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Ľudské práva a ich personifikácia 

Ľudské práva zvyknú byť vnímané laickou verejnosťou ako abstraktný 
pojem. Čo sú ľudské práva, aký je ich obsah? Mení sa obsah ľudských 
práv v nadväznosti na zmenu spoločenského prostredia alebo poli-
tickej klímy? Aké je ich postavenie v štruktúre hodnôt spoločnosti?  
Kto zastupuje ľudské práva? 

Odpoveď sa hľadá ťažko... vedný odbor ľudských práv neexistuje.  
Jedinečnosť ľudských práv spočíva v ich interdisciplinarite a uni-
kátnom vývoji. Ľudské práva vnímame najmä prostredníctvom me-
dzinárodných dokumentov, ktoré upravujú ich pravidlá, ich obsah.  
V implementačnej praxi ich však vnímame prostredníctvom osôb,  
ktoré sa o ich presadzovanie zasadzujú, jednotlivé hodnoty reprezentujú 
a pomáhajú v rámci činnosti medzinárodných organizácií vládneho i mi-
movládneho charakteru ich presadzovaniu. Ľudské práva tak môžeme 
nielen inštitucionalizovať (ktoré organizácie ich upravujú a presadzujú) 
ale aj personifikovať (kto ich reprezentuje a pomáha in media res). 

Práve vizibilita ľudských práv cez jednotlivé osoby pomáha ich efek-
tívnejšiemu uplatňovaniu. A tak môžeme byť vďační generácii osôb, 
ktoré sa za ľudské práva presadzovali a presadzujú (od Matky Tere-
zy, cez pontifika Jána Pavla II., až po súčasných veľvyslancov OSN 
v boji za ľudské práva).  Úlohou súčasného sveta a najmä univerzít 
by tak malo byť aspoň prispieť k vzdelávaniu o ľudských právach, 
ktoré nie sú abstraktné. Poukázať nielen na vyvíjajúci sa obsah, modi-
fikáciu a interpretáciu poskytovanú medzinárodnými orgánmi a súdmi,  
ale aj na konkrétne osoby, ktoré k vizibilite ľudských práv prispievajú.  
Túto úlohu pevne uchopil aj Európsky parlament, ktorý každoroč-
ne oceňuje významné osoby, ktoré sa za ľudské práva zasadzujú.  
Ocenenie Sacharovou cenou v európskom priestore je dnes význam-
nou udalosťou, ako udeľovanie Nobelovej ceny za mier v medziná-
rodnom priestore. Výučba príkladom je najefektívnejšou metódou.  
A tak v tomto čísle nájdete informácie o ocenených ľudsko-právnych 
reprezentantov v medzinárodnom priestore, recenziu na významnú 
diplomovú prácu reflektujúcu osobitnú kategóriu ochrany ľudských 
práv – práva detí, ako aj reflexiu skúseností našich študentov z me-
dzinárodných súťaží Model United Nations, kde získavali praktic-
ké skúsenosti s jednotlivými témami medzinárodného spoločenstva,  
dotýkajúcimi sa aj agendy ľudských práv... 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
FSEV UK 
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Írske referendum ako prí-
pad rešpektu k ľudským 
právam

“Lenže o ľudských právach sa ne-
hlasuje“. Tieto slová povedal Kal-
man Petöcz v roku 2013 v rámci 
svojho príhovoru počas dúhového 
pochodu v Košiciach. Na svete exis-
tuje množstvo medzinárodných, 
ľudsko-právnych dokumentov, kto-
ré priznávajú práva všetkým ľudom 
bez ohľadu na pohlavie, rod, vek 
či náboženstvo. Tieto dokumenty 
majú zväčša dosah buď na všetky 
krajiny sveta alebo na konkrétnu 
skupinu štátov. O implementácii 
zásad, ktoré z nich vyplývajú zväč-
ša rozhodujú národné parlamenty, 
no niekedy sa krajina rozhodne 
opýtať svojich občanov prostred-
níctvom referenda, čo si o kon-
krétnej otázke myslia. Práve to sú 
výnimky, kedy dochádza k hlaso-
vaniu aj o ľudských právach. Tieto 
výnimky môžu byť považované za 
kontroverzné a v mnohom dokážu 
ovplyvniť životy obrovského počtu 
ľudí. 

Jedným z týchto kontroverzných 
prípadov bolo referendum v roku 
2015, ktorého cieľom bola zme-
na ústavy v prospech manželstiev 
ľudí rovnakého pohlavia. Dôvo-
dom, prečo sa práve toto konkrétne 
referendum dá považovať za kon-
troverzné je fakt, že sa uskutočnilo 
v Írsku, ktoré sa vyznačuje svojím 
silným zastúpením kresťanskej  
viery v spoločnosti.  

Cesta Írska k rovnoprávnosti

Ak by niekto predpokladal, že vý-
voj Írska v prospech uznania rov-
nosti manželstva párov rovnakého 
pohlavia trval desiatky rokov, bude 
sa mýliť. Vplyv katolíckej cirkvi vo 
verejnom priestore a pri rozhodova-
ní v mnohých veciach bol dlhodobo 
veľmi výrazný. Zákaz homosexua-
lity sa v Írsku nachádzal viac ako 

140 rokov, ešte z dôb Viktoriánskej 
éry. [1] Výrazným prielomom v tej-
to oblasti bol súdny spor Norris 
verzus Írsko, ktorý sa ocitol v roku 
1988 pred Európskym súdom pre 
ľudské práva. Pán David Norris sa 
ako senátor druhej komory Írskeho 
parlamentu, učiteľ angličtiny na 
Trinity College v Dubline a zakla-
dajúci člen  Írskeho hnutia za prá-
va homosexuálov, obrátil na súd so 
sťažnosťou práve proti zákonom, 
ktoré zakazovali a kriminalizovali 
sexuálny akt medzi mužmi a ktoré 
predstavovali neprimeraný zásah 
do súkromia občanov. [2] Hoci na 
súdoch na národnej úrovni neus-
pel, Európsky súd rozhodol v jeho 
prospech, čo otvorilo dvere ďalším 
zmenám. 

Ďalšou priekopníčkou v oblasti 
presadzovania ľudských práv mô-
žeme nazvať Mary Robinson, kto-
rá sa už v 80. rokoch 20. storočia 
snažila o odstránenie zákazu roz-
vodov z Írskej Ústavy, povolenie 
antikoncepcie, dekriminalizácia 
samovrážd a homosexuality. Uve-
domovala si, že v oblasti sexuál-
nych záležitostí je nie len potreb-
né bojovať s vplyvom Katolíckej 
cirkvi a silnej politickej opozície 
ale taktiež prekonať nevôľu spoloč-
nosti meniť sa v tejto oblasti. Mary 
Robinson sa v roku 1990 stala pr-
vou ženskou prezidentkou v Írsku 
a zmena na seba nenechala dlho 
čakať. [3] V roku 1993 podpísala 
zákon z dielne vtedajšej ministerky 
spravodlivosti Máire Geoghegan-
-Quin, ktorým došlo k legislatívnej 
reforme v rátane dekriminalizácie 
homosexuality prostredníctvom 
odstránenia spomínaných zákonov 
z Viktoriánskeho obdobia. [4] 

Ďalší veľký krok v prospech zrov-
noprávnenia gayov a lesbičiek voči 
heterosexuálnym párom prišiel po 
viac ako desiatich rokoch v podo-
be tzv. Civil Partnership Act, kto-
rý vošiel do platnosti v roku 2011. 

Ten umožnil párom rovnakého po-
hlavia uzatvárať registrované man-
želstvá a tým zlepšil ich postavenie 
v oblasti napr. sociálnych výhod. 
Registrované partnerstvo ukladá 
obom partnerom alebo partnerkám 
rovnaké práva a povinnosti aké 
majú zosobášené páry. Nijak však 
nemení zákony týkajúce sa detí ako 
napríklad ich prípadné zákonné za-
stupovanie, zverenie do starostli-
vosti či otázky adopcie detí jedného 
z partnerov tým druhým. [5] Práve 
to predstavovalo najväčšiu motivá-
cia pokračovať v snahách o zmeny 
v tomto smere, ktoré vyústili k re-
ferendu. 

Referendum ako ďalšia veľká 
zmena a situácia po ňom

Ako možno vidieť vývoj Írska 
k akceptácii ľudí s odlišnou sexu-
álnou orientáciou netrval dlho a to 
aj napriek tomu, že celý proces za-
čal pomerne neskoro. K viacerým 
spoločenským zmenám, oslabeniu 
vplyvu cirkvi na celú spoločnosť 
a celkovému progresu do veľkej 
miery prispelo mnoho škandálov 
katolíckych kňazov, ktorí boli ob-
vinení zo zneužívania deti.  

K rozhodnutiu uskutočniť referen-
dum na túto tému došlo v roku 2013 
a neskôr bol stanovený dátum ko-
nania referenda na 22. mája 2015. 
Následne bola spustená obrovská 
kampaň s názvom “Yes Equality“, 
ktorá získala podporu mnohých nie 
len politikov a aj známych osobnos-
tí. [6] Už prieskumy verejnej mien-
ky konajúce sa pred referendom 
naznačovali jeho úspech, no stále 
sa ozývali názory, ktoré ich spo-
chybňovali a uvažovali nad tým, či 
sa potvrdia aj v deň referenda. Niet 
sa čo diviť, že sa tieto pochybnosti 
objavovali, pretože prvotné odhady 
boli skutočne trúfalé. Čísla sa po-
hybovali od 69% až po 73% v pro-
spech referendovej otázky. [7] Celá 
situácia sa nezaobišlo bez akejsi 
anti-kampane. Pochopiteľne, naj-
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väčším odporcom bola Rímskoka-
tolícka cirkev, ktorá v nedeľu pred 
referendom čítala list od biskupov. 
[8] Týmto listom vyzývali občanov 
za hlasovanie proti zmene Ústa-
vy Írskej republiky, pretože takáto 
zmena je z pohľadu rímskokatolíc-
kej viery, ku ktorej sa podľa sčí-
tania ľudu z roku 2011 hlási 84% 
obyvateľstva [9], neprípustná.   

Nakoniec sa však ukázalo, že tieto 
obavy z neúspechu boli úplne zby-
točné. Výsledná účasť 60,52% vo-
ličov a 62,07% hlasov v prospech 
(37,93% hlasovalo proti) [10] bolo 
nekompromisným vyjadrením Ír-
skych občanov za rovnoprávnosť 
medzi  manželstvom dvoch ľudí, 
bez ohľadu na ich pohlavie či rod. 
Pri pohľade na štatistiky môžeme 
povedať, že za túto zmenu sú zod-
povední predovšetkým občania vo 
veku 18-24 rokov, kde by až 90% 
vyjadrilo podporu rovnoprávnosti. 
Na porovnanie, občania vo veku 65 
a viac rokov by až v 55% prípadov 
vyjadrili podporu tejto zmene. [11]

V čase konania referenda sociálne 
siete zaplavili fotografie ľudí ces-
tujúcich do rodnej krajiny z jediné-
ho dôvodu - povedať áno a umožniť 
tak všetkým, bez rozdielu, zdieľať 
rovnaké podmienky v otázkach 
manželstva a rodinného života. 
[12] Aj to môže naznačovať vy-
spelosť tejto krajiny a mladej po-
pulácie v oblastiach ľudských práv 
a všeobecnej rovnosti. Výsledok 
referenda neostal bez povšimnutia 
a samozrejme ani bez reakcií cirkvi 
na takúto zmenu. Írsky arcibiskup 
Diarmuid Martin pripúšťa prehru 
a pochybenie cirkvi predovšetkým 
v komunikácii s mladými  ľuďmi či 
v konfrontácii s realitou. Zároveň 
upriamuje pozornosť na netoleran-
ciu a chyby, ktoré robí každý. [13]

 Nikto zrejme nečakal, že Vatikán 
príjme toto rozhodnutie pozitívne, 
no zatiaľ čo vo vyjadrení írskeho 
arcibiskupa cítiť pokoru, Vatikán 
prináša omnoho silnejšie a kritic-
kejšie slová. Podľa kardinála a štát-
neho tajomníka Vatikánu, Pietra 
Parolin je to nie len porážka kres-

ťanských hodnôt ale taktiež celého 
ľudstva. [14]

Veci však nie sú biele alebo čierne 
a na všetko sa dá pozerať z dvoch 
strán . Zatiaľ čo kardinál Parolin 
v tomto rozhodnutí vidí prehru ľud-
stva, na druhej strane je v tom mož-
né vidieť obrovský krok v ústre-
ty tolerancie a ľudským právam. 
Krok, ktorý ukazuje, že akceptácia 
ľudského práva (nie povinnosti) 
mať a prezentovať svoje nábožen-
stvo nie je dôležitejšia ako akceptá-
cia rôznorodosti a rovnakých práv 
pre ľudí, ktorí sú iní ako väčšina.  
Zatiaľ čo Vatikán vidí prehru ľud-
stva, iný pohľad sa upriamuje na 
špecifickú časť toho istého ľudstva, 
ktorá má skutočne dôvod na oslavu 
víťazstva. Toto víťazstvo nezname-
ná porážku náboženstva, či hodnôt 
určitej skupiny ľudí ale naopak, 
znamená rovnocennosť či rešpekt 
medzi odlišnými a znak toho, že sil-
né zastúpenie viery v Boha v popu-
lácií demokratickej krajiny nemusí 
byť prekážkou v rozvoji, prijímaní 
a aplikovaní ľudských práv v praxi. 

Bc. Michaela Dénešová 
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Solčániová, Zlatica:  
Detskí vojaci v Afrike

Detskí vojaci – neutíchajúci  
fenomén KDR

Úspešná absolventka študijného 
programu európske štúdiá na Fakul-
te sociálnych a ekonomických vied 
UK, Zlatica Solčániová, poodhalila 
vo svojej diplomovej práci nie tak 
často diskutovanú problematiku tzv. 
detských vojakov. Ako to už nazna-
čuje aj samotný nadpis, ide prioritne 
o fenomén Afriky a Zlatica sa v tejto 
súvislosti vo svojej práci sústredila 
najmä na dodržiavanie ľudských 
práv v jednej z jej krajín – Konžskej 
demokratickej republike. Autorka 
vhodným spôsobom objasňuje ak-
tivity a podporu Únie smerovanú 
spomínanému africkému štátu, ako 
aj definuje úskalia a nedokonalosti 
vzájomnej spolupráce, ktoré predo-
stiera spolu s návrhmi na zlepšenie 
súčasného neuspokojivého stavu. 
Ak vás uvedený predslov zaujal, 
prečítajte si to najzaujímavejšie, 
o čom autorka vo svojej diplomovej 
práci pojednáva.

Detskí vojaci, fenomén, ktorý sa 
v poslednej dobe dostáva čoraz viac 
do popredia vzhľadom na neustá-
le vysoký počet konfliktov, ktoré 
sužujú dnešný svet. Zapájanie sa 
civilistov do vojenských ťažení, ne-
vynímajúc dievčatá a chlapcov pod 
osemnásť rokov, sa stalo v niekto-
rých krajinách sveta bežnou praxou. 
Netreba pritom pripomínať, že ob-
dobné aktivity sú v príkrom rozpore 
s medzinárodne akceptovaným kon-
ceptom ľudských práv. Z viacerých 
krajín, pre ktoré sú uvedené prak-
tiky viac ako typické, spomenieme 
len Sudán, Ugandu, Libériu, Angolu 
či Pobrežie Slonoviny, ako aj Konž-
skú demokratickú republiku (KDR). 
Práve poslednej menovanej krajine 
budeme venovať zvýšenú pozor-
nosť, a to najmä z toho dôvodu, že 
ide o štát s najhoršou povesťou vo 
verbovaní detí a to nielen do rebel-
ských skupín, ale aj štátnej armády 
na svete. Pre túto krajinu pritom nie 
je príznačné len zapájanie sa detí do 
vojenských konfliktov, ale aj problé-

my s chudobou, čo ju robí v značnej 
miere priamo závislú od zahraničnej 
pomoci. Práve zahraničná pomoc 
vo forme rozvojovej a humanitárnej 
pomoci robí z EÚ hráča vysokého 
významu schopného podať pomoc-
nú ruku tejto ťažko skúšanej africkej 
krajine.

Najskôr však začneme objasnením 
samotného termínu „detskí voja-
ci”, ktorý sa môže zdať ako spoje-
nie dvoch pomerne veľmi jednodu-
chých slov. V skutočnosti však ide 
o trend, ktorý sa stáva akýmsi nó-
vom moderných vojenských kon-
fliktov a podľa aktuálnych údajov 
zahŕňa viac ako 300-tisíc detí. Na 
základe údajov mimovládnych or-
ganizácií sa predpokladá, že deti do 
vojenských akcií nasadzuje až 40% 
z celkového počtu celosvetových 
ozbrojených skupín a to pri plnení 
najrôznejších typov úloh. V tejto 
súvislosti pripomíname, že pojem 
detský vojak nevyhnutne nezname-
ná priamu účasť v horúcich konflik-
toch. Často ide aj o plnenie najrôz-
nejších činností počnúc nosením, 
plnením domácich prác, strážením 
či úlohami spojenými so sliedením 
a bohužiaľ nejeden raz končiac aj 
poskytovaním sexuálnych služieb, 
a to predovšetkým v prípade, ak sú 
do armády zverbované aj dievčatá. 
Detskí vojaci sú pritom často ozna-

čovaní za najtemnejší symbol Afriky 
a ako hovorí Jézéquel, ide o objekt, 
ktorý sa stal pre Európu cieľom jej 
„novodobej humanitárnej križiackej 
výpravy”.

Možno ste sa pri čítaní pozastavi-
li nad zmyslom zapojenia detí do 
vojenských aktivít. Prečo využí-
vať často menej fyzicky zdatných 
a horšie sa rozhodujúcich detských 
bojovníkov? Dôvodov jestvuje nie-
koľko a ten prvý je viac ako zrej-
mý – nedostatok síl vo vlastných 
radoch. Ďalšími sú ekonomický 
faktor, ako aj veľmi dôležitá skutoč-
nosť, že deti sú ľahko ovplyvniteľné 
a veľmi efektívne vzhľadom na ne-
vyvinutú predstavu o smrti, a tak sa 
z nich často stávajú krutí a neľútost-
ní bojovníci. Navyše sa stalo takmer 
pravidlom, že deti sú pri ostrých 
súbojoch pod vplyvom omamných 
látok a tak sa z nich stávajú ešte 
viac krvilační zabijaci. Okrem zra-
není a stratách na životoch, sú veľ-
mi nepríjemnými pozostatkami ich 
„vojenskej kariéry” aj psychologic-
ké traumy či neraz aj odcudzenie 
vlastnej rodiny, ktorá svoje deti viní 
z ich priamej účasti na vojenských 
intervenciách.

Implementácia medzinárodného 
práva, ktorá sa vzťahuje na deti 
v ozbrojených konfliktoch, je zalo-
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žená na medzinárodných organizá-
ciách, akými sú napríklad Organi-
zácia spojených národov (OSN) či 
Rada Európy a ďalších orgánoch, 
kam patrí Bezpečnostná rada OSN, 
Medzinárodný výbor Červeného 
kríža, Detský fond UNICEF a mno-
ho ďalších. Avšak problémom všet-
kých týchto mechanizmov, ktoré by 
mali slúžiť na ochranu práv detí, je 
ich implementácia do praxe, za kto-
rú zodpovedajú jednotlivé krajiny. 
Samotná harmonizácia vnútroštát-
nych poriadkov sa tak stáva pre-
kážkou, nehovoriac ešte o následnej 
vynútiteľnosti záväzkov zo strany 
národných štátov. Spornou sa stáva 
aj veková hranica. Opčný protokol 
síce stanovuje zákaz verbovania detí 
mladších ako 18 rokov, no krajiny 
Afriky sú aj v tejto oblasti dosť špe-
cifické. Ide najmä o inú predstavu 
o dospelosti ako takej a v porovnaní 
s európskym štandardom zohrávajú 
pri jej stanovovaní významnú rolu 
sociálne aspekty.

Vôbec prvotná garancia práv detí 
na medzinárodnej úrovni bola pri-
jatá v roku 1924 v tzv. Ženevskej 
deklarácii práv dieťaťa. Vzhľadom 
na historický vývoj sa ochrana detí 
opätovne dostala do popredia po 
skončení druhej svetovej vojny. Vy-
chádzajúc zo všeobecnej deklarácie 

ľudských práv, vyjadrila OSN v tom-
to čase presvedčenie o potrebe oso-
bitnej starostlivosti o deti, a tak 20. 
novembra 1959 bola Valným zhro-
maždením OSN prijatá Deklarácia 
práv dieťaťa. Ďalšiu oporu v ochra-
ne práv detí predstavujú dodatkové 
protokoly k štyrom Ženevským kon-
venciám prijaté v roku 1977. Uvede-
né protokoly stanovili 15 rokov ako 
minimum pre verbovanie detí do 
ozbrojených konfliktov, ako aj závä-
zok strán zabraňovať účasti detí do 
uvedenej výšky veku na priamych 
alebo aj nepriamych bojových ak-
ciách. Netreba však opomenúť ani 
Dohovor o právach dieťaťa, ktorý 
bol prijatý Valným zhromaždením 
OSN 20. novembra 1989 a ktorý je 
považovaný za najkľúčovejší do-
kument v oblasti ochrany práv detí 
vôbec. Dokument postupne ratifiko-
valo 194 štátov a ide tak o najširšie 
schválenú zmluvu o ľudských prá-
vach v histórii. Za akúsi Achillovu 
pätu uvedeného Dohovoru môžeme 
považovať overovanie dodržiavania 
takto medzinárodne stanovených 
pravidiel. Jediným prostriedkom 
overovania sú správy, ktoré pred-
kladajú samotné štáty, a tak je ich 
objektivitu možné považovať pri-
najmenšom za obmedzenú. V zá-
vere ešte nemožno nespomenúť, že 
prvý Opčný protokol k uvedenému 

Dohovoru predstavuje najdôležitejší 
dokument týkajúci sa problematiky 
detských vojakov. V kontraste so sa-
motným Dohovorom však zaväzuje 
zmluvné štáty k zákazu povinného 
povolávania členov do ozbrojených 
síl do 18 rokov.

Africký kontinent, dlhé roky zmieta-
ný občianskymi vojnami, koloniál-
nymi výpadmi veľmocí či následný-
mi bojmi o nezávislosť predstavoval 
takmer ideálne podhubie pre vzostup 
násilia a teda aj postupného zapája-
nia sa detí do všetkých typov vojen-
ských konfliktov. Nami predkladaný 
článok sa zameriava predovšetkým 
na konflikt v Konžskej demokratic-
kej republike, kde prebiehal ten naj-
nebezpečnejší ozbrojený konflikt, 
ktorý svojimi následkami prekonal 
všetky vojnové udalosti od konca 
druhej svetovej vojny. Súvislosti 
vzniku konfliktu takýchto rozme-
rov možno hľadať už v koloniálnej 
ére, kedy na získanie nerastného 
bohatstva boli cielene vyvolávané 
konflikty medzi domácim obyvateľ-
stvom. Medzi ďalšie príčiny je mož-
né zaradiť separatistické ambície 
niektorých provincií, vládu Josepha 
Mobuta (ktorý neskôr premenoval 
krajinu na Zair) či presun rwandské-
ho etnického konfliktu do východnej 
časti Konga. Na odpor voči diktátor-
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skému režimu spomínaného Mobuta 
vystúpil vodca opozície Laurent-
-Desiré Kabila a tento konflikt sa 
zapísal do histórie ako prvá konžská 
vojna. Pre druhú konžskú vojnu sa 
stali zas typickou boje o nerastné 
bohatstvo. Do vojny bolo prirodze-
ne zapojených viacero povstalec-
kých frakcií. Medzi najznámejšie 
patria Konžské zhromaždenie pre 
demokraciu (RСD), Hnutie za oslo-
bodenie Konga (MLC) či Demokra-
tické sily za oslobodenie Rwandy 
(FLDR). Ak by ste však dúfali v ko-
niec tejto obrovskej humanitárnej 
katastrofy, sklameme vás. Koniec 
konfliktu v Konžskej demokratic-
kej republike je zatiaľ v nedohľad-
ne. Od roku 2012 začalo v jednom 
z najväčších konžských miest Goma 
pôsobiť hnutie M23, takže rebélia 
proti vláde neustále pretrváva. Vý-
chod krajiny je tak stále považovaný 
za jedno z najnebezpečnejších miest 
na svete. Poslednýkrát sud s pušným 
prachom vybuchol koncom roka 
2014, kedy ugandskí rebeli (ADF-
-NALU) zaútočili na mesto Beni. 
Napriek prítomnosti jednotiek OSN 
si konflikt vyžiadal množstvo obetí 
nevynímajúc deti, za čo si OSN vy-
slúžilo ostrú kritiku.

Ako krátky výňatok z rozvojovej 
politiky Únie smerom k podpore 
a šíreniu práv dieťaťa uvádzame 
vytvorenie Európskeho konsenzu 
o rozvoji, začlenenie práv detí do 
všetkých vnútorných a externých 
politík Spoločenstva, prijatie správy 
pod označením Smerom k stratégii 
EÚ v oblasti práv dieťaťa či Usmer-
nenia EÚ o deťoch v ozbrojených 
konfliktoch. Únijné aktivity v tejto 
oblasti samozrejme nekončia len 
rozvojovou politikou, ale zahŕňajú 
aj humanitárne aktivity, ako aj kroky 
na diplomatickom poli. Práve diplo-
macia je rukolapným príkladom ne-
jednotného pôsobenia Únie v tejto 
oblasti. Ide predovšetkým o Veľkú 
Britániu, ktorá aj napriek ratifikácii 
prvého Opčného protokolu o účasti 
detí v ozbrojených konfliktoch, po-
voľuje verbovať do armády mladist-
vých vo veku 16 rokov.

Únia svoje pôsobenie na poli ochra-
ny ľudských práv koordinuje s part-
nerskými krajinami, medzinárod-
nými organizáciami a občianskou 
spoločnosťou. K najširšej koordiná-
cii vzájomného pôsobenia prichádza 
na osi EÚ – OSN, resp. UNICEF. 
Spolupráca je pritom založená na 
báze projektov, ktoré sú vo väčšine 
prípadov spojené s cieľmi rozvojo-
vej politiky EÚ. V uvedenej spolu-
práci však absentujú jasné a striktne 
vymedzené úlohy na každý rok pre 
budúce spoločné aktivity. Problém 
vychádza z nedostatočného posta-
venia EÚ iba ako poskytovateľa fi-
nančných prostriedkov a jej posun 
na úroveň politického partnera by 
pre OSN nevyhnutne znamenal, že 
sa musí vzdať svojej nezávislosti 
a dbať aj na záujmy a požiadavky 
Únie. Ako ďalšie navrhované kroky 
vzájomnej koordinácie, ktoré by vy-
ústili k zlepšeniu stavu v oblasti det-
ských vojakov, navrhujeme posky-
tovanie informácií, analýz a správ 
z monitoringu smerom k zástupcom 
EÚ, kedy by UNICEF mohol ďa-
lej identifikovať kľúčový problém 
a Únia by prostredníctvom metód 
ako sú politický dialóg, rozvojové 
a humanitárne programy zabezpe-
čila podporu nevyhnutnú na obnovu 
a fungovanie krajiny. 

Pokiaľ ide o pôsobenie Únie priamo 
v Konžskej demokratickej repub-
like, tak aj tu môžeme pozorovať 
viacero problémov. Hoci na jednej 
strane je Únia najväčším donorom 
tohto rozvojového štátu, vznika-
jú riziká v oblasti nerovnovážneho 
rozdelenia rozvojovej pomoci me-
dzi jednotlivé regióny. Únia samot-
ná hovorí ústami Európskeho dvora 
audítorov o zlyhaní rozvojovej po-
moci, keďže v období rokov 2003 
až 2011 viac ako polovica projektov 
nedosiahla plánované výsledky. Ba 
čo viac, javí sa, že policajná misia 
EUROPOL Kinshasa, ktorá mala za 
úlohu vycvičiť približne 1000 konž-
ských policajtov, zmizla bez stopy. 
Únia v tejto oblasti akoby podcenila 
riziko podvodov a korupcie. Iným 
prípadom je projekt Uhaki Safi, čo 

v preklade zo svahilčiny môžeme 
preložiť ako Dobrá spravodlivosť. 
Ako je to už po preklade zrejmé, 
ide o projekt, ktorý by mal posilniť 
sektor spravodlivosti konfliktom 
zmietaných oblastí. Problémom sa 
tentokrát stalo, že doplnkový pro-
jekt, na ktorý bola alokovaná suma 
25 miliónov EUR a ktorý mal pod-
poriť ciele skôr uvedeného hlavného 
projektu, smeroval do oblastí, ktoré 
môžeme označiť ako menej postih-
nuté. Ako úskalie efektívnej pomoci 
sa teda tentoraz javí nevhodné geo-
grafické zacielenie.

Pri záverečnom hodnotení aktivít 
Únie v Konžskej demokratickej re-
publike konštatujeme, že hoci je 
Únia dostatočným spôsobom infor-
movaná o povahe a rozsahu konflik-
tu, zostáva v problematike detských 
vojakov v úzadí. Najčastejšie sa ve-
denia na tému detských bojovníkov 
ujíma UNICEF alebo veľvyslanec-
tvá členských štátov. Problémom 
tiež zostáva skutočnosť, že všetky 
navrhované opatrenia sa prijímajú 
na viac-menej spontánnom zákla-
de. Únia pritom v súčasnosti ľud-
ské práva poníma na omnoho širšej 
báze než je samotná ochrana práv 
detí, z čoho vyplýva aj nedostatok 
finančných zdrojov smerovaných 
do programov eliminujúcich tento 
nebezpečný fenomén. Ako pozna-
menala Špeciálna vyslankyňa OSN 
pre deti v ozbrojených konfliktoch: 
„Podpora Európskej únie je nes-
mierne dôležitá. Ukončenie verbo-
vania detí vládnymi armádami je 
v horizonte dvoch rokov možné. Ale 
len v prípade, ak budeme mať zdro-
je a budeme si navzájom vymieňať 
skúsenosti.”

Mgr. Boris Valach

Ak vás téma zaujala, tak určite siah-
nite aj po plnom znení Zlaticinej 
diplomovej práce s názvom Detskí 
vojaci v Afrike: Konžská demokra-
tická republika, ktorá bola napísaná 
pod odborným vedením doc. JUDr. 
PhDr. Lucie Mokrej, PhD.
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3 Výnimoční z výnimočných - Ocenenia v oblasti ľudských práv 2015 

Európska únia

Na počiatku bola...  
sloboda myslenia.

Sacharovova cena 

Európsky parlament udeľuje toto 
prestížne ocenenie za slobodu mys-
lenia každoročne od roku 1988 jed-
notlivcom alebo organizáciám boju-
júcich za ľudské práva a základné 
slobody. 

Nominácie môže podať buď politic-
ká frakcia alebo skupina minimálne 
40 poslancov. Do užšieho výberu sa 
dostanú traja finalisti, o ktorých na 
základe nominácií hlasuje zahra-
ničný a rozvojový výbor. O hlav-
nom laureátovi následne rozhoduje 
Konferencia predsedov (predseda 
EP spoločne s lídrami politických 
skupín). 

Bývalí laureáti: Prvá cena bola ude-
lená Nelsonovi Mandelovi (1988), 
posledná putovala konžskému gy-
nekológovi Denisovi Mukwegemu 
(2014), ktorý sa vo svojej nemocnici 
stará o obete znásilnení.

Raif Badawi 

Laureátom tohtoročnej Sacharovo-
vej ceny za slobodu myslenia od 
Európskeho parlamentu sa stal saud-
skoarabský bloger Raif Badawi,  
ktorý si odpykáva svoj desaťroč-
ný trest odňatia slobody za to,  
že povzbudzoval k sociálnemu,  
politickému a náboženskému dialógu,  
čo bolo v jeho krajine považova-
né za urážku islamských hodnôt. 
V januári tohto roku si na verejnos-
ti vytrpel prvých 50 rán, zvyšných  
950 mu po medzinárodných protes-
toch odložili. 

Stavovské organizácie 

Na obhajobu obhajcov...

CCBE  (Rada európskych advo-
kátskych komôr) 

CCBE Human Rights Award je vý-
ročné ocenenie udelené advoká-
tom, ktorí svojou činnosťou prispe-
li k boju za dodržiavanie ľudských 
práv a preukázali sa výnimočnou 
oddanosťou a obetavosťou tomuto 
cieľu. Ocenenie sa odovzdáva od 
roku 2007.

Víťazmi sa dosiaľ stali: Lawyers 
without borders/Avocats sans fron-
tièrs (2007), čínsky advokát Li He-
ping a skupina obhajcov osôb po-
dozrivých z teroristických útokov 
v Madride (2008), ruský advokát 
a predseda Rule of Law Institute 
Stanislav Markelov (2009), mexic-
kí advokáti David Peña Rodrígu-
ez a Karla Micheel Salas Ramírez 
(2010), predseda Tuniskej advo-
kátskej komory Abderrazak Kilani 
v mene celej komory (2011).

Intigam Aliyev 

Intigam Aliyev je azerbajdžan-
ský advokát a neochvejný obhajca 
ľudských práv, ktorý podal vyšee 
200 sťažností na Európsky súd pre 
ľudské práva. Podarilo sa mu vy-
hrať prípady týkajúce sa volebného 
práva, slobody zhromažďovania, 
slobody slova, práva na majetok, 
a spravodlivého procesu. Dnes je 
politickým väzňom odsúdeným na 7 
rokov väzenia a vyčiarknutý zo zo-
znamu advokátov. Napriek chradnú-
cemu zdraviu nemá prístup k adek-
vátnej zdravotnej starostlivosti. 

Rada Európy 

V mene občianskej spoločnosti... 
zodpovedne k ľudským právam

Cena Václava Havla za ľudské 
práva   

Ľudsko-právne ocenenie udeľované 
od roku 2013 Parlamentným zhro-
maždením Rady Európy v partner-
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stve s Chartou 77 za výnimočný 
prínos k ochrane ľudských práv za-
kotvených v Európskom dohovore 
o ľudských právach. Nahrádza Eu-
rópsku cenu za ľudské práva, ktorá 
bola udeľovaná od roku 2007. 

„Občanská společnost, aspoň jak já 
jí rozumím, je prostě jednou z vel-
kých příležitostí pro lidskou odpo-
vědnost za svět.“ Václav Havel 

Ludmilla Alexeeva

Veteránka v oblasti ochrany ľud-
ských práv (88), vzdala sa sľubnej 
akademickej kariéry, aby sa stala 
členkou Sovietskeho disidentského 
hnutia a zakladateľkou Moskovskej 
helsinskej skupiny. Nútená emigro-
vať do USA v roku 1977, vrátila sa 
do Ruska v roku 1989, aby pokračo-
vala v úsilí ako členka  Helsinskej 
nadácie a neskôr ako  členka Komi-
sie pre ľudské práva ruského prezi-
denta. 

Ďalšímí laureátmi boli politickí 
väzni bieloruský aktivista Ales Bia-
liatski (2013), a azerbajdžanský po-

zorovateľ volieb Anar Mammadli 
(2014).

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

Filmové ocenenie Rady Európy

Filmové ocenenie Rady Európy 
(FACE) prezentované od roku 2007 
počas Medzinárodného filmového 
festivalu v Istanbule Radu Európy 
režisérovi, ktorého film na festivale 
prebudil verejné povedomie a záu-
jem o ľudsko-právne otázky a zlep-
šil porozumenie ich významu. 

K výherným filmom patrí fran-
cúzsko-kambodžský „The missing 
picture“ (2014), v ktorom režisér 
prináša originálny obraz neľudské-
ho obdobia Červených kmérov za-
ložený na osobných skúsenostiach 
a ktorý pripomína, že despotické 
režimy vedú k tragédiám ľudstva, či 
afgánsky „Syngue Sabour’’ (2013), 
ktorý odsudzuje násilie proti ženám  
a vrhá svetlo na zložitosť skrytej  
reality.  

Mimovládny sektor 
Politik, či hudobník – každý môže 
byť inšpiráciou 

Amnesty International 

Ocenenie „Veľvyslanec svedomia” 

Veľvyslanec svedomia je najpre-
stížnejšia  z cien v oblasti ľudských 
práv, ktoré udeľuje každé dva roky 
Amnesty International. Prvým oce-
neným bol Václav Havel v roku 
2003.

Joan Baez a Ai Weiwei

Legendárna folková pesničkárka 
Joan Baezová a svetovo uznávaný 
čínsky umelec Ai Weiwei získali 
ocenenie a pridali sa medzi Mala-
lu Yousafzai a Henry Belafonteho 
(2013), či Aung San Suu Kyi (2009) 
a Petra Gabriela (2008).
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4 Zprávy     

Aké boli študentské  
modelové konferencie  
Model United Nations za 
akademický rok 2014/2015?

UNESCO centrum pre výchovu 
k ľudským právam fungujúce pod 
Fakultou sociálnych a ekonomických 
vied UK sa už po tretí rok aktívne zú-
častnilo na študentských modelových 
konferenciách Model United Nations, 
aby podporilo jednak praktickú im-
plementáciu vedomostí zo vysoko-
školského štúdia a zároveň ďalej 
vychovávala študentov k rešpektu, 
multikulturalizmu, ale i správnemu 
sebavedomiu a presadzovaniu svojich 
názorov v „diplomatickom“ poli. 

V akademickom roku 2014/2015 
takto UNESCO centrum i Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied UK 
podporili dvanásť študentov na troch 
modelových zasadnutiach. Hneď 
v novembri sa delegácia FSEV UK 
objavila v Ríme na prestížnej verzii 
National Model United Nations Euro-
pe, ktorá je organizovaná americkou 
Národnou asociáciou pre vysoko-
školské konferencie, ktorá v spolu-
práce s mimovládnou organizáciou 
Consules pripravili krásne priestory 
a zaujímavý program pre študentov 
i ich tzv. poradcov. Do Ríma fakult-
né koordinátorky (doc. Lucia Mok-
rá, a Mgr. Kristína Janková) poslali 

ostrieľaných študentov, ktorí už Uni-
verzitu Komenského reprezentovali 
na nejednom „MUNku.“ Michaela 
Dénešová si to vyskúšala v Prahe aj 
s Tomášom Lukačovským, Domini-
ka Filinová k Prahe pridala i Szeged 
a neskôr i Frankfurt a Clarissa doNas-
cimento Tabosa sa zúčastnila NMUN 
v New Yorku. Tento výber sa potvrdil 
ako správny, keď dve vytvorené dele-
gácie priniesli domov dve ceny. Pre 
malé Slovensko a ešte menšiu dele-
gáciu FSEV UK to bol veľký úspech 
a študenti sa právom tešili a koor-
dinátorky mohli byť právom pyšné. 
Miška s Clarissou si vytvorili skvelý 
priestor pre diskusiu s ostatnými de-
legáciami, za čo im bola udelená cena 
Honorable Mention Delegation, ktorú 
môžeme považovať za tretiu kategó-
riu cien udeľovaných celým delegáci-
ám. V tomto prípade platí, čím väčšia 
delegácia, tým väčšia možnosť cenu 
získať. Preto pre delegáciu tvorenú 
z dvoch študentiek to bolo veľmi prí-
jemné prekvapenie. Na druhej strane, 
dvojica Dominika - Tomáš bola oce-
nená pre ich dôkladnú prípravu a tzv. 
pozičné stanovisko v písomnej forme. 
Po akademickom roku 2013/2014, 
kedy sa vyslali študenti na dve MUN 
konferencie (New York a Praha), 
a priniesla sa jedna cena a jedna cena 
útechy (pre Tomáša Lukačovského, 
resp. Dominiku Filinovú), sa v Ríme 
maximum FSEVky hneď prekonalo. 

Čo je to vlastne MUN?

MUN je skratka pre Model Uni-
ted Nations, modelovú študent-
skú konferenciu, ktorí simulujú 
rokovanie v rôznych výboroch 
OSN, najčastejšie to býva Bez-
pečnostná rada, Ekonomicko-
-sociálny výbor, Výbor pre od-
zbrojovanie a medzinárodnú 
bezpečnosť, UNESCO, Právny 
výbor a samozrejme Valné zhro-
maždenie. Niektoré univerzi-
ty, ako organizátori, pridávajú 
i rôzne výbory mimo sféry OSN, 
ako napr. Európsku radu, NATO 
alebo Radu Európy či OBSE. 
MUNká a podobné udalosti 
podporujú individuálny vývin 
študentov, či už po psycholo-
gickej, profesionálnej či sociál-
nej stránke. Samozrejme, nájdu 
sa študenti, ktorí berú účasť na 
týchto podujatiach veľmi vážne 
a nedokážu si predstaviť, že by 
odišli bez cien. Predovšetkým 
študenti z USA sú vedení týmto 
smerom a tak idú proti samot-
ným pravidlám konferencie, kde 
by sa mali študenti riadiť aktu-
álnym stavom medzinárodných 
vzťahov a nasledovať tak pozí-
ciu krajinu, ktorú reprezentujú, 
či sa však nie vždy aj deje. Kaž-
dopádne je to veľká výzva pre 
študentov, presadiť je ohromne 
náročné pre tých, ktorí k tomu 
nie sú vedení počas štúdia, či už 
podnietením diskusie alebo for-
mou prezentácií na seminároch. 
Študenti sú počas konferencie 
delegátmi a tomu by malo zod-
povedať i ich správanie i výzor 
– chlapci by mali byť v oblekoch 
a dievčatá buď v kostýmoch či 
šatách ladených do konzerva-
tívneho business štýlu. Každé 
zasadnutie sa končí záverečnou 
párty, kde sa utužujú nadviazané 
vzťahy a kontakty. 
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Študenti i ja, ako fakultná koordiná-
torka sme si Rím patrične užili i z tej 
turistickej stránky, no čas tam strá-
vený spoločne sme venovali diskusii 
o štúdiu a o budúcnosti týchto per-
spektívnych mladých ľudí. 

Hoci v Ríme uspeli naši seniorskí 
účastníci, na FSEVke sa snažíme pod-
porovať i nové tváre a skryté talenty 
a tak stále hľadáme „talenty“ medzi 
našimi študentmi. Vo februári sme 
vyslali do Prahy už zmiešaný tím štu-
dentov, ktorí sa už MUNka zúčastnili 
– Lucia Lauková a Nikola Nyékiová, 
a newcomerov – Peter Ščasný a Vero-
nika Golianová, ktorí však participo-
vali na iných medzinárodných progra-
moch a debatách organizovaných aj 
samotnou fakultou. Pražská modelová 
konferencia bola síce menšia, no záro-
veň i trošku voľnejšia, čo sa atmosféry 
týka i dodržovania pravidiel. Na tie si 
posvietila Clarissa, ktorá spolupred-
sedala Ľudsko-právny výbor a tak sa 
posunulo z levelu účastník do levelu 
organizátor, čo využije opäť v akade-
mickom roku 2015/2016 v príprave 
prvého Slovak MUNu v Bratislave, 
kde patrí ku kľúčovým organizáto-
rom. Tí svoju úlohu v Prahe splnili. 
Minimálne v porovnaní s predchádza-
júcim rokov bol tento ročník lepšie 

zorganizovaný po logistickej stránke, 
avšak chýbajúca profesionalita občas 
kazila imidž celého zasadnutia. Kaž-
dopádne pre našich študentov to bola 
ďalšia skúsenosť ako sa popasovať so 
strachom a hanblivosťou, a stavať sa 
do pozície lídra. 

S hanblivosťou sa muselo bojovať 
i na treťom MUNku s účasťou FSEV-
ky, v Lotyšskej Rige. Koordinátorky sa 
neustále snažia hľadať najvhodnejšie 
konferencie, ktoré by odrážali profe-
sionálne i akademické nároky najlep-
šej fakulte v ostatných spoločenských 
vedách na Slovensku. Do Rigy sme 
sa opäť vybrali so štyrmi študentmi – 
Viktóriou Čerťanskou, ktorá si pozí-
ciu delegátky v Szegede a Frankfurte, 
Nastaran Motlagh, ktorá sa pravidelne 
zúčastňovala stredoškolských modelo-
vých konferencií a Viviánou Slosiari-
kovou s Adamom Jandom ako totálny-
mi nováčikmi. Organizácia v Lotyšsku 
tiež nebola najlepšia, no i tak najväč-
ším nepriateľom bol samotný čas, kto-
rého bolo na rokovania relatívne málo 
v porovnaní napr. s verziami NMUN. 
Fakt, že sa MUNko konalo cez víkend 
tomu asi len pridalo. Každopádne, 
študenti si konferencii pochvaľovali 
a opäť sa priniesla cena. Nasi, pôvo-
dom z Iránu, očarila celý Právny výbor 

a odniesla si cenu Najlepšej delegátky. 
I keď sa s nami Riga rozlúčila daždi-
vým počasím, mohli sme si odfajknúť 
ďalšiu účasť, ďalšie MUNko a ďalšiu 
cenu. 

Akademický rok 2014/2015 bol teda 
z pohľadu koordinátoriek veľmi 
úspešný a tak dúfajme, že v týchto 
výsledkoch budú naši študenti pokra-
čovať i v ďalšom akademickom roku 
a odvrátiť tak kritiku voči fakultám 
s humanitným a sociálno-vedným 
smerom o tom, aké sú zbytočné a pro-
dukujú len množstvo nezamestnaných 
absolventov. Práve účasť na Model 
United Nations je spôsob, ako vylep-
šiť nielen svoj životopis, ale i komu-
nikáciu či sebaprezentáciu, spôsob 
ako nadviazať kontakty so študentmi 
iných krajín a porovnať či štúdium 
alebo bežný život a tak sa dozvedieť 
viac o svete hneď z prvej ruky. V ne-
poslednom rade je to spôsob, ako sa 
naučiť viac o fungovaní OSN, pra-
vidlách, ktoré Vám nedovolia vyjad-
riť svoj názor kedykoľvek chcete. 
MUN je jednoducho skvelá praktická 
skúsenosť popri väčšinou teoreticky 
orientovanému štúdiu odboru Európ-
ske štúdiá. 

Mgr. Kristína Janková, doktorandka 
FSEV UK

R
om

e M
U

N
: M

ichaela D
énešová, D

om
inika Filinová, Tom

áš Lukačovský, 
C

larissa do N
ascim

ento Tabosa (delegácia za FSEV
 U

K
) 


