
Do deseti let budou v Číně svobodné 
volby na regionální úrovni
Ředitel nejúspěšnější české humanitární organizace  
a podle Václava Havla ideální kandidát na příštího  
prezidenta Šimon Pánek byl hlavním hostem  
předvánočního přípravného setkání. Jak odborník  
na lidská práva vnímá udělení Nobelovy ceny míru  
Liou Siao-poovi? Za jak dlouho očekává v Číně nástup 
demokracie? A má skutečně prezidentské ambice?

Člověk v tísni působí  
v současnosti ve více než 
dvaceti zemích a je nej-

větší neziskovou humanitární 
organizací ve střední a východní 
Evropě. Chystáte ještě další ex-
panzi?

Člověk v tísni je členem Ali-
ance 2015, což je sdružení sedmi 
evropských humanitárních orga-
nizací, které se považují za kva-

litní. My jsme druhá nejmenší  
z nich. Všechny kromě nás jsou ze 
západní Evropy a ty největší mají 
obrat kolem 150 milionů eur ročně. 
Z hlediska vnitřního chodu jsou 
to vlastně obrovské mezinárodní 
organizace. Řídí je šedesátníci  
s třicetiletou praxí v oboru, fungují 
tam profesionální systémy kontroly 
kvality a podobně. Takže rozhodně 
ještě máme kam růst.

Ani váš obrat však není zanedba-
telný – pohybuje se v řádu stovek 
milionů korun. Porovnáte-li tedy 
Člověka v tísni s jinými evrop-
skými neziskovými organizacemi, 
je něčím unikátní?

Obrat je samozřejmě jen číslo, 
důležitější je kvalita toho, jak se 

věc dělá. A právě z toho mám zatím 
největší radost: i přesto, že Člověk 
v tísni poměrně rychle roste –  
o deset, dvacet, někdy i víc procent 
z roku na rok – se nám stále daří 
udržet vnitřní étos organizace. Ten 
je postaven na tom, že se vše má  
» pokračování na str. 4
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Snižování emisí

Sabe Soe o 
barmském režimu

Do Česka jste přijela před 
více než dvaceti lety, tedy 
ještě za minulého režimu. 
Jak na vás působilo ve srov-
nání právě s Barmou?

Přece jenom situace v Čes-
koslovensku byla jiná. Měli 
jste určitá omezení, ale eko-
nomická situace lidí nebyla 
tak špatná jako v Barmě. Tam 
byly nejen hrůzné represe, ale 
i špatné materiální živobytí. 
Proto se lidé ozvali.
» pokračování na str. 6

Sestava Summitu kompletní – 
připojuje se Model EU!

Předsednictvo Modelu EU oslovilo dva své delegáty, 
ministra zahraničí Nizozemska Igora Pieše a ministryni 
zahraničí Rakouska Evu Peterkovou, aby zodpověděli 
několik otázek. Oba delegáti byli vybráni do Modelu  
EU již v loňském roce, a tak mohli zhodnotit svou  
dosavadní účast a prezentovat svá očekávání.

Modelu EU ses zúčastnil 
již v loňském roce. Jaká 
jsou tvá očekávání od to-

hoto ročníku?
Igor: Moje jsou docela vysoká, 

protože minulý ročník se podle mého 
velice vydařil, a to jak co se týká  
pozvaných hostů, tak i přístupu 
jednotlivých „ministrů“. Na ozkou-
šeném a zajetém projektu jako je 
Model EU se podle mého nic zásad-
ního měnit nemusí. Napadá mě nic-
méně, že by bylo zajímavé, kdyby 
měl delegát větší možnost interakce 
se zástupci daného státu. Model 
EU by mohl být takovým garantem  
a zprostředkovatelem komunikace 
mezi delegátem a zastupitelským 
úřadem v České republice.
» pokračování na str. 14
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1. Souhlasíš se zavedením škol-
ného na vysokých školách?
2. Je podle tebe Nobelova cena 
míru pro Liou Siao-poa vmě-
šování do vnitřních záležitostí 
země, jak tvrdí Čína?

DoMInIk PAšEk
Model NATO

1/ Souhlasím. Myslím si, že vysoké 
školy potřebují více prostředků, 
aby mohly být využívány lepší vý-
ukové materiály, a celková kvalita 
výuky se tak mohla zlepšit. Pro mě 
to není překážka ke vstupu na vy-
sokou školu.
2/ Myslím, že to není vměšování 
do záležitostí Číny. Považuji za 
dobré, že mu cenu udělili. Bojuje 
proti režimu, který podle něj není 
demokratický, proto si myslím, že 
si ji zaslouží. Třeba si Čína uvě-
domí, že by mohla změnit svou 
vnitřní politiku vůči občanům. 
Vadí mi, že reakcí na jeho ocenění 
bylo pozatýkání celé jeho rodiny  
a mnoha příznivců.

kAtEřInA toMAnoVá
UNEP, Model OSN

1/ Na státních školách by se nemělo 
platit školné ani jako vstupní popla-
tek, protože všichni studenti by měli 
mít právo na vzdělání bez ohledu na 
to, jak jsou na tom finančně. Učeb-
nice samotné stojí spoustu peněz. 
Ten, kdo chce na soukromou školu, 
kde bude platit a kde bude mít pocit, 

že má nějaké výhody, samozřejmě 
může. Soukromé školy existují.
2/ Domnívám se, že to není vmě-
šování. Byl oceněn za vlastní sou-
kromý čin, za něco, co se snaží 
vytvořit, což by nemělo být bráno 
jako vměšování. Na druhou stranu 
chápu postoj Číny, která je na určité 
činy velmi citlivá. Ze strany Nor-
ska to byl milý krok a já osobně ho 
oceňuji.

LEnkA VAVrošoVá
WTO, Model OSN

1/ Školné povede k lepším mož-
nostem pro studenty, k lepšímu 
technickému vybavení  škol  
i k lepším učitelům. Líbí se mi 
možnost splácení až po ukončení 
studia. Platí se i na jiných školách 
v rámci Evropy, takže by to mohlo 
jít i u nás.
2/ Já si myslím, že se nijak do 
vnitřních věcí státu nevměšuje. 
Bohužel Číně vadí hodně věcí.

JAnA kAšoVá
HRC, Model OSN

1/ Souhlasím se školným za pod-
mínky, že bude existovat možnost 
stipendia. Školství potřebuje více 
peněz. Optimální výši školného 
ale neumím říct.
2/ Nobelova cena pro Liou Siao-
-poa není úplně dobrý krok, Nobe-
lův výbor by se neměl tolik navážet 
do Číny. Sice to je tvrdý režim, já 
jsem proti němu, ale Nobelova 
cena míru by se měla udělovat za 
jiné aktivity.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi přivítat vás u čtvr-
tého čísla Chronicle a zároveň 
na čtvrtém, respektive prvním 
workshopu. Jak summitoví doy-
eni jistě vědí, čtvrtý workshop je 
dnem, kdy se ke středoškolákům 
z Modelu OSN a Modelu NATO 
připojují také vysokoškoláci z Mo-
delu EU. 

Diplomatické sbory jsou tak na 
Summitu zastoupeny v plné síle. 
Přestože vaše společné aktivity 
během workshopů budou velice 
omezené, v reálném světě tyto tři 
organizace intenzivně spolupra-
cují. Ne vždy je lehké dosáhnout 
konsenzu, což by nás nemělo ne-
překvapit, vezmeme-li v potaz růz-
norodý charakter a složení těchto 
institucí a s tím spojenou různoro-
dost zájmů. Zároveň by vás tento 
fakt neměl odradit od propojení 
jednotlivých delegací a přípravy 
společných stanovisek. Naopak de-
legace, která je na Summitu zastou-
pena jak svým ministrem v EU, tak 
vyslancem při OSN i při NATO, 
disponuje patřičným vyjednávacím 
potenciálem k tomu, aby ve světě 
Summitu posunula věci kupředu.  

A v tom přeci – opravte mě, pokud 
se mýlím – spočívá krása diploma-
cie!

Kdybych měl ve stručnosti při-
blížit jednání Modelu EU, řekl 
bych, že se neliší od summitového 
evergreenu. Jednání jsou vysoce 
odborná, často vyhrocená, místy 
zcela zablokovaná, v naprosté vět-
šině času ovšem velmi zábavná. 
Náš Model simuluje zasedání Rady 
Evropské unie, tedy jejího nejvyš-
šího orgánu. Účastníci zasedají do 
lavic v rolích ministrů jednotlivých 
členských zemí Unie a bedlivě hájí 
zájmy svého státu při vyjednávání 
o podobě konkrétních legislativ-
ních návrhů, zjednodušeně řečeno 
„zákonů EU“. Řeknou-li ministři  
v Radě EU konkrétnímu legislativ-
nímu návrhu své ano či své ne, jde 
o stanovisko definitivní a nemohou 
být už nikým přehlasováni. 

Věřím, že se nejen ministři  
v Radě EU, ale i vy, všichni účast-
níci Summitu, zhostíte své diplo-
matické role se vší zodpovědností. 
Přeji vám mnoho zábavy a diplo-
matických úspěchů!

”
”
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editorial

Jakub krejčíř
koordinátor Modelu EU

ČtětE
the End of Czech  
Embassies?

Why do we have fewer 
embassies? What happens 
after their closing? Read 
on!

Continues on page 7

Cesta na vrchol: 
Dag Hammarskjöld 

V obecném povědomí spíše 
neznámý, podle J. F. Kenne-
dyho však nejvýznamnější 
státník 20. století. Kdo to byl?

Více na straně 1010

7

Úhel pohledu
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Hosté čtvrtého workshopu

5. workshop – 19. února

Závěrečná konference 
se koná 11. – 14. března

JAn EICHLEr

Vědecký pracovník Ústavu mezinárod-
ních vztahů. Přednáší na Vysoké škole 
ekonomické o mezinárodních a bezpeč-
nostních vztazích, světové politice a di-
plomacii. Této problematice se rovněž 
věnuje v řadě svých odborných publikací.

norA FrIDrICHoVá

Moderátorka a televizní novinářka. Od 
roku 1998 pracuje v celostátních médi-
ích. V současné době ji můžeme vidět  
v publicistickém pořadu 168 hodin na 
ČT. Působí také v rádiu Radiožurnál, kde 
moderuje diskuzní pořad Nad věcí. 

toMáš LInDnEr

Absolvent politologie na FSV UK, od roku 
2008 členem redakce Respektu. Věnuje se 
dění ve světě, především v Německu, sub-
saharské Africe, Číně a vztahu bohatých  
a chudých zemí. Autor knihy reportáží 
Čekání na období dešťů.

IrEnA kALHoUSoVá

Hlavní analytička Prague Security Stu-
dies Institute. Absolvovala na Hebrejské 
univerzitě v Jeruzalémě a na Pembroke 
College na univerzitě v Cambridge. Spe-
cializuje se na oblast Blízkého východu 
a téma evropské integrace. 

LEnkA AnDrýSoVá

Konzultantka a politička. Působí jako  
poslankyně Parlamentu ČR za Olomo-
ucký kraj a místopředsedkyně Zahranič-
ního výboru PS. Zabývá se bojem proti 
korupci a zemědělstvím. Vystudovala 
diplomacii na VŠE v Praze.

šáDí SHAnAáH

Mladý politik česko-palestinského  
původu. Studoval v Praze, Londýně a 
Cambridge. Zkušenosti nasbíral mimo 
jiné na Ministerstvu zahraničí ČR, během 
práce pro Evropskou komisi či jako  
poradce Ondřeje Lišky.

DAnA DráboVá

Česká jaderná fyzička, předsedkyně  
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.  
V minulosti pracovala ve Státním  
zdravotním ústavu, v letech 2006 – 2009 
pak jako předsedkyně Asociace západo-
evropských jaderných dozorů.

VěrA JEřábkoVá 

Bývalá organizátorka ně-
kdejšího Pražského modelu  
Spojených národů. Vystudovala 
Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. V minulosti 
vedla velvyslanectví ve Spo-
jených arabských emirátech, 
nyní je ředitelkou Diplomatické  
akademie. Působí též jako 
externí lektorka na Katedře  
mezinárodního práva Právnické 
fakulty UK a Katedře politologie 
při VŠE. Je autorkou řady článků  
a studií k problematice sub- 
saharské Afriky.

PEtrA ProCHáZkoVá

Česká humanitární pracovnice a novinářka 
známá především zpravodajstvím z váleč-
ných konfliktů na Kavkaze. V minulosti 
pracovala jako zahraniční korespondentka 
v Rusku či Afghánistánu. Je autorkou knih 
Aluminiová královna a Frišta.

JAMES MCMorDIE 

Pochází z Velké Británie, kde vystudoval 
obor Politics na University of Glasgow. 
Nyní je studentem University of St Andrews, 
kde se věnuje oblasti střední Asie. Prošel 
mnoha mezinárodními modely OSN a za-
jímají ho především bezpečnostní otázky. 

VLADIMír SMEJkAL

Expert na společenské chování a etiketu. 
Je autorem Lexikonu společenského 
chování a Velkého lexikonu společen-
ského chování. Jeho hlavní profesí je však 
soudní znalectví v oblasti ekonomiky, 
práva, kultury či počítačové kriminality .

MArCELA AUgUStoVá

Televizní novinářka a hlasatelka. Nyní 
působí v České televizi jako moderátorka 
hlavní zpravodajské relace Události. Již 
několik let také pravidelně moderuje  
televizní charitativní sbírku Pomozte 
dětem či aktuální výsledky voleb na ČT.

Co bude dál?

Pátý workshop
19. února 
Závěrečná konference
11. – 14. března 
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Liou Siao-po nemůže být propuštěn,  
Čína by tím ukázala slabost 

» pokračování ze str. 1
dělat smysluplně a tak, aby aktivity 
znamenaly přínos pro lidi a nepřed-
stavovaly pouhé vykonávání pro-
jektů. Je zapotřebí se vždy zeptat: 
Má to smysl? Pomůže to lidem? Co 
to vyřeší?

V problematice lidských práv, 
tedy hlavní oblasti vašich aktivit, 
se v poslední době mluví nejvíce 
o Nobelově ceně pro čínského ak-
tivistu Liou Siao-poa. Myslíte, že 
tento krok Západu bude mít ně-
jaký vliv na situaci v Číně?

Jsem přesvědčen, že obrovský 
vliv v Číně má už nyní. My jsme 
byli dokonce jedno ze tří center, 
které vedlo dlouhou kampaň za 
vyznamenání právě Liou Siao-poa. 
Inspirovali jsme české a slovenské 
poslance, kteří byli  mezi navrhova-
teli. Od chvíle ohlášení, komu bude 
Nobelova cena předána, čínské ve-
dení nepustilo ven prakticky nikoho 
ze „seniornějších“ disidentů. Ze-
jména proto, aby zamezilo předání 
ceny v Oslu. Koho ale pouští a koho 

ani nemůže ukontrolovat, jsou mladí 
lidé do třiceti let, kteří jsou spojeni  
s Chartou 2008, jejímž spoluauto-
rem je právě Liou Siao-po. A ti zcela 
explicitně říkají, že je to obrovská 
vzpruha pro čínské opoziční pro-
demokratizační hnutí. Je to důkaz, 
že se svět o situaci v Číně zajímá. 
Navíc Nobelova cena pro ně zna-
mená něco mimořádného – před tím 
ji ještě nikdy žádný Číňan nedostal.

Co si myslíte o názoru, který ne-
zastává pouze čínská vláda, že 
demokracie a osobní lidská práva 
jsou produktem evropské civi-
lizace a jejich import do Číny je 
náš imperialismus?

Zeptal bych se samotných čín-
ských občanů, jestli chtějí roz-
hodovat o tom, kdo bude jejich 
starostou a zastupiteli, kteří budou 
řídit školství, zdravotnictví, pra-
covní záležitosti či sociální věci. 
Jsem přesvědčen, že vám odpoví 
ano, stejně jako když se zeptáte lidí 
v Etiopii, v Afghánistánu či v Indii. 
Ano, chceme o tom spolurozho-

dovat, protože se to dotýká našich 
životů, životů našich dětí a kvality 
našeho života.

Pozorujete už teď v Číně nějaké 
náznaky demokratizace?

V roce 2008 bylo v Číně  deva-
desát sedm tisíc veřejných protestů. 
Od tří lidí, kteří říkali: „Spravte ten 
kanál před naším domem, padají 
nám tam děti“, až po poměrně velké 
demonstrace v některých firmách 

proti velmi špatnému pracovnímu 
prostředí či dvanáctihodinové pra-
covní době. Devadesát sedm tisíckrát 
se někdo ozval, že chce ovlivňovat 
veřejné věci. To je nezvratný signál. 
Jde o to, jak se to stane. Čím déle to 
bude čínské vedení držet silou, tím 
větší průšvih to bude

A kolik dáváte „čínskému bolševi-
kovi“ let?

Očekávám, že během deseti let 
budou v Číně víceméně svobodné 
volby na místní a regionální úrovni.

Vrátíme-li se k samotnému Liou 
Siao-poovi, jak vidíte jeho osud? 
Větší podporu než Nobelovu cenu 
míru mu už asi Evropa dát ne-
může – a ani to s Čínou nehnulo. 
Má ještě naději?

Čína by z našeho pohledu zvenčí 
nejlépe udělala, kdyby ho pustila. Ne-
byla by pak vystavena všem kritikám 
a novinářům a relativně rychle by to 
utichlo. Pohled čínského vedení však 
může být úplně jiný. Podle řady sino-
logů si samo vůbec není tak jisto si-
tuací doma, jak se mezinárodně tváří. 
A to právě proto, že cítí, že musí začít 
s reformami. Neví ale pořádně jak. 
Zatím tedy postupují podle tisíce let 
starého čínského přísloví: Je třeba 
zabít opici, aby se polekal lev. To 
znamená, že Liou Siao-po nemůže 
být propuštěn, protože by to zname-
nalo ukázání slabosti, která by jim 
vnitřně mohla destabilizovat autoritu.

Člověk v tísni i vy osobně jste  
v České republice velice popu-
lární. Dokonce do takové míry, 
že vás prezident Havel označil 
za ideálního kandidáta na bu-
doucího prezidenta. Jak jste na 
takový projev důvěry reagoval?

Samozřejmě mě potěšilo, že 
věří, že bych to možná někdy 
zvládl. Kdo by nebyl ješitný. Ne-
pracuji s tím ale jako s nějakou 
konkrétní variantou. Nemyslím si, 
že to je reálné. Beru to spíš jako 
kompliment než jako svůj plán pro 
nejbližších deset let.

Lukáš Zícha

Nezkrácenou verzi najdete  
na našich webových stránkách.

„Nobelova cena je pro 
čínské opoziční hnutí 
obrovskou vzpruhou.“

rozhodně ještě máme kam růst. (Pánek o budoucnosti Člověk v tísni.)
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Myslíte si, že velcí znečišťovatelé dělají dost pro 
snížení produkce skleníkových plynů?

Delegátský duel

Jacob Wilke 
ČÍNA, UNEP

Západní Evropa se v poslední 
době snaží o zlepšení tech-

nologií, které omezují vypouštění 
skleníkových plynů. Co se nás týče, 
budujeme čínskou zelenou zeď, 
která bude výrazně korigovat jejich 
negativní dopady. Navíc osvěta ve-
řejnosti funguje v čínských školách 
velmi dobře. Ta je poměrně výrazná  
i v Evropské unii, naopak v USA 
téměř neexistuje. Čína je také  
v absolutních číslech největším od-
běratelem ekologických zařízení  
a prosazuje využití aut s hybridním  

a elektrickým pohonem. Dalším pří-
kladem jsou vodní elektrárny, které 
jsou důležitým zdrojem energie, 
například na přehradě Tři soutěsky. 
Tyto elektrárny nevypouštějí žádné 
plyny. Čína vzhledem k prostředkům, 
které má k dispozici, tak činí víc než 
dost. Summit v Cancúnu se podle 
nás povedl. Na druhou stranu pova-
žujeme řešení za příliš obecná. Ne-
postoupilo se například ve spolupráci 
západního světa a asijských států. 

Jakub šťastný
KLDR, UNEP

Naše vláda sice vnímá snahu 
světových velmocí omezit 

produkci skleníkových plynů, 
považuje ji ale v porovnání  
s objemem vypuštěných emisí 
za opravdu mizivou. Dokumenty 
jako Kjótský protokol odmítáme, 
protože se staly spíše nástrojem 
k potlačení ekonomického roz-
voje málo rozvinutých států než 
k řešení skutečných ekologických 
problémů. Sice tímto problémem 

netrpíme tolik jako ostrovní státy, 
ale znečištěné moře a ovzduší, 
které nám velký soused způso-
buje, zanechává na naší vegetaci 
nemalou stopu. Chtěli bychom 
vyspělé státy vyzvat k navržení 
nového dokumentu, který nebude 
omezovat nějakými limity pro-
dukci skleníkových plynů. Pokud 
chceme něco změnit, je nutný re-
voluční postup. Především státy 
s vysokým HDP by se měly více 
snažit.

Snižování produkce emisí je již po několik let  
kontroverzním politickým tématem. Co na to říká 
jeden z největších znečišťovatelů a jeho soused?

kurz etikety II
nevíš, jak se vhodně obléci na konferenci? 
Váháš, co je společensky přípustné a co nikoli?
Zajímá tě, jak úspěšně zvládnout recepci na ambasádě?

Pak neváhej a přihlas se na interaktivní Kurz etikety II, 
který ti poradí, jak zvládnout diplomatická setkání bez 
zbytečných faux pas! 

Již 20. února od 10:30 na gymnáziu nad Alejí. 
registrace na ondrej.wagner@amo.cz.

„Jak se říká - dělej, co dělej, 
dětma nezatopíš.“
Ivan rynda, host v UnEP

„Na co potřebujeme vydru? 
Leoš Mareš ji potřebuje na 
kožich.“
Ivan rynda, host v UnEP 
 (při přednášce o biodiverzitě)

„Jo počkat, my jsme vlastně 
demokracie!“
Delegátka zastupující při  
vyjednávací hře Indii, HrC

Delegát turecka, Wto: „Tu-
recko chce vstoupit do EU.“
Eurokomisař: „My jsme mrtví!“  
(při hře Městečko Palermo)

PErLIČky Z JEDnání



6 I Chronicle I www.studentsummit.cz

tlak na barmský režim by měl být silnější

Říká Sabe Soe, ředitelka Barmského centra v Praze,  
s níž jsem si povídala o úloze žen v tamním opozičním 
hnutí i možných vyhlídkách na změnu režimu. „Kolikrát 
nám ti lidé mají ještě ukázat, že si přejí změnu?“ ptá se,  
a upozorňuje tak na nedostatek mezinárodního zájmu. 
Naděje podle ní však umírá poslední. 

 » pokračování ze str. 1
Je dáno buddhistickou povahou, že 
si lidé málokdy stěžují, a když už, 
tak musí opravdu o něco jít. Protesty 
v osmdesátém osmém roce byly 
důsledkem devalvace měny, kterou 
vláda provedla dvakrát za sebou. 
Lidé poté skutečně neměli už nic a to 
málo, co jim zbylo, téměř neplatilo. 
To nebyly velké politické protesty, 
oni měli hlad. 

Jste druhá Barmánka, po vůd-
kyni opozice Su Ťij, o které jsem 
slyšela. Takže jste vlastně už 
druhá politicky angažovaná žena  
z Barmy, kterou znám. Jaká je 
role žen v barmském opozičním 
hnutí? 

Asi taková jako všude. Ženy  
v demokratickém hnutí Barmy 
nemají jednoduchou roli. Politika 
byla vždy výsadou mužů, což bylo 
způsobeno mimo jiné silnou pozicí 
armády. Ženy měly skoro stejná 
práva jako muži, ale do politiky pří-
liš mluvit nemohly. Paní Su Ťij byla 

samozřejmě inspirací pro mnoho  
z nich a ty aktivní se přestaly bát  
a začaly více prosazovat své názory. 

Při obnově Barmy budou hrát 
ženy důležitou roli, jelikož je po-
třeba udělat nejen politické, ale  
i společenské změny. Kdyby se po-
litické poměry změnily, nemluvě  

o paní Su Ťij jako o prezidentce, vě-
děla bych o několika dalších schop-
ných ženách, které už přes dvacet 
let působí v exilu a mohly by dů-
ležité posty bez problému obsadit.

Po šafránové revoluci, která 
proběhla v roce 2002, se počet 
politických vězňů zněkolikaná-
sobil. Myslíte si, že mezi lidmi  
i nadále existuje vůle bojovat 
proti režimu, nebo u nich pře-
vládá pochopitelný strach?

Lidé během šafránové revo-
luce opravdu věřili, že jim svět po-
může. Byli poté hodně zklamaní  
a smutní, že reakce mezinárodního 
společenství nebyla důsledná – sly-
šeli jsme prohlášení, kritiku, ale nic 
konkrétního se nezměnilo. To už 
nikoho nemotivuje, aby se nechal 
jen tak zastřelit na ulici. Byla jsem 
hrozně překvapená, že i po dvaceti 
letech jsou toho lidé schopní. Přece 
jen v osmdesátém osmém roce byla 
jiná situace, lidé v celé zemi odhodili 
strach a šli do ulic. Jenže zkušenost 

s tím, co je armáda zač, je ledacos 
naučila. A taky – je tomu dvacet 
let. Člověk musí nějakým způso-
bem přežít. Není divu, že se někteří 
nechali naverbovat do armády nebo 
se stali členy organizací spřízněných  
s vládou. Ale když se do toho po tom 
všem pustili i v roce 2007, svět měl 

uznat, že lid po změnách skutečně 
touží. To nebyl žádný jednorázový 
hec. 

Teď ani nemáme právo po nich 
žádat nějaké další hrdinské činy. 
Jeden mladý mnich tehdy řekl do 
kamery: „Kolikrát máme umřít? 
Máme jen jeden život. Já nemůžu 
umírat víckrát. Jak vám máme říct, 
že opravdu nechceme tuhle vládu?“ 

Nechtěla bych, aby teď byly po-
dobné protesty. A paní Su Ťij, věřím, 
dělá vše proto, aby přiměla režim  
k dialogu. Snaží se také znovu zís-
kat důvěru etnických skupin, aby se 
mohla juntě postavit jako opravdový 
partner a při vyjednávání měla co 
nabídnout. 

Podle vás by zahraniční tlak měl 
být silnější? Co může například 
Česká republika udělat? Jsou 
sankce řešením i v případě tolik 
uzavřeného režimu?

Smysl to má, pokud dokážeme tlak 
vyvíjet společně. Ne všichni uvnitř 
Evropské unie souhlasí se sankcemi 
nebo s podporou demokratického 
hnutí v exilu. Někteří se zase chtějí 
soustředit na humanitární pomoc 
uvnitř země. Jednotný názor tu asi 
nikdy nebude. Ale měli bychom se 
zamyslet nad tím, jestli vůbec chceme 
Barmě pomoci. Jestli nám opravdu 
záleží na životech těch obyčejných 
lidí. Pokud jsou naše zájmy – ekono-

mické nebo jiné – silnější, nebuďme 
pokrytečtí a řekněme na rovinu:  
Nemáme zájem. 

Barma ale nemůže být úplně izo-
lovaná a my ji nemůžeme nechat na 
pospas svému osudu. Režim se sám 
od sebe o lidi zajímat nezačne. 

A vidíte nějakou naději do bu-
doucna? Je to těžká otázka, já 
vím…

Naděje umírá poslední. Ačko-
liv celá situace vypadá jako hodně 
zoufalá, neměli bychom to vzdát – 
už kvůli těm lidem. Z teplého 
křesla můžeme hezky soudit a kriti-
zovat, ale jsou to oni, kdo v každo- 
denním životě zažívá represe. 
Takže určitě nepolevit na kritice. 

Bohužel s režimem budeme 
muset spolupracovat. Myslím si 
ale, že spolupráce by neměla zna-
menat odpuštění všeho. I když 
budou třeba „hodnější“, nezna-

mená to, že máme na všechno 
zapomenout. Lidé, kteří se proti 
režimu snažili bojovat nebo se 
útěky či svým životem obětovali, si 
zaslouží alespoň morální kompen-
zaci. Měli bychom zločiny nazvat 
pravým jménem. 

Tereza Jermanová

Nezkrácenou verzi najdete na  
našich webových stránkách.

„Ženy budou hrát při obnově Barmy  
důležitou roli.“

bohužel s režimem budeme muset spolupracovat. (Sabe Soe)

Demonstrace před barmskou ambasádou v Londýně v roce 2009 
proti domácímu vězení pro Su Ťij 
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the End of Czech Embassies?
„What is closing down now, may just open up again.“  
With a glimpse of hope, the  Minister of Foreign Affairs 
Karel Schwarzenberg commented on the near end of 
five Czech embassies and one consulate general.

Year 2011 is not going to 
start very pleasantly for the 
employees of six foreign 

diplomatic missions in various spots 
around the globe. Due to government 
cuts, the Ministry of Foreign Affairs 
was assigned budget 10 % lower than 
that of the previous year. Thus, as of 
31 January 2011, the gates of Czech 
embassies in Yemen, Kenya, Congo, 
Costa Rica and Venezuela and of the 
consulate general in Indian Mumbai 

are going to close. There were ano-
ther nineteen countries on the black- 
list whose names swiftly leaked into 
Czech media, including Luxembourg, 
Estonia, Pakistan or North Korea. 

HoW WErE tHEy SELECtED?
The decision as to which embassies 

are to be closed takes into account  
a number of criteria. Trade volume 
with the respective countries is one 
of the essential ones. For instance, the 

overall exports from the above-menti-
oned six states to the Czech Republic 
makes for mere 0,4 per cent of our 
imports. Another significant element 
can be tracked from the statistics of 
the activities of the institutions. The 
number of issued visa as well as the 
extent of the Czech community are 
taken into consideration, too. Political 
interests in the respective countries 
are also an important agent. 

ArE EMbASSIES USELESS?
When an office in one country 

closes, its  competence is usually 
transferred to the institution in the 
nearest state. The number of the so-
-called co-accredited countries will 
thus rise. The issue is, though, how 
are those institutions going to cope 
with the new load, given that certain 
consulates administrate no less than 
two surrounding countries. However, 
a number of detractors of the Czech 
diplomacy consider the act of shutting 
down  small embassies to be a reaso-
nable and purposeful step. 

After the diplomats move out, 
their job (concerning i.e. delegates‘ 
visits) can be partly taken over by 
the so-called honorary consul who 

deals with inter-state issues at his 
own expense and without diplomatic 
immunity. Moreover, these officials 
may be citizens of a completely dif- 
ferent state. For instance, in Papua-
-New Guinea, the Czech Republic 
is represented by a native Chinese.  
A so-called flying ambassador who 
is deployed in a certain country only 
in case of need is another alternative. 
However, this technique has not been 
established yet. 

EU DIPLoMAtS
The dissolution of embassies may 

soon enough become an up-to-date 
European issue. In the framework of 
further integration, the EU is building 
up a common diplomatic service. Its 
fans argue that bilateral issues are 
dealt with „in Brussels“ anyway, i.e. 
during various ministers‘ meetings. 
Nevertheless, the whole progress is 
hard to foresee. It is at least for sure 
that massive dissolution of embassies 
is not the order of the day. Indeed, 
there is still a long diplomatic run 
ahead of us.

Lenka Do Thu
Tomáš Jungwirth
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karel Schwarzenberg and Vuk Jeremic, Serbian Minister for  
Foreign Affairs, at press conference.

Skutečný dárek vybrán!

Dámy a pánové, během 
předvánočního work- 
shopu mezi vámi pro-

běhla sbírka na akci Skutečný 
dárek. Díky vašemu přičinění se 
vybralo 4500 Kč.

nEbEZPEČná VoDA
Během sbírky jste také hla-

sovali, který dárek by podle vás 
byl nejlepší. Po lítém boji nako-

nec zvítězila pumpa na čistou  
a pitnou vodu. Díky vaší štěd-
rosti ji tak můžeme zakoupit  
a pomoci mnoha lidem bez přístupu 
k pitné vodě. Ten je totiž na mnoha 
místech světa velice kompliko-
vaný, ne-li nemožný, a ženy a děti 
jsou tak nuceny chodit dlouhé ki-
lometry k nejbližším studnám. 
Tato voda bývá často navíc smr-
telně nebezpečná. Ročně po celém 

světě zemřou kvůli závadné vodě  
a špatným hygienickým podmín-
kám až dva miliony dětí.

PoMoC AFgHánIStánU
Program Voda, v rámci kte-

rého jsme zakoupili váš dárek, 
mimo jiné pomáhá budovat zdroje  
nezávadné vody v zemích jako je 
Etiopie či Afghánistán. Právě tam 
nalezne uplatnění váš příspěvek: 

skutečný dárek bude věnován 650 
žákům základní školy v afghán-
ském distriktu Čohi.

Děkujeme!

Lenka Matoušková
místopředsedkyně HRC

Více informací naleznete na 
www.skutecnydarek.cz. 
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O čem jednáme
LDCs v jihovýchodní Asii: Země bez  
politických práv?
Pojem lidská práva slýcháváme poslední roky ze všech 
stran. Jak to s nimi ovšem vypadá v těch nejchudších  
a nejméně rozvinutých státech světa? Může se zde  
občan dovolat svých svobod či spravedlnosti? Jako  
ilustrace může sloužit Barma, Laos či krvavou historií 
opředená Kambodža.

Nejčastější definice, kterou 
bychom našli ve většině 
knih a dokumentů, říká, že 

lidská práva jsou práva přisuzovaná 
každé lidské bytosti bez ohledu na 
rasu, pohlaví, původ, věk, nábožen-
ské či jiné vyznání. Jsou vrozená 
– tedy je nemůžeme někde kou-
pit, zdědit nebo si je odpracovat. 
Přísluší každému z nás jednoduše 
proto, že jsme lidmi.

ZEMě nA SEZnAMU
V současné době figuruje na 

oficiálním seznamu LDCs Orga-
nizace spojených národů čtyři-
cet devět zemí, z nichž naprostá 
většina přísluší k africkému nebo 
asijskému regionu. Jak naznačuje 
již nadpis tohoto článku, i jihový-
chodní Asie má na tomto seznamu 
několik zástupců: Barmu, Laos, 

Kambodžu a Východní Timor. 
Všechny tyto země mají za sebou 
poměrně bouřlivou a krvavou 
historii, která často zahrnovala  
i porušování lidských a politických 
práv. Přibližme si tedy situaci ales-
poň v některých z nich.

nEotřESItELná JUntA
Barma je již přes padesát let 

ovládána vojenskou juntou, která 

drží v rukou veškerou moc a tvrdě 
potlačuje jakékoliv pokusy oby-
vatel o demokratizaci. Rovněž se 
řadí k několika málo zemím, které 
nepodepsaly Mezinárodní pakt  
o občanských a politických právech 
ani většinu dalších lidskoprávních 
smluv. V zemi panuje tvrdá cenzura 
a pod záminkou „nezákonné proti-
státní činnosti“ jsou ročně zavírány 
desítky a stovky lidí, kteří si dovolili 
proti režimu pozvednout hlas ať už 
na ulici, ve společnosti, nebo třeba na 
internetovém blogu. Barmská vláda 
také po mnoho let věznila jednu 
z nejznámějších disidentek světa  
a velkou bojovnici za svobodu svého 
národa – Aun San Su Ťij.

LAoS A (nE)ZáVISLá MéDIA
V Lidově demokratické repub-

lice Laos se zase u moci drží už po 
několik desetiletí Lidová revoluční 
strana Laosu, která v zemi udržuje 
přísný socialistický režim.

Přestože ústava z roku 1991 za-
ručuje svobodnou činnost médií, 
realita je odlišná, neboť kdokoliv 

může být zatčen, pokud zveřejní  
„informace oslabující stát“. Média 
jsou pod trvalou vládní kontrolou  
a jejich cílem není podávat obča-
nům objektivní informace o dění  
v zemi, ale ovlivňovat veřejné mí-
nění ve prospěch strany a režimu.

rUDí kHMEroVé
Jednu z nejkrvavějších historií 

má v jihovýchodní Asii Kambo-
dža. V osmdesátých letech dvacá-
tého století došlo za vlády Rudých 
Khmerů v čele s generálem Pol 
Potem ke genocidě, která vedla  
k vyvraždění více než dvou mi-
liónů obyvatel. Od té doby země 
sice pomalu směřuje k demokra-

cii, její cesta je ale velmi trnitá 
a poznamenaná minulými udá-
lostmi. 

Těmi hlavními lidsko-právními 
problémy, se kterými se Kam-
bodža potýká, jsou týrání vězňů, 
zkorumpovanost justice a vmě-
šování vlády do soudních sporů  
s politickým podtextem. Dlouho-

době také dochází k porušování 
svobody slova a zakazování či ru-
šení pokojných demonstrací.

Jak je z předchozích řádků 
jasně vidět, otázka politických 
práv v nejméně rozvinutých ze-
mích jihovýchodní Asie rozhodně 
nepatří mezi problémy, které by 
bylo možno ignorovat. Situace 
v mnohých LDCs v této oblasti 
si zaslouží náležitou pozornost  
a je na mezinárodním společenství 
a jednotlivých státech, aby daly 
najevo svůj zájem a neotočily se 
k porušování lidských práv zády. 

Šárka Ošťádalová
místopředsedkyně HRC

LIDSkoPráVní bIogrAF

Hassan a Amir byli i přes třídní rozdíly nejlepšími přáteli.  Společně s Amirovou zradou dějiny rozhodly, že toto 
přátelství musí navždy skončit. Afghánistán se na konci sedmdesátých let stal obětí invaze tehdejšího Sovětského 
svazu a na dlouhé roky i místem utrpení a násilí. Zatímco Hassan zůstává v Afghánistánu, Amir s otcem utíká do 
USA, kde žije poklidně až do telefonátu s žádostí o pomoc.  

Film Lovec draků uvidíte již zítra ve 14 hodin na gymnáziu nad Alejí!
nytimes.com

buddhističtí mniši se v Laosu těší velkému respektu.
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„K porušování lidských 
práv se nesmíme  

obrátit zády.“
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Posilování regulace finančního sektoru

Bývá již zvykem, že v době boomu se regulace  
nenachází na předních místech agendy. Se sílící krizí se 
však posouvá výš. Bylo tomu tak v roce 1930 a podobný 
scénář se odehrává i během posledních dvou let.

Než se začne cokoli opra-
vovat, je dobré zjistit, 
co vlastně nefungovalo. 

Jeden ze zásadních nedostatků 
dosavadních opatření si ukážeme 
na příkladu finanční skupiny  
Citigroup.

Jen ve Spojených státech na ak-
tivity Citigroup dohlíží centrální 
banka USA, Komise pro cenné 
papíry, Komise pro obchod s ko-
moditami a futures, newyorská 
burza a padesát státních agentur 
pro regulaci pojištění. Ve skuteč-

nosti však nikdo nemá dostatečně 
široké kompetence, aby mohl  
Citigroup regulovat. To samé ale 
platí i pro většinu ostatních podob-
ných – i evropských – společností.

Mezi další problémy patří příkrý 
střet zájmů. Dosavadní směrnice, 
známá jako Basel 2, byla zalo-
žena na myšlence, že banky musí 
držet zásoby kapitálu podle prav-
děpodobnosti nesplácení úvěrů. 
Jak ale správně odhadnout riziko, 
že klient nebude schopen půjčku 
splatit? Nejlépe za pomoci některé  
z nestranných agentur. Ty jsou 
však za svoje služby placené ban-
kou, která si je objednala. Nátlak 
bank na „správné“ ohodnocení 
rizik je tak více než zřejmý. 

bASEL 3. VýCHoDISko?
Po krizi z let 2008 a 2009 se 

těmito problémy začaly zabývat  
i vlády, Mezinárodní měnový 
fond a G20. Výsledkem je nová 
směrnice Basel 3. Jako nástroj na 
tlumení výkyvů ekonomického 
cyklu budou tak mít banky povin-

nost držet větší množství kapitálu  
v závislosti na rozhodnutí cent-
rální banky. Tyto zdroje budou 
mít komerční banky stranou pro 
případ krize. Výhodou je, že Basel 
3 zavádí nové prvky, díky nimž již 
nebude docházet ke střetu zájmů 
kolem ratingových agentur.

Ani tak se však nepodařilo zcela 
potlačit některé chyby. Za všechny 
zde jmenujme nedostatek regu-
lace tzv. stínového bankovnictví. 
Vedle tradičních bank se totiž vy-
tvořila nepřehledná změť fondů  
a dalších institucí, které sice ofi-
ciálně nejsou bankami, ale dispo-
nují ohromným množstvím peněz. 
Tento sektor rostl tak rychle, že 
jím krátce před začátkem krize 
protékalo více peněz než klasic-
kými bankami.

Vyřešení tohoto a dalších pro-
blémů spojených se stabilizací 
finančních trhů tak zůstává na  
delegátech pražského zasedání 
ECOSOC.

Tomáš Fiala
místopředseda ECOSOC
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odprodej akcií Citigroup vynesl americkému státu 12 miliard dolarů.

oSCE Lately: Hungary’s attack on media freedom

On 20 December, Hungary adopted a very controversial 
media act which has successfully attracted attention  
of the public. The Organization for Security and  
Co-operation in Europe (OSCE) has, by default,  
become one of its many critics. 

The law establishes an almost 
super-powered National 
Media Authority whose task is 

to control the activities of broadcast, 
print and even online media. Even 
more importantly, the Authority is 

to be led by a former representative 
of the ruling party, Fidesz. Finally, 
the offences that are to be punished 
by severe fines are defined in rather 
vague terms such as breaching of 
human dignity. Noting the fact that 
the authority has its eyes fixed on  
a radio station for playing a song 
by Ice-T which “could influence 
the development of minors in  
a negative way”, it is clear that this 
vagueness will not remain unexploi-
ted.

onE Angry orgAnIZAtIon
True, in comparison with the Ger-

man Die Welt which has called Hun-
gary a “Führerstaat” the reaction of 
the OSCE has been rather mild. Ho-
wever, the OSCE Representative on 
Freedom of Media has proclaimed 
that the Law violates OSCE media 
standards, threatens media pluralism 
and is unprecedented in European 
democracies. Not in a good way. 

The OSCE was actively present 
in the process of drafting the law. It 
warned the Hungarian authorities 
of its deficiencies and recommen-
ded them to halt the progress of 
the legislation and start a new, this 
time according to the OSCE prin-
ciples. After all, “Media freedom 
and development” is one of the 
fundamental objectives of the or-
ganization. Moreover, Lithuania, 
which has since 1 January taken 
over the Chairmanship of the orga-
nization, has made media freedom 
one of its top priorities. 

Mr Orban of the ruling party has 
defended the law stating it does 
not contain any provisions not al-
ready in force in other European 
countries. However, he will most 
likely have to fight a battle with 
the collective European public 
opinion.

Lucie Ottingerová

International organizations lately

Hungary’s Prime Minister orban has to face up criticism because  
of the controversial media law.
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Dag Hammarskjöld ve veřejných službách

Dag Hammarskjöld je považován za jednoho  
z nejúspěšnějších generálních tajemníků OSN vůbec. 
Americký prezident J. F. Kennedy mu složil  
poklonu ještě větší, když ho nazval nejvýznamnějším 
státníkem 20. století. Náš malý exkurz do života  
tohoto švédského rodáka se pokusí ukázat, jak jeho 
působivá pověst vznikla. 

Dag Hjalmar Agne Carl 
Hammarskjöld se narodil 
v roce 1905 ve švédském 

městě Jönköping do prominentní 
švédské rodiny. Jeho otec Hjal-
mar byl totiž jako úspěšný poli-
tik, budoucí švédský ministerský 
předseda, člen tribunálu Stálého 
rozhodčího soudu v Haagu a Švéd-
ské akademie uznávaným členem 
tehdejší intelektuální a politické 
elity. Do velké míry to bylo Ham-
marskjöldovo rodinné zázemí, které 
předurčilo nejen jeho budoucí pro-
fesní dráhu, ale i zásady, které jej 
na ní měly provázet. Sám Hammar-
skjöld se k vlivu svých genů vyjád-
řil následovně: „Od generací vojáků 
a státních úředníků z otcovy strany 
jsem zdědil přesvědčení, že žádný 
způsob života není tak uspokojivý 
jako život věnovaný nezištné službě 
svému státu a lidstvu obecně.“ 

Toto své předurčení bral Dag 
Hammarskjöld už od mladých let 
opravdu vážně. Podle všech očitých 
svědků i univerzitních záznamů byl 
naprosto výjimečným studentem. 
Svůj první akademický titul získal 
na Uppsalské univerzitě v oboru hu-
manitních věd se zaměřením na ling- 
vistiku, literaturu a historii. Bylo to 
právě období univerzitního života, 
které položilo základy jeho bez-
chybné znalosti angličtiny, němčiny 
a francouzštiny. Kromě svých úspě-
chů v akademické sféře byl ovšem 
Hammarskjöld znám i pro svůj váš-
nivý zájem o poezii a hudbu (jeho 
jasným favoritem byl Beethoven), 
oblibu v sofistikovaných diskuzích 
o křesťanské teologii a zručnost na 
lyžařských svazích. Mladý Ham-
marskjöld se zkrátka nemálo podo-
bal tradičnímu obrazu renesančního 
muže. 

VE SLUžbáCH nároDníHo 
HoSPoDářStVí

Bylo to ale až následující období 
studia na univerzitě v Uppsale, 
které determinovalo jeho budoucí 
profesní zaměření. Další dva ti-
tuly získal z ekonomie a práva  
a byla to nakonec právě ekonomie, 
která naplno upoutala pozornost jeho 
intelektu a která se následně stala 
předmětem jeho disertační práce. 
Po ukončení svého studentského 
působení v Uppsale krátce hosto-
val na půdě univerzity ve Stock-
holmu v roli profesora ekonomie, 
nicméně rodinná tradice i osobní 
přesvědčení brzy převládly a Ham- 
marskjöld vstoupil do veřejné 

služby, ve které měl setrvat celých 
třicet jedna let. 

Už ve své první úloze tajemníka 
vládní komise pro nezaměstnanost 
zaznamenal nemalé úspěchy. Zau-

jal tak pozornost Švédské národní 
banky, jež si ho následně vybrala 
pro pozici tajemníka a jejímž před-
sedou se o pár let později stal. Ač-

Cesta na vrchol

„Renesančním  
mužem byl již  

od mládí.“ 

generální tajemník v roce 1954 při tiskové konferenci v newyorském sídle oSn.

každý rok se v newyorském centru oSn pokládá věnec k uctění 
obětí neštěstí v katanze. 
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koli je Hammarskjöld bezesporu 
znám především pro své úspěchy 
na poli mezinárodní politiky, jeho 
přínos pro tehdejší hospodářskou  
teorii i praxi je rovněž nezanedba-
telný: společně se svým bratrem 
Bo navrhl legislativu, která později 
sloužila jako základ pro vytvoření 
dnes již proslulého sociálního státu 
skandinávského typu. Taktéž je mu 
připisováno autorství termínu „plá-
nované hospodářství“, bez kterého 
by se současná hospodářská teorie 
obešla jen stěží. 

PrVní ZAHrAnIČní krůČky
Hammarskjöld poprvé zazářil na 

mezinárodním poli během jednání 
o poválečné rekonstrukci Evropy  
a v rámci rozhovorů o Marshallově 
plánu, kde se mu podařilo upozornit 
na své diplomatické kvality. Jeho 
předurčení k zahraničněpolitické 
kariéře se potvrdilo, když v roce 
1946 obohatil řady švédského mini-
sterstva zahraničí nejprve jako jeho 
finanční poradce a o pět let později 
jako náměstek ministra zahraničí. 
Ačkoli tedy zastával poměrně vy-
sokou politickou funkci, vytrvale 
odolával lákání politických stran  
a zůstal bez stranické příslušnosti. 
Na své prvotní diplomatické úspě-
chy z rekonstrukčního období Ham- 
marskjöld plynule navázal, když 
se mu podařilo vyjmout Švédsko 
z povinnosti převzít vojenské zá-
vazky vůči Severoatlantické alianci 
při současném udržení mezinárodní 
politické i ekonomické spolupráce 
v Radě Evropy a Organizaci pro ev-
ropskou hospodářskou spolupráci.

Na půdu OSN se Hammarskjöld 
dostal poprvé v roce 1949 jako de-
legát Švédska. Když v roce 1953 
tehdejší generální tajemník Try-
gve Lie rezignoval, byl to právě 
Hammarskjöld, který se stal vše-
obecným kandidátem na novou 
tvář organizace. Hammarskjölda 
to podle vlastních slov překvapilo. 
Podpora mu však byla vyjádřena 
vskutku přesvědčivým způsobem, 
když během hlasování obdržel pa-
desát sedm hlasů z šedesáti. Ham- 
marskjöld se tak stal v pořadí dru-
hým generálním tajemníkem OSN s 
obrovským mandátem změnit svět 
k lepšímu.   

V ČELE oSn 
Ještě předtím, než naplno obrátil 

svou pozornost k světovým problé-
mům, rozhodl se čerstvý generální 
tajemník vytvořit si z OSN spoleh-
livou operační základnu. Z tohoto 
popudu se následně zrodil jeho 
osobní Sekretariát skládající se ze 
40 000 pracovníků, pro který stano-

vil sadu pevných pravidel, jež měla 
zajistit jak efektivní fungování, tak  
i nezávislost na národních zájmech 
jednotlivých členů. Účastnil se i ji-
ných projektů, jejichž pojítkem byl 
jeho zájem na vytvoření příjemných 
pracovních podmínek. Tak vznikla i 
tzv. meditační místnost v sídle OSN 

jako místo věnované poklidnému 
rozjímaní. 

První  zahraničněpol i t ický 
úspěch na sebe nenechal dlouho 
čekat. Již v roce 1954 Hammar-
skjöld osobně vyjednal propuštění 
patnácti amerických vojáků zaja-
tých Čínou během korejské války, 

což mu přirozeně získalo všeo-
becné sympatie mezinárodního 
společenství a pověst schopného 
diplomata. V následujících šesti 
letech, kdy se aktivně podílel na 
řešení konfliktů na třech světových 
kontinentech, této přízně naplno 
využil.

kDyž DIPLoMACIE, tAk PrE-
VEntIVně

Hammarskjöld spoléhal na zá-
sadu tzv. preventivní diplomacie, 
která stanovuje, že mezinárodní 
konflikty se mají řešit dříve, než 
vypuknou naplno a nezastavitelně. 
Tato strategie, spočívající ve zpro-

středkování dialogu či usmiřování 
stran konfliktu, ovšem vyžaduje, 
aby se post generálního tajemníka 
vyznačoval velkou mírou samo-
statnosti. Proto se určitá autonomie 
nejvyššího představitele OSN stala 
jedním z Hammarskjöldových cílů. 

Padesátá léta Hammarskjöldovi 
nabídla mnoho příležitostí testovat 
svou teorii v praxi. Během Suezské 
krize, která vyústila v ozbrojený 
konflikt mezi Egyptem a aliancí 
Velké Británie, Francie a Izraele, se 
přičinil o vytvoření jednotek UNEF 
(United Nations Emergency Force), 
které byly následně do Suezu vy-
slány, aby dohlížely na dodržování 
mírových dohod mezi válčícími 
stranami. UNEF se stala první misí, 
kdy vojáci OSN používali dnes již 
charakteristickou modrou přilbu 
a obecně první misí svého druhu 
vůbec. 

Hammarskjöld nezahálel ani  
v následujících letech. Například 
v roce 1958 předložil Valnému 
shromáždění návrh na řešení krizí 
v Libanonu a Jordánsku, což vedlo 
k vytvoření Pozorovatelské skupiny 
OSN v Libanonu a Úřadu OSN  
v Jordánsku. 

oSUDné kongo
Předchozí události založily řadu 

důležitých precedentů v podobě 
vytvoření mise UNEF a obecné 
přítomnosti jednotek OSN v oblas-
tech sužovaných konflikty. V tomto 
kontextu požádala vláda čerstvě ne-
závislého Konga, která se potýkala 
se vzpourou své armády a secesí 
provincie Katanga, OSN o pomoc. 
Hammarskjöld stanul v čele jed-
notek OSN pověřených udržením 
míru v oblasti. Věrný svému ideálu 
osobní diplomacie, Hammarskjöld 
sám podnikl několik cest do problé-
mového regionu. Poslední z těchto 
cest, na kterou generální tajemník 
vydal s cílem uzavřít příměří mezi 
centrální vládou a separatisty, se mu 
stala osudnou, když se jeho letadlo 
zřítilo nedaleko hranic provincie 
Katanga. Dag Hammarskjöld se stal 
jediným nositelem Nobelovy ceny 
za mír, který ji obdržel posmrtně. 

Lucie Ottingerová

DAg HAMMArSkJöLD 

Dag Hammarskjöld se narodil do rodiny s bohatou tradicí služby 
veřejnosti. Toto dědictví naplno zužitkoval nejprve v zájmu rodného 
Švédska ať už v rámci svého působení ve Švédské národní bance, či 
na ministerstvu zahraničí a později jako druhý generální tajemník 
OSN. Za svůj bohatý přinos světu v podobě aktivního řešení krizí 
takřka po celém světě obdržel Nobelovu cenu za mír.

„Konflikty se mají řešit dříve, než  
vypuknou naplno a nezastavitelně.“

Vojáky mise UnEF v Egyptě bylo již možné rozlišit díky modrým 
přilbám a páskům oSn.

unmultimedia.org
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Valné shromáždění – GA

Valné shromáždění se na 
třetím workshopu potýkalo  
s otázkou práva národa na 

sebeurčení. Jednání zatím probíhala 
převážně v obecné rovině, ovšem na 
posledním, pátém přípravném se-
tkání si delegáti budou moci upravit 
otázku na konkrétní stát či oblast, 
která je nejbližší jejich zahraničním 
prioritám. 

oDLIšné rEgIony
Odpoledne již klasicky začalo re- 

gionálním setkáním, kde se program 
lehce odlišoval dle každého konti-
nentu. Všechny ale měly společné 
úvodní projednání tématu, jakožto 

i snahu dosáhnout všeobecně 
uspokojivého kompromisu. Ten se 
nakonec podařilo sjednat pouze  
v Africkém regionu. Jeho zástupci  
s ním následně předstoupili před 
plénem

roZVoJoVá nEbo HUMAnI-
tární PoMoC?

Během druhé části programu – ple-
nárního zasedání – Valné shromáž-
dění přivítalo majora Karla Kohouta, 
vojáka, který působil v českých mi-
sích v Afghánistánu nebo Kongu. Své 
povídání zaměřil na pomoc nejméně 
rozvinutým zemím světa. Nechyběly 
ani vlastní zkušenosti a zákulisní his-

torky. Pomyslnou tečkou na závěr 
pak bylo plenární jednání o právu 
národa na sebeurčení, kde se nejvíce 
prosadil a nejhlasitěji obhajoval státní 
zájmy delegát Bolívie. 

Lucie Doubková, GA

Rada pro lidská práva – HRC

Kompromis je umění rozdě-
lit koláč tak, aby si každý 
myslel, že z něj dostal 

největší kus. S takovýmto poci-
tem jistě odcházeli delegáti HRC  
z  třetího workshopu. Jeho podstat-
nou část totiž zabrala vyjednávací 

hra, kterou mnozí z nich zvládli 
vskutku na jedničku. Především 
delegátka Irska, která přes to, že 
byla na svém prvním workshopu, 
předvedla ryzí diplomatický um. 
Stejně jako delegátky Jižní Koreji 
a Burkiny Faso. Doufáme, že nejen 

ony budou ve své výborné práci po-
kračovat.

ZáLUDnoStI DIPLoMACIE
Po vyjednávací aktivitě čekalo na 

delegáty pár slov k druhému bodu 
agendy – problematice politických 

práv LDCs v jihovýchodní Asii.  
A protože se jednalo o workshop vá-
noční, zakončila jej tolik očekávaná 
Degustace dle regionů, která se stala 
skutečnou třešničkou na dortu.

LDCs V HLEDáČkU HrC
A co se bude na půdě HRC dít 

dnes? Zcela jistě se bude jednat o 
druhém bodu agendy. Na programu 
je také dokumentární film, který 
osazenstvo HRC zavede až do af-
rického Konga, a přiblíží mu tak 
problematiku porušování lidských 
práv v této zemi.

Šárka Ošťádalová, HRC

Rada bezpečnosti – SC
Jedním z poslání Pražského stu-

dentského summitu je seznamo-
vat své účastníky s tématy, která 

se běžně neobjevují na předních 
stránkách novin. Mezi taková patří  
i otázka zamrzlých konfliktů. Ka-
teřina Miznerová ve své prezentaci 
nejprve osvětlila historii a současnost 
rozděleného Kypru, na což navázala 
přednáška Jakuba Kulhánka, která se 
věnovala konkrétním případům Ná-
horního Karabachu a Podněstří.

PLní oSn SVůJ ÚČEL?
Dalším z cílů Rady na PSS je 

rozvíjet argumentační schopnosti 

delegátů. K tomu sloužila debata 
na tezi „OSN neplní svou funkci“, 
v níž se proti sobě utkaly dva týmy 
sestavené z členů Rady. Ve vyrov-
naném klání nakonec zvítězil tým 
obhajující tezi, že OSN svou funkci 

neplní. I přes tento nemilý závěr se 
Rada následně přesunula k jednání, 
které se týkalo současné situace  
v Afghánistánu. Zájmy své země 
nejlépe hájili zástupci Ugandy, 
Velké Británie, Číny a Francie. 

DnEšní ProgrAM
Během dnešního dne si dele-

gáti nejprve vyslechnou přednášku  
o historii Kosova v podání před-
sednictva a následně si budou moci 
na vlastní kůži vyzkoušet jednání  
o klíčových světových událostech  
v rámci simulace historické krize. 

Michal Pečeňa, SC

Program
• přednáška o Kosovu
• simulace historické krize

Model OSN

Program
• regionální zasedání
• dokumenty a jednací řád 

Modelu OSN
• jednání pléna na téma ofici-

ální rozvojová pomoc LDCs

Program
• jednání o bodu agendy
• dokumentární film Slzy 

Konga
• host a diskuze k filmu
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Hospodářská a sociální rada – ECOSOC
Program ECOSOC oděný do 

příjemné vánoční atmosféry 
začal přednáškou o kyber-

kriminalitě. Téma, jež se bezpro-
středně dotýká každého uživatele 
internetu, rozpoutalo diskuzi, které 
přihlížela i skupina členů jiných 
orgánů.

náStUP noVýCH ZEMí
Po sladění stanovisek v rámci 

regionů a další lekci ze světa di-
plomacie následovalo jednání  
o mezinárodním zadlužení. Zde se, 
po letech nadvlády Západu, naplno 
projevilo multipolární rozložení 

světa. Pochvala tak míří do Ka-
merunu, Iráku, Lybie a Japonska. 
Opomenout nelze ani známý „ost-
rov svobody“.

Role asertivní velmoci se ujala 
Čína, která se pokusila chytrým 
tahem rozdělit Evropskou unii. 
Delegátka Maďarska se však ne-

nechala zlákat vábením Východu 
a dál hájila zájmy Společenství. Ze 
starého světa zaujal svým střídmým 
vystoupením a představením ryzí 
německé politiky delegát SRN.

PráVo, EkonoMIE  
A SPoLEČnoSt

Dnešní odpoledne začne úvodem 
do problematiky regulace finanč-
ních trhů, proběhne školení Jednací 
řád pro pokročilé a na závěr dele-
gáty čeká další kolo jednání o lep-
ších zítřcích. 

Tomáš Fiala, ECOSOC

Program
• WikiLeaks – proces
• jednací řád pro pokročilé
• úvod do regulace finanč-

ních trhů

Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Orientuje se v dění na poli 
životního prostředí, obsah 
State of Environment Report 

sype z rukávu a navíc ví, jak správně 
probíhá jednání. Tak by se dal popsat 

delegát, který úspěšně prošel třetím 
přípravným setkáním UNEP. Do této 
kategorie by se zajisté dali zařadit 
delegáti Japonska a Venezuely, kteří 
se blýskli při neformálním jednání.

bIoDIVErZItA nEVšEDně
O konferenci v Cancúnu musel 

slyšet snad každý, ale protože 
opakování je matka moudrosti, 
zmínili jsme ji i na předvánočním 
workshopu. UNEP zažil i nevšední 
přednášku nevšední osobnosti – 
Ivana Ryndy, který delegátům jasně 
vysvětlil, jak to s onou biodiverzi-
tou je. Jak s ní například souvisí 
jeřabinový džem, drogy či k čemu 
potřebuje Leoš Mareš vydry.

JEDnACí řáD nAoStro
Dnes UNEP navštíví další vý-

znamný host – tentokrát bývalý 
ministr životního prostředí Miloš 

Kužvart, který delegáty blíže se-
známí s problematikou eko-efekti-
vity. Dalším významným prvkem 
bude diskuze, která bude v rámci 
přípravy na konferenci poprvé pro-
bíhat dle zásad jednacího řádu.

Iveta Moravcová, UNEP 

Program
• argumentace, vyjednávání, 

kompromisy
• jednací řád
• přednáška: eko-efektivita
• jednání o bodu agendy

Světová obchodní organizace – WTO

Jelikož týden před Vánocemi 
se myšlenky nás všech vzda-
lují od povinností a směřují 

ke sváteční pohodě, bylo by ne-
myslitelné, aby se třetí workshop 
nesl v ryze formální rovině. Proto 
si i tentokrát pro delegáty před-
sednictvo připravilo velmi pi-
kantní interaktivní aktivitu. Tato 
modifikace tradiční hry Městečko 
Palermo byla zasazena do světa 
firem, kartelů, transnacionálních 
korporací, antimonopolních úřadů 
a jiných institucí, jejichž činnosti 
si delegáti vzali na paškál. Věříme, 
že jim byla hra příjemným zpestře-
ním přípravného setkání.

bEZ CUkroVInEk AnI ránU
 Po interaktivní hře se však de-

legáti přirozeně nevyhnuli jednání 
na téma liberalizace obchodu ne-
zemědělskými produkty v oblasti 
průmyslu.  To však bylo zpestřeno 
kuloárním jednáním spojeným 
s vánoční recepcí, kdy delegáti 
na chvíli odhodili svá stanoviska  
a společně sdíleli požitek z cukroví, 
jež každý z nich přinesl.

oCHrAnA MyšLEnEk
V dnešní odpolední části je na 

programu jednání o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlast-
nictví. O tomto tématu rovněž při-

jde podrobněji pohovořit host Jan 
Mühlfeit, Chairman Europe Micro-
soft Corporation, pro něhož se stalo 
každoroční pozvání do WTO již 
tradicí.

Vojtěch Fiala, WTO

Program
• přednáška hosta – duševní 

vlastnictví
• formální a neformální  

diskuze s hostem
• jednání o bodu agendy – 

TRIPS
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Model nAto: new threats and crisis management
Last time, our delegates experienced what a discussion 
tends to be like when the North Atlantic Council sits 
at one table with its formal rival (and current partner) – 
Russia. Today, another set of challenges lies in front  
of them.

Many threats lurk in the 
dark in today‘s world. 
Since the disintegration of 

the Soviet Union and the consequent 
fall of the bipolar system, the gene-
ral risk of being attacked has risen. 
Even more minaciously, the attack 
may come from basically anywhere 
in the world. This phenomenon has 
a name: asymmetric warfare. Our 
delegates‘ task today will be to dis-
cuss the pressing issues of terrorism 
and cyberterrorism – a new menace 
whose potential has risen substantia-
lly in the past years – as well as other 
possible issues imperiling national 
security of NATO countries (such 
as energy security). 

CrISIS MAnAgEMEnt
Our delegates will also experi-

ence working with their colleagues 
from the UN Security Council. 
Their common quest will be to 
find out how crises work and what 
it feels like to be deciding the fate 
of others when under pressure and 
time constraint. This activity should 
help delegates obtain a better under-
standing of the meaning of diplo-
matic negotiations.

DIStIngUISHED gUESt
At the fourth workshop, we 

will proudly present Mr Petr Zla-
tohlávek – the Head of NATO 
Information Centre in Prague. Mr 
Zlatohlávek is among the leading 
Czech authorities on the North 
Atlantic Treaty Organization as  
a whole.

Tomáš Maďar
Model NATO team

Model NATO

Program
• lecture by Petr Zlatohlávek
• hitorical crisis
• new threats

Model EU očima jeho delegátů
Do jednání vstupuje sedmadvacet delegátů  
reprezentujících členské země v Radě EU. „Letos  
usilujeme o ještě větší míru reálnosti jednání. Vždyť 
účastníky jsou vysokoškoláci, kteří prošli přísným  
výběrovým řízením“, uvedl koordinátor Jakub Krejčíř. 
Delegáti se mohou těšit na diplomatický workshop  
a lákavou sestavu agendy, která odpovídá té skutečné. 

» pokračování ze str. 1
Jak bys motivovala ostatní dele-
gáty k vysoké míře zapojení do 
jednání?

Eva: Myslím si, že všichni delegáti 
jsou již velmi motivovaní tím, že do 
Modelu vůbec zaslali přihlášku a pro-
šli výběrovým řízením. Na jednotlivé 
workshopy i závěrečnou konferenci 
je důležité dobře se připravit, aby 
měl každý povědomí o daném bodu 
agendy a hlavně pozici svého státu. 
Pokud se všichni delegáti kvalitně 
připraví a překonají trému, budou 
jednání na vysoké úrovni. Osobně 
doufám, že právě takoví letošní 
účastníci budou, a že se nám podaří 
vytvořit dobrý kolektiv a Model bude 
„žít“ i mimo zasedací místnost.

Jak je podle tebe možné zužitko-
vat zkušenosti z Modelu EU v bu-
doucnu?

Igor:  Z Modelu se dá zužitkovat 
do budoucna například zkušenost  
s jednáním a vyjednáváním. Je 
to koneckonců v určitém smyslu 
jenom skupina různorodých lidí,  
a aby bylo možné dojít k něja-
kému závěru, je potřeba, aby spolu 
účastníci jednali, podávali návrhy, 
byli aktivní… Když jsem nastou-
pil po loňském Modelu do práce, 
zjistil jsem, že ve firmě to funguje 
podobně. Když má člověk nějaký 
nápad, musí ho promyslet, „zlobbo-
vat“ a teprve potom přednést v kom-
promisní formě, jinak je šance na 
úspěch mizivá. Pro mě osobně bylo 

ale největším přínosem to, že jsem 
poznal několik účastníků, se kterými 
jsem v kontaktu i rok po skončení.

Co bys Modelu EU popřála do to-
hoto ročníku? 

Eva: Aktivní a zapálené delegáty, 

zajímavé hosty, hodně uzavřených 
bodů agendy a hlavně aby si nejen de-
legáti, ale i organizátoři letošní ročník 
užili a ještě dlouho na něj vzpomínali. 

Klára Machová
Model EU

HoSt WorkSHoPU:
IVo JAnDA 

Od roku 2001 je partnerem největší mezi-
národní právnické společnosti White&Case 
v Praze. Dříve pracoval pro Odbor mezi-
národního práva Ministerstva zahraničí ČR  
a také jako právní poradce Stálé mise ČR 
při OSN v New Yorku. Zaměřuje se na 
právo Evropského společenství, insolvenční 
a soutěžní právo a ochranu údajů.

Model EU
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