
Když se Václav Klaus stal pre-

zidentem republiky, naplnilo

nás to radostí a upevnilo v pře-

svědčení, že názorová konzi-

stence a usilovná práce přináší

výsledky. Zvolení Václava

Klause prezidentem ani pře-

chod Jiřího Weigla do služeb

prezidentské kanceláře nezna-

mená ztrátu kontinuity naší čin-

nosti. Pro oba „otce zakladatele“

CEPu zůstává CEP mezi priorita-

mi. Nejen že se aktivně starají

o činnost CEPu z pozice správní
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„Začala historie

po 11. září znovu?“

rady, ale – jak se může čtenář

tohoto newsletteru přesvědčit –

rovněž se autorsky podílejí na

publikační činnosti CEPu.

Když mě v r. 1999 Václav

Klaus nabídl práci výkonného

tajemníka Centra pro ekonomi-

ku a politiku, byla to pro mě

velká čest. CEP zahájil svoji ak-

tivitu před čtyřmi roky vydá-

ním knížky Václava Klause

„Země, kde se již dva roky ne-

vládne“ a v květnu téhož roku

jsme u příležitosti 100. výroční

narození F. A. Hayeka zahájili

tradici našich seminářů. Dosud

CEP vydal třicet šest knih

a sborníků a uspořádal padesát

pět seminářů. Vážím si důvěry

správní rady, která mě minulý

měsíc jmenovala výkonným ře-

ditelem.

CEP byl založen s cílem šířit

a podporovat ideje svobodné

společnosti a tržního hospo-

dářství. Víme, že se jedná

o běh na „dlouhou tra�,“ a pro-

to nás nemůže odradit silný so-

cializační trend u nás ani

v Evropské unii. Chceme nadá-

le co nejlépe sloužit Vám, na-

šim předplatitelům i příležitost-

ným čtenářům. Váš zájem

o aktivity Centra pro ekonomi-

ku a politiku je pro nás důka-

zem, že naše práce dává smysl.

CEP pokračuje pátým rokem

Petr Mach
autor je výkonným ředitelem 

Centra pro ekonomiku a politiku
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Konflikt v Iráku je nepo-

chybně jedním ze závažných

milníků mezinárodní politiky

na počátku 21. století. Troufám

si tvrdit, že jeho zahájení dějiny

světa poznamená daleko více

než tolik zmiňované 11. září

2001. Útok islamistických tero-

ristů na newyorské mrakodra-

py byl sice šokující především

pro USA, ale za permanentní

globální hrozbu lze tento feno-

mén považovat jen ztěží.

Teroristé z Blízkého východu

mohou sice způsobit smrt tisí-

cům lidí sebevražednými útoky

a krátkodobě působit strach

a neklid, ale během světa, na-

prostou dominancí Západu

stejně jako životním stylem lidí

ve vyspělých zemích otřást ne-

mohou.

Boj s teroristy
Terorističtí zoufalci mohli být

pasováni na globální hrozbu

Otazníky nad iráckým konfliktem
Jiří Weigl
Autor je členem Správní rady CEPu

díky tomu, že jednak existují

technické prostředky (letadla

atd.), která spektakulární akce

ve vyspělém světě umožňují,

a jednak díky tomu, že globální

média na takovéto akce při-

poutají masovou pozornost ve-

řejnosti na všech kontinentech.

Ve své podstatě však teror ne-

přestává být aktem zoufalství,

který kalkuluje pouze se se-

kundárním mediálním dopa-

dem na zasaženou společnost,

jíž v zásadě nijak podstatně

ublížit nemůže. Cíle islamistic-

kého terorismu také nejsou

globální, ale výrazně vnitropo-

litické, tj. orientované na reali-▲



a finanční podpory by nevydr-

žela ani měsíc, se nutně vybaví

velmi pesimistický obraz bu-

doucnosti Iráku po spojene-

ckém vítězství.

Hlavním efektem dnešní irácké

války je však především důsle-

dek, který ani tak nesouvisí

s Irákem samotným. Význam

irácké války spočívá především

v tom, že se na jejím pozadí za-

čínají krystalizovat nové dělící

linie světové politiky na prahu

nového tisíciletí. Když jsme te-

dy před rokem slýchali do omr-

zení, že po 11. září svět již ni-

kdy nebude stejný, po zahájení

irácké války můžeme mít jednu

jistotu - historie nekončí, svět je

a bude stejný stále. Ale to je té-

ma na jiný text.
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tu Blízkého východu, kde jsou

jim trnem v oku prozápadní

nedemokratické režimy a ame-

rická vojenská přítomnost.

Akce teroristů však měla

opačný účinek, než byl jejich

prvoplánový záměr - nepřiměla

Američany ke stažení z oblasti,

ale naopak k eskalaci vojenské

přítomnosti otevřeným útokem

na jeden z protiamerických stá-

tů oblasti. Po loňském obsaze-

ní Afghánistánu to tedy zname-

ná, že v tomto ohledu teroris-

tická strategie nepůsobí - neve-

de k vyhnání novodobých „kři-

žáků“, ale naopak přivádí další

a další země pod jejich otevře-

ný protektorát.

Od eskalace americké vojen-

ské přítomnosti na Blízkém

a Středním východě si obě stra-

ny konfliktu slibují rozdílné

efekty. Teroristé doufají, že pří-

že vývoj spíše bude nahrávat

teroristům. Průběh války uka-

zuje na pochybnost koncepce

tzv. humanitárního válčení, kte-

rá se poprvé objevila v devade-

sátých letech na Balkáně

v Bosně a Kosovu. Podstatou

tohoto „politicky korektního“

přístupu je to, že západní (ame-

rický) útočník se tváří, že je

v konfliktu zájmově nezúčast-

něný, respektive, že má zájmy

pouze velmi altruistické (svo-

boda a demokracie), resp. hu-

manitární. V lepším případě to

má za následek to, že se s touto

rétorikou de facto postaví na

jednu stranu již existujícího lo-

kálního konfliktu a pomůže jí

zvítězit. V následujícím protek-

torátním období však těmto

místním vítězům nedovolí ví-

tězství náležitě zužitkovat podle

místních zvyklostí, čímž po-

stupně všemi nenáviděn do ne-

konečna prodlužuje nestabilitu

uspořádání, a tím potřebu vlast-

ní vojenské přítomnosti a ne-

končící ekonomické a humani-

tární pomoci nefunkčním struk-

turám nefungující země. V hor-

ším případě se osvobození do-

morodců ujme sám nebo v koa-

lici se západními spojenci.

Západní armády a vojenské

doktríny jsou však na „humani-

tární válčení“ tohoto typu špat-

ně vybaveny. V klasickém mo-

derním válčení mizí rozdíl mezi

frontou a zázemím, mezi civilis-

ty a vojáky. Život západních

vojáků byl tradičně pro jejich

velení prioritní hodnotou,

a proto byla živá síla nasazena

až poté, co byl nepřítel zdeci-

mován drtivými leteckými, ra-

ketovými nebo dělostřeleckými

útoky. V konfliktu s daleko

slabší armádou rozvojové země

-zdůvodněném humanitárními

ohledy na místní obyvatelstvo -

nelze tuto sofistikovanou drti-

vou sílu plně použít. Moderní

vojenská technika je sice stále

přesnější a tzv. chytré zbraně

umějí civilní oběti minimalizo-

vat, účinně ničit živou sílu však

za těchto podmínek nelze, nota

bene v případech, kdy nepřítel

používá partyzánské metody

boje. Pak musí nastoupit bu�

boj muže proti muži, jako je to-

mu ve značné míře dnes

v Iráku, s relativně vysokými

lidskými ztrátami (ve srovnání

s kampaněmi na Balkáně či

Afghánistánu) nebo válečná di-

plomacie podepřená rozsáhlý-

mi finančními transfery, která

změnila loajalitu afghánských

kmenů.

Zásadní slabinou celé této

strategie je přesvědčení, že in-

tervence se těší podpoře do-

mácího obyvatelstva, nespoko-

jeného s útlakem místních tyra-

ných podmínek implantovat

západní politické hodnoty

a struktury. Na rozdíl od klasic-

kého kolonialismu, který zdro-

je z kolonií transferoval do me-

tropolí, nový „humanitární“ ko-

lonialismus finanční toky obra-

cí. Na podporu sociálních a po-

litických experimentů směřují

z vyspělých zemí a mezinárod-

ních organizací miliardy dola-

rů, které jsou v lepším případě

rozkradeny dodavateli pomoci

či zkorumpovanými místními

činovníky, v horším případě při

dlouhodobém působení této

„pomoci“ přemění zemi na pa-

razitický přívěsek donátorů

a místní obyvatelstvo zbaví

schopnosti či snahy zajistit si

existenci vlastní prací. Při po-

hledu na ekonomickou a poli-

tickou nemohoucnost kva-

sistátních útvarů na území bý-

valé Bosny, které fungují pou-

ze na principu zneužívání zá-

padní pomoci a bez trvalé zá-

padní ingerence nejsou v sou-

časné podobě schopny exi-

stence, při pohledu na zemi ni-

koho v Afghánistánu, kde je

moc vlády omezena pouze na

hlavní město a jeho nejbližší

okolí a bez americké vojenské

Ve své podstatě teror nepřestává
být aktem zoufalství, který 

kalkuluje pouze se sekundárním
mediálním dopadem na zasaže-

nou společnost, jíž v zásadě nijak
podstatně ublížit nemůže.

má okupace a následný protek-

torát dají antiamerickému od-

boji v oblasti masovou základ-

nu a rozšíří radikální podhoubí

islámského terorismu v celé ob-

lasti. Americká strategie vychází

z přesvědčení, že po vojen-

ském vítězství se na okupova-

ném území podaří vytvořit stát-

ní struktury blížící se co možná

nejvíce západnímu pojetí svo-

bodné společnosti a politické

demokracie, v nichž vidí hráz

proti islámskému extremismu.

Otevřený přechod USA, dnes

vojensky a ekonomicky jedno-

značně dominujících světu,

k vojenské konfrontaci se zvy-

šujícím se počtem rozvojových

zemí evidentně neschopných

fungovat v souladu s ideály vy-

spělého světa, současně vyjad-

řuje frustraci USA a Západu

obecně ze skutečných výsledků

dekolonizace, kdy neschopnost

místních elit budovat a řídit no-

vé státní útvary začíná ohrožo-

vat nikoliv pouze vlastní obyva-

telstvo těchto zemí, ale globální

pořádek jako takový.

Smysl
humanitárního válčení

Pokud jde o šanci na úspěch,

v krátkém období lze očekávat,

O demokracii, svobodné 
společnosti, vládě práva, toleranci

atd. samozřejmě lidé žijící 
v tradičních kolektivistických 

společnostech ovládaných 
islámskou tradicí nemají 

ani tušení.

nů. Místní obyvatelstvo obvy-

kle s místními tyranskými vlád-

ci nespokojeno je, avšak v lep-

ším případě netuší, že by Ame-

ričané a jejich spojenci mohli

být lepšími vládci s lepší moti-

vací. O demokracii, svobodné

společnosti, vládě práva, tole-

ranci atd. samozřejmě lidé žijící

v tradičních kolektivistických

společnostech ovládaných is-

lámskou tradicí nemají ani tu-

šení. Válka spojená s ničením,

všemožným strádáním a nevy-

hnutelnými lidskými obě�mi

k růstu sympatií s USA či

Západem může vést jen těžko.

V horším případě útok fun-

guje jako katalyzátor pro ná-

rodní uvědomění a partyzán-

skou rezistenci a spojenci boju-

jící o svobodu domorodců mají

šanci se dostat do pozice

Napoleonovy armády ve Špa-

nělsku, jehož obyvatelé si

osvobození od útlaku feudálů

také vyložili po svém.

Nový kolonialismus?
Klasické koloniální války

v 19. století nastolovaly poměr-

ně stabilní řešení. Motivace

a zájmy kolonizátorů i místního

obyvatelstva byly poměrně jas-

ně čitelné. Kolonizátoři sledo-

vali své ekonomické či strate-

gické zájmy a většinou respek-

tovali místní tradice i uspořádá-

ní. Za těchto podmínek místní

obyvatelstvo zase respektovalo

své nové vládce. To v „humani-

tárních“ protektorátech není

možné. V éře „politické korekt-

nosti“ je otevřený neokolonia-

lismus nepřijatelný. Intervence

může být ospravedlněna pouze

sociálním experimentem, sna-

žícím se do zcela nepřiprave- ■

V éře „politické korektnosti“ je
otevřený neokolonialismus 

nepřijatelný. Intervence může být
ospravedlněna pouze sociálním
experimentem, snažícím se do 

zcela nepřipravených podmínek
implantovat západní politické

hodnoty a struktury.
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Válka v Iráku odkryla slabi-

ny OSN, o které se mnozí do-

mnívají, že je – nebo že by mě-

la být – nositelem legality me-

zinárodních ozbrojených akcí.

Tyto slabiny jsou ovšem funda-

mentální a navozují otázku,

zda má další existence OSN

v dosavadní podobě smysl či

zda má vůbec smysl.

Vyhaslá OSN

Organizaci spojených náro-

dů tvoří 191 členských zemí.

Mnozí lidé považují OSN za ar-

bitra mezinárodních sporů –

a rozhodnutí OSN považují za

kritérium legality při jejich ře-

šení. Toto chápání legality se

opírá o dokument nazvaný

Charta OSN podepsaný v čer-

vnu 1945, tedy těsně po skon-

čení druhé světové války.

Podle tohoto výkladu je na-

rušení státní suverenity legální,

děje-li se s posvěcením OSN.

Orgánem OSN, který má na zá-

kladě Charty OSN mandát

k rozhodování o „oprávněnos-

ti“ vojenských akcí, je Rada

bezpečnosti. Charta OSN dává

– na základě výsledků druhé

světové války – pěti státům

(stálým členům Rady bezpeč-

OSN je odsouzena k trvalému selhávání
Petr Mach
autor je výkonným ředitelem 

Centra pro ekonomiku a politiku

Na druhé straně, země, která

má pocit, že její reálná moc je

nižší, než pravomoc, kterou jí

dává OSN, bude hájit status quo

a bude trvat na tom, že jedině

OSN má právo řešit mezinárod-

ní konflikty (případ Francie).

Tato divergence reálné moci

a původně nadefinované moci

v čase narůstá. Konkrétně fran-

couzské právo veta se může

dnes – 58 let po druhé světové

válce – jevit jako nepřiměřené.

Francie je dnes poměrně nevý-

znamná země a její celosvětový

význam a schopnost prosazovat

své zájmy ve světě bude patrně

nadále klesat.

Úskalí 
mezinárodního práva

Kromě zastaralosti rozdělení

pravomocí v OSN existuje ještě

jeden závažnější argument pro-

ti chápání OSN jako meziná-

rodního arbitra.

Pojmy legalita a právo, které

jsou jasně definovanými pojmy

v kontextu konání jednotlivců

spadajících do jurisdikce státu,

jsou stěží přenositelné do kon-

textu konání států. Stát totiž na

rozdíl od OSN disponuje

schopností vymáhat dodržová-

ní svých právních norem, což

je nezbytný atribut pro to, aby

mohly být definovány pojmy

legalita a právo.

Jurisdikce je oblast působení

práva s mocí své zákony vynu-

covat. Základními atributy ju-

risdikce jsou výklad spravedl-

nosti, její vynucení z pozice sí-

ly a systém obrany proti ohro-

žení zvenčí. Stát je jurisdikcí,

protože disponuje vládou,

soudy, policií a armádou. OSN

není jurisdikcí, protože jí tyto

atributy chybí (a existuje dost

argumentů, že je dobře, když

takováto globální – monopol-

ní – jurisdikce neexistuje, ty

však nejsou předmětem tohoto

textu).

Při sporech mezi jurisdikce-

mi tudíž neexistuje vyšší instan-

ce a spory se – z podstaty – ře-

ší bu� diplomacií nebo bojem.

Mandát dnešní OSN je v kaž-

dém případě pouze zdánlivý,

protože OSN sama nemá reál-

nou sílu a její rozhodnutí jsou

koneckonců vždy jen výsled-

kem diplomacie nebo hrozby

použití práva silnějšího. OSN

tak může být nanejvýš využívá-

na jako zástěrka dávající akcím

jednotlivých mocností zdání le-

gality.

Pokus pasovat OSN – či ja-

koukoliv jinou mezinárodní or-

ganizaci – do role mezinárodní-

ho arbitra je z výše uvedených

důvodů odsouzen k trvalému

selhávání.

Domino Fórum: Je OSN ješ-
tě užitečnou organizací?

M. Friedman: Otázka pod-

souvá, jako by jí někdy byla.

Kdy ale byla OSN užitečná?

OSN se přinejmenším nepo-

vedla. Dopustili jsme se velké-

ho omylu, když jsme její cent-

rálu otevřeli na americké pů-

dě. Klidně jsme ji mohli – tak

jako jiné organizace – usídlit

v Nigérii nebo ve Švýcarsku.

Poutala by mnohem méně po-

zornosti a byla by pro politiky

a byrokraty neatraktivní. USA

by získaly více prostoru.

Domino Fórum: Pro mnohé
je však OSN výdobytkem 20.
století. Zkrátka, důležitým
fórem, na kterém by se mě-
ly řešit konflikty bez válek.
Co vám na ní vadí?

M. Friedman: OSN přispí-

vá k nejednotnosti. Podporuje

neshody, a ne shodu. Po-

dívejte se do historie: Kdy v ní

hrála OSN konstruktivní úlo-

hu? Že by v afrických konflik-

tech? Nebo v Bosně? Ani ná-

hodou. Jak chcete brát vážně

organizaci, která poskytuje je-

den hlas Kamerunu i Americe

a která dala Libyi předsednic-

tvo v komisi pro lidská práva?

Princip OSN přiznat každé ze-

mi, velké či malé, demokratic-

ké či autoritářské, jeden hlas,

vede do slepé uličky.

Domino Fórum: Tato slova
nejednomu „Neameričano-
vi“ vyrazí dech...

M. Friedman: OSN nefun-

guje. Stejné je to s dalšími me-

zinárodními organizacemi:

Mezinárodní měnový fond

(MMF) by se měl zrušit.

Světová banka víc škodí než

pomáhá. To samé platí pro

OSN. Jasně, chápu, že s ní

musíme žít, a že není možné ji

uzavřít.

Domino Forum: Proč byste
zrušil MMF a Světovou ban-
ku?

M. Friedman: Nepotřebu-

jeme žádné takové organizace

– trh vše usměrní sám. MMF si

hraje na globálního hráče na

devizovém trhu, Světová ban-

ka se míchá do mezinárod-

ních přímých investic. Oboje

existovalo i před MMF a Svě-

tovou bankou. Obě dvě orga-

nizace navíc řídí nevolené

orgány. Američtí občané by

neměli dávat peníze nedemo-

kratickým institucím.

Domino Fórum: Těžko si
však lze představit rozvo-
jové země bez úvěrů MMF.

M. Friedman: Tyto úvěry

přesouvají peníze od chudých

lidí v bohatých zemích k bo-

hatým lidem v chudých ze-

mích. Je Argentina příkladem

úspěchu? Podpora skrze MMF

umožňovala argentinské vlá-

dě, aby špatnou hospodář-

skou politiku uskutečňovala

mnohem déle, než by jinak

mohla sama. Je nad slunce jas-

né, že trh by tu působil mno-

hem efektivněji. To platí stej-

ně i pro jiné země.

Milton Friedman o roli OSN
(výběr z interview Miltona Friedmana

pro slovenský týdeník Domino Forum)

Země, která začne mít pocit, 
že její reálná moc začíná

převyšovat pravomoc, kterou jí
dává OSN, začne OSN obcházet.

Země, která má pocit, že její 
reálná moc je nižší, než 

pravomoc, kterou jí dává OSN, 
bude hájit status quo.

nosti) právo veta. Podle tohoto

přístupu je jakákoliv válka ne-

legální, pokud s ní nebude

souhlasit Čína, Francie, Rusko

(které si udrželo tuto pozici po

zániku Sovětského svazu), Vel-

ká Británie nebo USA.

O co se opírá právo veta

těchto zemí? Proč mají na roz-

díl od ostatních 186 členských

zemí právo veta? Odpově� je

zřejmá: Jejich právo se opírá

o souhlas signatářů Charty

OSN. Tyto podpisy se zase opí-

rají o výsledek druhé světové

války, z níž tyto země vyšly ja-

ko vítězné mocnosti.

Dnes je ale jiná situace a to-

mu odpovídá zahraniční politi-

ka jednotlivých zemí. Země,

která začne mít pocit, že její re-

álná moc začíná převyšovat pra-

vomoc, kterou jí dává OSN, zač-

ne OSN obcházet (případ USA).
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Válka v Iráku rozdělila lidi na

celém světě. Vášnivé spory ve-

dou jak reprezentanti států tak

prostí občané. Je pokus demo-

kratizovat či odzbrojit Irák naiv-

ním idealismem, nebo činem

realistické zahraniční politiky?

Co znamená konflikt pro mezi-

národní organizace typu OSN,

NATO či EU? A jaký postoj má

zaujmout Česká republika?

Neokonzervativní peče�

Ačkoli byly uváděné cíle

amerického útoku na Irák růz-

norodé (zabavení zbraní hro-

madného ničení, odzbrojení

Iráku, změna politického reži-

mu apod.), je možné, že se na-

konec přinejmenším poslední

dvě splnit podaří. Některá vyjá-

dření amerických činitelů na-

značují, že nemusí jít o jednorá-

zový zásah, nýbrž o počátek

snahy „změnit politickou kultu-

ru“ na celém středním východě.

Neokonzervativní zahranič-

ně politická doktrína, jejíž pe-

če� současná akce nese, je pro-

sazována s cílem zajistit USA

dominantní postavení ve světě.

Ta je zvláštní směsí idealismu

a realismu. Idealistické mo-

menty představují řeči o demo-

kracii a svobodě v různých ze-

mích (dnes v Iráku). K realistic-

kým aspektům patří snaha od-

zbrojit nebezpečné režimy, pří-

padně zničit zárodky meziná-

rodního terorismu.

Představu, že vojenskou si-

lou lze exportovat demokracii

a léčit politickou kulturu, lze

označit za idealismus. Případy

poválečného Německa a Ja-

ponska však ukazují, že tento

idealismus není utopický: de-

mokracie tam byla vybudována

i pod okupační správou, do-

konce i v zemi s jinou než zá-

padní tradicí. Jde tak pouze

a jedině o to, zda Spojené státy

mají prostředky a vůli setrvat

v Iráku celá desetiletí a tamní

demokracii podporovat.

Postoj Francie, Německa

a Ruska, které trvají na mandá-

tu OSN pro řešení tohoto kon-

fliktu, je přirozený. Jejich reál-

ná moc se najednou ukazuje

být slabší, než odpovídá rozlo-

žení hlasů v Radě bezpečnosti.

Válka v Iráku – směs idealismu a realismu
Marek Loužek
politolog, je analytikem Centra pro ekonomiku a politiku

Pokud je irácká akce jen mo-

mentálním zájmem o osud jed-

noho diktátora a jeho podda-

ných, může bezpečnost světa

spíše oslabit, než posílit.

Ochromené 
mezinárodní instituce

To, že se Česká republika

poskytla humanitární pomoc,

ale nepostavila se do první li-

nie válčících států, má svou lo-

giku. Protože Česká republika

nemá v oblasti Iráku výraznější

zájmy ekonomické ani politic-

ké, rozhodla se invazi do Iráku

spíše tolerovat, než podporo-

vat. Americký zásah však vsadil

do nového kontextu meziná-

rodní instituce – OSN, NATO

a EU. A jejich fungování se naší

republiky týká více.

Evropská unie se zdá být

v zahraničně-bezpečnostní ob-

lasti zcela ochromená. Fran-

couzsko-německý blok využívá

dnešní situace k volání po jed-

notnější zahraniční politice EU

a branných silách EU. Řada no-

vých členů (včetně Polska stojí-

cího po boku USA), však má na

věc jiný názor. To učiní budou-

cí domluvu na zahraniční poli-

tice EU obtížnou, ne-li nemož-

nou.

ČR by měla využít dnešní si-

tuace a zasazovat se o mezi-

vládní model Evropské unie,

nikoli federální uspořádání se

společnou zahraniční politikou

a armádou. Tu lze chápat jako

snahu pro vytvoření protiváhy

Spojeným státům, což není

v našem zájmu. ČR by měla

rovněž pozorně sledovat cho-

vání trojspolku Francie – Ně-

mecko – Rusko, respektive pří-

padné snahy zapojit Rusko do

činnosti EU.

Do ještě nejistější situace než

EU se nyní dostává NATO. To,

že spojenectví USA, Francie

a Německa dostalo vážné trhli-

ny, není to nejdůležitější.

Podstatnější je, že aliance začí-

ná připomínat OBSE: možná ne

na papíře, ale reálně dochází

k posunu od systému kolektiv-
ní obrany ke kolektivní bezpeč-
nosti (mimo jiné i díky neustá-

lému rozšiřování společenství).

Vtahování Ruska do NATO či

zpochybnění povinnosti bránit

Turecko při napadení Irákem

ze strany Belgie jsou toho do-

kladem.

Transantlantická vazba v NA-

TO jistě pro ČR zůstává důleži-

tou kotvou. Jak však ukázala

irácká krize, nemusí být jedno-

značným vodítkem pro všech-

ny případy. Německo a Francie

jsou rovněž v NATO našimi

spojenci – stejně jako Spojené

státy. Spíše než se a priori při-

klánět na jednu či druhou stra-

nu je lepší hledat autentické

české postoje k různým problé-

mům. Přátelský vztah ke

Spojeným státům jistě i nadále

zůstane významnou hodnotou.

K institucím, které se ocitly

v nové situaci, je i OSN. Ta

v minulosti provedla řadu tzv.

humanitárních intervencí (So-

málsko, Haiti, Rwanda, Bosna,

Východní Timor či Sierra Leo-

ne). Neschopnost OSN odzbro-

jit nebezpečné diktátory je sil-

ným argumentem proti jejímu

smyslu. Americký zásah

v Srbsku, který měl učinit přítrž

porušování lidských práv v Ko-

sovu, byl rovněž učiněn bez

mandátu OSN.

To, že Společnost národů po

první světové válce či OSN po

druhé světové válce mají řadu

nedostatků, je jasné. Nějaký ar-

bitr pro řešení mezinárodních

konfliktů by však měl existovat

i nadále. Mezinárodní právo

a princip státní suverenity

(s přesně definovanými možný-

mi porušeními s posvěcením

OSN) má možná slabiny, ale

lepší mezinárodní instituci pro

zprostředkování zájmů všech

států bohužel zatím nemáme.

Neokonzervativní zahraničně
politická doktrína, jejíž pečeť

současná akce nese, 
je prosazována s cílem zajistit

USA dominantní postavení 
ve světě. Ta je zvláštní směsí 

idealismu a realismu.

Obavu, že by Spojené státy

ovládly celý blízký východ, ne-

mají jen arabské státy, ale i řa-

da zemí v Evropě a Asii. Kdyby

USA pokračovaly s invazemi

do dalších arabských států –

vesměs nedemokratických

(Irán, Sýrie) – znamenalo by to

geopolitický převrat prvního

řádu.

Obhájci zásahu argumentují,

že je jej třeba vidět na pozadí

jedenáctého září. To je jistě

pravda, neznamená to však, že

je tím ospravedlněn. Byla to

nová povaha bezpečnostních

hrozeb, která pohnala Bushovu

administrativu provést tak ra-

zantní krok. Jedenácté září

však nebylo jen mezinárodním
terorismem, ale také problé-

mem vnitřní bezpečnosti USA.

Je otázkou, zda problém vnitř-

ní bezpečnosti (terorismus ná-

boženských fanatiků jakéhoko-

li druhu) lze vyřešit vedením

válek na druhém konci světa.

I kdyby se USA podařilo etab-

lovat v Iráku prozápadní vládu,

není pravděpodobné, že se pro-

hloubí důvěra ostatních arab-

ských a islámských zemí k USA.

Riziko teroristických útoků is-

lámských extremistů po americ-

kém zásahu spíše vzrostlo než

kleslo. Nemá-li dojít ke studené

či otevřené válce mezi západ-

ním a arabským světem,  muse-

ly by Spojené státy bu� vytvořit

mohutné impérium kolonií po

vzoru Britů v 19. století, nebo se

zcela stáhnout z oblasti.

Idealismus a realismus je pří-

tomen v každé politice, včetně

zahraniční. O úspěchu politic-

kých záměrů vždy nakonec

rozhoduje reálná moc. Pokud

má Bushova administrativa

přesnou představu o vyvážení

arabských a amerických zájmů

na Blízkém východě, včetně ře-

šení palestinsko-izraelského

konfliktu, je to v pořádku.

CEP je nestátním institutem pro ekonomická a politická studia
založeným v roce 1998 Václavem Klausem ● Cílem CEPu je šíření
a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství ●

Semináře a publikace CEPu poskytují analýzy a názory předních odbor-
níků ● Semináře jsou volně přístupné široké veřejnosti a studenti mají
výraznou slevu na předplatné publikací ● CEP vydává pravidelný mě-
síční newsletter ● Internetová stránka CEPu umožňuje vyhledávání
v několika stovkách textů, které se zabývají aktuálními hospodářsko-
-politickými problémy i nadčasovými tématy ● Na internetové stránce
CEPu si lze objednat jednotlivé publikace nebo se zaregistrovat k jejich
celoročnímu odběru
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ANKETA

Názor na válku v Iráku
Petr Robejšek
Mezinárodní institut pro politiku a ekonomiku, Hamburk

V rámci snah o vytvoření no-

vého světového pořádku chtějí

Spojené státy změnit mocenské

struktury Blízkého východu.

Odstranění nejméně oblíbené-

ho z mnoha tamních absolutis-

tických potentátů má být první

spadlou dominovou kostkou

v procesu modernizace celého

regionu.

Spojené státy musí jednat

rychle a rozhodně, protože se

nacházejí na vrcholu hegemo-

niálního cyklu. Vzhledem ke

slabosti rivalů a možných ná-

sledovníků mají dosud sílu

k vytvoření takového světové-

ho pořádku, který jejich domi-

nantní pozici na delší dobu

upevní.

Proto je diskuse o oprávně-

nosti válečné akce zavádějící.

Všechny státy se snaží dosaho-

vat svých národních zájmů

a tím automaticky porušují zá-

jmy národů jiných. Mezinárodní

vztahy lze popsat spíše v po-

jmech porušování a dosahování

rovnováhy, než v pojmech do-

sahování spravedlnosti.

Chce-li však Washington vy-

volat silný impuls k moderniza-

ci regionu, jako gesto dobré

vůle vůči Arabům, musí násle-

dovat vznik palestinského stá-

tu. Nutné ústupky na straně

Izraele by mohly být na pozadí

modernizace celého regionu

snesitelnější a snáze proveditel-

né.

Pro arabský svět znamená

válka v Iráku ponížení, zároveň

ale i šanci k napojení na mo-

derní svět. Arabská civilizace

neprodělala sekularizaci a ne-

přiměřený vliv náboženství, již

nejméně tři sta let blokuje hos-

podářskou a politickou moder-

nizaci. Při troše štěstí dostane

ještě jednu šanci.

Martin Daneš
bývalý šéfredaktor časopisu Mezinárodní politika

Americký zásah v Iráku

striktně vzato možná nebyl ne-

zbytný, ale to nic nemění na

tom, že je plně ospravedlnitel-

ný. Po 11. září 2001 se svět

z pohledu Washingtonu změ-

nil. Americká nezranitelnost se

ze dne na den stala chimérou

a tušení, že nepřítel může kdy-

koli udeřit i do jejich týla, se

proměnilo v jistotu.

Boj s teroristy je o to těžší, že

nepřítel je obtížně lokalizova-

telný a identifikovatelný. I kdy-

by se podezření o spojení

Saddáma s teroristy z Al Kajdy

neprokázalo, jisté je, že jeho re-

žim byl v regionu destabilizují-

cím faktorem: nevyznačoval se

jen mimořádnou krutostí vůči

vlastnímu obyvatelstvu, ale

i agresivitou vůči sousedům

(Írán, Kuvajt). Nepochybujme

o tom, že kdyby měl tu mož-

nost, neváhal by použít síly ani

vůči vzdálenějším zemím.

Válka preventivní v případě

Saddáma Husajna nahradila vál-

ku obrannou. To je legitimní,

nebo� z hlediska současných

metod boje je mezinárodní řád

zastaralý a systém rozhodování

v Radě bezpečnosti nefunkční.

Kontinentální Evropa si zatím

neuvědomuje, že čelí stejným

rizikům jako Spojené státy,

a přece: Američané a Britové

bojovali v Iráku i za ni.

Michael Žantovský
bývalý velvyslanec ČR v USA

Válka skončila. Cit i zdravý ro-

zum velí věnovat se místo ne-

plodných úvah praktickému úsilí

o zmírňování jejích nevyhnutel-

ných i neočekávaných důsledků.

Humanitární pomoc a podíl na

poválečné obnově Iráku jde ru-

ku v ruce s úsilím nahradit zrůd-

ný Saddámův režim čímsi lidštěj-

ším, i když to asi těžko může

splňovat kritéria liberální demo-

kracie. Rozhodující slovo i zod-

povědnost za budoucí uspořádá-

ní musí nést Iráčané sami.

Podílet se včas, výrazně a aktiv-

ně na díle irácké obnovy však

odpovídá i českým zájmům.

První hodiny po pádu reži-

mu ukázaly, že Iráku bude po-

třeba poskytnout nejen huma-

nitární pomoc, ale také asisten-

ci při obnově pořádku, zákon-

nosti a státní správy. Taková

pomoc by měla mít výrazně

mezinárodní dimenzi. Svou

úlohu by přitom měla sehrát

i OSN, i když by nyní, po skon-

čení bojů, neměla požadovat

autoritu silnější, než jakou si

dokázala získat před jejich za-

čátkem. Nabízí se zde i role pro

organizaci, která v konfliktu

dosud stála na vedlejší koleji –

NATO.

Na rozdíl od jiných organiza-

cí je NATO pro takovouto roli

vybaveno a má s ní z bývalé

Jugoslávie i určité zkušenosti.

Role pro NATO by pomohla

překonat pro nás nejhrozivější

průvodní jev irácké krize – rý-

sující se roztržku mezi Spo-

jenými státy a Evropskou unií

a možná i uvnitř EU samot-

né. Pomohla by i konstruktiv-

ním způsobem odstranit exis-

tenciální obavy jednoho z nej-

významnějších členů Aliance –

Turecka. Zažehnala by hroz-

bu evropského bezpečnostního

vakua, do kterého by mohly

začít vnikat nové a českým zá-

jmům nepříznivé koalice a osy

ad hoc.

Válka v Iráku uvedla do po-

hybu poslední část světa, která

si dosud zachovávala podobu

nabytou za studené války.

Otevírá to příležitosti k politic-

kým reformám i k odstranění

rigidních přehrad a předsudků

mezi evropským a arabským

světem a ke spravedlivému ře-

šení vleklých problémů, jako je

izraelsko-palestinský konflikt.

Přináší to však i nebezpečí, his-

toricky hrozící všem velkým

mocnostem, pokud přecení

možnosti, vyplývající z jejich

aktuální síly. Oživení evropsko-

amerického dialogu a ducha

vzájemné spolupráce bude ne-

zbytné, máme-li příležitostí vy-

užít a nebezpečím se vyhnout.

Jaroslav Bachora
Centrum pro ekonomiku a politiku

Naprosto rozumím tomu, že

Spojené státy nahlédli skuteč-

nost ohrožení svých občanů ze

strany Iráku a proto se rozhod-

li silou tuto hrozbu odstranit.

OSN k tomu nepotřebují – ani

k akci samé, ani k následné re-

konstrukci Iráku. (Ostatně

o nějaké obecné prospěšnosti

OSN by se podle mého soudu

dalo s úspěchem pochybovat.)

Za problematické ale považu-

ji výroky některých amerických

představitelů o tom, že v Iráku

používají vojenskou sílu k osvo-

bození iráckého lidu, k nastole-

ní demokracie, či dokonce k za-

jištění dodržování lidských práv.

Ač se nám to může zdát div-

né, ale z našeho pohledu

a v našem kulturně-civilizačním

okruhu tak nezpochybnitelné

hodnoty jako individuální svo-

boda či demokracie, mohou

být (a patrně i jsou) v jiné části

planety vnímány (zatím) jinak.

Náš způsob života, naše pojetí

demokracie a státu vůbec, není

správné (a asi ani možné) ex-

portovat, a už vůbec ne silou.
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Ilona Bažantová
právník

Nutnost a nezbytnost záchra-

ny lidstva prostřednictvím

ozbrojeného napadení a ná-

sledné okupace Iráku nedove-

du z běžně dostupných propa-

gandistických tvrzení jedné

i druhé strany seriózně posou-

dit, i když je nepochybné, že

irácký baasistický režim byl ná-

silnický jak ve vztahu k okol-

ním státům, tak k vlastnímu

obyvatelstvu.

Co ale jako právník vidím na

první pohled, je zhroucení

principů mezinárodního práva

a na tomto poli prohra USA

a potažmo celé euroatlantické

civilizace. USA popřely před-

chozích padesát let vývoje

a opět zavedly bez jakýchkoli

skrupulí starý princip „práva“

silnějšího, princip klacku; za-

vedli presumpci viny.

A� již jakkoli pozitivně zdů-

vodněná nutnost zásahu v Irá-

ku – a ex post z pozice vítěze

se důvody hledají snáze – neo-

mlouvá zvolené metody řešení.

Uplatňování „práva“ silnějšího

a nerespektování státní suvere-

nity povede k rozšíření dalších

lokálních konfliktů, k nadřaze-

nosti technologie ničení.

Mezinárodní veřejné právo

vzniká a utváří se vzájemně re-

spektovanými dohodami, ústup-

ky a kompromisy a zabezpeču-

je alespoň nějaký systém fun-

gování lidské civilizace. Jestliže

na mezinárodní úrovni bude

dominovat „právo“ silnějšího,

brzy se také začne vkrádat do

vnitrostátního, domácího uva-

žování a chování.

Stačí poslouchat současné

projevy nejvyšších představite-

lů nejmocnější země. Místo fak-

tů a doložitelných tvrzení jsou

pronášeny věty signalizující

další možný preventivní zásah:

„Jsme přesvědčeni, že země X

vlastní.“, „Věříme, že země X

ukrývá.“, „Varujeme představi-

tele země X.“. Víra v neomyl-

nost je prvním krokem k totali-

tě. A kdo příště bude držet

v rukou klacek, kdo bude ze-

mě X a za co se znelíbí?

Vladimír Koza
primář Fakultní nemocnice Plzeň

Válka je zlo. Ale ne zlo nej-

větší, zlo absolutní. By� se zdá,

že se tak mnozí, zvláště

v Evropě, snad opravdu do-

mnívají. Pro mě osobně je

Saddám Husajn zlem mnohem

větším. Jeho šílenost diktátora

snad nevidí pouze ten, kdo ji

vidět nechce. A se šílenými dik-

tátory se nejedná. Nic s nimi

vyjednat nelze. Už vůbec ne

mír, stabilitu, bezpečnost.

Jen trochu vzpomínejme. Co

celé Evropě přinesla, by� snad

dobře míněná, mnichovská jed-

nání s Adolfem Hitlerem? Jakou

budoucnost přinesla Evropě

jaltská jednání se soudruhem

Stalinem? A když už jsem

z Plzně, jaké dobro nám po 40

let neslo zastavení tanků gene-

rála Pattona u Rokycan? Jsou

prostě situace, kdy je nutné

podstoupit i zlo tak velké, jako

je válka, aby bylo zabráněno

zlu ještě většímu. Všichni asi

známe Čapkův román se závě-

rečnou scénou, ve které matka

tiskne svému synovi do rukou

pušku a říká: „Jdi!“.

Nebo jsme na něj zapomněli?

Po všech těch hrůzách, jejichž

kolébkou byla právě Evropa?

Platí tato situace pro válku

v Iráku? Americké matky jsou

přesvědčeny, že ano. Tři sta ti-

síc z nich vtisklo svým mladým,

zdravým a vzdělaným synům

pušky do rukou a řeklo: „Jdi!“.

Skláním se před jejich vnitřní

bolestí i silou, kterou k tomuto

rozhodnutí, svobodnému roz-

hodnutí, potřebovaly.

Snad už jen proto, i když ne-

souhlasíme, snažme se alespoň

o trochu větší zamyšlení, snad

i respekt k jejich rozhodnutí

(i když nositele opačných ná-

zorů trochu podezírám, že se

určitě vyhnuli i základní vojen-

ské službě, natož aby měli ně-

koho z rodičů např. v RAF).

A hlavně se snažme, aby tito

mariňáci ze svobodné, bohaté

a mírové země nemuseli už ni-

kdy plout přes Atlantik, aby

nám, jednajícím, rozvažujícím,

ale hlavně až do vypuknutí

světového konfliktu nic neko-

najícím Evropanům, nemuseli

znovu pomáhat zavést svobodu

a mír.

Dušan Tříska
CD-F, a.s., předseda představenstva

Někde hodně blízko jádra

„problému Irák“ vidím pokry-

tectví takzvaného multi-kultu-

ralismu. Protože snad již natr-

valo pevně patříme k západní

civilizaci, měli bychom vidět

i to, že tolerance vůči jiným

způsobům života má své jasně

stanovené meze. Mudrování

o universálních hodnotách lid-

ského života nelze brát moc

vážně, pokud je ovšem nechce-

me interpretovat jako apologe-

tiku nemilosrdného vývozu na-

šich „jedině správných“, a proto

universálně platných pravd.

Rozpadem sovětského impé-

ria se změnilo poválečné uspo-

řádání světa (my to silně cítíme

ve změnách našeho vztahu

k Německu po jeho sjednoce-

ní). Všechno je jinak – a USA

zjevně přepisují některé vý-

znamné paragrafy mezinárod-

ního práva veřejného. Během

jugoslávské krize tak činily za

nevědomého přispění Evropy.

V březnu 1999 se nás to silně

dotklo, protože jsme soucítili se

zmatkem, který do srbských

duší zanesl ten jejich labor-ma-
naged komunismus.

Před hlavními hráči evrop-

ského hřiště není obezřetnosti

nikdy dost. Nejde jen o zkuše-

nosti z minula, ale především

o odlišnou strukturu našich zá-

jmů. Je dána i tím, že jsme to

my, kdo ještě dlouho povleče

balvan dědictví různých forem

totalit. Celkově snad bude ev-

ropský vliv blahodárný, nicmé-

ně vyvažovat by jej měly silné

infuze anglo-amerického kapi-

talismu. I s tímto v tomto světle

bychom tedy měli hodnotit vše

anti-americké.

Ohledně útoku z 11. září

2001 zatím nikdo nepoložil

otázku, zda plánovače Al Kajdy

vůbec napadlo, že WTC se mů-

že i zhroutit. Přitom to byl právě

totální kolaps obou věží, co tak

silně zapůsobilo. Na chvíli jsem

se dokonce domníval, že USA

pod tímto tlakem ustoupí, zkrátí

frontu, opustí středovýchodní

naftu a snad i nebohý Izrael.

Dnes vidíme, že USA se rozhod-

ly právě naopak – novou linii

budují na východ od Izraele.

Válka v Iráku (březen-duben

2003) je součástí procesu, na

jehož konci bude nové uspořá-

dání světa. Z definice jde tedy

mimo dosavadní instituce –

OSN, NATO apod. V zájmu no-

vých členů EU pak je, aby po-

díl USA na novém formování

světa byl co nejsilnější.

Dina Chmaitilli
studentka a členka Mladých konzervativců

Nejsem odpůrcem ani za-

stáncem války v Iráku, ale mám

pochybnosti o tom, zda byly

vyčerpány všechny jiné mož-

nosti a bylo nezbytně nutné až

toto krajní řešení.

Iráčané se potýkali s Hu-

sajnovou despotickou vládou

už 25 let, Američané však pro-

meškali jednu z možností k je-

ho sesazení. Měli být důsledněj-

ší při řešení iráckého konfliktu

v roce 1991 v Perském zálivu

a Saddáma z jeho mocenské

pozice sesadit. Tím, že tak neu-

činili, mu dali možnost svou sí-

lu a moc upevnit. I veškerá

opatření a ekonomická embar-

ga nebyla důsledně dodržována

a tím se míjela účinkem.

Vyslání zbrojních inspektorů

bylo gesto k uklidnění protivá-▲
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Seminář „Omyly naší statisti-

ky“, který uspořádalo Centrum

pro ekonomiku a politiku 7.

dubna 2003, reagoval na nedá-

vnou causu změny statistiky za-

hraničního obchodu. Otázka,

jak velká chyba ve statistice

opravňuje politiky, aby odvolá-

vali šéfa statistického úřadu, se

však na semináři diskutovala

pouze okrajově. Středem po-

zornosti bylo obecné téma

omylů ve statistice a způsobů,

jak jim předcházet.

Prvním řečníkem byla Marie
Bohatá, bývalá předsedkyně

Českého statistického úřadu.

Statistika je podle ní jen zrcadlo

reality, není kvalitnější než rea-

lita sama. Pro věrohodnost sta-

tistiky je klíčová správnost vstu-

pů a použití adekvátních metod

jejich zpracování. Mezi úzká

místa současné statistiky autor-

ka zařadila údaje o čtvrtletním

HDP, inflaci a zahraničním ob-

chodě. Pouze loňskou statistiku

zahraničního obchodu lze pod-

le ní označit za omyl, který však

byl zbytečně zpolitizovaný.

Jan Fischer z Vysoké školy

ekonomické a nastávající šéf

Českého statistického úřadu

upozornil na statické chápání

harmonizačních procedur EU

a na nové výzvy, před nimiž

světová i česká statistika stojí.

Vyslovil obavu, že dnešní sta-

tistika spíše reaguje na potřeby

19., než 20. či 21. století.

Statistika není jednodimenzio-

nální systém a statistická služba

se nevyčerpává aktivitou ČSÚ.

Autor varoval, že ani vstup do

EU nebude pro statistiky cesta

po červeném koberci.

Institucionální pohled na

fungování statistického úřadu

vnesl do debaty děkan Fakulty

informatiky a statistiky Richard
Hindls. Kritizoval absenci me-

todického výzkumu ve statisti-

ce, kvalitu statistických dat na

webu ČSÚ i absenci oponentu-

ry výstupů úřadu. Jako řešení

navrhl posílení pravomocí Čes-

ké statistické rady, složené ze

zástupců akademických praco-

viš�, a doplnění jejích odbor-

ných komisí. Zahraniční praxí

se lze podle prof. Hindlse in-

spirovat, nelze ji však přebírat

beze zbytku.

Zpestřením semináře bylo

vystoupení ředitele Liberálního

institutu Miroslava Ševčíka,

který zpochybnil smysl statisti-

ky jako takové. Statistika je

podle něj jen nástrojem státní-

ho intervencionismu, sbírá in-

formace od lidí, aby stát mohl

následně společnost řídit či

usměrňovat. Autor se vysmál

podrobnosti některých země-

dělských statistik a kritizoval

vysoké státní výdaje na ČSÚ.

Diskuse se točila kolem změ-

ny statistiky zahraničního ob-

chodu, kontroverzního vystou-

pení Ševčíka, ale i řady technic-

kých detailů. Bývalý předseda

statistického úřadu Edvard
Outrata připomněl, že revize

dat se objevovala i za jeho šé-

fování, loňská chyba ve statisti-

ce byla podle něj nezvládnutá

spíše komunikačně. Marie

Bohatá zdůraznila, že výdaje na

ČSÚ nepatří z mezinárodního

hlediska k nijak vysokým. Jan

Fischer souhlasil s předimenzo-

vaností zemědělských statistik

v ročence, upozornil však, že

z hlediska podrobnosti statisti-

ky bude v EU ještě hůř.

Marek Loužek
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Omyly naší statistiky

lečného veřejného mínění a ke

zdůvodnění vojenského zása-

hu. I přesto však bylo jasné, že

Američané hodlají zaútočit

i bez podpory OSN.

Jedním z dalších faktorů při-

spívajících k začátku války bylo

11. září a sním i ekonomické

zpomalení a pocit nenapadnu-

telnosti. I proto chtěli Ame-

ričané dokázat svou moc a sílu,

ale neuvědomili si, že arabský

svět jim za to nikdy nebude

vděčný, protože pojem demo-

kracie chápou úplně jinak.

Vývoj politické situace na

Středním východě ve mně

vzbuzuje pocit, že Američané

upřednostňují svou vojenskou

sílu nad sílou politickou. ■



Známý americký myslitel

Francis Fukuyama, který ve

zlomovém roce 1989 (tedy pár

měsíců před pádem komunis-

mu) napsal svou známou sta�

„Konec historie“, která byla

publikována v prestižním ame-

rickém časopise The National

Interest a která doslova obletě-

la celý svět, pronesl v létě 2002

v australském Melbourne velmi

prestižní každoroční John

Bonython Lecture (kterou měl

autor této recenze čest před-

nést v roce 1991). Známý aus-

tralský „CEP“, The Centre for

Independent Studies, ji otiskl

jako svůj Occasional Paper 81

a tím nám ji dal všem k dispo-

zici. A k diskusi.

Fukuyama proslul svou myš-

lenkou o konci historie a te� se

– po třinácti letech – ptá, zda

není pravda, že historie „restar-

ted“, protože to, co se stalo

11. září 2001, „historickou udá-

lostí“ (str. 7) nepochybně bylo.

Současně v tomto svém loň-

ském textu zpochybňuje domi-

nantní výklad či interpretaci

své tehdejší hypotézy. Trvá na

tom, že jeho původní článek

byl jen a jedině o průběhu

a důsledcích „procesu moder-

nizace“, který ve světě nezadr-

žitelně probíhá. Tzv. pokrokoví

intelektuálové celého světa po

celé minulé století podle

Fukuyamy tvrdili, že pokrok či

modernizace nutně povede

k „evoluci moderních společ-

ností směrem k socialismu“ (str.

8) a navíc předpokládali, že je

možné jednotlivé země moder-

nizovat a přitom je nechat „fun-

damentálně kulturně rozličné“.

Fukuyama dnes tvrdí, že tehdy

– v polemice s nimi – říkal

hlavně to, že modernizace „ne-

povede k socialismu“, ale „k li-

berální demokracii a k tržní

ekonomice“. Jedině v tomto

smyslu údajně viděl onen ko-

nec historie.

Ve smyslu této teze pak pod-

le Fukuyamy „11. září předsta-

vuje vážnou odbočku či zdrže-

ní, ale modernizace a globaliza-

ce zůstanou centrálním princi-

pem světové politiky“ i nadále.

11. září podle něho spíše na-
stoluje otázku, zda i nadále
existuje „západ“ a je v tomto

ohledu velmi pesimistický.

Vychází z toho, že „zatímco

Američané považují 11. září za

RECENZE STUDIE FRANCISE FUKUYAMY
„ZAČALA HISTORIE PO 11. ZÁŘÍ ZNOVU?“

útok na západní civilizaci,

Evropané tento útok považují

za reakci na americkou politi-

ku“ (str. 10). S názorem, že jde

o pohled na civilizaci či na

koncept liberální demokracie

ale Fukuyama zásadně nesou-

hlasí. Podle něho v této věci

v rámci „západu“ „nejde o spor

o principy liberální demokra-

cie, ale o spor, kde se nachá-
zí základní zdroj legitimity
liberálních demokracií“ (str.
17). A tady je – jak ostatně uka-

zuje právě probíhající irácká

válka – spor zcela zásadní.

Američané vidí tento zdroj legi-

timity v národním státě a Ev-

ropané „ve vůli mezinárodní

komunity, která je mnohem

větší než individuální národní

stát“. Fukuyama je v této
otázce samozřejmě bezvý-
hradně na straně Ameriky
(a já zcela jednoznačně
s ním, i když z toho pro mne
vůbec neplyne souhlas s vál-
kou v Iráku!), protože nechce,

aby měly intelektuální elity prá-

vo „interpretovat vůli meziná-

rodní komunity podle svých

preferencí“ (str. 18). A to je

i pro mne to největší nebezpe-

čí, které nám všem hrozí. Já tu-

to hrozbu cítím velmi silně.

Jinak řečeno, Američané

(a spolu s nimi evropští kritikové

dnešního pojetí evropského su-

perstátu a jeho demokratického

deficitu) se nedomnívají, že je

možné „mít skutečně demokra-

tickou vládu na úrovni vyšší než

je národní stát“ (str. 19). Evro-

pané nebo alespoň ti z nich, kte-

ří přijali dnešní koncepci evrop-

ské unifikace, podle Fukuyamy

naopak interpretují historii tra-

gické první poloviny 20. století

jako „přímý důsledek neomeze-

ného výkonu národní suvereni-

ty“ (str. 23). Národní suverenita –

jak je čím dále více vidět – se

Evropskou unií ruší a proto si

v Evropě (já bych s nadějí řekl –

jen někteří) myslí, že „oni žijí na

konci historie“ (str. 24). Ame-

ričané si to nemyslí.

Je to velmi zajímavé nastole-

ní otázek a bylo to napsáno

dávno před iráckou válkou.

Mělo by to pro nás být důvo-

dem k pozornému zamyšlení

se nad naší budoucností.

I o tom ostatně bude naše červ-

nové referendum.

Václav Klaus

PŘEDPLATNÉ CEPU
NA ROK 2003

Předplatné CEPu je nejjednodušší způsob, 

jak za výhodnou cenu být po celý rok v kontaktu 

s příznivci svobodné společnosti a tržního hospodářství

a pravidelně získávat zajímavé publikace zabývající se 

aktuálními problémy ekonomiky a politiky

Co zahrnuje předplatné?
Předplatné zahrnuje zasílání pozvánek opravňujících

k účasti na seminářích, zasílání měsíčního newsletteru,

sborníků a dalších publikací vydávaných 

Centrem pro ekonomiku a politiku

Kolik stojí předplatné?
Cena předplatného je 500 Kč 

Zvýhodněná cena pro studenty je 250 Kč

Jak se stát předplatitelem CEPu?
Oslovte nás na tel. 222 192 406, emailu cep@iol.cz

nebo se zaregistrujte prostřednictvím www.cepin.cz

NABÍZÍMENABÍZÍME

Kniha Evropa pohle-
dem politika – pohle-
dem ekonoma je nej-

kompletnějším souhr-

nem textů Václava
Klause, které na téma

evropské integrace na-

psal od roku 1993 do

roku 2001. V knize čte-

nář najde jak autorovy

názory na otázky ná-

rodní suverenity a iden-

tity, tak i texty zabývají-

cí se složitými vztahy

monetární a fiskální in-

tegrace. Klausův pří-

stup lze shrnout jedním

slovem – eurorealis-

mus. Kniha může být cenným zdrojem informací nejen pro

politology a ekonomy, ale pro všechny občany, kteří jsou

ochotni vnímat problémy v celé jejich šíři, realisticky.

Cena na dobírku: 149 Kč, 224 stran

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406   •  cep@iol.cz


