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Úvodník

Ľudské práva dnes? Ľudské
práva a bezpečnosť ...
V súčasnosti sú ľudské práva významným „artiklom“ nielen na politickom poli, ale aj v oblasti výskumu
a vzdelávania. Ich pozícia osciluje
a je významne vnútorne ovplyvnená tým, o aký štát ide, aké je štátne
zriadenie, štátny režim či priority
konkrétnej vlády. Z vonkajšieho pohľadu to je medzinárodná, no najmä bezpečnostná situácia. Politika
a právna úprava v oblasti ľudských
práv je významne previazaná a mnohokrát v praxi sa uplatňuje rôznymi
spôsobmi, a to najmä z dôvodu, že
neexistuje jednotný názor či ukotvenie ľudských práv v priestore politík
či spoločenských hodnôt. Vždy to
záleží od toho, kto a v akej oblasti
sa na ľudské práva pozerá, či účel,
kedy majú byť ľudské práva použité
ako odôvodnenie konania, rozhodovania ... V nadväznosti na súčasnú
bezpečnostnú situáciu a nové hrozby (organizovaný obchod s ľuďmi,
ochrana práva na súkromie, terorizmus...) sa ľudské práva samotné dostávajú do nového postavenia.
Ľudské práva sú vo všeobecnosti vnímané ako základná hodnota,

charakteristika moderného, demokratického a pluralitného štátu. Ľudské práva sú predmetom ochrany
medzinárodného práva, predmetom
záujmu medzinárodných inštitúcií
či dokonca podmienkou uznania
štátov podľa súčasných hodnôt medzinárodnej komunity. V mnohých
prípadoch sú podmienkou členstva
v regionálnych či nadnárodných zoskupeniach. Ale ich pretavenie či
zakotvenie je väčšinou len vo forme ústavnej úpravy, vykonávacia
úprava je rôznorodá a vnímanie ľudských práv ako prienikového prvku
chýba. A tak sa ľudské práva nachádzajú v akomsi medzipriestore a ich
uplatňovanie je naozaj široké. Posun
vidno najmä v súčasnosti, agenda
ľudských práv sa dostáva do pozornosti v oblastiach, kde predtým nebola na prioritných priečkach (napr.
otázka účinnosti Charty základných
práv EÚ, otázka pristúpenia EÚ
k Európskemu dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd,
ochrany ľudských práv v ozbrojených konﬂiktoch, práva osobitne
citlivých skupín – práva detí, práva žien, práva osôb so špeciálnymi
potrebami a pod.). Tento posun je
potrebné určite hodnotiť pozitívne,
avšak chýbajúci jednotný prístup či
rôznorodosť aktivít vytvára nové
a nové otázky
a výzvy k postaveniu ľudských
práv dnes.
Ľudské
práva
možno
vnímať
ako
základnú
hodnotu či princíp
moderného demokratického štátu,
na druhej strane
je možné ľudské
práva vnímať aj
ako samostatnú
politiku, ako napríklad v Európskej únii. Tak sú

ľudské práva princíp alebo politika?
Ako vnímame ľudské práva dnes,
ako sa prejavujú vo vybraných štátoch – ako princíp, ktorý má byť
rešpektovaný a reﬂektovaný vo verejných politikách, nielen v právnej
úprave, alebo ako samostatnú medzisektorovú politiku? Sú ľudské
práva cieľ alebo nástroj? Veľmi senzitívne sa vnímajú rozhodnutia politikov či štátnikov, keď odôvodnia
svoje konanie či rozhodnutie práve
potrebou ochrany ľudských práv.
Ale keďže ide o nehmotnú hodnotu, ako identiﬁkovať ľudské práva
v dnešnom priestore – právnom, sociálnom, kultúrnom?
Ľudské práva majú potenciál byť
inštitútom, ktorý vyplní chýbajúcu
medzeru vo vnímaní súčasného moderného štátu, výučbe o ľudských
právach a efektívnom aplikovaní
štátnych politík v súlade s princípom ochrany ľudských práv, ako to
vyžaduje subsidiárny vzťah národných štátov voči medzinárodnému
spoločenstvu. Ale zneužívanie ľudských práv ako „ľudsky senzitívnej“
kategórie pre odôvodnenie neprimeraných zásahov štátnych orgánov,
negatívnych dopadov verejných
politík či zásahov medzinárodného
spoločenstva ako napríklad v ostatnej dobe v rôznych regionálnych
konﬂiktoch je len alibizmom, ktorý nepomáha ani ľuďom, ani ľudským právam. Za pravdu nám dáva
aj reﬂexia OSN pri revízii doktoríny „zodpovednosť chrániť“ úzko
prepojenú s ľudskými právami, či
aktivity medzinárodných watch-dogových organizácií. Nám neostáva
len možnosť sledovať vývoj v tejto
oblasti, môžeme aktívne prispievať
minimálne k diskusii o ľudských
právach, ich postavení v súčasnom
svete, politike a vede. Nedajme si
toto právo slobodne uvažovať, diskutovať, publikovať vziať – máme
na to právo.
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
3

2/2014

HUMAN RIGHTS NEWS

2

Téma čísla

15 rokov od bombardovania
v Kosove. Zmenila otázka
ľudských práv vývoj v oblasti
bezpečnosti?
Kristína Janková – Miroslava
Míčeková
Keď sa spomenie Západný Balkán, ľuďom na Slovensku sa pripomenie skôr
dovolenka v Chorvátsku ako konﬂikt,
ktorý ešte pomerne nedávno sužoval
tento región a ktorý vyústil v roku
1999 do bombardovania, keď Organizácia Severoatlantickej zmluvy prebrala iniciatívu a použila silu na urovnanie
dlhotrvajúceho konﬂiktu v regióne medzi Srbmi a Kosovskými Albáncami.
Bombardovanie sa začalo 24.marca
1999 na povel Javiera Solanu, vtedajšieho generálneho tajomníka NATO,
ktorý sa neskôr stal čelným predstaviteľom Európskej Únie.
Hoci bombardovanie malo trvať len
niekoľko dní, nakoniec dosiahlo trvania 78 dní ktoré ukončilo podpísanie
dohody o stiahnutí juhoslovanských
vojsk z Kosova. Počas bombardovania sa uskutočnilo približne 15 000
náletov, a škody boli odhadované
na 30-100 miliárd dolárov.
Slovenská vláda dala súhlas na prelet bombardérov ponad našu krajinu
a tým vyjadrila svoju podporu tomuto
konaniu, hoci verejná mienka v krajine
tomu nebola naklonená a politické elity boli za to často kritizované.
Tento rok 24. marca sme si pripomenuli už 15 rokov odvtedy, čo lietadlá
Aliancie preleteli aj cez Slovenské
územie a rozbombardovali časť juhovýchodnej Európy. S určitosťou môžeme povedať, že udalosti z roku 1999
na Balkáne značne ovplyvnili medzinárodné prostredie a taktiež vnímanie
rozličných medzinárodných aktérov,
najmä NATO.
Bývalá Juhoslávia sa zmietala v etnických konﬂiktoch už od 80-tych rokov,
keď sa dostala do ekonomickej krízy

a s nárastom nacionalizmu rástla i snaha Chorvátov, Slovincov, Macedóncov,
Bosniakov či Albáncov na autonómiu
a samostatný štát. Postupne sa to podarilo každému a veľká väčšina okolitého sveta ich uznala ako samostatné
republiky. Vyhlásenie nezávislosti pre
Bosniakov bolo však nasledované vojnou v Bosne a masakrom v Srebrenici,
ktorému medzinárodné spoločenstvo
aj napriek jasným indíciám nezabránilo. Vyše 8000 mŕtvych Bosniackych
Moslimov asi nebolo dostatočnou
príučkou a po kulminovaní konﬂiktu
v Kosove sa medzinárodné spoločenstvo nevedelo dohodnúť na vojenskom
zásahu práve z dôvodu ochrany ľudských práv a vyhnutiu ďalšej Srebrenici.
To, čo sa v Kosove odohrávalo predovšetkým počas 90-tych rokov bolo
verejné ponižovanie a diskriminácia
Kosovských Albáncov a trvalé odmietanie práva na sebaurčenie zo strany
Slobodana Miloševiča, ktorý od nástupu na prezidentský post podporoval
a šíril srbský nacionalizmus. Kosovskí Albánci boli následne popravovaní a nútení utiecť z ich domovov. Je
otázne, či má takto vyzerať integrácia
etnických Srbov v Kosovskej oblasti,
ktorá bola v tom čase silne podporovaná vládou. V roku ‘98 sa do konﬂiktu
pridali aj Srbské policajné sily a konﬂikt eskaloval. Kosovská osloboditeľská armáda a armáda Juhoslávie spôsobili nekonečné škody a utrpenie, no
ani vyzvanie OSN a armádne embargo

neprinútilo obe strany s bojmi prestať.
Po marcovej vyhrážke v danom roku
zo strany NATO o použití sily obe
strany mierne ustúpili, no po útokoch
v mestách Račak, Rogovo a Rakovina
sa situácia vyhrotila opäť a NATO svoje varovania zopakovala. V januári ’99
sa vtedajší Generálny tajomník OSN
nechal počuť, že obvykle sa pri použití sily v prípade vojnového nasadenia
vyžaduje súhlas Bezpečnostnej rady,
avšak Rusko a Čína dlhodobo zastávali
negatívny postoj voči takémuto postupu, keďže sa nejedná a medzinárodný
konﬂikt, ale o vnútroštátny. Koﬁ Anan
už vtedy naznačil možnosť intervencie
bez súhlasu OSN. O dva mesiace neskôr sa tak letecké útoky pod vlajkou
Aliancie udiali bez rezolúcie BR, za čo
si vyslúžili istú kritiku, no po vydaní
správy Medzinárodnej nezávislej komisie pre správu o Kosove, bola útokom pridelená oprávnenosť na základe hromadných porušovaní ľudských
práv a prevencii voči genocíde. Útoky
tak boli označené za ilegálne, avšak
legitímne. Vo februári 2008 Kosovská
republika vyhlásila nezávislosť a po
Bruselskej dohode bolo Srbsko donútené de facto uznať novovzniknutý
štát. De jure sa tak však nikdy nestalo,
hoci vzťahy medzi oboma krajinami sa
začínajú zlepšovať. Doteraz Kosovskú
republiku uznalo 107 členských štátov
OSN.
Vyzerá to teda tak, že príbeh o Kosovskej nezávislosti bude mať nakoniec
šťastný koniec, ten však neprekryje
4
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jeho trpkú príchuť. Kosovo sa stalo
precedensom pre utláčanú menšinu
vo väčšom štáte a krajiny s takýmito
početnými menšinami sa obávajú rozsiahlych autonómnych tendencií. Hoci
Baskicko v Španielsku dlhodobo „vystrája“, osamostatnenie na programe
nie, v Taliansku sa zas prebralo Benátsko, predovšetkým kvôli ekonomickej a politickej kríze. Najvýraznejším
problémom je momentálne Škótsko,
ktoré má odsúhlasené referendum na
september tohto roku. Avšak keď si
zoberieme, že ubehlo už šesť rokov
od vyhlásenia Kosovskej nezávislosti,
obavy štátov s početnými menšinami,
akým je napr. aj Slovensko sa nenaplnili. No i napriek tomu tieto krajiny
stále Kosovo neuznali.
Kosovská kríza však zanechala následky v iných oblastiach a tými sú ľudské
práva a ich hromadné porušovanie
a humanitárne intervencie. Letecké
útoky bez odobrenia OSN boli jedným z hlavných hnacích motorov pre
vytvorenie Medzinárodnej komisie pre
intervenciu a štátnu suverenitu, ktorá
mala stanoviť pravidlá vojenskej intervencie pre humanitárne účely. Komisia
však zobrala genocídu a hromadné porušovanie ľudských práv zo širokého
uhla pohľadu a vytvorila koncept zodpovednosti chrániť. Za zrodom tejto
doktríny stál bývalý minister zahraničných vecí Austrálie, Gareth Evans,
ktorý sa dlhodobo venuje konceptu
štátu ako „dobrého medzinárodného
občana“. Pod tento koncept sa hlási aj
R2P (Responsibility to Protect), ktorá vraví, že primárnou úlohou štátu je
chrániť svojich občanov a medzinárodné spoločenstvo musí podniknúť
všetky pomocné kroky pri tejto snahe.
Ak štát nie je schopný alebo ochotný
túto podmienku splniť, medzinárodné
spoločenstvo má dostatočnú legitimitu
aby podniklo všetky kroky pre ochranu týchto občanov i za porušenie normy neintervencie zakotvenej v Charte
OSN.
Doktrína zodpovednosti chrániť nerieši
však len otázku samotného vojnového
nasadenia, ale je spracovaná tak, aby
komplexne pokryla porušovanie ľudských práv a to tromi fázami, ktoré štát

musí nasledovať. Prvou fázou je fáza
prevencie, potom fáza reakcie a nakoniec fáza znovuvybudovania. Spoločne
majú zabrániť zneužívaniu vojenskej
intervencie v prospech štátneho záujmy a ukladajú intervenujúcim štátom
povinnosť znovu postaviť dané krajiny
na nohy. Je teda v ich samotnom záujme nezničiť civilné ciele a celú infraštruktúru. Hoci má tento koncept silnú
normatívnu perspektívu a podporu
predovšetkým Generálneho Sekretára
OSN, stále jej chýba právna sila, ktorá
by umožnila takéto konanie bez účasti
Bezpečnostnej rady OSN. Všeobecne,
R2P nepriniesla nič nové, no skĺbila
všetky debaty a dohady o humanitárnej intervencii a prevencii voči hromadným porušovaniam ľudských práv
do jedného dokumentu s dostačujúcou
morálnou či etickou legitimitou na porušenie štátnej suverenity iného štátu.
Nemôžeme zabúdať na to, že doktrína
R2P priniesla i nový Úrad špeciálneho
poradcu na prevenciu voči genocíde,
ktorý v roku 2012 po Edwardovi Luckovi a Francisovi M. Dengovi prevzal
Adama Dieng zo Senegalu.
Ako už bolo na začiatku spomenuté, rok 1999 a udalosti na Balkáne do
značnej miery ovplyvnili medzinárodnú bezpečnostnú situáciu. Bol to prvý
ozbrojený útok Aliancie proti suverénnemu štátu a prvý útok od Druhej
svetovej vojny, do ktorého sa zapojilo
i Nemecko, ktoré vyše 50 rokov sa bránilo akýmkoľvek vojenským aktivitám
takéhoto druhu. Najdôležitejším faktom avšak naďalej ostáva, že NATO
zaútočilo bez mandátu OSN, čo vytvorilo nielen precedens ale taktiež to
vznieslo množstvo otázok týkajúcich
sa legitimity tohto kroku. Mnohí sú
dodnes presvedčení, že tento krok nebol správny dokonca ilegálny, hodný
odsúdenia.
V súčasnosti môžeme stále pozorovať
nezáujem balkánskych krajín o to, byť
členmi NATO. Na Balkáne je stále citeľná krivda a nedôvera voči NATO.
Ľudia si ešte stále pamätajú dopady
bombardovania, kedy umreli tisíce
ľudí a desiatky tisíc boli zranení. Spojenci omylom zbombardovali aj niektoré objekty, kde sa nachádzali civi-

listi, mosty, komunikácie, nemocnice
a dokonca aj sídlo Čínskej ambasády.
Toto konanie, aj tieto omyly, sa dotkli
státisícov ľudí a sú stále hlboko vryté
do ich pamäte.
Vlna verejného odsúdenia za ignorovanie mandátu OSN poznačilo to aj
vzťahy s Moskvou, ktorá v tej dobe
silno odsúdila útoky na Balkánske krajiny. Zaujímavosťou je, že nedávno použilo Rusko Kosovský precendent ako
ospravedlnenie svojej akcie na Kryme
a jeho následné odtrhnutie.
NATO ako také bolo touto udalosťou
značne poznačené aj v jeho neskorších
aktivitách, kedy už k podobným udalostiam pristupovalo omnoho opatrnejšie. Zapojenie sa NATO do operácie na
Balkáne na druhej strane taktiež preukázala schopnosť Aliancie podniknúť
mnohonárodnú operáciu v komplexných a aj veľmi komplikovaných politických a operačných podmienkach. To
všetko bez toho, aby tomu predchádzali dôkladne nacvičené operačné plány.
Nasadenie implementačných a stabilizačných síl v Bosne a Kosove bolo
podporené nielen krajinami NATO ale
taktiež aj krajinami, ktoré nie sú členmi Aliancie. To položilo základ pre vytvorenie nového trendu politickej a vojenskej spolupráce medzi krajinami
aj mimo článku 5 NATO. Tento trend
sa stal kľúčovým aj pri iných veľkých
operáciách NATO, kde sa už pravidelne objavujú nečlenské krajiny.
Mgr. Kristína Janková, Mgr. Miroslava
Míčeková,
Doktorandky Univerzity Komenského
v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Ústavu európskych
štúdií a medzinárodných vzťahov,
Zdroje:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(05)76306-6/fulltext
http://www.sme.sk/c/4362427/bombardovanie-srbska-stale-rozdeluje.html
http://www.sme.sk/c/7146155/bombardovanie-juhoslavie-zmenilo-medzinarodnu-politiku.html
http://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/slovak/analysis1.html
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Zaostrené na krajinu

Východná Ukraina dnes:
Pokus o pochopenie širokej
verejnosti
doc. Dr. Maksym Yakovlyev
Ani po niekoľkých mesiacoch krízy
na Ukrajine neexistujú žiadne spoľahlivé data hovoriace o podpore či
odpore voči jednotnej Ukrajine. Ba
čo viac, neexistuje žiaden spôsob
ako tieto data získať, pretože neexistuje jasné odpoveď na otázku:
čo títo ľudia vlastne chcú? Chcú,
aby sa z Ukrajiny stala federácia?
Chcú sa odtrhnúť? Chcú sa pripojiť k Rusku? Je to celkom vtipné,
keď sa človek pozrie na všetky tieto
otázky, vyzerajú byť dosť jasné. Ale
skutočná situácia and význam, ktorý
im ľudia dodávajú už taký jasný nie
je. Poďme sa pozrieť bližšie na každú z nich.
Otázka č. 1: Ukrajina ako federácia. Existuje veľa federálnych štátov and určite na tom nie je nič zlé.
Niektoré národy majú silnú federálnu tradíciu a môžeme predpokladať,
že pre Ukrajinu ako štát s rôznou
regionálnou históriou, dedičstvom
and tradíciami je to najlepšia forma
štátu. Avšak keď zablúdime na fóra
a sociálne siete, na ktorých východní Ukrajinci diskutujú o tejto možnosti, boli by sme veľmi prekvapení. Nielen my, ako široká verejnosť,
ale aj akademici by to brali ako výzvu zistiť, čo majú ľudia vlastne na
mysli keď hovoria „chceme sa federalizovať od Ukrajiny“ alebo „podporujeme federalizáciu Doneckej
oblasti“. V prvom prípade je veľmi
ťažké zistiť čo vlastne znamená výraz „federalizovať sa od“ and v druhom prípade, federalizácia Donecku
sa viaže skôr k federálnej štruktúre
vo vnútri oblasti ako v rozsahu celej
krajiny.
V prípade druhej otázky – nezávislej republiky – nie je jasné, prečo
chcú obyvatelia nezávislý štát. hlav-

ný argument je priamočiary – nechceme aby nám junta, ako Ruské
médiá nazývajú Ukrajinskú vládu,
hovorila, čo máme robiť. Deklarácia nezávislosti je pre týchto ľudí
jedinečným spôsobom ako poslať
jasnú správu do hlavného mesta,
že neuznávajú novú vládu. Nebolo
by to tak tiež v prípade hocktorého
územia hocktorého európskeho štátu, ktorý vyhlásil nezávislosť a ktorého nová vláda sa skladá z politikov, ktoré to územie nemá v láske?
Lebo ak áno, v tom prípade by bolo
mnoho európskych krajín, ktoré by
sa rozpadli.
Druhý problém týkajúci sa otázky
nezávislosti je úzko spojený s možným pripojením východnej Ukrajiny
k Rusku – to je tretia otázka z nášho zoznamu. Plagáty sa rozšírili po
celej východnej časti krajiny a na
internete ich rozširovali ozbrojenci,
ktorí okupovali budovy v Donecku a Luhansku vysvetľujúc dôvody
pre referendum, ktoré boli vo forme
otázok a odpovedí. Tieto letáky vysvetľujú, že referendum je dôležité pre zaistenie právnych základov
vyhlásenia nezávislosti „Doneckej
ľudovej republiky“. Jedna z otázok je „Môže nám Rusko pomôcť?“
odpoveď: „áno, Rusko nám dovolí
pripojiť sa iba v prípade, že budeme
nezávislí“. Jednoducho vzaté: referendum je potrebné pre vyhlásenie
nezávislosti a tá je zas potrebná pre
neskoršie pripojenie k Rusku. Takto
vysvetľovali význam referenda tí,
ktorí chcú pripojenie tak skoro ako
je možné. Pomoc Ruska je chápaná
v zmysle pripojenia sa k nemu.
Vráťme sa teraz späť k pôvodnému
tvrdeniu: je nemožné získať spoľahlivé dáta o tom, čo Východní Ukrajinci vlastne chcú. Prečo? Pretože
to nie je o otázke, ktorú sa pýtate
ale o tom, ako ju ľudia chápu. Ak
opýtaní nevedia presnú deﬁníciu
termínu „federalizácia“ alebo ak nie
sú informovaní o nezávislosti, ktorá

je jediným krokom k pripojeniu sa
k Rusku, nemá veľký význam sa ich
pýtať, či sa chcú pripojiť alebo nie.
V skutočnosti význam mnohých
konceptov, o ktorých sa diskutuje
a ktoré sú medializované, hlavne
v Ruských médiách, ostávajú širokej verejnosti nejasné. Vynikajúcim
príkladom je koncept legitímnej
sily. Ruské médiá sa neustále vyjadrujú o novej Ukrajinskej vláde
po zvrhnutí Janukovičovho režimu
ako nelegitímnej. Toto slovo často
používali a stále používajú novinári
a hovorcovia v televízii a preto sa
to premietlo i do bežných debát „pri
pive“. Problém ale je, že tento pojem ostáva i naďalej nevysvetlený.
Tento pojem zmutoval z pôvodného ruského slova legitimny do jeho
vtipnejšej verzie legetivny pretože
takto to slovo znelo v ušiach širokej
verejnosti, keď počuli tento neznámy pojem. Môžete naraziť na tvrdenie, že vláda v Kyjeve nie je legetivna namiesto legitímnej toľko krát,
až si začnete myslieť , že toto slovo
reálne existuje. Diskutujúci ho používajú v pohŕdavom slova zmysle,
spoločne so prívlastkami ako fašistický alebo nacistický pre pomenovanie novej vlády. Práve kvôli tomu,
že ľudia ho nevedia poriadne ani
vysloviť môžeme silno pochybovať
o tom, že vedia, čo znamená.
Federalizácia, podobne ako legetivny je jasným znakom toho, že
obyvatelia Ukrajiny sú pod silným
tlakom mediálnej propagandy. Vytrhnú slová a pojmy zo správ a zahrnú do svojej každodennej polemiky
o novej vláde. Teraz by bolo logické
si položiť otázku, prečo to vlastne
robia? Ako je možné, že ľudia sa
chcú federalizovať od Ukrajiny nezávislosťou a pristúpením k Rusku
- a k tomu to chcú všetko naraz?
Keďže je to všetko veľmi mätúce,
evidentným záverom by bolo, že
oni v skutočnosti vôbec nechápu
čo chcú. Je tu však jasná odpoveď
na túto otázku, pretože my vieme,
6

2/2014

HUMAN RIGHTS NEWS

čo ľudia chcú: chcú byť v bezpečí
and boja sa, že dnešná Ukrajina je
veľká hrozba. Zapnite si totiž ruské
televízie, prečítajte si ruské noviny
a čoskoro sa začnete báť i vy. Spomenuli by ste si na všetky tie hrôzy
Druhej svetovej vojny a tie strašné
veci, čo fašisti a kolaboranti spravili
„Sovietom“. Už nikdy nebudete pochybovať, že to, čo sa stalo pred 70
rokmi je v dnešný deň až neuveriteľne relevantné a pravdivé , tak ako
nikdy pred tým za predpokladom, že
pravicový radikáli, ktorí sú pri moci
v Kyjeve sú ako tí fašisti, ktorí by
nikdy neváhali zopakovať to, čo vykonali ich „predkovia“. Prečítali by
ste si príbehy o aktivistoch Mejdanu
bodajúcich do živých ľudí pre ich
orgány aby ich predali na čiernom
trhu. Niekoľko krát za deň by ste
boli varovaní, že „Pravý sektor“ je
na ceste do vášho domu aby a vašu
rodinu zabili tým najkrutejším spôsobom aký poznáte len preto, lebo
hovoríte po rusky. Tento „Pravý
sektor“ predstavuje vlastne to „desivé“ čo inak nájdete iba v hororových Hollywoodskych ﬁlmoch – to,
čo nikto nikdy nevidel, ale každý
sa toho bojí. To pravdepodobne napadlo poštu neďaleko Slovyanska
v skoro nedeľné ráno veľkonočnej
nedele a postrieľalo „neozbrojených
domácich“, ktorí sa tam len tak vyskytli aby „kontrolovali budovu“
a keď auto útočníkov zhorelo do
tla, tak sa tam našli „guľky NATO“,
muníciu z II SV, a samozrejme symboly „Pravého sektora“ spolu s vizitkou lídra organizácie – samotného
Jaroša. A ak by ste žili na východnej
Ukrajine, tiež by ste možno verili,
že všetky tie nezmysly, publikované pravdepodobne ruským kanálom
Russian LifeNews (vygooglite si
správu BBC), sú pravdivé. A tiež
by ste sa báli fašistov, pravicových
radikálov, neonacistov, ktorí spoločne vytvárajú juntu v Kyjeve a ktorí
sa jednostranne považujú za Ukrajinskú vládu. Tiež by ste nenávideli
USA a EÚ, ktorí sú slepí a nevidia
aká nebezpečná ta junta je a tiež by
ste boli na nich nahnevaní, lebo to
vidia a i tak ju podporujú ako skutočnú vládu. Tiež by ste dúfali, že

prídu Rusi a ochránia vás. Chceli by
ste hlasovať v referende za možnosť
„federalizovať sa od Ukrajiny“ alebo federalizovať vašu oblasť alebo
sa pripojiť k Rusku, vlastne je to
jedno. V skutočnosti na tom vôbec
nezáleží, pretože jediné, po čom by
ste túžili je bezpečie pre vás a vašu
rodinu. V tom momente by ste spravili čokoľvek len preto, lebo máte
strach. Pravdou ale je, že toho, čoho
sa najviac desíme, je to, čo nepoznáme. Je to ešte horšie, pokiaľ to
ani neexistuje. Ako vysvetlíte malému dieťaťu, že pod posteľou nie
je žiadne strašidlo? Asi by ste mu
to chceli pravdepodobne ukázať, že
tam v skutočnosti nič nie je. Avšak
ono sa nemusí chcieť pozrieť, pretože dlhodobo počúvalo, že strašidlá
existujú a chcú ho zabiť. Zmätené
a vystrašené sa snaží chrániť pred
neexistujúcim strašidlom akýmikoľvek možnými prostriedkami.
Východná Ukrajina sa správa presne ako také malé dieťa, snaží sa len
ochrániť seba samú...
doc. Dr. Maksym Yakovlyev
hosťujúci vedec na Ústave európskych
štúdií
a
medzinárodných vzťahov, FSEV UK;
Národná Kyjevská Univerzita – Mohylská akadémia v Kyjeve, Katedra
politických vied

“Inštrumentálne vyžívanie
ľudských práv”
Matej Navrátil
Vďaka vývoju v posledných dvoch
mesiacoch roku 2013 je Ukrajina
pod stále väčším medzinárodným
drobnohľadom. V novembri 2013
počas summitu vo Vilne sa predpokladalo že prezident Janukovyč podpíše Asociačnú dohodu (AA) medzi
Ukrajinou a EU. Adopcia tejto legislatívy by viedla k implementácii
rady zákonov, ktoré by potom eventuálne mali viesť k približovaniu sa
Ukrajinskej legislatívy k Európskym
naradeniam, normám a procedúram.
Čo začalo ako protest proti jednomyseľnému zamietnutiu podpísania AA

má svoje neočakávané dôsledky dokonca ja po summite. Teritoriálna integrita krajiny bola narušená Ruskou
anexiou Krymu a podrývanie Ukrajinského štátu pokračovalo. Nanešťastie ochrana ľudských práv,
presnejšie ochrana Ruskej menšiny na Ukrajine slúžila Moskve ako
nástroj na legitimizáciu svojich
pokusov o obnovenie Ruskej sféry
vplyvu.
Univerzálne hodnoty ako liberalizmus, ľudské práva alebo parlamentná demokracia sú, podľa jedného y
Putinových poradcov, Alexandra Dugina, spôsob akým Západ kolonizuje
iných. Putin sa naučil ako hovoriť
Západným jazykom a popritom si zabezpečil svoje imperiálne vízie prostredníctvom podkopávania štátnej
suverenity Ukrajiny.
Putinovo strategické využívanie inštitúcii ako je medzinárodné právo
napomáha k ospravedlneniu jeho koloniálnych zámerov cez prizmu Západného jazyka. Inými slovami, používa inštitút ochrany ľudských práv
tak že to ma destabilizujúci efekt na
princíp zakorenený v medzinárodnom práve – o teritoriálnej integrite
a neporušiteľnosti hraníc iného štátu.
Putin sa očividne naučil ako zneužívať Západne diskurzívne praktiky
a preto útočiť na jeho argumentáciu
je stále ťažšie.
Monštróznosťou toho celého je fakt
že na ospravedlnenie Putinových
cieľov slúžia jednoduchý ľudia a ich
slobody. Očividne vstupujeme do éry
keď jazyk vo všeobecnosti a hlavne
diskurzívne praktiky sú zjavne viac
afektívne ako použitie tvrdej moci.
Vojna ktorú Putin vedie so Západom
nemá vojenský alebo ekonomický
charakter ale skôr ideologický, kde
ako ospravedlnenie svojich krokov
sú použité univerzálne slobody a práva každého jedného z nás.
Mgr. Matej Navrátil
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov, PhD
kandidát
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Knižné recenzie

Reus-Smith, Christian. 2013.
Individual Rights and Making
of International System. Cambridge University Press.

Ackerly, Brooke A. – Stern,
Maria – True, Jacqui. 2006.
Feminist Methodologies for
International Relations. CamVäčšina odborníkov spája vývoj ľud- bridge University Press.
ských práv s dianím po Druhej svetovej
vojne, resp. s koncom Studenej vojny.
Reus-Smith prináša nový pohľad na
vec, keď pozoruje otázku ľudských
práv v piatich vlnách vytvárania medzinárodného systému, každej z nich
venujúcej sa rozpadu nejakého impérie, ktoré sú jednou z hlavných príčin
presadzovania ľudských práv, ako
napr. Vestfálsky mier, nezávislosť krajín Latinskej Ameriky, dekolonizácia
po roku 1945, mobilizácia ideí o právach jedinca, ktoré spochybňovali pozíciu impérií a nakoniec obdobie, kedy
sa podobné impériá rozpadávali práve
kvôli neakceptovaniu týchto práv a následných protestov ľudí. Kniha, ktorá
vyhrala cenu Susan Strange o najlpešiu
knihu udeľovanú Asociácou britských
medzinárpodných šúdiív ponúka nový
pohľad tak ako na teoretickú, ako aj
príkladovú stránku vývoja ľuských
práv a zároveň vytváranie dnešného
systému medzinárodných vzťahov.
Avšak treba pripomenúť, že sa vôbec
nevenuje obdobiu po Studenej vojne,
ktorá najviac ovplynila evolúciu ľudských práv.
Kristína Janková

Inovatívne a efektívne prístupy k skúmaniu javov ako bezpečnosť, medzinárodné organizácie a inštitúcie, práca
a starostlivosť či kolektívna identita
sú nekončiacim predmetom akademických diskusií. K debate o „iných“
a zároveň legitímnych formách skúmania v oblasti medzinárodných
vzťahov prispieva aj knižka Feminist
Methodologies for International Relations, ktorá ponúka vhľad do femi-

nistických metodológií. Ukotvuje feministické prístupy k medzinárodným
vzťahom v postpozitivistickej teoretickej paradigme, predstavuje ich rozmanitosť a možnosti využitia v konkrétnych oblastiach skúmania. Ponúka
tak nielen teoretické uchopenie feministických metodológií medzinárodných vzťahov, proces ich etablovania
sa v tejto akademickej disciplíne, ale
aj ich využitie na príkladoch skúmania inštitúcií hegemónnej maskulinity
(napr. armády), individuálnej a kolektívnej bezpečnosti (národné diskurzy
o bezpečnosti) či marginalizovaných
skupín.
Zuzana Maďarová
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Aktuality z oblasti ľudských práv

Obhajoba prvej
doktorandky v činnosti
UNESCO
27. júna 2014 Mgr. Michaela Chládeková, úspešne obhájila doktorandskú prácu na tému: Ľudskoprávna dimenzia ako priorita
zahraničnej politiky Európskej
únie. Radi by sme Vás oboznámili
o obsahu jej práce, v krátkosti uvedené podľa abstraktu práce:
“Témou predkladanej práce je
právna zodpovednosť EÚ za porušenie ľudsko-právnych záväzkov
v oblasti zahraničnej politiky EÚ
vyplývajúcich z primárneho práva
EÚ a čiastočne i všeobecných medzinárodných princípov. Vychádzame z teórie moderného konštitucionalizmu, na základe ktorých EÚ je
právne spoločenstvo, ktoré zakotveným hodnoty ľudských práv ako
princípu vzákladných dokumentoch prijíma záväzok zabezpečiť
ich rešpektovanie svojimi inštitúciami a zmocnencami. Lisabonská zmluva priniesla zmeny, ktoré
z hľadiska konštitucionalizmu spochybňujú úplné oslobodenie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky od požiadavky rešpektovať
ústavné právo EÚ, najmä pokiaľ
ide o ochranu ľudských práv. Autori i ľudsko-právne organizácie
volajú po hlbšom výskume v otázke
doladenia ľudsko-právnej zodpovednosti. Zaujíma nás úloha materiálnych ústavnoprávnych kontrolných zásad a inštitucionálnych
mechanizmov pri vyvodzovaní zodpovednosti výkonnej moci (v našom prípade tie orgány a zmocnencov EÚ, ktorí konajú vrámci SZBP)
rešpektujúc osobitosti zahraničnej
politiky. Predpokladáme, že naplnenie zodpovednosti EÚ za ľudsko-právne záväzky, ateda posilnenie
ľudsko-právnej dimenzie ako politiky apriority zahraničnej politiky EÚ, vyžaduje zodpovednostný
mechanizmus, ktorý spĺňa štyri

podmienky – prospektívnu zodpovednosť (právomoc EÚ v oblasti
ľudských práv), retrospektívnu zodpovednosť (vyplývajúcu z realizácie
iných právomocí),
možnosť vyvodenia externej zodpovednosti cestou
žalovateľnosti
na súdnom orgáne a vynútiteľnosť rozhodnutia
o porušení ľudsko- právneho záväzku. Ústrednou
výskumnou otázkou prácesa pýtame, aký je vplyv posilnenia súdnej
kontroly v oblasti zahraničnej politiky EÚ, konkrétnejšie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
V úvodnej kapitole uvádzame stručný kontext vývoja ľudsko- právnej
dimenzie vo vnútornej i vonkajšej
sfére činnosti Európskej únie, ktorý
slúži na identifikáciu jednotlivých
etáp prenikania a posilňovania
hodnoty ľudských práv ako princípu zahraničnej činnosti, jej transformácie na prioritu a samostatnú
politiku. Následne sa v práci zaoberáme teoretickým rámcom, ktorý
nasleduje naplnenie štvorbodového zodpovednostného kontrolného
zoznamu na dvoch jednotkách analýzy, ktorými sú Európsky súd pre
ľudské práva sohľadom na záväzok
EÚ pristúpiť k Európskemu dohovoru o ľudských právach, a Súdny
dvor Európskej únie ako nezávislá
nadnárodná inštitúcia chrániaca
záujmy EÚ. Pomocou ich následnej
komparácie a vyhodnotenia naplnenia jednotlivých požiadaviek na
vyvodenie ľudsko-právnej zodpovednosti, sme hľadali odpoveď na
výskumnú otázku a spôsob overenia hypotézy. Na základe našich

zistení konštatujeme, že externá
aj interná súdna kontrola predstavuje zhľadiska prehlbovania ľudsko-právnej politiky a potvrdenia
deklarovanej prioritizácie prínos,
ale súčasný stav problematiky vykazuje aj nedostatky na jednotlivých stupňoch zodpovednostného
kontrolného zoznamu - považujeme za nutné, aby EÚ bez zbytočného odkladu ratifikovala Dohodu
o pristúpení k EDĽP, aby členské
štátty netrvali na úplnom vylúčení
SZBP z rozhodovacej právomoci SD
EÚ a sám SD EÚ uvoľnil svoje požiadavky na aktívnu legitimáciu neprivilegovaných. De constitutione
ferenda navrhujeme udelenie špeciálnej funkčnej právomoci SD EÚ.”
Srdečne blahoželáme Michaele,
ktorá bola prvou doktorandskou
študentou na UNESCO centre pre
výchovu k ľudským právam a ktorá
splnila podmienky doktorandského
programu Európske štúdiá a politiky akreditovanom na Univerzite
Komenského v Bratislave, Fakulte
sociálnych a ekonomických vied,
Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahoch a získala titul
PhD.!
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Správy z podujatí

Celoštátne kolo Olympiády
ľudských práv
Správa z podujatia
V dňoch 26.–28. marca 2014 sa
v Modre – Harmónii uskutočnilo
Celoštátne kolo 16. ročníka Olympiády ľudských práv (OĽP). Záštitu
nad prestížnym podujatím, ktorého
primárnym cieľom je posilňovať
ľudskoprávne vedomie stredoškolskej mládeže, prevzal - podobne ako
v minulom školskom roku - Dušan
Čaplovič, minister školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky. Funkciu odborného garanta plnila Celoštátna komisia (CK)
OĽP v spolupráci s UNESCO centrom pre výchovu k ľudským právam na Univerzite Komenského
v Bratislave. Podporu 16. ročníku
OĽP s nosnou témou „Ľudské práva na Slovensku po dvadsiatich
rokoch – odkiaľ a kam?“ poskytlo
hneď niekoľko prestížnych inštitúcií z oblasti ochrany ľudských práv.
Po úspešnom absolvovaní školských
a krajských kôl OĽP sa spomedzi
takmer 4500 zapojených študentiek
a študentov stredných škôl z celého
Slovenska vyselektovalo 62 najlepších. Práve oni dostali šancu prezentovať svoje vedomosti a postoje na
unikátnom trojdňovom podujatí.
Deň prvý

týkali konkrétnych, prevažne aktuálnych ľudskoprávnych problémov.
Súťažiace a súťažiaci riešili napríklad otázku, s kým by malo ostať
dieťa po rozvode rodičov, analyzovali ekologický spor občanov s investorom, ale aj to, akú úlohu zohrala ombudsmanka v medializovanom
prípade z Moldavy nad Bodvou. Po
stručnej vlastnej analýze problému
bolo ich úlohou reagovať na otázky
a pripomienky poroty.
Po skončení riešenia modelových
situácií nasledovala večera a po nej
prednáška a rozprava v réžii Kálmána Petőcza, predsedu Helsinského
výboru pre ľudské práva na Slovensku, ktorá súvisela s nosnou témou
podujatia. Jej nosným motívom bolo
zdôraznenie potreby univerzálnosti
ľudských práv a princípu občianskej
rovnosti. Úvodný príspevok vyvolal
medzi zúčastnenými intenzívnu debatu o ochrane ľudských práv u nás
i vo svete.
Deň druhý
Spolu s druhým dňom sa začala
druhá fáza súťaže, pozostávajúca
z obhajoby esejí, ktorých napísanie bolo nutnou podmienkou účasti
na Celoštátnom kole. V tomto roku
mali súťažiaci na výber zo štyroch
tém, týkajúcich sa prejavov nená-

visti v súčasnosti, ľudskoprávneho
aspektu volieb do Európskeho parlamentu, posilňovania demokracie
prostredníctvom vzdelávania a práv
detí na Slovensku. Súčet bodov, ktoré jednotliví súťažiaci v oboch fázach súťaže získali, bol rozhodujúci
pri zostavovaní konečného poradia
v jednotlivých skupinách.
Pred zverejnením výsledkov prvých
dvoch kôl sa uskutočnili už tradičné paralelné workshopy. Tento rok
ich zorganizovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (pod názvom OSN a ľudské práva), Informačná kancelária
Európskeho parlamentu na Slovensku (Európsky parlament a ľudské
práva), IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže (Hýb sa! Zmeň život a svet k lepšiemu. Pre seba. Pre
iných.) a ALUMNI klub Olympiády
ľudských práv (Ľudské práva na
Slovensku – právo alebo politika?)
Najviac súťažiacich sa rozhodlo pre
prvý menovaný workshop, ktorého
súčasťou bolo simulované zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva.
Účastníčky a účastníci kládli ako
delegáti členských štátov otázky
druhej polovici skupiny, v ktorej
bol každý členom vlády SR zodpovedným za konkrétne ministerstvo.
V rámci posledného menovaného
mali účastníčky a účastníci možnosť

Po úvodnom príhovore, ktorý predniesla Dagmar Horná, predsedníčka
CK OĽP, a videopozdrave od Janosa
Tisovszkého, riaditeľa Informačnej
služby OSN Viedeň, nasledovalo
rozdelenie súťažiacich medzi štyri štvorčlenné poroty. Každá z nich
mala v nadchádzajúcich dvoch
dňoch náročnú úlohu – vybrať z každej skupiny trojicu stredoškoláčok
alebo stredoškolákov, ktorí postúpia
do absolútneho ﬁnále v posledný
deň. Výber ﬁnálovej dvanástky prebiehal dvojfázovo. V prvej fáze boli
súťažiacim na základe žrebu pridelené modelové situácie, ktoré sa
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diskutovať o slobode prejavu, práve katolíckej cirkvi či braneckých
skupinách pôsobiacich na Slovensku – vo všetkých týchto témach
s dôrazom na ľudskoprávnu dimenziu v nich obsiahnutú. Cieľom aktivít, ktoré boli pre súťažiacich, ale
aj ich pedagogický sprievod a hostí v rámci workshopov pripravené, bolo pozdvihnúť právne a spoločenské vedomie zúčastnených
a v neposlednom rade odbúrať stres,
s ktorým sa v priebehu Olympiády
zaiste museli vyrovnávať. Vrcholom
druhého dňa bol slávnostný večer za
účasti vzácnych hostí, vrátane J. E.
Theodora Sedgwicka, veľvyslanca
USA na Slovensku, ktorý študentkám a študentom z radov súťažiacich a bývalých účastníkov ponúkol
tri miesta na slávnostnej recepcii,
spojenej s udeľovaním ocenení
Veľvyslanectva USA za intenzívnu
ochranu ľudských práv Human Rights Defender Award a International Woman of Courage Award.
Krátko po večeri boli vyhlásené
prvé výsledky; poroty zložené z odborníčok a odborníkov na ľudské
práva na základe vedomostí, ale aj
argumentačných schopností preukázaných počas dvoch dní, vybrali
štyri študentky a ôsmich študentov,
ktorí postúpili do veľkého ﬁnále.
Deň tretí
Hlavným bodom programu tretieho
dňa bola prezentácia názorov dvanástky ﬁnalistiek a ﬁnalistov na aktuálne ľudskoprávne problémy pred
početným auditóriom. Všetci sa
museli popasovať s jedným z dvanástich zadaní, ktoré si vyžrebovali. Súbor téz obsiahnutých v zadaniach neobišiel otázky aplikácie
základných ľudských práv v prípade
LGBTI osôb, integrácie cudzincov,
fyzických trestov pre deti, rodovej
rovnosti či kontroverzného krymského referenda. To však nebolo
všetko; pred obedom prítomných
čakala hodinová diskusia s poslankyňami a poslancom Európskeho
parlamentu, kde mohli konfrontovať
časť slovenskej reprezentácie v tejto
inštitúcii so svojimi otázkami a ko-

mentármi, napríklad na témy postoja
Európskej únie a ich osobne k dianiu
na Ukrajine, spravodajských služieb
a ich regulácie vo svetle nedávnych
prípadov alebo nadchádzajúcich
májových volieb do Európskeho
parlamentu.
Po rozlúčkovom obede nasledovalo
vyhodnotenie súťažnej časti podujatia a udelenie ocenení, z ktorého
vyplynulo, že s ﬁnálovým zadaním
sa najlepšie vyrovnal Ivar Smaho,
študent Gymnázia Metodova v Bratislave, ktorý sa podľa jeho vlastných slov dostal k OĽP náhodou, no
jej myšlienka ho okamžite nadchla.
„Na CK OĽP ma najviac zaujali hostia, s ktorými sa dalo diskutovať na
rôzne zaujímavé, v mnohých prípadoch tabuizované a citlivé témy,
ale aj zameranie súťažných úloh
na aktuálne problémy a možnosť
otvorene prejaviť svoje názory,“
vyjadril sa študent. „Pozitívne hodnotím aj fakt, že z nastupujúcej generácie sa vytráca bigotný konzervativizmus, nenávisť k menšinám
a zraniteľným skupinám, sympatie
k nedemokratickým režimom, euroskepticizmus, a tiež libertarianizmus, ktorý bol donedávna neohrozeným mainstreamom. Verím,
že keď naša generácia získa reálnu
politickú silu, urobí všetko pre to,
aby bola naša spoločnosť solidárnejšia, tolerantnejšia, viac poznala ľudské práva a dodržiavala ich
v reálnom živote, a podporovala
multikulturalizmus a spoločnosť,
v ktorej každý má šancu žiť dôstojný život s naplnením svojich zák-

ladných potrieb“ dodal. Čo by Ivar
odporučil študentkám a študentom,
ktorí sa chcú Olympiády zúčastniť
v nasledujúcich rokoch? „Je to jednoduché. Nech sa zaujímajú o témy
týkajúce sa ľudských práv, vnímajú
spoločenské a politické dianie, nájdu si oblasť, ktorou sa budú podrobnejšie zaoberať a možno budú
mať šťastie ako ja.“
Zvyšné dve medailové pozície obsadili Anton Gromóczki z Gymnázia
Poštová v Košiciach a Karin Vrtíková z Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne. Súčasťou
slávnostného vyhlásenia výsledkov
bolo aj udeľovanie ocenení pre autorky a autorov najlepších esejí.
Oveľa dôležitejšie než vecné ceny
však bolo, že každý zo 62 súťažiacich preukázal rozsiahle vedomosti
a schopnosti vnímať a zapájať sa do
ľudskoprávneho diskurzu na kľúčové domáce, európske aj celosvetové
témy. Koniec koncov, práve to je
hlavným posolstvom tejto súťaže.
Ostáva len dodať to, čo zúčastnené a zúčastnení svorne konštatovali v závere podujatia: tešíme sa na
ďalší ročník. Podčiarkli tým mimoriadny úspech a fantastickú prácu
organizačného tímu, za ktorú by
som sa chcel jeho členkám a členom v mene všetkých súťažiacich,
pedagógov a hostí, osobitne členiek
a členov ALUMNI klubu OĽP, poďakovať. Vidíme sa o rok!
Jakub Gábor
ALUMNI klub OĽP
alumniolp@gmail.com
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Konferencie - podujatia - festivaly - štúdiá

„Marie Sklodowska-Curie Fellowship“

„Fellowship Program
for International Scholars“
Centrum pre aplikované štúdiá Soﬁa
vyhlasuje výzvy na prijímanie prihlášok
pre akademický rok 2015/2016 na trvalé štipendium pre základný výskum v oblasti humanitných a spoločenských vied;
Soﬁa, Bulharsko (Termín: 1. október
2014); http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1691.html

„4th Global
Conference on Genocide“

Marie Sklodowska-Curie štipendijný
program zverejňuje výzvu na grant, ktorá
pokryje dvojročný plat a náhradu za mobilitu,
výskumné náklady a lump-sum náklady hostiteľskej inštitúcie. Individuálne žiadosti uchádzačov na ﬁnancovanie spolu s výskumným plánom
na hostiteľskej inštitúcie pre akademický rok
2014-2015; Loughborough University, UK
(Termín: 11. september 2014); http://
www.lboro.ac.uk/research/challenges/communication-culture-citizenship/

„2015 International
Conference
of Europeanists“
Výbor pre európske štúdiá vyhlasuje
výzvu na 22-ú medzinárodnú konferenciu pre europeanistov; Paríž; Francúzsko, ktorá sa uskutoční 8.- 10. júla 2014
(Termín pre abstrakt: 10. október
2014); http://councilforeuropeanstudies.org/conferences/2015-ces-conference

Medzinárodná sieť výskumníkov
v oblasti genocídy vyzýva na prijímanie článkov, panelov, diskusných stolov
alebo iných aspektov genocídy a trám, pre
účely konferencie, ktorá sa uskutoční na
Johannesburg University, Južná Afrika;
4.-7. december 2014 (Termín pre abstrakt: 31. júl 2014); http://inogsconference2014.org/
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