
Trump ohrozuje aj nás
(rozhovor)

Donald Trump v utorok vyhlásil odstúpenie USA z nukleárnej
dohody s Iránom, dohody, ktorá bola výsledkom veľkého
diplomatického úsilia. Čo presne sa stalo?

Ide o radikálny krok, Donald Trump ho však avizoval už vo svojej
predvolebnej kampani. Argument, na základe ktorého americký prezident
svoje rozhodnutie učinil je, že dohoda je založená na nesprávnych
monitorovacích mechanizmoch.

Podľa Trumpa Irán o svojom nukleárnom programe klame. Medzinárodná
organizácia pre atómovú energiu (IAEA), ktorá monitoruje dodržiavanie
jadrovej dohody, však problém nenašla.

Podobne sa vyjadril aj sám Trumpov minister zahraničia Mike
Pompeo. V čom je teda problém?

Dohoda trvá rok, voči Iránu boli počas neho uvalené len čiastočné sankcie,
krajina má príjmy z medzinárodného obchodu, primárne z ropy a plynu.



Podľa Trumpa posúva Irán tieto financie teroristickým skupinám v
regióne, a zároveň potichu pracuje ďalej na nukleárnom programe na
vojenské využitie. Trump chce preto dohodu opustiť a vymyslieť novú.

Problematické je to z toho dôvodu, že to bola dohoda, ktorú veľmi ťažko a
tvrdo vyjednávali kľúčové veľmoci. To, čo Trump týmto rozhodnutím
ukázal je, že stabilita medzinárodného práva a dohôd neplatí. Je to zlá
správa aj pre nás, Slovensko. Malé krajiny sa na fungovanie
medzinárodného právneho usporiadania dlhodobo spoliehajú.

Európska únia zohrala v rokovaniach o dohode kľúčovú úlohu.
Neurazil Donald Trump týmto rozhodnutím európskych lídrov,
nerozdelil ešte väčšmi Západ?

V rovine urazenosti by som to neformuloval, skôr je to o rešpekte voči
právnemu usporiadaniu. Keď sa raz vyjedná nejaká dohoda a štát sa k nej
zaviaže, nie je vhodné, aby od takejto dohody zrazu odstúpil – a to ani
vtedy, keď sa zmení vláda či prezident.

Môže to vytvoriť precedens? Ako má tento krok vnímať
napríklad Severná Kórea?

Precedens to vytvoriť môže. Vyjednávačom v Severnej Kórei to hovorí jasne
jednu vec: ak uzavrú dohodu, v budúcnosti sa môže stať, že USA alebo iný
štát od nej proste odstúpi. Takáto systematická nedôvera medzi krajinami
môže byť veľký problém.

Čo tým Spojené štáty teda získajú?

V Iráne môže odstúpenie z dohody podporiť práve tých, ktorí zastávajú
tvrdú líniu a oslabiť tých, ktorí dlhodobo deklarovali, že je dôležité so
Západom spolupracovať a podporovať vzájomné dohody. Tých Trump
zrejme sklamal.

Trumpovým rozhodnutím budú zavedené tvrdé sankcie, prehĺbi sa aj
hrozba priameho vojenského konfliktu, čo môže zmeniť režim. Je to však



veľmi idealistická predstava a je veľmi nepravdepodobné, že sa to akosi
jednoducho podarí.

Má Donald Trump ambíciu pôsobiť ako dejateľ - týmto
radikálnym krokom? Sme v regióne, kde existuje niekoľko
ohnísk súčasne.

Donald Trump je obchodník. Myslí si zjavne, že svet môže fungovať ako trh
a USA ako korporácia. Funguje na absolútnom oportunizme tak, ako
funguje na trhu s firmami. Logika trhu, korporátneho riadenia tu valcuje
logiku dobrých diplomatických vzťahov so spojencami. To je veľká chyba.

Ako majú reagovať európski lídri?

Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Boris Johnson či iní európski lídri
sa vo Washingtone i inde snažili Donalda Trumpa v posledných mesiacoch
od tohto kroku odhovoriť, zabrzdiť ho. Nestalo sa. 

USA sú najmocnejšou krajinou na svete, no fakt, že odišli, ešte neznamená,
že dohoda musí skrachovať. Európski lídri sú v situácii, keď sa budú snažiť
udržať ju pri živote. Otázne zostáva aj to, ako zareaguje Irán.



6 fotiek v galérii

Aký to má dopad na Európsku úniu?

Čakajú nás rokovania medzi krajinami EÚ a Iránom. Tam uvidíme, ako sa
nám dohodu podarí zachrániť. Dopady na našu slovenskú ekonomiku,
ktorá je silne prepojená s Nemeckom, budú závisieť od dopadov na
Nemecko i iné krajiny Únie. To v posledných rokoch v Iráne rozbehlo
viaceré investičné aktivity.

Súčasťou Trumpovho rozhodnutia bolo aj to, že tie krajiny, ktoré budú
naďalej obchodovať s Iránom, budú takisto sankcionované. Otázne teda
zostáva, čo presne bude spadať pod sankčný režim. Tam nás čaká dôrazné
vyjednávanie EÚ so Spojenými štátmi.

Nemecká i francúzska vláda už jasne deklarovali, že sú pripravené právne i
diplomaticky podporiť svoje podniky, ktoré majú aktivity v Iráne a mohli
by byť vystavené prípadným americkým sankciám. Je tu takisto dôležité si
všimnúť, že Británia v tejto kľúčovej bezpečnostnej otázke úzko koordinuje
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svoje postoje s EÚ.

Nebude si chcieť v rámci nového vyjednávania posilniť svoju
pozíciu aj Irán?

Tie rokovania sú dôležité v prvom rade preto, lebo ide o
znovunadobundutie istoty. Ak bude Irán dodržiavať pravidlá – nechá svoje
nukleárne aktivity monitorovať – bude dohoda pokračovať. Voči Iránu však
treba byť kritický. Nie je isté, či svoj nukleárny program nebude vyvíjať
ďalej. 

Ako sa dnes vyjednáva s krajinami, ktoré nie sú demokratické?

Nie je to ľahké. Moderné diplomatické usporiadanie, ktoré máme, je
založené na rešpekte k spoločným pravidlám a postupom. Hoci štáty majú
rozličné záujmy, máme bazálny rešpekt k spoločným pravidlám a
postupom diplomatického usporiadania.

Napríklad?

Viedenská konvencia o diplomatických vzťahoch z roku 1961. Tá jasne
upravuje pravidlá vyjednávanie medzi krajinami. Rešpektujú ju všetky
štáty, je to jedna z najrobustnejších medzinárodných dohôd. Máme
štruktúru sveta, ktorá je postavená okolo teritoriálnych štátov: tú
rešpektujú aj nedemokratické krajiny.

Medzištátne usporiadanie sveta je postavené na dvoch kľúčových
princípoch: na jednej strane je to štátna suverenita – každá krajina má
suverénne právo určiť si usporiadanie vo vnútri a platí nenarušiteľnosť
hraníc. Na druhej je ľudská dôstojnosť a práva jednotlivca.

Problém nastáva, ak máte režim, ktorý svojich občanov likviduje. V takom
prípade majú ostatné krajiny medzinárodného spoločenstva zodpovednosť
zasiahnuť. Sú to dva paradoxné princípy a vedú k mnohým konfliktom v
dnešnom svete. Predstava o univerzálnosti ľudských práv je liberálno-
demokratická predstava, nie všetky krajiny to rešpektujú. Otázka je, ako
legitímne naložiť so štátmi, ktoré svojich občanov utláčajú.



Ak hovoríte o liberálnych demokraciách, tak aj tam vidíme
posun, a to silný nárast a vplyv populizmu. Aj na tejto strane
barikády sa teda najmä v poslednej dekáde systém mení. 

Presne tak. Vidíme aj vo vnútri EÚ, že krajiny opúšťajú princípy liberálnej
demokracie. Veľmi jemne zatiaľ - v úvodzovkách jemne, pretože to, čo sa
deje v Maďarsku a Poľsku, napokon aj u nás na Slovensku - je do veľkej
miery subtílne podrývanie princípov liberálnej demokracie. 

Svet liberálnej demokracie nie je statický. Vidieť to aj v Británii po brexite
či v Amerike, ktorá si zvolila Donalda Trumpa. Západ nie je voči
podrývaniu liberálnej demokracie imúnny. Ak sa presadí princíp
egoistickej suverenity, kde každý štát je sám sebe pánom a nadradzuje svoj
záujem nad schopnosť spolupracovať s druhými, vznikne systém, ktorý
bude veľmi nestabilný. Ktorý môže viesť k ohrozovaniu práv jednotlivcov a
bude generovať vojny.

Vidíme to veľmi explicitne aj pri rozhodovaní prezidenta Trumpa: došlo k
presadeniu sa štátneho egoizmu, ktorý je v jeho prípade podporený
korporátnou logikou a zrejme i vlastným egoizmom. Ak by sa tento model
správania politických lídrov stal štandardom i v západnom svete, je to
mimoriadne nebezpečná tendencia. 

Existujú voči tomu protiváhy?

To je dobrá otázka. Myslím si, že v medzinárodnom prostredí sú tými
protiváhami práve rešpekt k medzinárodnému právu a k ľudským právam
jednotlivcov. Medzi štátmi je to podobne ako v medziľudských vzťahoch,
mal by fungovať klasický Kantov morálny imperatív, nečiň to, čo nechceš,
aby činili tebe. 

Kant však nebol biznismen.

To nie. (úsmev) Bol to filozof, ale písal o spoločenstve demokratických
republík, ktoré môžu fungovať vo vzájomnom rešpekte. V našej tradícii k
tomu mali blízko Tomáš G. Masaryk či Milan R. Štefánik. Podobným



spôsobom videli svet, ktorý má byť usporiadaný na základe spoločných
demokratických princípov. Nie je to o diplomatoch, tí vyjednávajú tvrdo a
riadia sa len záujmami. Je to o demokratickej verejnosti a demokratických
lídroch, ktorí zastavia šírenie štátneho egoizmu.

Tie spoločnosti však často demokraticky volia populistických
lídrov. 

Áno, v spoločnostiach je ten egoizmus prítomný. Je po ňom dopyt. Štáty sa
skonzervatívňujú, ide o boj medzi otvorenosťou spoločnosti a jej
zatváraním sa pred svetom. Môže to súvisieť s tým, že mnohé štáty -
vrátane nášho - nie sú v podstate v stave čeliť globalizácii.

V tomto je dobré sledovať Škandináviu. Vidíme tam otvorenosť voči
globálnemu svetu a trhom, no súčasne budovanie a udržiavanie si vlastnej
štátnosti, vlastných inštitúcií demokratického vládnutia a sociálne systémy,
ktoré poskytujú jednotlivcom možnosť a slobodu dôstojného života. Táto
rovnováha medzi globálnou otvorenosťou a rešpektom k vlastnému je
veľká inšpirácia aj pre nás, na Slovensku.
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