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Zahraničněpolitické priority Ruvoka 

 

„Zažili jsme časy zlé i časy dobré. Má vláda se však aktivně zasadí o to, aby ruvocká 

budoucnost byla ta nejlepší možná.“ Těmito slovy před rokem přivítal Národní shromáždění 

nově zvolený ruvocký premiér Enrico Hachl. Způsob, kterým chce předseda vlády tohoto cíle 

dosáhnout, je postaven také na zahraniční politice. Tu Hachlova vláda po vzoru svých 

předchůdkyň staví na třech pilířích – solidaritě, udržitelném rozvoji a národní bezpečnosti. 

Již od dob vlády premiéra Marta podtrhuje solidarita ruvockou diplomacii. Zářným příkladem 

je rozsáhlá ekonomická pomoc Ghistánu po ekonomické krizi v roce 2024, kdy se celková 

suma vyšplhala až na 67 miliard Trianů. Ruvoko svou solidaritu prokázalo i po furasijském 

konfliktu, kdy přijalo rekordní počty migrantů. Na rozdíl od ostatních zemí se však s příchodem 

běženců dokázalo téměř bez potíží vypořádat – spustilo bezplatnou výuku ruvočtiny i 

intergrační mentoringový program na propojení rodin. Podle kritiků však ruvocká solidarita stojí 

na pocitu viny po setuzském konfliktu, kde vlivem chyby v navigaci ruvocká armáda zasáhla 

bombovým útokem civilní oblast obývanou kuatskou menšinou. Ruvoko se od té doby 

prokazatelně snaží svou chybu napravit, a právě solidarita by měla Ruvočany dovést ke světlé 

budoucnosti, kterou premiér představil. 

Dále s ruvockou solidaritou souvisí i hlasitá obhajoba udržitelného rozvoje a boje s klimatickou 

změnou. Ačkoli Ruvočané sami nejsou ohroženi stoupáním hladiny moří, hrozby jsou si dobře 

vědomi, proto se i v rozvojové pomoci soustředí na udržitelnost a „zelenou“ energii. Ústy 

premiéra Hachla i jeho předchůdců se Ruvoko velmi zasazovalo o přijetí Pařížské klimatické 

dohody. Je však otázkou, jak se zachová k zemím, které tuto dohodu dosud neratifikovaly či ji 

dokonce odmítly. Podle průzkumů část společnosti očekává ochlazení obchodních vztahů, 

jako tomu bylo v případě Várska, v současnosti největšího producenta emisí na jednoho 

obyvatele. Jiní včetně předsedy vlády naopak vidí situaci komplikovaněji, neboť mezi státy, 

které dohodu neschválily, jsou i blízcí partneři Ruvockého království. 

Do této kategorie spadá i ruvocký spojenec z Obranné organizace cienského paktu (OOCP), 

Týfie, což obě priority staví do zvláštního konfliktu, bezpečnost země se přitom stále více 

dostává do popředí. Za změnou stojí vývoj v Blangii, sousední zemi Ruvoka, který premiér 

Hachl označil na úmyslnou agresi ze strany Čumska. Vlivem situace Ruvoko změnilo svou 

pozici v OOCP, kde nyní více než kdy dřív volá po posilování aliance. Samo znásobilo svůj 

obranný rozpočet a častěji se zapojuje do aliančních cvičení i společné vojenské přítomnosti 

na hranicích s Blangií, aby šlo celé organizaci příkladem. Tyto akce nicméně neušly bez 

povšimnutí Čumské republiky, která nadále posiluje své vojsko. Vylepšování ruvocké národní 

obrany bude proto nadále pokračovat tak, aby byla země připravena vypořádat se s jakoukoli 

nástrahou. 

Závěrem nezbývá než čekat, jestli premiér svému slibu skvělé budoucnosti skutečně dostojí. 

Ruvoko se však již nyní ve své zahraniční politice pevně opírá o solidaritu k ostatním národům 

na poli ekonomickém i sociálním. Dále se zasazuje o potřebu respektovat přírodu, ačkoli není 

zcela jasné, jakým způsobem v tom bude pokračovat. Konečně si stále více uvědomuje 

potřebu budovat svou obranu, aby dovedlo čelit všem výzvám – přítomným i budoucím. 


