Factbox č. 4/2014

MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST
Jak nás kdo ohrožuje a chrání na mezinárodní úrovni

Bezpečnost je jednou z nejvyšších hodnot v životě každého člověka, v existenci
každého národa nebo státu. Zpochybnění nebo ohrožení bezpečnosti znamená,
že ostatní hodnoty (včetně našeho bohatství nebo životní úrovně) pozbývají
na významu. Bezpečnostní vztahy mezi státy tedy mají v konečném důsledku vliv
na život jednotlivců.

„Bezpečností by nemělo být chápáno
pouhé přežívání za jakýchkoliv
okolností, ale šťastný život tak, jak je
jen možný.“
Thomas Hobbes

Bezpečnost lze pojmout na několika
úrovních, a to:
»» individuální – osobní ochrana
zdraví, majetku, apod.
»» lokální – hrozby na úrovni bydliště,
měst či krajů; ekologické havárie,
místní konflikty
»» globální – může a nemusí souviset
s lidskou činností. Naše planeta může
například čelit hrozbám z kosmu.
Lidstvo samo sebe kromě válek
ohrožuje i neuvážlivou přeměnou
Země jako např. masivním kácením
lesů

Jak můžeme sami ovlivnit mezinárodní bezpečnost?

»» jednotlivec: samostatní jednotlivci mají zpravidla jen omezené možnosti k ovlivnění systému mezinárodních
bezpečnostních vztahů, výjimkou jsou lidé v čele států či některých organizací
»» veřejnost: větší skupina lidí již může mít vliv na mezinárodní vztahy mnohem znatelnější, a to především působením
na rozhodování vlád, ať už formou veřejného mínění, při volbách, peticemi či happeningy; veřejnost ale může mít vliv
i přímý - např. materiální či zdravotnickou pomocí bojujícím vojákům

Podpora veřejnosti je v demokratických systémech klíčová pro členství státu v mezinárodních organizacích, nejen pokud se
o vstupu do nich rozhoduje v referendu. V případě Severoatlantické aliance se může malý důraz veřejnosti na bezpečnost,
neporozumění této organizaci a spoléhání na spojence odrazit na snižování státního rozpočtu na obranu a následně k oslabení
bezpečnosti jako takové.

Státy jako hlavní aktéři bezpečnostních vztahů

Mezinárodní politické dění je ovlivňováno několika aktéry. Jednu z hlavních rolí
tradičně ze své podstaty hrají státy, které se snaží zajistit svou existenci a zabezpečit
ji před hrozbami, jimž čelí. Ty mohou být různého druhu a na některé z nich se
může rozhodnout odpovědět silou.
Státy se mohou sdružit do mezivládní organizace - aliance, v níž si navzájem zaručí
svojí bezpečnost. Ta může vzniknout proti velké a všeobecné hrozbě, ale obecně
i proti čemukoli, co ohrožuje její členy.
Stále více se aktéry mezinárodních bezpečnostních vztahů stávají i nestátní subjekty,
např. teroristická, fundamentální nebo aktivistická uskupení, které se nutně neváží
ke konkrétnímu území nebo režimu. Takovýto subjekt zpravidla vede asymetrický
konflikt, který se vyznačuje značnou nerovnováhou v používaných prostředcích.

Kolektivní bezpečnost

Když se státy západní Evropy
a Severní Ameriky po druhé světové
válce cítily ohroženy vojenskou
mocí Sovětského svazu, založily
Severoatlantickou alianci (NATO).
Její podstatou je princip kolektivní
obrany, který lze vyjádřit jako „útok
na jednoho je útokem na všechny“.
Na stejný princip se mimochodem
odvolávala i tzv. Varšavská smlouva.

Factbox natoaktual.cz je vydáván Informačním centrem o NATO v Praze jako přehled informací a zdrojů k vybraným tématům.
Není oficiálním vyjádřením NATO ani žádné jiné české nebo zahraniční vládní instituce.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na IC NATO na adrese info@natoaktual.cz.

I jimi však lze působit značné problémy výrazně silnějšímu
protivníkovi. Teroristická skupina al-Káida takto dokázala
svým nekonvenčním útokem z 11. září 2001 způsobit jednak
významné hospodářské ztráty Spojeným státům i dalším zemím
a jednak proměnu celého prostředí mezinárodní bezpečnosti.

Základní rozdělení hráčů v mezinárodních vztazích

Jednotliví aktéři vyvíjejí činnost k zajištění své bezpečnosti.
Díky tomu získává mezinárodní prostředí dynamiku a neustále
se vyvíjí. Pro zpřehlednění tohoto prostředí lze aktéry rozdělit.
První dělení je podle vztahu k statu quo, k aktuálnímu stavu,
v mezinárodním uspořádání:
»» statutární: státy, jež více či méně schvalují stávající
mezinárodní uspořádání a neusilují o jeho změnu (např. tzv.
Evropský koncert velmocí po vídeňském kongresu v roce
1815)
»» revizionistický: státy, které nesouhlasí s mezinárodním
uspořádáním a usilují o jeho přeměnu (např. Severní Korea)

Mezníky v mezinárodní bezpečnosti od roku 1939
1939 - 1945 Druhá světová válka
1948 - 1949 Berlínská krize
1949
Vznik NATO
1950 - 1953 Korejská válka
1954 - 1975 Válka ve Vietnamu
1955
Vznik Varšavské smlouvy
1956
Suezská krize, krize v Maďarsku a Polsku
1961
Kubánská raketová krize
1968
Sovětská invaze do Československa
1979
Invaze sovětských vojsk do Afghánistánu
Stažení sovětských vojáků z Afghánistánu,
1989
pád Berlínské zdi
1990
Sjednocení Německa
Zánik Sovětského svazu, začátek rozpadu
1991
Jugoslávie, první válka v Perském zálivu
Teroristický útok na Světové obchodní
2001
centrum, začátek války proti terorismu
2003 - 2011 Válka v Iráku
Arabské jaro, začátek občanské války
2011
v Sýrii
Islámský stát získává kontrolu nad
2013
územími v Sýrii a Iráku

Druhé dělení podle způsobu působení na ostatní:
»» hard power: spočívá v nátlaku nebo donucování, jejími
prostředky mohou být např. ekonomické sankce, úplatky
nebo v krajním případě vojenské prostředky; aktér se tak
spoléhá zejména na svou ekonomickou či vojenskou sílu
hard power slouží k budování velmocí - Říší římskou počínaje, a Spojenými státy či Světským svazem konče
»» soft power: je založena na schopnosti státu ovlivňovat jiné státy bez hrozeb sankcí či vojenským zásahem; soft power spoléhá
na společné hodnoty, zájmy či kulturu, může jí být např. i mravní autorita některého státu jako prostředníka při jednáních
příkladem úspěchů využití soft power je vznik mezinárodních organizací jako OSN, OBSE nebo NATO
»» smart power: snaha o kombinaci předností soft power a hard power.

Druhy hrozeb

Zatímco výzvy individuální bezpečnosti jsou víceméně neměnné, státy a vlády se díky technologickému, ekonomickému
či sociálnímu potýkají se stále novými hrozbami, kterými někteří aktéři mezinárodního dění mohou vést svůj boj. Kromě
tradičního vojenského ohrožení tak jde například o šíření zbraní hromadného ničení, kybernetické hrozby, energetickou
bezpečnost, globální terorismus, klimatické změny nebo vysoké zadlužování, které může vést k sociálním nepokojům.
Hrozbou pro stát mohou být i jeho samotní občané, které má chránit.
Porovnání “měkké” a “tvrdé” síly
Hard power
Spektrum
chování
Nástroje
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Pokud budete mít zájem o další
informace k tomuto tématu,
neváhejte se obrátit na:
Informační centrum o NATO
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1
info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758
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