do rodinného rozpočtu. A v Thajsku 
je to stejné. Když se podíváte na thajskou 
ulici, uvidíte masérky, řemeslnice – ženy 
zde pracují ve službách. Tady v Indonésii 
jsou ženy rozené podnikatelky. Jejich an-
gažmá je ale vidět i ve vyšší společnosti 
– Indonésie měla např. prezidentku, Me-
gawati Sukarnoputri. To samé Filipíny – 
Gloria Macapagal-Arroyo. Indonésie má 
i několik ministryň, a to mnoha klíčových 
resortů – ekonomických, finančních apod. 
Všechny velmi vzdělané, velmi sebevě-
domé. Ženy jsou i ambasadory. Postavení 
žen je zde atypické, protože Indonésie je 
státem s největší muslimskou populací na 
světě.

Jak se tam tedy islám projevuje?
V mnoha  rovinách.  Indonésie  byla 

tradičně baštou pluralismu, multikultura-
lismu a náboženské tolerance, ale bohužel 

se situace mění – a to k horšímu. Nabývá 
zde na  síle určitá  skupina  islámských, 
až islamistických fundamentalistů, kteří 
zakládají své politické strany a snaží se 
demokratickou cestou nenápadně propa-
govat agendu s právem šaría. Islamisté, 
kteří  jsou a priori proti všemu  liberál-
nímu a demokratickému, dostanou 8 % 
hlasů v demokratických volbách a jsou 
součástí prezidentské vládnoucí koalice. 
Pak jsou tady jiné segmenty – různí akti-
visté, skupiny islamistů či islamistických 
učenců, kteří rozhodují o tom, zda je něco 
zakázané, či povolené. To je předmětem 
debaty a zároveň důkazem, že indonéský 
islám v žádném případě není monolit.

Zabýval jste se spoluprací indonéských 
vládnoucích elit se světem zločinu, to 
k tomu také určitě patří.
Ano, a dnes z toho vychází otázka is-

lamistických a dalších milicí, založených 
například  na  příslušnosti  k  etniku. Ty 
například brání své teritorium před nele-
gálními migranty, často velmi agresivním 
způsobem, a to z důvodu konkurence, po-
litické a ekonomické moci. Nebezpečná 
je i Fronta osvobození islámu. Obzvláště 
v době ramadánu napadají různá karaoke, 
bary a diskotéky, které nazývají doupaty 
neřesti a snaží se je vyeliminovat. Pak je 
samozřejmě otázkou, jak do těchto situací 
zapojuje policie. Někdy jim brání, někdy 
jen přihlíží, někdy je uplacená, takže akci 
toleruje. Je to velmi komplexní a složitá 
záležitost. Většinová společnost se těmto 
islamistům brání nebo s nimi nesympati-
zuje. Faktem je ale to, že současná spo-
lečnost  je mnohem zbožnější než před 
třiceti lety.

Thu Thuy Truong

TOMÁŠ PETRŮ
Český indonesista a vedoucí Katedry Asijských studií Metropolitní univer-
zity Praha. Přispíval do zahraniční rubriky Lidových novin, v současnosti 
pravidelně publikuje v periodikách Koktejl, Nový Orient, Mezinárodní poli-
tika či Mladý svět. V srpnu 2002 založil Jazykové a překladatelské centrum 
STRONGPOINT, které vede dodnes. Roku 2003 byl jmenován soudním tlu-
močníkem pro indonézštinu. Tlumočí i pro vládní instituce ČR a indonéské 
velvyslanectví.

Budeš v příštím akademickém roce  
studentkou či studentem vysoké školy? 

Chceš si vyzkoušet práci v mladém  
a dynamickém kolektivu?

PŘIHLAS SE DO PŘÍPRAVNÉHO 
TÝMU A POZNEJ SUMMIT  

Z DRUHÉ STRANY! 
Nabízíme spoustu zábavné práce, možnost  

seberealizace i získání zkušeností v nejrůznějších oblastech.  
Požadujeme vysoké pracovní nasazení, týmového ducha, energii,  

motivaci učit se a veselou mysl. Strukturované životopisy,  
fotografii a motivační dopis v rozsahu 300 slov posílejte  
do 31. března 2012 na e-mail dominik.zidek@amo.cz.

Archiv T. P.
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TVÁŘE EVROPY

Viktor Orbán není žádný diktátor
» pokračování ze str. 1
Fidesz coby liberální „intelektuální 

kroužek“ rozhodně nemohl oslovit ši-
roké masy voličů,  čemuž odpovídaly 
i volební výsledky kolem osmi procent. 
Orbán ale vždy chtěl být premiérem, 
nikoliv  lídrem  menší  vládní  strany. 
To  se mu  podařilo  v  roce  1998,  kdy 
z  „kroužku mladých  liberálů“  udělal 
skutečnou „catch-all party“, tedy stranu 
usilující o hlasy voličů napříč společ-
ností.

ZROD POLITIKA
Je třeba si uvědomit, jaké hodnoty musel 
Fidesz u „průměrného Maďara“ aktivo-
vat. Značná část maďarské společnosti 
totiž silně akcentuje národní hodnoty, 
zejména pak úctu k  tisícileté historii, 
což však u určitých skupin obyvatelstva 
vyvolává myšlenky na možnou revizi 
věčného  traumatu Trianonské mírové 
smlouvy z roku 1920. V jejím důsledku 
přišly tehdejší Uhry o téměř tři čtvrtiny 
území a několik milionů etnických Ma-
ďarů zůstalo za hranicemi nově vznik-
lého státu. Ne snad, že by Orbán žádal 
revizi  Trianonu,  ale  jeho  výroky,  že 
„Maďaři  jsou  jediný národ v Evropě, 
který  sousedí  sám  se  sebou“  a  že  se 
„chce stát premiérem patnácti milionů 
Maďarů“  jasně  svědčí  o  tom,  že  se 
z liberálního politika přetransformoval 
v lídra konzervativně pravicových sil ve 
společnosti.

„ROZENÝ PREMIÉR“ V OPOZICI
První Orbánova  vláda  zaznamenala 
značné  úspěchy,  ekonomika  rostla, 
snížila  se  nezaměstnanost  a  země 
prosperovala.  Socialistům  se  přesto 
podařilo mnoho voličů přesvědčit, že 
dokáží zemi vést lépe a Fidesz volby 
roku  2002  vyhrál  jen  tak  těsně,  že 
většinu v parlamentu získala koalice 
socialistů a liberálů. Viktora Orbána 
čekalo osm let v opozici.
Z této doby zmiňme zejména změnu 

v premiérském křesle, kdy nepopulár-
ního technokrata Pétera Medgyessyho 

vystřídal mladý a dynamický miliardář 
Ferenc Gyurcsány  (v  době  převratu 
působil  jako druhý muž Svazu mlá-
deže a své majetky získal v privatizaci 
za mnohdy  podezřelých  okolností). 
Schodek státního rozpočtu sice vzhle-
dem ke štědré sociální politice pováž-
livě bobtnal, ale spojením populárních 
opatření a velkého rétorického talentu 
dotáhl  stranu k vítězství ve volbách 
roku 2006.
Viktor Orbán se během opozičních 

let mimo jiné stal místopředsedou Ev-
ropské  lidové  strany.  Při  návratu  na 
výsluní mu velice pomohl  i proslulý 
Gyurcsányův  povolební  projev  před 
straníky, který na podzim 2006 prosákl 
na veřejnost. Premiér v něm velmi vul-
gárním slovníkem přiznal, že v zájmu 
volebního úspěchu  „v minulém  roce 
a půl lhali. Maďarsku se podařilo udr-
žet nad vodou jedině díky boží prozře-
telnosti,  spoustě  peněz  ve  světovém 
hospodářství  a  stovkám  podvodů.“ 
Tento skandální projev odstartoval nej-
větší protesty v zemi od pádu komuni-
smu. Gyurcsányova vláda se nicméně 
poroučela až o tři roky později, zemi 
k řádným volbám dovedl úřednický ka-
binet. Fidesz předloňské volby vyhrál 
a v parlamentu dnes disponuje dvoutře-
tinovou ústavní většinou.

PERSONA NON GRATA
Takřka ihned po volbách se strhl medi-
ální humbuk a média poslední rok a půl 
nešetří výrazy jako „Viktátor“, „Putin 
z pusty“ či „maďarský Chávez“. Vláda 
si vysloužila kritiku za rychlé schvalo-
vání zákonů, uspěchanou přípravu nové 
ústavy a nekonzultování reforem s opo-
zicí. „Na jaře nás zvolili do čela této 
země proto, abychom její stav změnili 
k lepšímu. Musíme na tom ale pracovat 
rychle, velice rychle, protože Maďar-
sko nemá čas na otálení,“ komentoval 
Orbán.
Překvapivě si kritiku vysloužila též 

nová ústava, jež nahradila mnohokrát 
novelizovaný  stalinistický  základní 
zákon  z  roku  1949.  „Ústava  viděná 
preambulí je směsí romantismu a kon-
zervatismu  19.  století,“  napsal  vý-
znamný právní vědec Zdeněk Kühn na 
blogu Jiné právo s dovětkem, že ústava 
je „dítětem své doby“, snažící se řešit 
aktuální problémy zejména ekonomic-
kého rázu. Na novou maďarskou ústavu 
je třeba pohlížet mnohem komplexněji, 
než jak vypadá její mediální obraz.
Polský publicista Grzegorz Górny 

pro Lidové noviny představil názor, že 
si Orbánova vláda  svými kroky zne-
přátelila několik významných nadná-
rodních hráčů. Zaprvé má jít o „banky 

a velké telekomunikační, energetické 
a  obchodní  korporace,  dočasně  zatí-
žené krizovou daní“ a dále představi-
telé Evropské unie, o nichž Górny píše, 
že  „mají  vlastní  projekt,  jak Evropu 
zkonstruovat  podle  jediného,  shora 
řízeného modelu. Svou snahou o své-
bytnou politiku se Orbán nevyhnutelně 
dostal do konfliktu s mnohými brusel-
skými záměry.“
Na  závěr  je  nutno  podotknout,  že 

mediální obraz Viktora Orbána, tohoto 
razantního, charismatického a vzděla-
ného politika, je v poslední době mi-
mořádně zkreslený. Vláda se zejména 
snaží  napravit  chyby  z  předchozích 
osmi  let,  vyřešit  nezáviděníhodnou 
hospodářskou  situaci  a  zemi  stabili-
zovat.  Podporu  veřejnosti  evidentně 
má a Maďaři věří, že v současné době 
k  Orbánovi  neexistuje  alternativa. 
Socialisté  jsou  totiž  zdiskreditovaní 
a s nacionalistickým hnutím Jobbik ne-
chce spolupracovat nikdo.
Zájemcům o tuto problematiku do-

poručujeme pořad Hyde Park ČT24 ze 
14. 2. 2012, kde historičce Evě Irma-
nové své dotazy kladli Michael Roz-
sypal, hlavní koordinátor PSS, a autor 
tohoto textu.

Kristián Léko

KOMIKS

international.blogs.ouest-france.fr
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Hospodářská a sociální rada – ECOSOC
pod patronací Jana Švejnara

Jednání ECOSOC začala v nevídaně 
svižném tempu. Při jednání ohledně 
stabilizace zhroucených států se do 

popředí dostaly i ty státy, které při projed-
návání bariér v mezinárodním obchodu 
mezi rozvinutým a rozvojovým světem 
stály  trochu stranou. Zejména zástupci 
Argentiny a Austrálie si získali plénum 

projevy, při kterých docházely argumenty 
nejednomu oponentovi jejich návrhů.

FLEXIBILNÍ POSTUP
Italský  návrh  dokumentu  o  stabilizaci 
zhroucených států byl odložen po osobní 
žádosti generální tajemnice Modelu OSN 
o zahájení rozpravy o krizovém vývoji na 

Blízkém východě. Zástupci Íránu a Izra-
ele se po krátké slovní přestřelce přesunuli 
spolu se zbytkem pléna ke konstruktiv-
nímu zpracování zprávy o situaci, která 
byla odpoledne Hospodářskou a sociální 
radou za bouřlivého potlesku přijata.

POKROKY NEJEN V JEDNÁNÍ
Za skokana druhého  jednacího dne  lze 
bez ostychu označit delegáta Indonésie, 
ale nejen on se projevoval mimořádně 
konstruktivně. O vysokou úroveň a dy-
namiku  nedělních  jednání  se  rovněž 
zasloužily delegátky Libye, Filipín a zá-
stupce Ekvádoru.

Kamila Polívková

Rada pro lidská práva – HRC
pod patronací Kateřiny Sequensové

Rada pro lidská práva zahájila ne-
dělní jednání Univerzální perio-
dickou revizí (UPR). „Pozor, už 

přichází,“ pomysleli si možná mnozí de-
legáti, když se skleněné dveře otevřely 
a do jednací místnosti vkráčela zarputile 
se tvářící delegace Běloruska, oděná do 
národních barev.

LIDSKOPRÁVNÍ BARBECUE
První  část UPR odstartovaly  projevy 
jednotlivých členů běloruské delegace 
a zpráva zástupkyně Poradního výboru 
HRC. Snad ani není potřeba zdůrazňo-
vat,  že  jejich názory na dění v Bělo-
rusku se od sebe lišily jako den a noc. 
Následná  série  otázek,  připomínek 
a postřehů směrem k běloruské delegaci 

pak ne náhodou připomínala křížový vý-
slech. Hned od počátku bylo jasné, že 
najít společnou řeč nebude jednoduché. 
Zatímco některé státy běloruské dele-
gaci nevěřily ani slovíčko, jiné ji nad-
šeně podporovaly. 

JDE SE NA SCHVALOVÁNÍ
Nakolik zástupci z Běloruska přesvěd-
čili osazenstvo HRC, se projevilo hned 
po jejich odchodu. Na řadu totiž přišlo 
vytváření  a  schvalování  závěrečného 
dokumentu UPR. Největší  zápal pro-
jevili  především zástupci  JAR, Číny, 
Francie a Maďarska. Z ticha se konečně 
odvážili  vystoupit  i  vyslanci  Belgie, 
Itálie, Středoafrické republiky, Rwandy 
a Filipín, za což  jim náleží velká od-

měna. V odpoledních hodinách pak de-
legáti konečně řekli nově vytvořenému 
dokumentu jasné „ano“.

Šárka Ošťádalová

Rada bezpečnosti – UNSC
pod patronací Karla Kovandy

Efektivní  instituce  se  vyznačují 
tím, že jsou schopné nejen peč-
livé diskuze, ale také kvalitního 

a rychlého rozhodování. UNSC včera do-
kázala, že mezi takovéto instituce patří. 
Ráno totiž zahájila projednáváním otázky 
Sýrie, záhy ovšem byla postavena před 
mnohem větší výzvu.

KRIZOVÝ POSTUP
Stejně jako v ostatních orgánech a Mo-
delech na Summitu, i Rada bezpečnosti 
obdržela znepokojivé zprávy o nastalé 
mezinárodní krizi. Na rozdíl od jiných 
institucí se však od Rady očekává, že se 
chopí iniciativy a dokáže mezinárodnímu 
společenství přinést řešení, které dokáže 
rychle celou situaci uklidnit. Delegáti se 

tohoto úkolu zhostili, jak se patří. Nej-
prve  sice  hovořili  spíše  obecně,  záhy 
však zjistili, že stejně jako první jednací 
den potřebují mnohem více informací. 
Díky efektivnímu postupu tak dokázali 

na konci  jednacího dne pracovat hned 
s několika zprávami či komuniké ostat-
ních orgánů.

NELEHKÉ ODPOVĚDI
Komunikace mezi orgány se ukázala být 
skutečně užitečnou, když se Rada během 
dne musela vypořádat s takovými otáz-
kami,  jako  je  například  žádost NATO 
o poskytnutí mandátu k použití síly při 
znovuotevření Hormuzského průlivu pro 
mezinárodní obchod. Nakonec se podařilo 
schválit rezoluci, která problematiku řešila 
komplexně, a UNSC tak dnes svá jednání 
může uzavřít posledním bodem agendy, 
jímž je reforma Rady bezpečnosti. 

Matouš Hruška

MODEL OSN

„To je útok proti 
maličké a  

bezbranné zemi.“
Izrael, UNEP

„... narkomafie 
a podobné ne-

vládní oranizace...“
Mexiko, UNESCO

„Tento projev  
bych prohlásil  

za trestný.“
USA, UNEP

„Tak já jsem byl 
tady vyzván, ať prý 

něco říkám, tak 
tedy něco řeknu.“

Turecko, UNESCO

PERLIČKY

“If I am not  
mistaken, Slovakia 

disagrees.”
Slovakia, NATO

“It is always nice 
to have a UNSC 

mandate.”
UK, NATO

“I officialy bow my 
head in shame.”

Germany, NATO

„Vy jste spáchal 
legislativní  
harakiri.“

Itálie, EU

„Já tomu  
názorovému  

přemetu vůbec  
nerozumím.“

Lucembursko, EU
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Program OSN pro životní prostředí – UNEP
pod patronací Jiřího Drahoše

Plni energie a chuti do jednání se 
v nedělních ranních hodinách sešli 
zástupci členských států Programu 

OSN pro  životní  prostředí,  aby mohli 
pokračovat v projednávání prvního bodu 

agendy, tedy energetiky. V tu chvíli se 
chopila příležitosti Ruská federace, která 
předložila svůj návrh rezoluce na téma 
obnovitelných zdrojů. Kolem něj se roz-
vinula dlouhá debata a bylo předloženo 
několik pozměňovacích návrhů, ke kon-
senzu ale členské státy nedospěly. 

OBNOVITELNÝ KOLOTOČ
Po projednání prvního nedělního návrhu 
rezoluce byl UNEP informován o útoku 
Izraele na Írán. Přesto byl po chvíli Burki-
nou Faso předložen další návrh rezoluce 
na téma obnovitelných zdrojů. Z tohoto 
ekologického kolotoče vystoupil UNEP 
přerušením  projednávání  dokumentu 
a přesunutím se k situaci v Íránu, kde byl 

vážně poškozen tanker společnosti BP. 
Protože z něj ale záhy začala vytékat ropa, 
byl v ohrožení celý pobřežní ekosystém 
a UNEP musel urychleně začít jednat.

ČERNÉ ZLATO TRÁVÍ VODY
Francie se k problému postavila čelem 
a promptně předložila rezoluci, prostřed-
nictvím které byl zřízen krizový fond na 
financování ropné katastrofy v Perském 
zálivu. Vůle k vyřešení situace byla velká, 
a tak se rychlým schválením dokumentu 
otevřely dveře k řešení samotné sanace 
a zajištění bezpečnosti sanačních pracov-
níků ze zahraničí.

Dominika Holečková

Světová obchodní organizace – WTO
pod patronací Pascala Lamyho

Přes hodinu dlouhé kuloární jed-
nání,  kterým  delegáti  Světové 
obchodní  organizace  zakončili 

sobotní vyjednávací den, by se povrch-
nímu pozorovateli mohlo jevit děsivě. 
Ve WTO je to ovšem známka nejvyšší 
možné aktivity a spolupráce všech pří-
tomných, neboť právě během kuloárů je 
proces vzájemné komunikace výrazně 
urychlen a zasévají se zde semínka těch 
nejhodnotnějších kompromisů. 

SLIBNÝ VÝVOJ
Již od nedělního rána byla u delegátů 
WTO zřetelná vůle dokončit první bod 
agendy,  kterým  je  usnadňování  ob-
chodu. Proto delegáti zahájili  jednací 
den střemhlavým skokem do dalšího ku-

loárního jednání, ve kterém nechali ona 
semínka vyrůst v plnohodnotné plody 
a úspěšně tento bod uzavřeli. Výrazný 
posun by mohlo znamenat zřízení kon-
trolní agentury pro rozvojové investice 
při WTO, která by dohlížela nad vyu-

žíváním rozvojové pomoci poskytované 
v rámci Globálního fondu DDA, jenž je 
součástí programu Aid for Trade. Rov-
něž bylo rozhodnuto o zavedení, resp. 
navýšení  příspěvků  do  tohoto  fondu. 
Pochvalu z této části jednání si zaslouží 
Pákistán, Republika Kongo či Izrael. 

CLA? SNÍŽIT!
V poslední  části  se delegáti bez zby-
tečného otálení vrhli na problematiku 
cel v zemědělství. V rámci tohoto bodu 
agendy  se  ke  slovu  zajisté  dostanou 
i zástupci menších zemí, kteří doposud 
neměli tolik možností ukázat svou sílu.

    
    

Vojtěch Fiala

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

Nedělní jednání UNESCO bylo 
věnováno především médiím. 
Mladí  diplomaté  začali  den 

diskuzí nad svobodou informací, šíře-
ním myšlenek  a  cenzurou.  Následně 
byla delegátem Francie předložena re-
zoluce, jež byla podrobena útoku mnoha 
pozměňovacích návrhů, nakonec však 
obstála a delegáti si mohli hrdě zatles-
kat.

DELEGÁTI BEZ HRANIC 
V průběhu dne se objevila znepokojivá 
zpráva o dění v oblasti Perského zálivu, 
během kterého došlo k plošnému za-
týkání bahrajnských novinářů. Orgán 
navštívil samotný ministr zahraničních 
věcí Bahrajnu, který tvrdošíjně odmí-

tal veškeré zásahy ze strany UNESCO. 
Protipól představila zástupkyně organi-
zace Reportéři bez hranic, která naopak 
důrazně žádala o prošetření celé záleži-
tosti. Rusko s Čínou se pokoušeli jed-
nání zprvu blokovat, zanedlouho však 
Mexiko představilo komuniké, které se 
však do uzávěrky tohoto čísla nepoda-
řilo schválit.

 A PŘECE PAMÁTKY!
Odpolední  jednání  zahájil  patron 
UNESCO Michal  Beneš,  který  dele-
gáty seznámil s historií a činností reálné 
organizace.  V  následující  diskuzi  se 
delegáti ptali zejména na stav českého 
kulturního  dědictví.  Jednání  delegáti 
ukončili přijetím půvabné čtvrti Gion 

v Kjótu na seznam památek Světového 
dědictví. 

Thu Thuy Truong

MODEL OSN Generální partner 
Modelu OSN

Hlavní partner
Modelu OSN
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MODEL EU pod patronací Jana Michala

MODEL NATO pod patronací Jiřího Šedivého

In the Heat of Current Events

The second day of negotiations 
started where  the  discussions 
had ended the day before. The 

issue of Iran and nuclear disarmament 
remained on the Agenda to be further 
discussed.  However,  at  10  o’clock 
sharp, there was an unexpected crisis in 
the world where NATO’s freshly accep-
ted policies needed to be used. The news 
reported that in the morning an Israeli 
air force attack on Iranian nuclear facili-

ties took place. The Ambassadors had to 
quickly adapt the Agenda in order to be 
able to discuss the newly emerged issue. 
In the meantime, the situation kept evol-
ving and there was no time to lose. 

FEELING THE WEIGHT
The already troublesome situation got 
even worse in the following hours. The 
dreaded possible consequences became 
reality. Iran responded violently and fur-

ther escalation threatened to take place. 
There needed to be a firm reaction from 
the NAC. The invocation of Article 5 of 
the North Atlantic Treaty was called for. 
Some countries asked for military reac-
tion, others wanted to remain calm and 
wait for more information in order not to 
make a rushed decision that could have 
deadly consequences. Reaching consen-
sus was not going to be easy.

CALMING DOWN
Despite the potential for grave escala-
tion, the situation in the world fortuna-
tely  calmed down. The Ambassadors 
did not let the situation get out of hand. 
However, now that the crisis was sol-
ved, more long-term issues needed to 
be discussed once again. The Ambassa-
dors still needed a final communiqué to 
be adopted before the end of the Con-
ference.  Issues  such  as Afghanistan, 
nuclear disarmament, cyber security or 
Syria still remain on the Agenda. The 
Ambassadors will have to find the right 
balance between being ready and being 
radical.

Alena Zikmundová

Evropská unie: ve znamení neshod

Ani  po  úspěšném  sobotním 
jednání,  které  po  dlouhých 
debatách  nakonec  vyústilo 

v konsenzus, nepolevilo sedmadvacet 
evropských ministrů ve svém úsilí pro-
měnit tento summit v opravdu plodné 
setkání.  Ihned  po  usazení  do  svých 
křesel  začali  rokovat  o  druhém bodu 
agendy týkajícím se zpřísnění regulace 
ratingových agentur. Ty byly v nedávné 
době mnohými označovány za jedny ze 
strůjců finanční a dluhové krize. O jed-
nom z navrhovaných bodů, konkrétně 
o zavedení povinné rotace ratingových 

agentur,  se okamžitě  strhla plamenná 
diskuze.  Na  přetřes  se  dostalo  např. 
opatření, které by zakázalo zveřejňo-
vání ratingů států, které se nacházejí ve 
špatné finanční situaci. Podle mnohých 
států by však tento krok státům nikterak 
nepomohl, naopak by jim mohl kvůli pa-
nické reakci trhů spíše uškodit.

KRIZE V KRIZI
Debatování o  této problematice náhle 
přerušily naléhavé zprávy KPTV. A ne-
čekaný izraelský útok na íránská jaderná 
zařízení rozdělil evropskou sedmadva-

cítku na dva  tábory. První  frakce pro 
tento akt nalezla pochopení a snažila se 
ho před zbytkem Rady obhájit. Druhá 
strana  však  takovéto  jednání  katego-
ricky odsoudila. Olej do ohně pak ještě 
přilily další zprávy o íránské vojenské 
odvetě a uzavření strategicky důležitého 
Hormuzského průlivu. Úkolem Rady 
bylo vyjádřit svůj postoj ke krizovým 
událostem, a případně projednat mož-
nost zrušení embarga na dovoz íránské 
ropy do EU. Protože tato problematika 
spadá do kolonky společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, bylo nutné tyto 
akty  přijmout  jednomyslně.  Postoje 
jednotlivých států byly nicméně natolik 
odlišné, že se ani jeden ze dvou předlo-
žených návrhů nepodařilo schválit.

NÁVŠTĚVA ZE SLOVENSKA
Den ve znamení složitých jednání roz-
jasnila  poslankyně  slovenského  par-
lamentu  Magda  Vášáryová,  která  si 
s delegáty povídala o slastech i stras-
tech povolání diplomata. Na závěr ještě 
zmiňme  jména  těch,  kteří  se  nejvíce 
zasloužili o kvalitu dnešního zasedání: 
delegáty Finska, Polska a Itálie.

Jiří Brada
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