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V  jakých  ohledech  je  současná migrační  krize  výji-
mečná? Má tato krize potenciál rozložit Evropskou unii? 
A pro koho by byla taková situace prospěšná? Nejen 
o tom jsme si povídali s PhDr. Michaelem Romanco-
vem, PhD., z Katedry mezinárodních vztahů a evrop-
ských studií Metropolitní univerzity Praha.

Do Německa v minulém roce imi-
groval více než milion lidí. Jak 
výjimečná je takto intenzivní 

migrace ve srovnání s jinými ge-
ografickými regiony a historic-
kými etapami?

Myslím, že v souvislosti s Němec-
kem to výjimečné je. A to proto, že 
se objevilo tolik lidí naráz. Nicméně 
Německo je už delší dobu zvyklé 
přijímat migranty, ale je tam obrov-
ský rozdíl mezi bývalými spolko-
vými zeměmi a novými spolkovými 
zeměmi. Tzn. v někdejší NDR je ta 
zkušenost výrazně menší, ale jinak 
se nejedná o nic, co by bylo zase až 
tak výjimečného.

Třeba Spojené státy americké přijí-
mají už několik let zhruba každých 
30 vteřin jednoho migranta. Vět-
šinou se jedná o migraci nelegální 
a migraci, která je motivována eko-
nomicky. Ti lidé přecházejí pozemní 
hranici mezi Mexikem a Spojenými 
státy a míří při tom do těch států, 
které jsou bezprostředně za hranicí, 
jako jsou Kalifornie či Texas. A tam 
chtějí primárně zůstat. Také se ne-
chtějí rozptýlit ve zbytku Spojených 
států, nechtějí jít třeba do těch států, 
které jsou více na severu. 
Čili se domnívám, že ano, pro Ev-
ropu to byl šok a náraz. Ale když 
se podíváme jinam do světa, tak 
zjistíme, že to až tak jedinečné 
není. Výjimečné je to, že těch lidí 
je tolik a že to šlo na jedno místo. 
Ti lidé věděli, kam chtějí jít, a aby 
se tam dostali, tak jim nestačilo 
překonat tu bezprostřední hraniční 
bariéru. Jako třeba v případě, když 
dříve chodili do Španělska, tak jim 
stačilo přeplout přes Gibraltarskou 
úžinu nebo se dokonce jen dostat do 
Ceuty a Melilly (španělské enklávy, 
pozn. red.). Či na Lampedusu a byli 
v Itálii. A tam zůstávali. Teď se nao-
pak jednalo o proud lidí, kteří šli do 
země, která je od místa, kde pohyb 
vzniknul, geograficky poměrně 
vzdálená.

» pokračování na str. 2
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Milé dámy, vážení pánové, 

všech pět přípravných setkání je 
za námi a XXI. ročník Pražského stu-
dentského summitu vbíhá do cílové 
rovinky. Tou je samozřejmě závě-
rečná konference. Právě sem jste od 
loňského podzimu směřovali. Právě 
pro ty čtyři dny, které jsou před vámi, 
jste během pěti sobot vstávali brzy 
ráno a oblékali společenské šaty a ob-
leky. Konference je tím okamžikem, 
kdy zúročíte všechno, co jste na pří-
pravných setkáních získali – faktické 
informace, rétorické dovednosti, 
přesvědčovací schopnosti a možná 
i vlivné konexe v podobě delegátů 
ostatních států. V uplynulých měsí-
cích jste byli studenty středních a vy-
sokých škol, teď se z vás na několik 
dní stanou profesionální diplomaté. 
Usednete ve svých orgánech a mode-
lech a budete rozhodovat o meziná-
rodním dění, o otázkách týkajících se 
lidských práv, bezpečnosti, ekonomie, 
kultury nebo životní prostředí. 

Už jen jediná událost vás čeká, 
než se budete moci vrhnout na jed-
nání – slavnostní zahájení. Poslední 
příležitost poslouchat odborníky, 
zajímavé a významné osobnosti ze 
všech sfér veřejného života. První pří-
ležitost zástupců delegací vystoupit 
před publikem čítajícím přes čtyři sta 
posluchačů se stanovisky svých zemí 
k nejpalčivějším problémům dneška. 

Pro následující dny vám pak pře-
jeme, aby se vám dařilo při jednáních 
a podařilo se vám prosadit co nejvíce 
bodů k plné spokojenosti vašich států. 
Nezapomeňte, že Summit je tu pro 
vás, a tak neseďte tiše v koutě a zapojte 
se aktivně do jednání. Pamatujte totiž, 
že čím více přispějete do debaty, tím 
více si také odnesete.

Za celý přípravný tým projektu 
bych vám rád popřál, abyste na zahá-
jení využili poslední letošní možnosti 
a nalapali něco moudrosti, a při jed-
nacích dnech pak zazářili.

Jakub Janik
hlavní koordinátor 

Díky migrační vlně si opět uvědomíme 
své povinnosti
» pokračování ze str. 1
Existují příklady takto intenziv-
ního odchodu lidí do kulturně 
odlišných regionů, které by pro-
běhly bez větších konfliktů mezi 
původním obyvatelstvem a nově 
příchozími?
V zásadě ano, z historického hle-
diska se můžeme podívat třeba na 
odchod Rusů po roce 1917, kdy 
tehdejší imperiální Rusko po jeho 
zhroucení a vítězství bolševiků 
opustilo na 2,5 milionu lidí, kteří 
zkrátka pocházeli z jiného kulturně-
-civilizačního prostředí, než bylo 
běžné v zemích tehdejší západní 
Evropy. Obrovské komunity se 
objevily zejména ve Francii, v Ně-
mecku a v tehdejším Českosloven-
sku. A jakkoli budou dnes mnozí 
namítat, že Rus je něco jiného než 
Syřan, tak pro mnoho lidí v přijíma-
jících zemích byl střet s tou novou 
realitou velmi drsný.

Jak pravděpodobné podle vás 
v tomto ohledu je, že po ukončení 
války v Sýrii se uprchlíci budou 
hromadně vracet zpět do vlasti?
Část z nich se bude chtít vrátit zpět 
domů. Prvně je ale otázkou, kdy 
se přestane bojovat. Zadruhé pak 
kdy se v Sýrii vytvoří takové pod-
mínky, aby se tito lidé mohli vrátit 
domů bez hrozby nějaké perzekuce. 
A další otázkou je, kdo bude v Sýrii 
u moci, a jestli Sýrie vůbec zůstane 
v té teritoriální podobě, v jaké jí 
známe. Ale touha vrátit se domů se 
zatím ve všech příkladech takto mo-
tivované migrace objevila ve velmi 
silné podobě, takže nepochybuji 
o tom, že to bude platit i pro část 
z těch, kteří prchají teď. Jak velké 
části, to si samozřejmě netroufám 
odhadnout.

Předpokládejme, že by válka tr-
vala ještě delší dobu a Německo 
by se tak mohlo stát etnicky více 
promíchaným státem. Vezmeme-
-li si extrémní příklad, mohla by 
tato různorodost způsobovat po-
dobné problémy jako na Balkáně 
v 90. letech?
Nemyslím si, protože na Balkáně 
byly ty populace vedle sebe zvyklé 
žít po desetiletí či staletí, a stejně 
jim ten zvyk nezabránil v tom, aby 
se do sebe pustily. Když se podí-
váte na Kavkaz, tak zjistíte, že tam 
řada horalů žije velmi podobným 

způsobem života, co se týče tradic, 
kuchyně, způsobu oblékání, pově-
domí o cti a postavení muže a ženy 
atd. Ale přesto jsou ochotni spolu 
vést konflikt, který je však vedený 
podle jiných fragmentačních linií. 
Například náboženství – křesťané 
versus muslimové. Pokud tedy jde 
o termín kulturní blízkost, je otázka, 
co si pod tím kdo představuje, ale 
kulturní blízkost sama o sobě prostě 
konfliktu nezabrání. Protože lidé 
nejsou identičtí. Teď to samozřejmě 
úmyslně přeženu, ale je otázka, na-
kolik jsou si kulturně blízcí Jiho-
češi a Severomoravané. Zjistíte, že 
i mezi nimi jsou rozdíly, jakkoliv 
snad tato rozdílnost není důvodem 
pro to, aby si šli vzájemně po krku.

Já jsem tedy s tou otázkou mířil 
především na ony náboženské dě-
lící linie…
Jsem přesvědčen, že pokud Ně-
mecko zvládne (a bude muset 
zvládnout) prosadit to, že v Ně-
mecku platí německé zákony, pak 
není důvod, aby náboženství nebo 
etnická identita byly samy o sobě 
důvodem ke konfliktu. Ten kon-
flikt samozřejmě povede podle 
těch tradičních linií, chudí versus 
bohatí apod., protože nemůžeme 
předpokládat, že všem těm, kteří 
přicházejí, se bude ekonomicky 
dařit. Nejen v Německu, ale v celé 
Evropě musejí všichni dodržovat 
zákony. V tom je mimochodem, 
domnívám se, obrovské pozitivum 
této migrační vlny. Protože i naši 
společnost to posune k tomu, že si 
opět uvědomíme své povinnosti. 
My jsme jaksi až příliš hovořili 
o právech a díky tomu zmizelo po-
vědomí, že každé právo je vyvá-
ženo nějakou povinností.

Když jsem zmínil Balkán, zů-
staňme ještě u něj. Souhlasíte 
s německým politologem Herfrie-
dem Münklerem, že Angela Mer-
kelová se rozhodla pro „otevření 
hranic“ z prostého důvodu, tedy 
aby nedošlo k migrační zácpě na 
Balkáně, kde by mohla podnítit 
mnohem horší reakci?
Upřímně řečeno, Německo je země, 
která nemá s výjimkou námořní 
hranice na Baltu jinou než schen-
genskou hranici. Do Německa se 
v zásadě tito lidé vůbec neměli do-
stat, pokud by ty země, které jsou 

mezi Německem a místem, odkud 
ti lidé jdou, byly schopné plnit zá-
vazky, které vyplývají ze Schengen-
ské smlouvy – to se týká primárně 
Řecka. Čili si myslím, že se ně-
mecká kancléřka v tomto ohledu za-
chovala velmi odpovědně. Udělala 
něco, co všem těm zemím vystave-
ným tlaku příchozích lidí ulevilo.

I přestože byl podle vás ten pří-
stup odpovědný, myslíte, že má 
tato krize šanci, byť nepřímo, 
Evropskou unii i rozložit?
Já doufám, že ne, ale samozřejmě 
tu ten potenciál je. Pak je třeba si 
klást otázku, ne zda to má nebo 
nemá potenciál Unii rozložit, ale 
komu by to rozložení Evropské unie 
nejvíc vyhovovalo. A tady si mys-
lím, že odpověď je jednoznačná. 
To nejsou Spojené státy americké, 
které by chtěly rozkládat Evropu, 
jak se už také ozývaly hlasy, že mi-
grační krizi organizují Američané. 
Ten, komu nejvíc bude vyhovovat, 
kdyby případně Evropská unie zmi-
zela, je Rusko.

To znamená, že souhlasíte s ná-
zory, které se také v poslední době 
objevují, že akce Ruska v Sýrii 
jsou motivovány především sna-
hou o větší migrační tlak na Ev-
ropu?
Nejsou tím motivovány především, 
těch motivů je tam celá řada. Rusko 
tam má plno zájmů a nakonec bude 
spokojeno, pokud se mu podaří 
prosadit kterýkoliv z nich. Kdyby 
se mu podařilo rozložit Evropskou 
unii, tak to bude obrovský, bombas-
tický úspěch. Já doufám, že k tomu 
právě nedojde. Vedle toho tam má 
ale Rusko i své zájmy, které nemají 
s Evropou nic společného, tedy 
zájmy bezpečnostního charakteru.

FR ANTIŠEK NOVOTNÝ
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Úhel pohledu
„Považujete za vhodný návrh snížení věkové hranice 

pro trestní odpovědnost?“

NINA DJUKANOVIĆ: Přestože 
momentálně slýcháváme z mno-

hých médií i úst rozhořčených občanů, že je 
nutné okamžitě snížit věkovou hranici pro 
trestní odpovědnost, já osobně s tím nesou-
hlasím. Dle mého názoru totiž nejde pouze 
o  to chránit občany před nebezpečnými 
kriminálníky, ale také zajistit skutečnou 
nápravu dětí - vězení není výchovný ústav. 
Navíc jakmile půjdeme s věkovou hranicí 
dolů, část populace sice už bude “dospělá”, 
ale část ještě ne, a my nesmíme dovolit, aby 
v našich věznicích seděly malé děti.

PETR LOUDA: Hned na začátku 
bych rád zmínil, že nesouhlasím 

s  tím, aby hranice trestní odpovědnosti 
byla jako taková celá snížena, ale na druhou 
stranu mi přijde poměrně šikovné zavést 
její snížení pro vybrané, závažné trestné 
činy, jakými jsou např. vraždy. Výchovné 
ústavy podle mého nedokáží dítě poučit 
tak, jako může vězení. Možná to není pro 
dětskou psychiku s ohledem na její vývoj 
úplně vhodné, ale určitě je to poučí víc než 
výchovný ústav.

ROMANA GRAJCAROVÁ: Podľa 
môjho názoru je intelektuálna vy-

spelosť detí do 15 roku života odlišná v zá-
vislosti od jednotlivca - každé dieťa sa vyvíja 
inak. Preto umelé nastavenie akejkoľvek ve-
kovej hranice vnímam ako negatívum. Dieťa 
v 13 rokoch môže byť vyspelé rovnako alebo 
aj viac, ako mladistvý v 16 rokoch. Takéto 
dieťa si teda môže byť plne vedomé svojho 
skutku a jeho závažnosti. Preto navrhujem 
každý trestný čin posudzovať individuálne 
pod dôkladným dohľadom psychológa (psy-
chiatra).

PETR LOUDA: To je asi obecně 
problém dnešní společnosti - na-

stavování mnoha hranic a měřítek, která 
jsou pro všechny stejná bez ohledu na jedi-
nečnost. Bohužel, tyto hranice jsou a vždy 
budou potřeba, jelikož stát se nemůže kaž-
dým případem zabývat jednotlivě do tako-
vých podrobností. Myslím si, že zavedení 
nižší hranice pro trestní odpovědnost pro 
závažné trestné činy by mohlo děti vydě-
sit tak dostatečně, že by se mohl i počet 
těchto trestných činů snížit, a to poměrně 
razantně.

NINA DJUKANOVIĆ : Obávám se, 
že dokud není v České republice 

kladen větší důraz na resocializaci, uvěz-
ňování takto mladých lidí na delší dobu 
nemůže být řešením. Naopak bych se 
soustředila na důkladnější výchovu dítěte 
a např. na větší trestní odpovědnosti pro 
rodiče dítěte. V případě velmi závažných 
přečinů by mohlo být dítě zplnoletněno, 
stejně jako je tomu v jiných případech.

ROMANA GRAJCAROVÁ: Súhla-
sím, že istá hranica je potrebná, 

no väčší dôraz by som v posudzovaní prí-
padov kládla na psychiku a zrelosť dieťaťa 
a na základe toho by som volila adekvátny 
trest. A  je pravda, že mnohokrát zlyhá 
rodič, no to častokrát ako ospravedlnenie 
nestačí. Jednoznačne však treba deťom 
venovať väčšiu pozornosť a pri spozoro-
vaných odchýlkach správania zasiahnuť 
a systematicky pracovať na prevýchove.
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Jak modely Spojených národů spojily svět
MUN. Tři písmena, která znalým zrychlí dech a vyvo-
lají pozvednutá obočí těch, kteří je slyší poprvé. Přitom 
je to ale tak prosté – pojďme být na chvilku někým ji-
ným a dělat rozhodnutí, která ovlivní běh světa. Přece – 
kdo nechtěl alespoň jednou vládnout světu? Udělat z něj 
lepší nebo horší místo, ale především dokázat, že na to 
prostě mám? Že dokáži přesvědčovat, budovat a ničit 
koalice? Protože když jste jednou ve světě MUNů, mů-
žete jen vyhrát nebo zemřít.

CO JE TO VLASTNĚ MUN?
MUN nebo také model Organizace 
spojených národů (anglicky Model 
of United Nations) je simulací fun-
gování jedné z nejvýznamnějších 
mezinárodních organizací. MUNy 
se vyvinuly stejně jako OSN ze 
svého předchůdce – modelů Ligy 
národů, které lidem z celého světa 
měly vysvětlovat fungování mezi-
národního systému a propagovat 
ideu společné práce pro udržení 
světového míru. Postupem času se 
MUNy staly velmi prestižní záleži-
tostí, kde jednotlivé školy z celého 
světa vysílají týmy těch nejschop-
nějších mladých diplomatů, kteří 
na nich studují. Princip je vlastně 
strašně jednoduchý – když zjis-
títe, jak je těžké něco vyjednat ve 
skupině protichůdných názorů, až 
v tom momentu si uvědomíte, jak 
je mír křehká a vzácná věc. Není 
proto divu, že řada bývalých účast-
níků MUNů se po skončení studia 
angažovala v mírových hnutích, 
politice nebo diplomacii. 

PRO KOHO JE URČEN?
MUNy jsou jako droga, kdy pokud 
jej zkusíte jednou, tak už nikdy ne-
budete chtít přestat a jen těžko se 
s nimi budete loučit. Modely OSN 
jsou otevřené svým účastníkům 
z řad středoškolských nebo vyso-
koškolských studentů, kteří mají 
chuť se rozvíjet a posouvat hranice 
svých schopností. Samozřejmě 
MUNy jsou často organizovány 
i na mezinárodní úrovni, takže 
vedle zlepšování vlastních jazyko-
vých dovedností je hlavním příno-
sem možnost poznávat nové lidi 
z různých zemí a kultur. Často není 
nic lepšího, než když vám večer po 
jednání vrstevník z Indie vysvětlí, 
jaká je skutečně situace v zemi, 
kterou reprezentujete. S rozvojem 
popularity MUNů souvisí i za-
řazení dalších organizací, které 
s původními tělesy různou formou 
spolupracují. Otázka lidských práv 
je třeba jasná z pohledu Rady pro 

lidská práva, ale v reálném světě 
je potřeba zohlednit i ekonomické, 
bezpečnostní a sociální zájmy, které 
vytvářejí pro státy často neřešitelná 
dilemata. Účastníci se tak musí učit 
i vzájemné spolupráci a koordinaci, 
aby jednotlivé delegace neprosazo-
valy v různých tělesech vzájemně si 
odporující cíle.

KDY A KDE MUNY ZAČALY?
Kdy vlastně tyto simulace začaly 
a kde je jejich počátek? Fenomén 
simulací modelu Spojených národů 

začal ve Spojených státech již před 
rokem 1920, kdy byla pořádána 
první simulace Společnosti národů. 
Tato simulace také předznamenala 
ideu MUNů, kdy to jsou studenti, 
kteří pro své mladší kolegy tento 
model připravili.
Studentské prostředí je s MUNy 
velmi silně spojeno, proto se nelze 
divit, že za nejstarší MUN je pova-
žován model harvardské univerzity. 
V roce 1927 Harvard pořádal první 
ročník Modelu Společnosti národů, 
po kterém následovala konference 
Modelu Spojených národů v roce 
1953. S rostoucí prestiží modelů 
souvisí i rivalita, která se postupně 
vystupňovala do podoby, kdy každá 
významná univerzita měla alespoň 
malý MUN. Model OSN univerzity 
v  Berkeley letos proto oslavil 64. 
ročník, jehož konference se účast-
nilo přes 1500 studentů středních 
škol z celého světa. Jedním z těch, 

kteří se perou o titul nejstaršího 
modelu Spojených národů, je také 
Yale, který bude příští rok pořádat 
již 43. ročník. 

VŠUDE A PRO VŠECHNY
Protože láska k MUNům nekončí 
maturitou, existuje i celá řada mo-
delů pro vysokoškoláky. Jedním 
z nich je Haagský mezinárodní 
model Organizace spojených ná-
rodů, založený již v roce 1968. 
I proto se jedná o velmi prestižní 
konferenci, které se účastní téměř 
4000 studentů z celého světa. Dal-
ším modelem je americký Národní 
model Spojených národů, který má 
již 47 letou tradici. Nejstarším mo-
delem v Evropě, který je určen čistě 
pro studenty vysokých škol, je TE-
IMUN. Ten byl založen americkými 
studenty, kteří munovou kulturu 
chtěli představit svým evropským 
kamarádům během výměnného po-
bytu v roce 1987 v Haagu.
Přestože počátek modelu Spoje-

ných národů je ve Spojených stá-
tech, konference jsou pořádány po 
celém světě. V posledních dese-
tiletích zažily modely Spojených 
národů velký boom a simulace se 
rozšířily do Asie a Afriky. Vedle do-
mácí munové produkce v těchto re-
gionech existují modely, které jsou 
organizovány účastníky a organi-
zátory zavedených velkých značek 
jako indický Mezinárodní model 
OSN, Harvard MUN a THIMUN. 
Studenti, kteří mají zkušenosti s or-
ganizací takových produktů, radí 
svým místním kolegům a sami se 
účastní jako organizátoři. Ivy Lea-
gue model OSN, který je součástí 
Modelu OSN Pensylvánské univer-
zity, pořádá například konference 
pro studenty středních škol v Indii 
a Číně. Indický Mezinárodní model 
Organizace spojených národů se 
stal velmi významným, protože 
tímto způsobem organizačně zaští-

til více než 100 konferencí po celém 
světě.

JE SUMMIT MUN?
Ostatně sám Pražský studentský 
summit kdysi, v pradávné historii, 
začal jako MUN. Konkrétně tedy 
jako simulace jednání Rady bezpeč-
nosti, a to během českého členství 
v tomto orgánu (kvízová otázka pro 
vás, mladé diplomaty – které roky 
to byly?). Účastnila se ho skupinka 
studentů Vysoké školy ekonomické 
a studenty byl také organizován, 
coby importní zboží v Česku pobý-
vajícího amerického studenta. Po 
dlouhé následující roky byl ovšem 
předchůdce dnešního Summitu do-
slovně MUNem, neboť vystupoval 
pod názvem Pražský model Spoje-
ných národů, neboli PMUN. Dnes 
ovšem samozřejmě Summit pojem 
MUN vysoce přerostl, Model OSN 
však stále zůstává jeho největším 
modelem a tvoří základní pilíř, na 
kterém celý Pražský studentský 
summit stojí.

JINÝ KRAJ, JINÝ MUN
MUNy nejsou nijak globálně or-
ganizovány, proto i každý MUN 
má svá pravidla a odlišnosti. Ty se 
podle jejich přínosu šíří s organi-
zátory a účastníky do všech koutů 
světa, takže vedle MUNů začaly 
vznikat modely i jiných organizací 
nebo i třeba parlamentů. MUNy se 
liší v délce jednacích dnů, v exis-
tenci přípravných setkání i v té-
matice. Existují historické MUNy, 
fantasy MUNy i sci-fi MUNy. 
Často tak může stát současný vel-
vyslanec vedle Galadriel a Henriho 
Kissingera. Každý MUN je jedi-
nečný v milionech detailů, ale stále 
stejný se svojí myšlenkou: Bavit 
se, seznamovat se, učit se a hlavně 
si užít členství v globální rodině 
munerů. Takže pamatujte, až se 
na vás zase příště paní v tramvaji 
udiveně otočí, proč se oslovujete 
názvy států, že stejné situace zaží-
vají každý den stovky studentů na 
celém světě. Stovky studentů, kteří 
si v jednom momentu uvědomili, že 
je potřeba se zaměřit na svět kolem 
sebe a na svou roli v něm. Nikdy 
totiž nevíte, kdy přijdete do práce 
a na druhé straně vašeho stolu bude 
sedět muner, který rozhodně není 
zvyklý ustupovat kdekomu.

MICHAL ŘÍHA , 
MICHAEL A ŠNAJDAROVÁ
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Delegátský duel

Šimon Vedl
Saúdská Arábie, HRC

Jan Mašek
Polsko, HRC

Jak by se měly dotčené 
státy postavit k uprchlické 

vlně?

Polský národ ví o své povinnosti vůči lidem v nouzi. Soucit a pomoc 
nám káže křesťanská víra i vědomí, že mimo Polsko žijí milióny 
polských imigrantů. Jsme připraveni přijmout určité množství uprch-

líků z válečných oblastí. Důrazně si však vyhrazujeme právo imigranty 
selektovat podle vlastních kritérií tak, aby byla zabezpečena co nejlehčí 
integrace do společnosti a riziko extrémismu bylo nejnižší možné. Naše 
země je veskrze křesťanská, katolická víra je součástí národní identity. Do-
poručujeme proto zvážit, ač přijímáme evropské řešení krize i skrze systém 
kvót, nakolik je Polsko vhodnou destinací pro muslimské uprchlíky. Každý 
má právo hledat lepší život, přednost však musí být dána prchajícím před 
válkou, až poté ekonomickým migrantům. Prosazujeme také větší anga-
žovanost EU a NATO v Sýrii, kde přítomnost ruských jednotek posiluje 
pozici Bašára al-Asada, který je hlavním příčinou syrského exodu, i pozici 
Ruské federace na mezinárodní scéně. Obojí je pro Polsko i EU nežádoucí. 

Saúdská Arábie se cítí býti státem dotčeným uprchlickou krizí, protože 
navzdory všemožným obviněním jsme už od začátku konfliktu v Sýrii 
přijali přes pět set tisíc syrských uprchlíků. Ale oproti Evropské unii 

naši zemi z tohoto důvodu nehrozí kolaps. Jsme toho názoru, že Evropa do-
platila na svoji propracovanou, avšak byrokracií příliš zatíženou legislativu, 
která způsobila, že na hranicích se začaly kupit masy cizinců žádajících 
o azyl, které vstupní země nedokázaly udržet na hranicích. Nejzávažnějším 
problémem je, že hlavní pramen evropského uprchlického práva, Úmluva 
o právním postavení uprchlíků, je zastaralým dokumentem odrážejícím si-
tuaci po druhé světové válce. Jsme tedy toho názoru, že v Radě pro lidská 
práva OSN by měl vzniknout nový dokument, který bude vhodnější pro 
moderní dobu a který bude později předložen Valnému shromáždění OSN, 
aby o něm jednalo. Současně bychom také chtěli vyzvat evropské státy, aby 
svým občanům zajistily náboženskou osvětu a zabránily tak démonizaci 
islámu a následné náboženské diskriminaci muslimů.

Hodnocení projevů

MAĎARSKO
Projev nebyl přednesen z pozice diplomata, nýbrž z pozice politického glosátora. Ani slušně vycho-
vaný člen opozice by si netroufl takto kritizovat vládu vlastního státu. Rétorika projevu jinak nebyla 
špatná, poměrně slušný oční kontakt a přirozená gestikulace.

ETIOPIE
Projev byl zahlcen čísly na úkor myšlenek. Na přednesu bylo poznat, že se autorka v textu příliš ne-
orientuje a „rádoby uvolněný“ postoj za pultíkem, který měl nejspíše pomáhat při boji s nervozitou, 
projevu ubíral na kvalitě.

JORDÁNSKO Obsahově se jednalo o kvalitní projev, ale příliš monotónní a pomalý přednes bez jakéhokoli důrazu 
na důležité části mu značně ubral na výsledném vyznění.

KANADA
Gestikulace byla nucená, což při projevu působilo rušivě. Obsahově byl projev velmi dobrý, ale 
úvodní a závěrečná odlehčující poznámka, přestože byla dobře myšlená, zbytečně srážela projevu 
na kvalitě.

SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ 

Poměrně příjemně přednesený projev, který ovšem hodně ztratil na nelogicky strukturovaném in-
formačním shluku.

VENEZUELA Přestože útočná rétorika projevu je autentická s projevy oficiálních venezuelských představitelů, 
projevu škodily hovorové výrazy. Rovněž zde byly některé chybné souvislosti.

CHILE 
Kdybyste projev dvakrát zrychlil a měl minutový projev na zahájení konference, jednalo by se 
o dobrý projev. Takto byla rétorika až bolestně pomalá, přestože jinak poměrně dobrá. Příště dopo-
ručujeme vyhnout se některým příliš neformálním výrazům.
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Mají se spolu s vyvíjejícím se světem vyvíjet  i  lidská 
práva, nebo zůstat ve své omezené podobě jako pevný 
bod poslední záchrany? A jsme vůbec připraveni na je-
jich obsahové rozšíření ve chvíli, kdy ani ta stávající 
nejsou dodržována všude bez výjimky?

Dostatek výživy, oblečení, 
bydlení, možnost dojít si na 
záchod, mírový vývoj spo-

lečnosti, to vše je pro nás, Čechy, 
Evropany, naprostá samozřejmost. 
Jedná se však o práva, která byla 
dlouhou dobu opomíjena, a až 
v poslední době se mezinárodní 
společenství snaží přiblížit situ-
aci, kdy i tyto pro nás samozřejmé 
věci budou lidským právem všech. 
Vedou se o nich zanícené diskuze 
(především v rámci Rady pro lidská 
práva a Valného shromáždění OSN) 
a, jako ostatně vždy, střetávají se 
v nich minimálně dva hlavní názo-
rové proudy. 
Tím prvním je pohled, že seznam 
lidských práv není uzavřený a má 
být a bude v budoucnu doplňo-
ván. Pro zjednodušení si pod touto 
skupinou můžeme představit lid-
skoprávní aktivisty, usilující o co 
nejbohatší seznam lidských práv. 
Druhým pólem je pak skupina kon-
zervativních politiků a jejich ideo-
vých stoupenců, pro které vše nad 
první generaci lidských práv (práva 
občanská a politická) je druhořadou 
kategorií, kterou za lidská práva 
v pravém smyslu nelze považovat. 
Hlavní problém jak určit, co je prá-
vem každého člověka a co už je 
nadbytečnou nástavbou, spočívá 
v nejednotnosti jednotlivých úmluv, 
které mívají regionální charakter. 
Druhým problémem je forma me-
zinárodních dokumentů, které buď 
nejsou závazné (deklarace a rezo-
luce Valného shromáždění OSN 
atd.), nebo sice závazné jsou, ale 
jsou formulovány natolik neurčitě, 
že je otázkou, co vše do nich spadá. 
Pro porozumění, proč se vedou 
tyto spory, je nutné se podívat do 
minulosti. Prvním dokumentem na-
črtávajícím podobu lidských práv 
je Univerzální deklarace lidských 
práv z roku 1948, kterou dále upřes-
nily dva navazující mezinárodní 
pakty (Mezinárodní pakt o hospo-
dářských, sociálních a kulturních 
právech a Mezinárodní pakt o ob-
čanských a politických právech). 
Od té doby bylo možné sledovat 
tři cesty, kterými se vývoj lidských 
práv ubíral. První se týkala upřes-
ňování již stávajících práv (Úmluva 

o právech dítěte). Druhá cesta se 
ubírala rozšiřováním a rozvíjením 
stávajících práv pomocí výkladu 
(komentáře Výboru pro lidská 
práva). Třetí spočívala v zavedení 

nových, dosud neustanovených 
práv (právo na rozvoj). My se zde 
budeme věnovat především posled-
ním dvěma, obvykle méně zmi-
ňovaným kategoriím a přinášíme 
i malou ochutnávku těchto nových 
práv. 

PRÁVO NA MÍR
První a nejdiskutovanější otázkou 
nových lidských práv je právo na 
mír. Normy týkající se mezinárod-
ního míru se vyskytují v mnoha 
dokumentech, předně pak v Chartě 
OSN, která jako svůj hlavní cíl 
v prvním článku stanovuje udr-
žování mezinárodního míru. Toto 
právo, nebo spíše závazek, se však 
odehrává v rovině mezinárodní. 
Právo na mír, jakožto právo kaž-
dého jedince, se objevuje až v re-
zoluci Valného shromáždění OSN 
z roku 1984, která stanovuje kaž-
dému jedinci “svaté právo na mír” 
(„... that the peoples of our planet 
have  a  sacred  right  to  peace“). 
Rezoluce zůstává u tohoto stro-
hého výroku a jeho obsah nebyl 
upřesněn. V dalších rezolucích se 
objevuje podobná věta, nikdy však 
nedošlo k podrobnému vymezení 

práva na mír.
Obrat nastal ve chvíli, kdy v roce 
2010 začal Poradní výbor vypraco-
vávat návrh Deklarace o právu na 
mír, týkající se jedenácti oblastí. 
Z nichž nejpodstatnějšími jsou mír 
jako právo všech lidí, odzbrojení, 
vzdor proti útlaku, mírové operace 
a zájmy obětí a zranitelných skupin. 
Zatím se tuto deklaraci však nepo-
dařilo prosadit, jelikož velká část 
států (mimo jiné státy EU, USA, 

Kanada) zastává názor, že právo na 
mír nemá právní podklad a jedná se 
především o cíl, kterého se má do-
sáhnout, nikoli o samostatné právo.

PRÁVO NA ROZVOJ
Miliony lidí přežívají v neúnos-
ných podmínkách. Světová krize, 
ať už ekonomická, klimatická nebo 
energetická zaťala svůj zub přede-
vším do životů těch chudobou nej-
ohroženějších. To vše jen přispělo 
k tomu, že počátek 21. století je 
poznamenán rostoucí chudobou, 
nerovností a společenskými nepo-
koji. Mezinárodní společenství se 
tomuto snažilo předcházet, a tak již 
v roce 1986 přijalo Deklaraci práva 
na rozvoj. 
Deklarace stanovuje člověka jako 
středobod veškerého dění a rozvoj 
tak musí být vždy s ohledem na 
lidský život. Stejně tak připomíná, 
že rozvoj nesmí být v protikladu 
s ostatními lidskými právy. Lidé 
také mají nezpochybnitelné právo 
zapojovat se do rozvoje a na spra-
vedlivé rozdělení veškerých be-
nefitů, se kterými rozvoj přichází. 
S tímto bodem samozřejmě souvisí 
zákaz jakékoli diskriminace. Po-

sledním velmi důležitým bodem je, 
že přes všechno výše řečené mají 
státy právo na plnou suverenitu nad 
svými přírodními zdroji. 
S odstupem je nám již jasné, že 
tato deklarace ani zdaleka nepři-
nesla řešení problémů, se kterými 
se svět potýká. Od chvíle přijetí 
tohoto dokumentu panuje bouřlivá 
debata, zda se jedná o základní lid-
ské právo, právo “druhé kategorie”, 
nebo nejde o lidské právo vůbec. 
Ačkoli debat bylo mnoho, výsledek 
nepřinesly žádný a právo na rozvoj 
tak zůstává v určité šedé zóně. 

PRÁVO NA NEZNEČIŠTĚNÉ 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Problematice práva na neznečištěné 
životní prostředí jakožto lidského 
práva ještě nebylo na mezinárodní 
půdě věnováno mnoho. Rezolucí 
z roku 2011 uložila Rada pro lidská 
práva Úřadu vysokého komisaře 
pro lidská práva OSN k vypraco-
vání analýzu problematiky vztahu 
lidských práv a životního prostředí. 
Tuto budoucí analýzu určila jako 
odrazový můstek pro další kroky. 
Zatím se mezinárodní společenství 
ke konkrétním krokům neuchýlilo, 
a tak než zjistíme, zda je nezne-
čištěné životní prostředí právem 
každého člověka, nebo se jedná jen 
o cíl, ke kterému má svět směřovat, 
bude to ještě nějaký čas trvat. Již 
teď je zřejmé, že nepůjde o snadnou 
otázku a opět budeme moci pozoro-
vat protichůdné názorové linie.
Z tohoto stručného výčtu je zřejmé, 
že vývoj lidských práv je stále dosti 
nejasnou otázkou. Ať už se bude 
vyvíjet jakkoli, je nutné mít na pa-
měti, že se jedná o základní práva 
člověka. Všechna mají stejnou 
váhu a fungují jako pevná hranice 
a ochraňují to nejcennější, co každý 
člověk má, nebo alespoň o to může 
usilovat. Je tedy žádoucí, aby zů-
staly v omezeném počtu a nestaly 
se bezbřehým seznamem všeho, 
o co mezinárodní společenství usi-
luje. Na druhou stranu je zřejmé, že 
se svět vyvíjí a lidská práva nesmí 
zůstávat pozadu a jistou aktualizaci 
vyžadují. Postupovat se však musí 
nanejvýš opatrně.
 

TOMÁŠ OPAT

Lidská práva, a co dál?

Royston-Robertson (zdroj: pinterest.com)
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Brain Drain

INZERCE

S výběrem vysoké školy vám 
ale mohou pomoci zkušenosti
a názory absolventky oboru 
Mezinárodní vztahy 
a evropská studia 
na www.mup.cz Dominika Bilová 

Vnější vztahy
ŠKODA AUTO a.s.

ROZHODNOUT 
UŽ SE MUSÍTE 
SAMI

Imagine a small village, relatively isolated from the out-
side world. A few hundred people live there and just se-
veral of them have a medical education. However, one 
doctor, let’s call him Brian, decides to leave the village 
on his own and move to a different, more prosperous 
town.

Stories like this happen all the 
time, everywhere. The most 
educated and skilled workers 

leaving their developing countries 
for the more developed ones. It 
actually happens so much that there 
is a specific term for it – brain drain. 
Or brain gain, if your country is on 
the lucky side.
Now, it is obviously a complication 
if Mr Brian leaves. The other doc-
tors will suddenly have to take care 
of all of his patients, potentially 
creating a very risky health envi-
ronment. In other words, we have 
seen a loss of intellectual capital 
and resource of the country.
This phenomenon has some bad im-
plications especially for the poorest 
parts of the world, such as many 
countries in Africa. For example, 
there are now more African engi-
neers working in the USA than in 
Africa itself.
Naturally, the United States is the 
most favourite destination. That is 
especially thanks to high salaries, 
low taxes, fewer language barriers 
and the consequent prestige. It is 
not only the developing countries 

losing their “best and brightest” to 
the US, though. Even France has 
been estimated to be losing billions 
of dollars through this process.

REMITTANCE ECONOMIES
Back to the story, though. It is cru-
cial to notice that Mr Brian left his 
family at home. On one hand, that 
is pretty sad. But from the economic 
point of view, he will now be able 
to send a part of his higher salary 

back home, thus supporting the 
local economy of the village.
Such flow of money is called 
a remittance and in terms of num-
bers, it is a big deal. After India’s 
72.2 billion and China’s 63.9, the 
Philippines is third on the list of 
top remittance-receiving countries, 
having received 29.7 billion USD 
from abroad only last year. That 
equals about 9 % of their GDP. 
Hence no wonder the Philippine go-

vernment actively pursues a policy 
of labour export. Losing the most 
skilled then cannot be seen only as 
a drawback.
It is also possible that after some 
time, Brian will come back to his 
family. This reverse movement is 

also beneficial to the community. 
Apart from the capital flow, the 
migrants come back enriched with 
skills and possible innovative ideas.

STUDENT DRAIN
During the course of the year, we 
have advised you on how to get to 
a university abroad or how to have 
your language abilities certified. 
When moving abroad for this rea-
son, you are essentially becoming 
a part of the process outlined here 
as well.
The thing is that there is a reason so 
many developed countries try to at-
tract university students from other 
countries. The chance that a parti-
cular “brain” will be keen on stay-
ing in a particular country is much 
higher when the brain had been nur-
tured there. So when contemplating 
whether to study abroad and what to 
do next, remember that impacts of 
such decision on the society should 
be a part of the equation too.

FR ANTIŠEK NOVOTNÝ

hetq.am
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Od zahájení přípravné části 
XXI. ročníku uběhlo již 
několik měsíců. Vy sami 

dobře víte, jak jste v jejich průběhu 

bojovali za udržení mezinárodního 
míru a bezpečnosti ve světě – od-
vedli jste opravdu velký kus práce. 
Kus práce, který se odvíjel pře-

devším v rovině pěti přípravních 
setkání, kde jste například řešili 
krizi v Jemenu, občanskou válku 
v Libyi nebo reformu vlastního or-
gánu. Nejlepší na tom je, že pořád 
ještě nekončíme! XXI. ročník se 
pomalu dostává do své vrcholné 
fáze, ale nebojte se - vaše předsed-
nictvo vás bude i teď provázet na 
každém kroku (ne ne, nezbavíte se 
nás). Pojďme se ohlédnout na spo-
lečně strávený čas a připomenout 
si, že tenhle ročník nebyl vůbec, ale 
vůbec špatný...
První setkání proběhlo v sobotu 
7. listopadu. Někteří jste se znali 
z předchozích ročníků, pro jiné 
byla účast na Summitu letos premi-
éra. Nikdo se ale nenechal zahanbit! 
Na druhém setkaní jste si pak pro-

cvičili své vyjednávací dovednosti. 
I když debata o versailleském míru 
byla plodná, shodli jste se, že mí-
rové uspořádaní, které nevyhovuje 
všem participujícím stranám, není 
správné, a další válka se pak jeví 
jako ta lepší alternativa. V průběhu 
dalších dvou setkání jste se tvrdě 
propracovali až k jednání nad vaší 
vlastní rezolucí a my na vás dnes 
nemůžeme být pyšnější. O vašem 
nezpochybnitelném pokroku jste 
se sami přesvědčili při výtečném 
zvládnutí historické krize.
Teď nám nezbývá nic jiného, než 
vám popřát hodně štěstí, pevné 
nervy, a my se na vás těšíme na 
konferenčním jednání!

LENK A TOMEČKOVÁ

Závěrečná konference neza-
držitelným tempem dohnala 
i delegáty Výboru pro od-

zbrojení a mezinárodní bezpeč-
nost. Přípravná část před několika 
málo týdny vyvrcholila a my nyní 
hledíme vstříc třem dnům intenziv-
ního jednání, které se jistě pone-
sou v duchu plodných názorových 
výměn a mnoha schválených doku-
mentů.

VE ZNAMENÍ REKAPITULACE
Páté přípravné setkání se i v DISEC 
odehrávalo pod vlajkou příprav na 
konferenci. Účastníci si formou 
dvou zábavných her zopakovali té-
mata jak z oblasti bodů agendy, tak 
z okruhu obecných znalostí o me-
zinárodních vztazích a diplomacii. 

Musíme konstatovat, že jsme byli 
nadmíru překvapeni objemem zna-
lostí, které delegáti DISEC proká-
zali.
Posléze jsme plynule přešli k pro-
jednávání pořadí bodů agendy. Toto 
jednání tradičně bývá velmi vyhro-

cené, o to více však delegáti překva-
pili rychlostí, s jakou dosáhli shody, 
a pořadí přesvědčivým poměrem 
hlasů schválili. V tomto jednání 
musíme vyzdvihnout zejména de-
legáta Vietnamu, který byl předkla-
datelem schváleného návrhu. Dále 

nelze opomenout zejména delegáty 
Německa a Japonska, kteří jednání 
obohatili svou velmi konstruktivní 
výměnou názorů.

A CO NÁS TEDY ČEKÁ?
V průběhu přípravné části se účast-
níci seznámili s řadou bezpečnost-
ních témat, vyslechli přednášky 
několika jedinečných hostů a při-
pravili se na konferenční jednání. 
Teď bude pouze na nich, jak získané 
znalosti a dovednosti zúročí. Před-
sednictvo DISEC vkládá do účast-
níků velkou důvěru a věří, že se na 
konferenci maximálně přiblížíme 
jednání skutečného Prvního výboru. 

JÁCHYM VINTR

Rada bezpečnosti – UNSC

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost – DISEC

Jistě se vám nezdá, že by mezi 
prvním přípravným setkáním 
na počátku listopadu a dneš-

ním začátkem konference uplynulo 
celých pět měsíců. Tedy dokud si to 
pro jistotu nespočítáte. A ač vám to 
rovněž nemusí přijít patrné, ušli jste 

za oněch pět měsíců – skrze pět pří-
pravných setkání – velmi dlouhou 
cestu.

DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA
Na půdě Hospodářského a finanč-
ního výboru jsme se vás snažili při-

pravit na nadcházející konferenci, 
ale taky ukázat vám něco, co se 
vám bude hodit i mimo diploma-
tické simulace. Naším hlavním úko-
lem bylo uvést vás do vzrušujícího 
světa mezinárodní ekonomické spo-
lupráce, seznámit vás s konferenční 
agendou a naučit vás, jak správně 
zastupovat svůj stát, jak se řídit jed-
nacím řádem a především jak vyu-
žít jeho temných zákoutí ke svému 
prospěchu.
Mysleli jsme také na dovednosti, 
jež využijete nejen při napjatých 
jednáních na Summitu, ale také 
kdekoliv jinde. Doufáme, že jsme 
vám pomohli vylepšit vaše soft-
skills od rétoriky přes vyjednávací 
schopnosti až po argumentaci a kri-
tické myšlení.

VÝZVY PRO JEDNÁNÍ
Hlavní využití ale pro to všechno 
budete mít v následujících dnech 
při náročných konferenčních jed-
náních. Již jste se totiž přesvědčili, 
že problémy a otázky mezinárodní 
finanční kriminality, zvyšování do-
stupnosti finančních služeb i glo-
bálních hodnotových řetězců jsou 
složité a komplexní a že na ně lze 
nahlížet z různých úhlů. Dohodnout 
se na jejich mezinárodním řešení 
tak bude gargantuovský úkol. Vě-
říme však, že budete jednat alespoň 
s takovým úspěchem jako na po-
sledním přípravném setkání o situ-
aci v Zimbabwe.

JAKUB KOPŘIVA

Hospodářský a finanční výbor – ECOFIN
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Se slzou v oku musím konsta-
tovat, že poslední přípravné 
setkání je za námi. Ano, již 

žádné skvělé přednášky od před-
sednictva, již žádné hry, již žádné 
cvičné jednání. To, co nás čeká, je 
ostrá diplomatická bitva, ve které 
každý z vás ukáže, co v něm dřímá. 
Budete muset vzít veškeré infor-
mace a zkušenosti, které jste na 
přípravných setkáních nabyli, ob-
léknout je do obleku nebo šatů a pak 
je v plné síle předvést za řečnickým 
pultíkem.

REKAPITULACE A PŘÁNÍ NA 
ZÁVĚR
Nejdříve však malé ohlédnutí za 
tím, co jsme dělali minule. Nej-
dříve jsme si řekli, o čem vlastně 

konference bude, jak se tam nejlépe 
dostat, co si vzít na sebe, aby se na 
vás předsednictvo zle nedívalo (a že 
se umíme dívat opravdu zle), a pak 
jste se seznámili s jednou z nejdů-
ležitějších diplomatických technik, 
s MRKVÍ. Po ohromujícím zjištění, 
že za zkratkou UPR se skrývá Uni-
verzální periodická revize, jsme si 
řekli, co to vlastně znamená. Neře-
šili jsme to jen proto, že je to velmi 
důležitá část práce Rady pro lidská 
práva, ale také proto, že tím budeme 
začínat naše konferenční jednání. 
Grilovanou zemi jste si vybírali 
a vybrali jste skvěle, protože Brunej 
je země pro UPR naprosto ideální. 
Dnes si hlavně užijte slavnostní za-
hájení. Nechte se inspirovat plejá-
dou skvělých hostů, a jestli někdo 

z vás bude mít projev, moc držíme 
palce. Užijte si ten skvělý pocit 
být v záři reflektorů a mluvit před 
plným a krásným sálem. 
Na závěr již jen trocha patosu. 
Chtěl bych vám poděkovat za to, 
že se s vámi na přípravných setká-

ních skvěle pracovalo. Teď už jen 
budeme přihlížet vašemu snažení 
o prosazení státních priorit do finál-
ních rezolucí. 

TOMÁŠ OPAT

Pět přípravných setkání uteklo 
jako voda a nyní nás čeká již 
samotný vrchol Pražského 

studentského summitu, a sice kon-
ference. Myslím, že za celé před-
sednictvo mohu říci, že delegáti 
během celého ročníku velice pilně 
pracovali a zdokonalovali své 
schopnosti, aby mohli nyní jak na 
slavnostním zahájení, tak i v dal-
ších dnech v Kongresovém centru 
Praha zazářit. 

JAK ŠEL ČAS
Všech pět přípravných setkání bylo 
koncipováno tak, aby delegáti zís-
kali dobrý přehled o organizaci, ve 
které zasedají, o státu, který zastu-
pují a v neposlední řadě samozřejmě 

také o tom, jak má správný delegát 
vypadat a vystupovat. Svou pozor-
nost jsme zaostřili také na již tra-
diční nominaci památek, tentokrát 
šlo o nominace kulturního a přírod-
ního dědictví UNESCO. Již první 
jednací den proběhne závěr celého 

nominačního procesu, tedy obha-
joby a samotné hlasování o tom, 
která památka bude zapsána na Se-
znam světového dědictví UNESCO. 

A CO KONFERENCE?
Na posledním přípravném setkání 

delegáti projednávali pořadí bodů 
agendy na konferenci. První na řadu 
přijde, jak již bylo řečeno, závěr no-
minačního procesu památek. Jako 
druhý bod budeme projednávat 
integraci uprchlíků do vzděláva-
cího systému a nakonec nás čeká 
výbušné téma ochrany kulturního 
dědictví v případech ozbrojených 
konfliktů. Program je tedy stanoven 
a mně nezbývá než za celé před-
sednictvo popřát delegátům, aby si 
užili slavnostní zahájení a dosyta 
načerpali jeho výjimečnou atmo-
sféru. A hned zítra ráno se budeme 
těšit na jednání na ostří nože, které 
nás jistě v UNESCO nemine. 

ANNA GANTNEROVÁ

Rada pro lidská práva – HRC

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

5. Slovy pět. Přesně tolik pří-
pravných setkání jsme spolu 
vydrželi a neodvratně se 

blížíme do velkého finále. Všichni 
jste jinde. Ať už ostřílení matadoři 
nebo nováčci – všichni jste odvedli 
obrovský kus práce a teď vás čeká 
krok největší. To, co jsme vás nau-
čili, použít v praxi. Nadcházejícímu 
jednání bych dal jedno heslo, které 
si vypůjčím ze seriálu House of 
Cards – „Pokud se vám nelíbí, jak je 
nachystán stůl, převrhněte ho“. Jen 
vy a nikdo jiný nedokáže prosadit, 
co potřebujete. Máte na to!

FINÁLE?
Před námi je jen závěrečná část – 
zahájení ve velkém stylu a s dob-
rým jídlem a tři dny plné jednání. 

Čekají vás dlouhé hodiny negoci-
ací, psaní dokumentů pod tlakem, 
budete se také potýkat s rukopisem 
u narychlo psaných pozměňova-
cích návrhů. Ale budete-li chtít 
dospět ke zdárnému výsledku, nic 
z toho vás nemine. A taková malá 
rada – chcete-li dosáhnout svého, 
pamatujte, že nejen čas vyhrazený 
pro samotné jednání se počítá. Co 
hýbe politikou ve světě mimo Sum-
mit? Dohody vyjednané v zákulisí! 
Nebojte se využít kuloární jednání 
právě k nim.

ZVOLILI JSTE SI
Ve třech dnech budete jednat o třech 
bodech agendy. Jak příznačné. Po-
řadí jste si poctivě vyjednali po-
sledně. Návrh delegáta Kamerunu 

i přes debatu plnou výměn názorů 
přece jen prošel. 22 delegátů návrh 
podpořilo, 6 se vyslovilo proti 
a 3 se zdrželi. Čeká vás tedy první 
den s jednáním o nakládání s od-
pady, druhý den budete chránit 

mořské ekosystémy a den poslední 
věnujete emisním povolenkám. 

Hodně zdaru!

VOJTĚCH VR ABEC

Environmentální shromáždění OSN – UNEA
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What a season it has been 
for the Model NATO so 
far this year! Starting off 

with a massive number of applicati-
ons, we ended up with the 28 best, 

who are proving workshop after 
workshop that our choice of parti-
cipants simply could not have been 
better. 
The plan for this year’s preparatory 

meetings was quite straightfor-
ward: there was always focus on 
one factual topic & one soft skill 
we would work on. With that being 
said, our topics were NATO – Rus-
sia relations, Ukraine Crisis, Readi-
ness Action Plan, Hybrid Warfare 
and Syria. The soft skills activities 
were mainly focused on the correct 
argumentation, critical thinking, 
and principles of negotiation, which 
are vital for our committee, since 
all the decisions are made unani-
mously. 
Our goal was also to work in smal-
ler groups as much as possible – and 
we believe we succeeded in that as 
well. The Ambassadors seemed to 
enjoy very much all the activities 
with only five or six people in each 

group.
We were also honoured to be joined 
by three guests – Kristina Souku-
pová, who has a PhD in War Stu-
dies from Kings’s College London; 
Matthew Loken, counsellor from 
the Canadian Embassy; and Voj-
těch Bahenský, an expert on hybrid 
warfare. To mention the side events, 
we headed to Strakonice army base 
for our annual trip & had an atrium 
party with many interesting people 
from the defence & military field 
prior to the conference.
Oh, conference! How could I for-
get about that – we are just getting 
started! 

JAN KOTAR A 

Poslední přípravné setkání 
evropské osmadvacítky 
(„mínus ti, kteří tam nebyli“) 

se odehrálo v duchu příprav na zá-
věrečnou konferenci. Nyní už bude 
na samotných ministryních a minis-
trech, jak si s nabytými schopnostmi 
a dovednostmi nakonec poradí.

PŘED BRANAMI 
KONFERENCE
Odpolední část zahájila doktorka 
Novotná přednáškou na poslední 
bod agendy – společný seznam 
zemí bezpečného původu. Násle-
doval test MUP. Velmi rozvážný 
přístup zvolila ministryně z Belgie, 
jež by na čas zřejmě nevyhrála, na 
počet obdržených testů však roz-
hodně! Poté si zástupci členských 

zemí zatancovali v párech, při čemž 
jsme se mimo jiné dozvěděli, kteří 

páni ministři se už těší na rodičov-
skou dovolenou. Celý program pak 
zakončilo předjednání prvního bodu 

agendy, energetické unie, k němuž 
se hned po slavnostním zahájení 

vrátíme. Doufejme, že se delegáti 
ujmou svých rolí s takovým nadše-
ním, jak tomu bylo doposud!

VŠE – ŠTRASBURK – PŘÍVRAT 
– VŠE... A TEĎ UŽ KCP
Bylo to krásných pět měsíců. 
Účastníci si v listopadu prošli 
ostýchavými začátky, postupně se 
však rozkoukali, vykřičeli si pro-
dlužovačky, večeřeli v Bruselu, 
nakoukli do Junckerova kufříku, 
lépe se poznali při společném zá-
jezdu do Evropského parlamentu 
a jako jedna super parta prožili ne-
zapomenutelný víkend na statku ve 
východočeském Přívratu. Jménem 
předsednictva bych proto rád všem 
poděkoval za řadu zážitků a úsměv-
ných vzpomínek a popřál jim hodně 
štěstí do nadcházejících projevů 
a jednání.

VÁCL AV VLČEK

Model NATO

Model EU

From March 29th to April 4th, 
30 delegates from Austria, 
Czech Republic, Germany, 

Hungary, Poland and Slovakia meet 

in the city of Prague to determine 
the future course of the Central Eu-
ropean region. In a single sentence, 
the Model V4+ is a week-long pro-

ject for students from the heart of 
Europe taking place in the heart of 
Europe.
To ensure that this year‘s delegati-
ons will be of the highest quality, 
the students had to present their 
knowledge of Visegrad+ relations 
during the application process. Be-
sides a mandatory letter of moti-
vation, each applicant was required 
to share his thoughts in an essay on 
the topic “The Role of Central Eu-
ropean Cooperation in the Face of 
Present Challenges”. 
The selected participants face an 
uneasy task. Not only do they aim 
for a beneficial agreement with their 
foreign peers, their role also requi-
res to communicate intensely within 
their national group. We cannot 

wait to see which participants will 
become the most persuasive both 
inside and outside of their delegati-
ons.
In the preparatory part, the students 
got to know various faces of the 
Czech capital city. Our delegates 
had the possibility to experience 
tours around the city, educational 
workshops, presentations and enter-
tainment activities. We now believe 
that with their batteries recharged, 
their tongues will be sharp as never 
before, and that in the negotiations 
on energetics, defence cooperation 
and the digital agenda, they will 
show the best they have to offer.

MARTIN HAMMERBAUER

Model V4+
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