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Anotace 

Cílem práce je odpovědět na otázku, proč Lucembursko přispívá na oficiální 

rozvojovou pomoc (ODA) více, nežli je doporučeno, respektive proč navyšuje svoji oficiální 

rozvojovou pomoc na 1 % HND. Práce vychází z hypotézy, že se Lucembursko, malý stát, 

snaží o zvýšení svého statusu skrze zahraniční rozvojovou spolupráci a postupným 

navyšováním oficiální rozvojové pomoci. Dosažením 0,7 % HND na oficiální rozvojovou 

pomoc se Lucembursko zařadilo mezi další čtyři státy, Norsko, Švédsko, Dánsko a Nizozemí, 

které tuto hranici již splnily. Přičemž tato skupina pěti států je jediná, která dokázala svoji 

oficiální rozvojovou pomoc navýšit až na 1 % HND a je považováná za nejštědřejší dárce. 

Lucembursko od roku 2009 v průměru dosahuje 1 % HND oficiální rozvojové pomoci, 

přičemž se v posledních letech dostalo na první příčku a je tak nejštědřejším státem. 

Lucembursko dosáhlo 0,7 % HND oficiální rozvojové pomoci poprvé v roce 2000. V roce 

2009 pak dosáhlo poprvé 1 % HND. Časové vymezení výzkumu je ohraničeno těmito roky 

2000–2009. Výzkumným rámce práce jsou koncept malého státu a koncept statusu. 

Používanými pojmy jsou zahraniční rozvojová spolupráce a oficiální rozvojová pomoc. 

Přičemž práce pro výzkum aplikuje obsahovou analýzu oficiálních dokumentů ministerstva 

zahraničních věcí a dokumentů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.  

 

 

Annotation 

The aim of this Master’s thesis is to answer the question why Luxembourg contributes 

more to official development assistance (ODA) than recommended, why it increases its 

official development assistance to 1% of GNI. The work is based on the hypothesis that 

Luxembourg, a small state, is trying to increase its status through foreign development 

cooperation and through its gradual increase in official development assistance. By reaching 

0.7% of GNI, Luxembourg is among the other four countries, Norway, Sweden, Denmark and 

the Netherlands, which have already met this threshold. This group of five countries is the 

only one that has managed to increase its official development assistance to 1% of GNI and is 

considered the most generous donor. Luxembourg has averaged 1% of GNI since 2009, 

reaching number one in recent years, making it the most generous country. Luxembourg 

achieved 0.7% of GNI for the first time in 2000. In 2009, it reached 1% of GNI for the first 

time. The timing of the research is limited to these years 2000-2009. The research frameworks 

of the work are the concept of a small state and the concept of status. The terms used are 



 

 

  

foreign development cooperation and official development assistance. The research work 

applies the content analysis of official documents of the Ministry of Foreign Affairs and 

documents of the Organization for Economic Cooperation and Development. 
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Seznam zkratek 

 

OECD     Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

DAC     Výbor pro rozvojovou spolupráci OECD 

ODA Oficiální rozvojová pomoc (Official Development 

Assistance) 

OSN     Organizace spojených národů 

EU     Evropská unie 

NGOs     Nevládní organizace 

CVS     Politická strana Parti chrétien social 

DP     Politická strana Parti démocratique 

LSAP     Politická strana Parti ouvrier-socialiste 

UNDP     Rozvojový program OSN 

UNFPA     Populační fond OSN 

UNICEF    Dětský fond OSN 

ECOSOC    Hospodářská a sociální rada OSN 

G-07     Skupina států plnící 0,7 % HND ODA 
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1. Úvod 

Na posledním aktualizovaném seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci Výboru 

pro rozvojovou spolupráci (DAC) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

se v roce 20182019 nacházelo 141 států světa rozdělených do čtyř kategorií. První kategorie 

sčítala čtyřicet devět nejméně rozvinutých států světa, druhá kategorie s názvem „ostatní 

země s nízkými příjmy“ sčítala dvě země, kategorie „země a teritoria s nižšími středními 

příjmy“ sčítala třicet pět států a poslední kategorie „země a teritoria s vyššími středními 

příjmy“ obsahovala padesát pět států.
1
 Tento seznam příjemců zahrnuje všechny státy a 

teritoria, které jsou způsobilé k získání oficiální rozvojové pomoci (ODA, Official 

Development Assistance).
2
 Organizace spojených národů přijala za cíl finanční podporu 

hospodářsky vyspělých států ve výši 0,7 % HND, přičemž členské státy Výboru 

pro rozvojovou spolupráci OECD poskytují 80 % oficiální rozvojové pomoci, přičemž jejich 

celkový počet členských států dosahuje třiceti.
3
 Lucembursko patří mezi členské státy Výboru 

pro rozvojovou spolupráci (DAC) OECD. Dalšími členy jsou Austrálie, Rakousko, Belgie, 

Kanada, Česká republika, Dánsko, Evropská unie, Finsko, Francie, Německo, Řecko, 

Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, 

Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené 

království, Spojené státy americké.
4
  

 

Lucembursko se velikostí populace řadí mezi dva nejmenší státy v rámci členských 

států DAC, rozlohou je poté suverénně nejmenším státem. V mezinárodních vztazích 

nepanuje konsensus nad definicí malého státu, avšak dle Maase se populace stala hlavním 

měřítkem velikosti státu
5
. Kupříkladu v rámci Evropské unie je nejběžnějším měřítkem 

velikosti státu právě velikost populace.
6
 Lucembursko je tak jedním z nejmenších členských 

států DAC OECD, který je i přesto jedním z nejštědřejších dárcem oficiální rozvojové pomoci 

v procentech HND.  

                                                 

1 OECD. DAC List of ODA Recipients. Effective for reporting on aid in 2018 and 2019. Dostupné na: 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-

for-reporting-2018-and-2019-flows.pdf. (Staženo 15. května 2020). 
2 OECD. DAC list of ODA Recipients. Dostupné na: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development/development-finance-standards/daclist.htm.  
3 OECD. Official Development Assistance (ODA). Dostupné na: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm. 
4 OECD. DAC members. Dostupné na: http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm/2017-06-06.  
5 MAASS, Matthias. Small enough to fail: the structural irrelevance of the small state as cause of its elimination and 

proliferation since Westphalia. Cambridge Review of International Affairs. 2017, 29(4), s. 1309. 
6 THORHALLSSON, Baldur a Anders WIVEL. Small States in the European Union: What Do We Know and What Would 

We Like to Know? Cambridge Review of International Affairs. 2006, 19(4), s. 652-653. 
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Lucemburské velkovévodství se stalo členem DAC OECD v roce 1992
7
 a od roku 

2000 přispívá v konsensuální míře 0,7 % HND na oficiální rozvojovou pomoc. Nicméně, 

Lucembursko se za poslední desetiletí zařadilo mezi pětici států, Norko, Švédsko, Dánsko a 

Nizozemí
8
, kterým se podařilo dosáhnout hranice 1 % HND a zařadilo se tak mezi nejštědřejší 

dárce v přepočtu na HND. V součtu posledních let, tedy od doby prvního splnění 1 % HND 

v roce 2009 do roku 2019, Lucembursko dominovalo v pozici leadera této skupiny 

dárcovských států. Lucembursko splnilo osmkrát slíbenou hranici 1 %, oproti tomu Norsko a 

Švédsko sedmkrát, a Nizozemí a Dánsko tuto hranici v tomto období nesplnilo ani jednou. 

V rámci této skupiny, která jediná pokořila hranici 1 % HND, je Lucembursko navíc 

nejmenším státem, u kterého je znatelný průběžný nárůst příspěvku v HND. 

 

Výzkumnou otázkou dané práce je otázka, proč Lucembursko přispívá více nežli 0,7 

% HND na oficiální rozvojovou pomoc? Respektive proč Lucembursko navyšuje svoji 

oficiální rozvojovou pomoc na 1 % HND? Diplomová práce vychází z hypotézy, že 

Lucembursko je malým státem, a proto se ve své zahraniční politice snaží o maximalizaci 

statusu skrze téma zahraniční rozvojové spolupráce. Na základě analýzy primárních zdrojů 

bude autorka hledat relevantní podněty o možné snaze zvýšení lucemburského statusu na 

mezinárodní scéně skrze oficiální rozvojovou pomoc. Analýza se bude vztahovat k období 

v rámci něhož se finanční příspěvek zvýšil z 0,7 % HND na 1 % HND, respektive na období 

mezi lety 2000 až 2009.  

 

Lucemburské velkovévodství lze považovat za unikátní příklad vzhledem k velikosti 

státu a bohatství, jenž mu umožňuje poskytovat vyšší finanční prostředky na oficiální 

rozvojovou pomoc. Avšak iniciativa rozvojové politiky není hnána koloniální minulostí jako 

tomu může být v případě jiných států. Lucembursko vzhledem ke své velikosti, jenž realisté 

považují za slabost, nikdy nevlastnilo kolonie. I když se počty partnerských zemí, které 

Lucembursko v rámci své rozvojové politiky nejvíce finančně podporuje za uplynulé roky 

změnily, stále jich nejvíce zůstává v Africe. Možným motivem zvyšování příspěvku oficiální 

rozvojové pomoci může být i ekonomický aspekt, kterým se ovšem práce nezabývá. Linií 

předkládané práce je linie zahraničně-politická, jejíž základ je viděn ve statusu.   

                                                 

7 OECD. Luxembourg – Comité d’aide au développement (CAD). EXAMEN PAR LES PAIRS. Dostupné na: 

http://www.oecd.org/fr/gov/pcsd/40913771.pdf., s. 21. (Staženo 15. května 2020). 
8 Příloha č.1 
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Lucemburské velkovévodství je na akademické půdě obecně velmi málo prozkoumáno 

z pohledu zahraniční rozvojové spolupráce a analýzy zahraniční politiky, proto je pro jeho 

výzkum na akademické půdě značný prostor. Zejména Jeanne A. K. Hey se jako jedna z mála 

zabývala Lucemburskou zahraniční politikou ve dvou svých dílech Luxembourg’s Foreign 

Policy: Does Small Size Help or Hinder?
9
 a States in World Politics: Explaining Foreign 

Policy Behavior.
10

 V prvním díle se Hey zaměřila na vysvětlení chování lucemburské 

zahraniční politiky a hodnocením, do jaké míry je velikost malého státu překážkou či 

pozitivem k úspěchu státu při plnění mezinárodních cílů. V druhém díle se Hey zabývá 

analýzou zahraniční politiky v 90. letech 20. století, jelikož i přes svoji velikost bylo 

Lucembursko velmi úspěšné v plnění zahraničních cílů. Zahraniční politikou Lucemburska se 

zabýval i Hubert Wurth v Luxembourg’s Foreign Policy.
11

  Prostor pro výzkum 

Lucemburského velkovévodství je tedy vzhledem k literatuře velice široký. Stejně tomu je 

v případě teorie sociální identity a konceptu statusu. Vědci mezinárodních vztahů začali teorii 

sociální identity využívat k hodnocení dopadu chování států při hledání identity a ke snaze o 

zvýšení statusu na jejich rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky teprve v posledních letech.
12

  

 

Předkládaná práce je jednopřípadová kvalitativní studie Lucemburského 

velkovévodství. Jednopřípadová studie je detailní analýzou případu, který byl zvolen jako 

objekt výzkumu. Cílem je poskytnutí širšího porozumění nebo příčinného vysvětlení 

vybraného případu. Podmínkou je zohlednění celkového kontextu události či objektu a 

poskytnutí komplexního obrazu.
13

 Vzhledem k unikátnosti vysokého příspěvku na oficiální 

rozvojovou pomoc malého státu se jednopřípadová studie Lucemburska jeví jako správná 

volba při analýze ojedinělého případu.  

 

Pomocí metody obsahové analýzy práce zkoumá oficiální dokumenty či projevy 

klíčových aktérů. Skrze obsahovou analýzu lze lépe posoudit motivace malého státu jako 

je Lucembursko ke zvyšování mezinárodního statusu. Obsahovou analýzou, která se vztahuje 

na části, co a jak, se zabýval Bernard Berelson. Přičemž co znamená obsah, jak znamená 

                                                 

9 HEY, Jeanne A. K. Luxembourg’s Foreign Policy: Does Small Size Help or Hinder?. Innovation: The European Journal of 

Social Science Research. 2002, 15(3), s. 211225. 
10 HEY, Jeanne A. K. States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior. Lynne Rienner Publishers. 2003.  
11 WURTH. Hubert. Luxembourg’s Foreign Policy. Revue internationale et stratégique. 2006, 61(1), s. 217226. 
12 DAL, Emel P. a DIPAMA, Simaratou. G20 rising power’s status seeking through social creativity: The case of South-

South Development cooperation. South African Journal of International Affairs. 2019, 26(4), s. 663684.  
13 DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál. 2008.  
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formu komunikace. Definice obsahové analýzy Berelsonem zní následovně „Obsahová 

analýza je výzkumná technika využitelná k objektivnímu, systematickému a kvantitativnímu 

popisu manifestního obsahu sdělení“.
14

  

 

Z hlediska použitých zdrojů jsou klíčové dokumenty Ministerstva zahraničních věcí 

Lucemburského velkovévodství, jimiž jsou zejména deklarace předneseny na půdě 

parlamentu. Ministr zahraničních věcí i ministr pro rozvojovou spolupráci a humanitární 

záležitosti každoročně přednášejí projevy týkající se stavu zahraniční politiky a rozvojové 

politiky. Obě tyto funkce jsou klíčové v zahraniční politice a rozvojové politice. Dalšími 

primárními zdroji jsou projevy těchto členů vlád, kteří se v letech 2000–2009 účastnili 

konferencí na půdě OSN, jakožto největší světové organizace sčítající sto devadesát tři států 

světa. Hlavními sekundárními zdroji jsou analýzy Výboru pro rozvojovou spolupráci 

OECD, jenž v čtyř až pěti letých obdobích hodnotí vývoj rozvojové spolupráce členských 

států. A jenž předkládá doporučení pro zlepšení. Pro výzkum diplomové práce jsou 

relevantní čtyři analýzy, jenž časově zahrnují dva základní milníky, tedy rok 2000, splnění 

0,7 % ODA a rok 2009, splnění 1 % ODA. Jsou jimi zprávy z let 1999, 2003, 2007 a 2012. 

Přičemž zpráva z roku 1999 představuje kontext lucemburské rozvojové politiky. Použité 

zdroje byly vybrána na základě duality statusu, jenž se odráží v analýze. Status vychází 

z toho, jak je daný stát vnímán a jak sám sebe vidí a chce vidět v mezinárodním prostředí. 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj definovala oficiální rozvojovou pomoc již 

v 70. letech 20. století. Finanční příspěvky členů DAC OECD tvoří 80 % oficiální 

rozvojové pomoci. Na základě těchto předpokladů byly pro výzkum vybrány právě 

dokumenty OECD. Následně, hlavním představitelem lucemburské zahraniční politiky je 

ministr zahraničních věcí a pro rozvojovou politiku je to ministr pro rozvojovou spolupráci 

a humanitární, jehož pozice je zakotvena v právních dokumentech lucemburské rozvojové 

politiky.   

 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou definována teoretická 

východiska a základní pojmy pro uchycení výzkumu. Tato kapitola tedy zpracovává 

koncept malého státu a koncept statusu, jenž jsou výchozími koncepty výzkumu a následně 

definuje pojem rozvojové spolupráce a oficiální rozvojové pomoci. Kapitola druhá se 

                                                 

14 MUSIL, Jiří V. Berelsonovo Vymezení Obsahové Analýzy Jako Metody. Sociologický Časopis. 1972, 8(2), s. 214-217.  
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zabývá Lucemburským velkovévodstvím. Zaměřuje se na pozici Lucemburska 

na mezinárodní scéně, na vnitrostátní situaci Lucemburska a představuje právní dokumenty 

rozvojové spolupráce. Třetí kapitola se zabývá analýzami Výboru pro rozvojovou 

spolupráci OECD, jenž analyzovaly lucemburské úsilí o rozvojovou spolupráci v rámci 

několika let. Tyto zprávy umožnují přehledně zanalyzovat vývoj a pochopit tak směr 

lucemburské rozvojové spolupráce. Čtvrtá kapitola analyzuje projevy, respektive deklarace 

ministrů zahraničních věcí a ministrů pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti, 

které každoročně představují stav rozvojové spolupráce a zahraniční směr lucemburské 

politiky v deklaracích přednesených v Poslanecké sněmovně Lucemburského 

velkovévodství. Analyzovány jsou deklarace v rozmezí let 2000–2009, tedy v letech 

prvního dosažení hranice 0,7 % v roce 2000, a dosažení hranice 1 % v roce 2009. Následně 

jsou analyzovány projevy těchto ministrů na půdě OSN, jakožto největší světové organizace 

na světě. I tyto projevy jsou analyzovány v letech 2000–2009.  



 

 

 7 

2. Výzkumný rámec 

 

 Účelem této kapitoly je představit základní koncepty, ze kterých předkládaná práce 

vychází. Diplomová práce vychází z konceptu malého státu a konceptu statusu. Oba tyto 

koncepty jsou následně blíže popsány. Mimo jiné jsou v této kapitole vysvětleny pojmy 

jako rozvojová spolupráce a oficiální rozvojová pomoc s nimiž práce taktéž pracuje.  

 

2.1. Koncept malého státu  

 

Akademická debata o konceptualizaci velikosti státu se objevila v padesátých letech 

20. století. Definice velikosti státu a mezních bodů jsou důležité.
15

 V literatuře mezinárodních 

vztahů a ve světové politice je velikost obecně často spojována se schopností a vlivem. Být 

velký je často spojováno s mocí, být malý je naproti tomu často vnímáno jako handicap státní 

akceschopnosti a dokonce i samotného přežití.
16

 Velikost států lze měřit na základě mnoha 

proměnných, a to včetně populace, území, ekonomických ukazatelů nebo vojenských 

schopností.
17

 Čtyřmi tradičními nejčastěji používanými proměnnými, jenž definují velikost 

státu, jsou právě velikost populace, území, hrubého domácího produktu a kapacita armády. 

Jejich význam při určování velikosti státu má své kořeny v 19. století, kdy byl úspěch 

evropských států viděn především z hlediska jejich zahraniční teritoriální expanze a obranné 

kapacity. Vojenská kapacita byla v té době stěžejní. Velikost populace hrála stěžejní roli 

pro zajištění vojenské a pracovní síly, což bylo klíčové k celkové ekonomické prosperitě. 

Hrubý domácí produkt byl nezbytným pro armády, ať už na vlastní obranu či zahraniční 

expanzi. Později se stalo kritickým prvkem i území, jenž zajištovalo základ pro hospodářské 

zisky a vojenské kapacity.
18

 Baldur Thorhallsson argumentuje, že tyto čtyři tradiční proměnné 

byly vhodné pro popis velikosti státu v minulém mezinárodním systému, kde vojenská 

kapacita byla klíčem k přežití států, na pracovní sílu byl kladen velký důraz a velikost 

ekonomiky byla základem pro budování milic, přičemž státy přikládaly důležitost územním 

                                                 

15 VEENENDAAL, Wouter P. a Jack CORBETT. Why Small States Offer Important Answers to Large 

Questions. Comparative Political Studies. 2014, 48(4), s. 529. 
16 BROWNING, Christopher S. Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature. Cambridge 

Review of International Affairs. 2006, 19(4), s. 669. 
17 VEENENDAAL, Wouter P. a Jack CORBETT. Why Small States Offer Important Answers to Large 

Questions. Comparative Political Studies. 2014, 48(4), s. 529. 
18 THORHALLSSON, Baldur. The Size of States in the European Union: Theoretical and Conceptual Perspectives. Journal 

of European Integration. 2006, 28(1), s. 7–9. 
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ziskům.
19

 Kdežto Tom Long se k těmto čtyřem proměnným stále přiklání a podotýká, že 

pokud stát strádá v těchto oblastech, je tak považován za malý stát.
20

  

Literatura malých států nenabízí shodu definice malých států ani shodu nad kritérii, 

která by definovala malé státy. Tudíž mezi státy, které intuitivně patří do kategorie malých 

států mohou být výrazné rozdíly.
21

 Hranice mezi skupinami států jakožto mikro státy, malé 

státy a střední státy jsou svévolné. Definice, která vyplývá z historického vývoje 19. a 20. 

století považuje za malé státy ty, které nejsou velkými mocnostmi.
22

 Mnoho vědců přichází s 

definicí malých států mezi než patří i již zmiňovaný Tom Long, či Robert Rothstein, Robert 

Keohane, David Vital a Matthias Maas. Robert Rothstein odmítá definici malých států 

založených pouze na objektivních a hmatatelných kritériích, jelikož v takovémto měřítku lze 

pouze říci, že aktér B je silnější nežli aktér A, ale slabší nežli aktér C. Rothstein proto 

navrhuje následující definici. Malý stát (small power) je takový stát, který uznává, že nemůže 

získat bezpečnost primárně svými schopnostmi, a tak se musí spoléhat na pomoc jiných států, 

procesů či institucí. Mimo jiné ostatní státy musí toto přesvědčení o neschopnosti spolehnutí 

se na své vlastní prostředky uznat. Robert Keohane představuje následující definici, jenž říká, 

že malý stát je takový, jehož vůdci se domnívají, že nikdy nemohou jednat samostatně či 

v malé skupině a mít významný vliv na systém. A David Vital rozlišuje tři skupiny světové 

komunity, velké státy (great), střední státy (middle) a malé státy (small states), přičemž pro 

malé státy stanovil horní limitující hranici o populaci 10-15 milionu v případě ekonomicky 

rozvinutých států, a populaci 20-30 milionů v případě rozvojových států.
23

 Matthias Maas 

argumentuje, že ve skutečnosti se objevily dva široké proudy náhledu na malý stát. První 

kategorie nahlíží na malý stát, jako na stát definovaný absolutními a kvantifikovatelnými 

kritérii, především velikostí populace. Pro druhou skupinu je malý stát charakterizován 

především svou relativní slabostí a nevýznamností.
24

  

Prvopočátek literatury malých států se zaměřoval zejména na neschopnost malých 

států bránit se před vojenským útokem a ekonomickou zranitelností. Obecně si teda malé státy 

                                                 

19 THORHALLSSON, Baldur. The Size of States in the European Union: Theoretical and Conceptual Perspectives. Journal 

of European Integration. 2006, 28(1), s. 13. 
20 LONG, Tom. Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power. 

International Studies Review. 2017, 19, s. 188. 
21 LONG, Tom. Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power. 

International Studies Review. 2017, 19, s. 186. 
22 THORHALLSSON, Baldur a Anders WIVEL. Small States in the European Union: What Do We Know and What Would 

We Like to Know? Cambridge Review of International Affairs. 2006, 19(4), s. 652-653. 
23 KEOHANE, Robert. O. Lilliputian’s Dilemmas: Small States in International Politics. International Organization. 1969, 

23(2), s. 292-296. 
24 MAASS, Matthias. Small enough to fail: the structural irrelevance of the small state as cause of its elimination and 

proliferation since Westphalia. Cambridge Review of International Affairs. 2017, 29(4), s. 1303–1323. 
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musely najít ochrannou moc nebo se připojit k alianci, aby mohly prosperovat jak 

ekonomicky, tak politicky. Klíčové pojmy této literatury, zranitelnost a nedostatek schopností, 

byly vyvinuty z pozorování založených na světovém řádu šedesátých let 20. století, studené 

válce a procesu dekolonizace. Což definovalo bezpečnost téměř výhradně z vojenského a 

ekonomického hlediska. Až zvýšená globalizace, neoliberální mezinárodní ekonomika a řád 

po studené válce tyto předpoklady zpochybnily. Od 80. let, zejména po roce 1990 se výzkum 

malých států začal zabývat prosperujícími subjekty v této třídě. Malé státy byly najednou 

považovány za inteligentní, inovativní, odolné a pružnější v reakci na globální konkurenci.
25

 

Rozdílné vnímání malých států odráží různé konceptualizace toho, co to znamená uplatňovat 

moc v mezinárodních vztazích.
 26

  

Z pohledu teorií mezinárodních vztahů realisté poukazují na důležitost moci. Moc byla 

zásadní v tradičních studiích o malých státech.
27

 Pro realisty je měřítkem drobnosti moc, 

definovaná jako schopnost státu ovlivňovat výsledky. Jednotky moci jsou realisty chápány 

jako materiálně měřitelné, ať už jde o počet zbraní, letadel, vojáků nebo velikost HDP. 

Definováním malých států jako států s relativně malým množstvím moci se pojem malý stává 

synonymem pro slabý. V důsledku toho je svoboda jednání malých států obvykle 

představována jako závislá na benevolenci větších mocností, na jejich vzájemných vztazích 

nebo na povaze rovnováhy moci.
28

 Liberální teorie naopak poukazuje na význam domácích 

zájmových skupin na to, jak jsou jejich náklady a přínosy ovlivněny účastí v integračním 

procesu. Od malých států se očekává, že se budou více zajímat o rozvoj regionálních 

institucí
29

 a budou mít tendenci být silnými zastánci mezinárodních organizací, jelikož malým 

státům poskytují příležitosti k manévrování a vlivu.
30

 Vědci skrz liberální teorii zkoumali, jak 

malé státy používají instituce ke zvýšení bezpečnosti a sledování vlastních zájmů a došli 

k závěru, že mezinárodní organizace jsou nejvhodnějšími institucemi pro malé státy, které tak 

mohou využít k budování solidarity, koalic a k prosazení příznivých norem. Malé státy se na 

rozdíl od velkých států více obracejí k mezinárodnímu právu a institucím jako k ohnisku 

                                                 

25 BAILES, Alyson J.K. a Baldur THORHALLSSON. Instrumentalizing the European Union in Small State 

Strategies. Journal of European Integration [online]. 2013, 35(2), s. 99-100. 
26 LONG, Tom. Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power. 

International Studies Review. 2017, 19, s. 186. 
27 THORHALLSSON, Baldur a Anders WIVEL. Small States in the European Union: What Do We Know and What Would 

We Like to Know? Cambridge Review of International Affairs. 2006, 19(4), s. 656. 
28 BROWNING, Christopher S. Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature. Cambridge 

Review of International Affairs. 2006, 19(4), s. 670. 
29 THORHALLSSON, Baldur a Anders WIVEL. Small States in the European Union: What Do We Know and What Would 

We Like to Know? Cambridge Review of International Affairs [online]. 2006, 19(4), s. 656. 
30 BROWNING, Christopher S. Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature. Cambridge 

Review of International Affairs. 2006, 19(4), s. 672. 
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spolupráce a prostředku k omezení unilateralismu velkých mocností (great powers). Instituce 

lze chápat jako místo výkonu, či jako prostředek jak pro moc nad ostatními, tak kolektivní 

moc. Právní normy suverénní rovnosti dávají malým státům hlas v mnoha mezinárodních 

organizacích. Malé státy se mohou specializovat a prosperovat vzhledem ke globálnímu 

obchodnímu řádu. V dnešní době jsou hrozby pro malé státy mnohem menší, což dokazuje 

narůstající počet malých států. Podmínky jako demokratizace, liberalizace obchodu či 

zamezení válkám, podporují blaho malých států.
31

 Robert Keohane argumentuje, že malé 

státy nabyly na významu, či nejspíše i na moci skrze Organizaci spojených národů
32

. Navíc 

malé státy mají často větší mezinárodní důvěryhodnost, protože jsou chápány jako ty státy, 

které mají méně skrytých agend a méně ambiciózní národní zájmy než větší státy. Podobně 

jsou malé státy často prezentovány jako mírumilovnější a altruističtější než větší mocnosti.
33

 

Mezi tři atributy, které vysvětluji podporu malých států mezinárodním organizacím patří 

formální rovnost, potencionální bezpečnost členství a možná kapacita těchto organizací 

omezit velké státy (great powers).
34

   

Malé státy mají větší schopnost ovlivňovat agendu světové politiky než se všeobecně 

traduje,
35

 mají tendenci takzvaně „útočit nad svou váhu“ (can punch above their weight), 

pokud se jednání odehrávají v institucionalizovaném prostředí s pravidly rozhodování na 

základě většiny, kde má každý stát jeden hlas nebo v situacích, při kterých jsou rozhodnutí 

přijímány jednomyslně. Malé státy soustředí své kapacity na nejdůležitější otázky a zapojují 

se do činností zaměřených na budování kapacity za účelem maximalizace svých zdrojů, 

pokud využívají sktruktur institucionálních příležitostí jako jsou předsedající schůzky či 

zapojení se do určování agendy. Malé státy mají méně pracovníků na ministerstvech a v 

jednotlivých delegacích, z čehož plyne, že jednotliví vyjednavači jsou mnohem více pracovně 

vytíženi při mezinárodních jednáních. Proto si malé státy často vybírají oblasti nejvyššího 

zájmu a soustředí na ně své dostupné zdroje a nezaobírají se otázkami, které vyhodnotí jako 

méně důležité. Nejsou schopné pokrýt všechny otázky agendy vyjednávání a proto musí 

upřednostňovat. Plyne to z nedostatečných administrativních, finančních a ekonomických 

                                                 

31 LONG, Tom. Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power. 

International Studies Review. 2017, 19, s. 185-191. 
32 KEOHANE, Robert. O. Lilliputian’s Dilemmas: Small States in International Politics. International Organization. 1969, 

23(2), s. 291. 
33 BROWNING, Christopher S. Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature. Cambridge 

Review of International Affairs. 2006, 19(4), s. 674. 
34 KEOHANE, Robert. O. Lilliputian’s Dilemmas: Small States in International Politics. International Organization. 1969, 

23(2), s. 294. 
35 LONG, Tom. Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power. 

International Studies Review. 2017, 19, s. 191. 
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kapacit. Obecně však mají delegáti z menších států tendenci hovořit o několika málo otázkách 

než delegáti z větších zemí. Malé státy používají méně vyjednávacích strategií než jejich větší 

protějšky, což ztěžuje efektivní vyjednávání. Nicméně se mohou zapojit do budování kapacit 

(capacity-building), ať už kontakty s nevládními organizacemi, připojením se ke koalici, 

spoluprací se specializovanými agenturami nebo skrze kontakt na sekretariát mezinárodních 

organizací. Diana Panke argumentuje, že malé státy mohou řešit omezení svých kapacit 

prostřednictvím stanovení priorit. Pokud soustředí své dostupné finanční, administrativní 

a politické zdroje na otázky vysoké důležitosti, malé státy se mohou aktivně účastnit 

mezinárodních jednání. Avšak upozorňuje, že malé státy mají menší vliv na vyjednávání, 

pokud se odehrávají mimo formální rozhodovací procedury.
36

 

 

2.2.  Koncept statusu 

 

Vědci mezinárodních vztahů vždy přisuzovali statusu důležitost, avšak jen zřídka 

se zaměřovali na tento aspekt lidského chování. Larson, Paul a Wohlforth argumentují, 

že výzkum v oblasti mezinárodní politiky zaměřený na zvyšování statusu (status seeking) 

nezapadal do debat osmdesátých a devadesátých let minulého století. Až předchozí dekáda 

zaznamenala vývoj multidisciplinárního výzkumu statusu v mezinárodní politice. Skrze 

předchozí linie výzkumu mezinárodních vztahů a skrze novou teoretickou a empirickou 

literaturu zabývající se disciplínami jako sociologie, sociální psychologie, politická teorie 

či behaviorální ekonomie, se vědci mezinárodních vztahů začali zabývat motivací statusu 

novými způsoby, zkoumáním hypotéz a využíváním nových výzkumných technik. Tímto 

se rozšířila oblast, ve kterých zvyšování statusu mohlo být zahrnuto.
37

  

Pomocí teorie sociální identity (Social Identity Theory) je zakotveno studium 

mezinárodního statusu v sociální psychologii a jeho vysvětlení pro utváření skupinových 

identit. Teorie sociální identity umožňuje vědcům mezinárodních vztahů propojit mikro 

motivy vytvořené skupinové identity a chování uvnitř skupiny s mezinárodními a národními 

strukturálními faktory, které jsou jak materiální, tak normativní. Teorie sociální identity 

zdůrazňuje, že jednotlivci a skupiny mají více identit a proto více skupin, do kterých patří 

nebo o ně usilují. Teorie sociální identity otevírá cestu pro vědce, aby pochopili a vysvětlili, 

                                                 

36 PANKE, Diana. Small states in multilateral negotiations. What have we learned? Cambridge Review of International 

Affairs. 2012, 25(3), s. 387–396. 
37 LARSON, Deborah W., T. PAUL a William WOHLFORTH. Status and World Order. In PAUL, T. V., Deborah W. 

LARSON a William C. WOHLFORTH. Status in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 2014, s. 4–6.   
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které z mnoha mezinárodních statusů může stát mít nebo hledat, a jak tato multiplicita může 

zmírnit nebo zhoršit preference spolupráce nebo konfliktu.
38

 Larson a Shevchenko vycházejí 

z teorie sociální identity v sociální psychologii a tvrdí, že sociální skupiny usilují o pozitivní 

rozlišovací identitu a nabízejí hypotézy týkající se strategií správy identit používaných 

skupinami ke zlepšení jejich relativního postavení. Podle teorie sociální identity se sociální 

skupiny snaží dosáhnout identity, která je pozitivní i výrazná. Státy se rovněž zabývají 

nehmotnými potřebami pozitivního sebevědomí, uznáním a také mocí a bohatstvím. Skupina 

hodnotí své relativní postavení prostřednictvím srovnání s referenční skupinou, která je 

podobná, ale mírně nadřazená.
39

 Tato teorie také klade důraz na status a identitu ve vztazích 

mezi sociálními skupinami. Crandall a Varov argumentují, že teorie sociální identity jako 

teoretické pozadí a zejména využití konceptu statusu, poskytne hlubší porozumění a 

analytičtější přínos chování malého státu.
40

 

Status je definován jako kolektivní přesvědčení o postavení daného státu podle 

hodnotných atributů. Příkladem jsou bohatství, donucovací schopnosti, kultura, demografické 

postavení, sociopolitická organizace či diplomatický vliv.
41

 Status je o členství a postavení 

ve skupině, které jim jsou přisuzovány. Je součástí identity, včetně té národní. Status je o tom 

mít postavení, ale ne pouze ve smyslu prestiže nebo hrdosti, ale být považován za nositele 

některých hodnotných atributů, poznamenává Clunan.
42

 Status znamená podmínku obsazení 

místa v sociální hierarchii. Status je tedy sociální, relační a poddajný. Dafoe, Renshon a Huth 

říkají, že status se často používá k označení postavení. Postavení znamená aktérovu pozici 

v sociální hierarchii a v důsledku toho, jaká práva, respekt a úctu by od ostatních aktérů měl 

očekávat.
43

 Status se v mezinárodní politice projevuje dvěma odlišnými, avšak příbuznými 

způsoby. Členstvím v definovaném klubu aktérů nebo relativním postavením v rámci 

takového klubu. Pokud se jedná o členství v klubu nebo o postavení v neformální sociální 

hierarchii, status je tak i tak kolektivní, subjektivní a relativní. V obou smyslech je status 

dobrovolně uznán ostatními aktéry. Status odráží kolektivní přesvědčení, překračující vnímání 

                                                 

38 CLUNAN, Anne. Why Status Matters in World Politics. In PAUL, T. V., Deborah Welch LARSON a William C. 

WOHLFORTH. Status in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 2006, s. 278. 
39 LARSON, Deborah W. a Alexei SHEVCHENKO. Russia says no: Power, status, and emotions in foreign 

policy. Communist and Post-Communist Studies. 2014, 47(3-4), s. 270–271. 
40 CRANDALL, Matthew a Ingrid VAROV. Developing status as a small state: Estonia’s foreign aid strategy, East European 

Politics. 2016, 32(4), s. 406.  
41 LARSON, Deborah W., T. PAUL a William WOHLFORTH. Status and World Order. In PAUL, T. V., Deborah W. 

LARSON a William C. WOHLFORTH. Status in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 2014, s. 7. 
42 CLUNAN, Anne. Why Status Matters in World Politics. In PAUL, T. V., Deborah Welch LARSON a William C. 

WOHLFORTH. Status in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 2006, s. 279. 
43 NEUMANN, Iver B. a Benjamin DE CARVALHO. Small states and status seeking: Norway's quest for international 

standing. New York, NY: Routledge, 2015, s. 4. 
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jednotlivých států. I přestože státy mohou mírně nesouhlasit s relativním hodnocením daného 

státu, panuje obecná shoda o identitě předních neboli vedoucích států a členů různých skupin 

statusů. Status je taktéž velmi subjektivní, jelikož ho nelze odvodit od materiálních atributů 

států, avšak záleží na vnímání ostatních aktérů. Status je částečně založen na interpretaci 

chování a úsudku ostatních aktérů, i když některé atributy, které slouží jako základ pro zisk 

statusu jsou měřitelné. Velikost národního hospodářství či vojenská síla jsou měřitelná, 

kdežto nehmotná aktiva jako jsou kulturní úspěchy, měkká moc či morální autorita nejsou. 

Jelikož je status subjektivní, stát se snaží zvýšit povědomí o sobě samém tím, že se zaměří na 

pozorovatelné kvality a aktiva, nežli na méně viditelné aspekty, jako sociální pojištění, volný 

čas, aj. Příkladem chování státu při snaze o zvýšení statusu mohou být vesmírné programy, 

vlastnictví nejnovějších zbraní, hlavní diplomatické iniciativy, podpora měkké moci a kultury, 

či úsilí překonat tempo ekonomického růstu jiných. Státy signalizují snahu o zvýšení svého 

statusu také prostřednictvím rétoriky, diplomatických aktivit či ziskem symbolů statusu. 

Larson, Paul a Wohlforth tak poukazují na příkladu Indie, která vyjádřila silný požadavek na 

pozici stálého člena Rady bezpečnosti OSN, následně zvýšila své námořní schopnosti, udržuje 

vesmírný program a poskytuje významný program rozvojové spolupráce africkému 

kontinentu. Brazílie se připojila k Indii, aby získala stálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN, 

zvýšila svůj program rozvojové spolupráce, podnikla diplomatické iniciativy na Středním 

východě a v Africe, a usilovala o vedoucí postavení rozvojových zemí v mezinárodních 

jednáních.
44

  

Statusu nelze dosáhnout jednostranně, musí být uznán ostatními aktéry. Projevuje 

se v dobrovolné úctě vůči aktérovi s vyšším statusem. Uznání statusu je konkretizováno 

ve formě statusových značek (status markers) odkazující na pozice a protokol symbolizující 

respekt a úctu. V současném mezinárodním systému těmito statusovými značkami jsou 

členství v elitních klubech jako je skupina G8, permanentní členství v Radě bezpečnosti OSN, 

vedoucí pozice v mezinárodních organizacích, pořádání mezinárodních sportovních akcí, 

formální státní návštěvy, setkání na vrcholných schůzkách či začlenění do neformálních 

skupin řešící konkrétní problémy.
45

 Mezinárodní instituce nejsou brány jako hnací síla, ale 

jsou mocnými symboly a pomáhají formátovat status. V současném systému se mezinárodní 

instituce staly důležitou oblastí, kde státy mohou zvyšovat svůj status. Zvyšování statusu 

                                                 

44 LARSON, Deborah W., T. PAUL a William WOHLFORTH. Status and World Order. In PAUL, T. V., Deborah W. 

LARSON a William C. WOHLFORTH. Status in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 2014, s. 7–22. 
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dnešními rostoucími mocnostmi nemusí vést ke konfliktu, pokud mohou posílit svůj status 

získáním vedoucích pozic v mezinárodních institucích nebo připojením se k elitním klubům.
46

  

Dosažení statusu je spíše hledání legitimity a autority než hledání materiální síly. 

Status je to, co může udělit legitimní moc nebo autoritu. Suverenita je znakem statusu, který 

svému nositeli uděluje výlučnou a legitimní moc. Jinými slovy, status může vytvořit legitimní 

sociální moc. Status je o tom, kdo je obdarován legitimní sociální mocí, tedy autoritou. Snaha 

o status suverénního a mocného státu se týká toho, které politické subjekty jsou legitimně 

považovány za nositele práv a odpovědností na mezinárodní úrovni, a těch subjektů, které 

mají speciální odpovědnost za mezinárodní mír a bezpečnost. Toto je klíčový důvod proč ve 

světové politice záleží na statusu. Bez statusu je skupina vyloučena a znevýhodněna.
47

 Státy 

mohou svůj status využít k dosažení určitých cílů, jelikož se promítá do moci. Zatímco status 

nelze redukovat na materiální jev, existuje spojení mezi materiálním prostředím a politikou 

statusu. Když aktéři získají zdroje, snaží se je převést na něco, co má pro ně větší hodnotu než 

pouhé držení hmotných věcí a to na sociální status.
48

 

Rozlišujeme mezi dvěma typy skupin vrstevníků skupin statusů, objektivními 

a subjektivními. Z objektivních vrstevnických skupin státu je nejzřetelnější stát složený z jeho 

sousedů. Regionální skupiny jsou také skupinami statusu. Dnešní velké mocnosti, ať už jde 

o Čínu, Jihoafrickou republiku, Indii nebo Brazílii, si všichni nárokují svůj status na základě 

regionálního vedení. Pokud jde o subjektivnější skupiny, jedná se o státy, které malý stát 

považuje za své bezprostřední konkurenty.
49

  

 

2.2.1. Koncept statusu a malý stát 

 

Přestože se teorie mezinárodních vztahů zaměřuje především na mocnosti, tak i malé 

státy mohou mít a mají významnou roli ve formování aliancí, mezinárodních institucí, 

a diplomacii. Phil Baxter argumentuje, že malé státy mohou získat status zvyšováním jejich 

angažovanosti v mezinárodní politice.
50

 V mezinárodních vztazích se předpokládá, že státy 

se bojí, a že usilují o slávu. Vědci věnovali velkou pozornost strachu, avšak málo statusu. 

                                                 

46 LARSON, Deborah W., T. PAUL a William WOHLFORTH. Status and World Order. In PAUL, T. V., Deborah W. 

LARSON a William C. WOHLFORTH. Status in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 2014, s. 23. 
47 CLUNAN, Anne. Why Status Matters in World Politics. In PAUL, T. V., Deborah Welch LARSON a William C. 

WOHLFORTH. Status in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 2006, s. 276–283. 
48 NEUMANN, Iver B. a Benjamin DE CARVALHO. Small states and status seeking: Norway's quest for international 

standing. New York, NY: Routledge, 2015, s. 15. 
49 Tamtéž, s. 12–13. 
50 BAXTER, Phil a Jenna JORDAN a Lawrence RUBIN. How small states acquire status: A social network analysis. 

International Area Studies Review. 2018, 00(0), s. 2. 
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Až v posledních letech byla literatura doplněna o to, jak spolu velké mocnosti (great powers) 

soutěží o status, čímž byl zanesen do kontextu konfliktu a konkurence velkých mocností. 

Avšak záleží na malých mocnostech (small powers), aby uznaly jejich velikost, a tak malé 

mocnosti hrají hlavní roli při utváření těch velkých. Neumann a de Carvalho konstatují, že 

status je klíčovým faktorem v politice malých států v každodenním životě mezinárodní 

společnosti. Na případové studii Norska ukazují, jak a proč malý stát hledá status v mnoha 

oblastech. Mimo jiné konstatují, že snaha o zisk statusu je centrální motivací malých států.
51

 

Menší státy mají omezené zdroje moci, takže pro ně může být zaměření se na status jedinou 

možností.
52

 Zatímco status velké mocnosti je připisován na základě toho, jak vlivný a silný je 

daný stát v otázce mezinárodního míru, bezpečnosti a udržování mezinárodní společnosti. 

Malý stát dosahuje statusu tím, že se stane užitečným pro stát, jež spadá do kategorie velké 

mocnosti. V případě malého státu jde o princip, aby byl malý stát vidět, aby si ho ostatní 

aktéři všimli, a také aby byl považován za stát se statusem dobré moci (good power). Malý 

stát usiluje o status dobré moci, přičemž na moc je nahlíženo dvěma směry. Na jedné straně 

bude malý stát sázet na svoji morální autoritu při snaze zisku statusu. A na druhé straně bude 

usilovat i o to, aby byl vnímán jako dobrý, spolehlivý partner v rámci hegemonického či 

vícestranného uspořádání.
53

 Snaží se o uznání velkými mocnostmi jako užitečný spojenec, 

nestranný rozhodčí nebo spojenec k ochraně systémů. Nejedná se tak o soutěž s velkými 

mocnosti. Snaží se pouze docílit statusu dobré moci, dobrého státu, což malým státům 

umožňuje být vidět.
54

 Status je klíčový pro zahraniční politiku malého státu, nežli jak je tomu 

v případě velkých mocností. Malé státy nezpochybňují velké mocnosti, pouze se zaměřují na 

pozici pod nimi. Tato snaha o status je vedena jako ukázka užitečnosti malého státu skrze 

mírové kooperační interakce.
55

 Pro ty malé státy, které tak mohou učinit, je převzetí 

odpovědnosti za mezinárodní mír a bezpečnost nad rámec toho, co ostatní státy mohly 

očekávat na základě velikosti a vojenských zdrojů, jedním ze způsobů, jak získat uznání za 

dobrou moc. Státy, které se ucházejí o status dobré moci, se navzájem dotahují, každý se 
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snaží utrácet více za rozvojovou a humanitární pomoc než ostatní a v multilaterálním 

prostředí implementovat své vlastní obchodní politiky nebo koncepty.
56

  

Status malého státu nemůže vycházet z velikosti, ale musí vycházet z vyšší morální 

angažovanosti. Když se stát aktivně snaží dosáhnout nového stavu, přijímá iniciativy a vydává 

prohlášení a takové věci poskytují snadno dostupná data, podotýkají Neumann a de Carvalho, 

kteří svoji studii zaměřili na rozvojovou politiku Norska a koncept statusu. Status pro malé 

státy znamená v mnoha případech zisk místa u stolu, tedy fyzickou přítomnost. Status je 

potvrzen jenom skrze interakci s dalšími státy v mezinárodním systému. Následně otevírá 

nové oblasti, kde se tato interakce může rozvíjet.
57

  

Obecně platí, že sociální nastavení politiky statusu malého a středního státu představuje 

odlišnou škálu strategií pro jeho zisk, než je obvyklé pro velké mocnosti. Při pokusu 

o identifikaci podmínek, za nichž snaha o zisk statusu vede ke geopoliticky konkurenčnímu 

chování, se velká část této literatury opírá o teorii sociální identity. Dle průkopnické práce 

Larsonové a Shevchenko se uvádějí tři strategie k vylepšení státního statusu.
58

 Larsonová 

a Shevchenko argumentují, že státy mohou posílit své relativní postavení na mezinárodní 

scéně napodobováním vyspělejších států, skrze strategii sociální mobility a snažit se vytlačit 

výše postavené, takzvanou strategií sociální konkurence nebo nalézt nové oblasti, ve kterých 

bude stát vynikat využitím strategie sociální kreativity.
59

 Sociální mobilitu, sociální 

konkurenci a sociální kreativitu využívají i jiní autoři včetně Clunana.
60

 Vahid Noori se ve 

své práci Status-Seeking and Iranian Foreign Policy: The Speeches of the President at the 

United Nations zaměřil třeba na změnu strategie zvýšení statusu iránských prezidentů.
61

 

Strategie kreativity při snaze o zisk statusu mezi malými a středními mocnostmi vyžaduje 

zavedení nějaké nové dimenze, na které lze status měřit. Příkladem může být zahraniční 

pomoc jako procento HDP. Být významným donorem OSN dává konkurenční postavení 

některým vrstevnickým skupinám malých států, ale také získává uznání velkých mocností při 
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udržování systému.
 62

 Aby strategie sociální kreativity uspěla, musí skupina vyššího statusu 

přijmout novou oblast jako pozitivní a uznat, že skupina s nižším statusem v této oblasti 

skutečně vyniká.
63

 

Strategií zvýšení statusu malého státu se zabývají i následující autoři. Pedi a Kouskouvelis 

se zaměřili na Kypr a jeho snahu o zvýšení statusu v oblasti Středozemního moře.
64

 Pederson 

analyzuje norské státy a jejich vojenskou koaliční spolupráci jako možnost zvýšení jejich 

mezinárodního statusu.
65

 Crandall a Varov využívají koncept statusu na příkladu Estonska 

a jeho bilaterální spolupráce s Gruzií a Moldavskem v oblasti zahraniční rozvojové 

spolupráci.
66

  

 

2.3. Zahraniční rozvojová spolupráce 

  

Česká definice zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) zní – „ZRS je v širším slova 

smyslu ucelenou vládní politikou vůči partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím, 

v užším slova smyslu představuje pomoc českého státu vyjádřenou transferem financí, 

materiálu a expertní či technické pomoci za účelem dlouhodobě udržitelného rozvoje 

partnerských zemí. Podle forem poskytování se ZRS dělí na dvě kategorie, a to pomoc 

dvoustrannou (bilaterální zahraniční spolupráce) - stát realizuje pomoc přímou cestou 

vlastních rozvojových programů v partnerských zemích nebo mnohostrannou (multilaterální 

zahraniční spolupráce) – skrze příspěvky do mezinárodních vládních organizací.“
67

 

V českém prostředí se setkáváme s pojmy oficiální rozvojová pomoc (ODA – Official 

Development Assistance), Výbor pro rozvojovou spolupráci OECD nebo Výbor pro 

rozvojovou pomoc OECD (DAC – Development Assistance Committee), či rozvojovou 

spoluprací, zahraniční rozvojovou spoluprací a rozvojovou pomocí.  

Lucemburská zahraniční rozvojová spolupráce (coopération au développement) slouží 

výhradně k vymýcení chudoby, zejména v nejméně rozvinutých zemích. Činnosti rozvojové 
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spolupráce Lucemburska jsou koncipovány v duchu udržitelného rozvoje, který je chápán 

v sociálních, ekonomických a environmentálních aspektech. Oficiální rozvojová pomoc 

je označená jako aide publique au développement (APD) a je prováděna bilaterální, 

multilaterální spoluprací, programovými podporami a spoluprací s rozvojovými nevládními 

organizacemi. Součástí lucemburské oficiální rozvojové pomoci je i humanitární akce.
 68

  

 

2.3.1. Oficiální rozvojová pomoc (ODA) 

 

  „Oficiální rozvojovou pomocí se rozumí: Jakýkoliv tok kapitálu či veřejných financí 

ve formě půjček nebo grantů do jiných zemí, který splňuje dvě kritéria, 1) tento kapitál nemá, 

z pohledu dárce, komerční určení, 2) v případě půjček jde o kapitál, poskytovaný 

za zvýhodněných (koncesionálních) podmínek: úroková míra a doba splatnosti pro zapůjčený 

kapitál by měly být výhodnější než za běžných podmínek.“
69

  

 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vznikla v roce 1960 podepsáním 

smlouvy státy, které přijaly Marshallův plán, jež byl prováděn Organizací pro evropskou 

hospodářskou spolupráci, a ke které se připojily Spojené státy americké a Kanada. Postupem 

času se počet členských států navýšil. Lucembursko bylo přijímajícím státem Marshallova 

plánu, tudíž i zakládajícím státem OECD. Od roku 1961, kdy vešla smlouva v platnost, měří 

Výbor pro rozvojovou spolupráci (DAC) OECD toky zdrojů do rozvojových zemí. Zvláštní 

pozornost byla věnována oficiální a koncesní části tohoto toku, definované jako oficiální 

rozvojová pomoc. DAC poprvé definoval oficiální rozvojovou pomoc v roce 1969 a definici 

upravil v roce 1972. ODA je tedy klíčovým opatřením používaným ve všech cílech podpory 

a hodnocení výkonnosti pomoci. Ekvivalent grantů ODA je měřítkem úsilí donorských států. 

Granty, půjčky a jiné toky vstupující do výpočtu ekvivalentů grantů ODA se označují jako 

toky ODA.
70

 Oficiální rozvojová pomoc je již po čtyřicet let celosvětovým standardem pro 

měření úsilí donorů při podpoře cílů rozvojové spolupráce. Poskytuje měřítko pro 

zdokumentování objemu a podmínek poskytnutých finančních zdrojů. Posuzuje výkonnost 

donorů na základě jejich slibů. ODA byla ale vždy kompromisem mezi politickou účelností a 

                                                 

68 Cooperation gouvernement. Coopération au développement [online]. Dostupné na: 

https://cooperation.gouvernement.lu/fr/cooperation-au-developpement.html.  
69 Asociace pro mezinárodní otázky. Oficiální rozvojová pomoc (ODA) [online]. Dostupné na: https://www.amo.cz/wp-

content/uploads/2016/01/PSS-Oficiáln%C3%AD-rozvojová-pomoc-GA.pdf. (staženo 18. května 2020). 
70 OECD. Official development assistance – definition and coverage [online]. Dostupné na: 

http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-

standards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm.  
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statistickou realitou. Od roku 1972 se definice ODA nezměnila. Poskytuje průhlednost s cílem 

zlepšit politiky a umožňuje dárcům stanovit cíle pro zvýšení jejich úsilí.
71

   

 Definice OECD je následující: „Oficiální rozvojovou pomocí jsou myšleny všechny 

zdroje, které jsou poskytovány zemím a teritoriím zařazených na seznam příjemců ODA 

či mezinárodním institucím, a které splňují daná kritéria: 1) pocházejí od veřejných orgánů, 

včetně států a lokálních orgánů nebo organizací jednajících jménem veřejných orgánů. Dále 

je podmínkou vědomí, že každá operace musí také 2) mít základní cíl podporovat hospodářský 

rozvoj a zlepšovat životní úroveň rozvojových zemí, 3) podléhají příznivým podmínkám 

a zahrnují grantový prvek ve výši nejméně 25 % (na základě diskontní sazby 10 %).“
72

  

Od 70. let 20. století se průmyslové země OSN zavázaly přispívat alespoň 0,7 % HND 

na oficiální rozvojovou pomoc.
73

 Pět států dokonce překročilo hranici 1 % ODA. Jsou jimi 

Norsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí a Lucembursko. V příloze č.1 je znázorněn vývoj 

příspěvků těchto pěti států.
74

 

 

2.3.2. Zahraniční rozvojová spolupráce a status 

 

Na akademické půdě se vztah statusu a zahraniční rozvojové spolupráce začíná teprve 

objevovat. Mezi prvními, kteří tuto oblast zkoumají jsou Crandall s Varovovou a Dala 

s Dipamou. Crandall a Varov se zaměřili na Estonsko, jakožto malý stát a jeho strategii 

zahraniční pomoci (Developing status as a small state: Estonia’s foreign aid strategy
75

), 

kdežto Dala a Dipama se zaměřily na zvyšování statusu jižních států a jejich rozvojovou 

spolupráci vůči rozvojovým státům na jižní polokouli (G20 rising power’s status seeking 

through social creativity: The case of South-South Development cooperation
76

).   

3. Zahraniční rozvojová spolupráce Lucemburského velkovévodství  

                                                 

71 OECD lLibrary. The Evolution of Official Development Assistance. Achievements, Criticism and a Way Forward [online]. 

Dostupné na: https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-evolution-of-official-development-assistance_5k3v1dv3f024-

en. 
72 OECD. DIRECTIVES CONVERGÉES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS STATISTIQUES DU SYSTÈME DE 

NOTIFICATION DES PAYS CRÉANCIERS (SNPC) ET DU QUESTIONNAIRE ANNUEL DU CAD [online]. Dostupné na: 

https://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DCD-DAC(2013)15-FINAL-FRE.pdf, s. 16. (Staženo 15. května 2020).   
73 Luxembourg Public. Aide publique au développement [online]. Dostupné na: https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-

culture/ouverture-internationale/aide-publique.html. 
74 Příloha č.1. 
75 CRANDALL, Matthew a Ingrid VAROV. Developing status as a small state: Estonia’s foreign aid strategy, East European 

Politics. 2016, 32(4), s. 405-425. 
76 DAL, Emel P. a DIPAMA, Simaratou. G20 rising power’s status seeking through social creativity: The case of South-

South Development cooperation. South African Journal of International Affairs. 2019, 26(4), s. 663684.  
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 Populace Lucemburského velkovévodství dosahovala v roce 2019 613.894 občanů.
77

 

HDP na obyvatele v roce 2018 činilo 120.980 dolarů, což je dle OECD nejvyšší dosažené 

číslo za daný rok mezi členskými státy.
78

 HDP na obyvatele je v případě Lucemburska 

nejvyšší i mezi členskými státy Evropské unie.
79

 Rozloha státu činí 2.586 km, přičemž se 

jedná o dvacátý osmý stát s nejmenší rozlohou na světě.
80

 I přestože neexistuje konsensus nad 

definicí malého státu, tato diplomová práce vychází ze zařazení Lucemburska mezi malé 

státy, aniž by se nikterak snažila o definování malého státu. 

Lucembursko je jedním z padesáti zakládajících států OSN, jedním z šesti zakládajících 

států dnešní Evropské unie, a je taktéž zakládajícím členem Rady Evropy a Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě. Od založení Světové obchodní organizace v roce 1995 

je i jejím členem a taktéž je členem Severoatlantické aliance. V roce 1947 se Lucembursko 

stalo zakládajícím členem Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, a od roku 

1960, kdy byla OECD založena podpisem Pařížské úmluvy, se Lucembursko stalo členem 

OECD. Následně v roce 1992 se Lucembursko připojilo k Výboru pro rozvojovou spolupráci 

OECD.
81

 Je tedy patrné, že Lucembursko podporuje multilaterální spolupráci, jak tomu 

v případě malých států dle konceptu malých států bývá. 

Lucembursko, i přes svoji limitující rozlohu, je vzhledem k předloženým číslům taktéž 

jedním z nejbohatších států Evropy i světa. Lucembursko, které plní stanovenou hranici 

0,7 % HND ODA od roku 2000 potvrdil, že je možné zvýšit příspěvek v krátkém intervalu.
82

 

Dle přiložené přílohy lze znázornit vzrůstající tendenci zvyšování finančního příspěvku 

v rámci oficiální rozvojové pomoci.   

 

 

Tabulka č.1: Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance) pěti států, které 

překročily hranici 1 % HND 

 

                                                 

77 Le portail des statistiques. Total population, Luxembourgers and foreigners by age and sex on 1st January 2008-2019 

[online]. Dostupné na: 

https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=12857&IF_Language=eng&MainTheme=2&FldrNa

me=1.  
78 OECD. Gross domestic product (GDP) [online]. Dostupné z. https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm.  
79 Eurostat. Real GDP per cipata [online]. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?lang=en.  
80 World Atlas. The 10 Smallest Countries In The World [online]. Dostupné z: https://www.worldatlas.com/articles/the-10-

smallest-countries-in-the-world.html.  
81 Gouvernement. European Union and international organisations [online]. Dostupné na: 

https://gouvernement.lu/en/systeme-politique/ue-organisations-internationales.html. 
82 MEHROTRA, Santosh. International Development Targets and Official Development Assistance. In PRONK, Jan P. 

Catalysing Development?: A Debate On Aid. John WileySons. 2009, s. 162.  
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 Lucembursko Norsko Nizozemí Dánsko Švédsko 

1975* - 0,65 % 0,74 % 0,55 % 0,78 % 

1976* - 0,71 % 0,80 % 0,52 % 0,78 % 

1978* - 0,90 % 0,78 % 0,70 % 0,86 % 

1980 0,11 % 0,87 % 0,97 % 0,74 % 0,78 % 

1981 0,13 % 0,85 % 1,07 % 0,73 % 0,83 % 

1982 0,10 % 1,03 % 1,07 % 0,77 % 1,02 % 

1983 0,09 % 1,10 % 0,91 % 0,73 % 0,84 % 

1984 0,16 % 1,03 % 1,02 % 0,85 % 0,80 % 

1985 0,17 % 1,01 % 0,91 % 0,80 % 0,86 % 

1986 0,16 % 1,17 % 1,01 % 0,89 % 0,85 % 

1987 0,17 % 1,09 % 0,98 % 0,88 % 0,88 % 

1988 0,20 % 1,13 % 0,98 % 0,89 % 0,86 % 

1989 0,19 % 1,05 % 0,94 % 0,93 % 0,96 % 

1990 0,21 % 1,17 % 0,92 % 0,94 % 0,91 % 

1991 0,33 % 1,13 % 0,88 % 0,96 % 0,90 % 

1992 0,26 % 1,16 % 0,86 % 1,02 % 1,03 % 

1993 0,35 % 1,01 % 0,82 % 1,03 % 0,99 % 

1994 0,40 % 1,05 % 0,76 % 1,03 % 0,96 % 

1995 0,36 % 0,86 % 0,81 % 0,96 % 0,77 % 

1996 0,44 % 0,83 % 0,81 % 1,04 % 0,84 % 

1997 0,55 % 0,84 % 0,81 % 0,97 % 0,79 % 

1998 0,65 % 0,89 % 0,80 % 0,99 % 0,72 % 

1999 0,66 % 0,88 % 0,79 % 1,01 % 0,70 % 

2000 0.70 % 0,76 % 0,86 % 1,06 % 0,80 % 

2001 0,77 % 0,80 % 0,82 % 1,03 % 0,77 % 

2002 0,78 % 0,89 % 0,81 % 0,96 % 0,84 % 

2003 0,86 % 0,92 % 0,80 % 0,84 % 0,79 % 

2004 0,79 % 0.87 % 0,73 % 0,85 % 0,78 % 

2005 0,79 % 0.94 % 0,82 % 0,81 % 0,94 % 

2006 0,89 % 0,89 % 0,81 % 0,80 % 1,02 % 

2007 0,92 % 0,95 % 0,81 % 0,81 % 0,93 % 
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2008 0,97 % 0,89 % 0,80 % 0,82 % 0,98 % 

2009 1,04 % 1,06 % 0,82 % 0,88 % 1,12 % 

2010 1,05 % 1,05 % 0,81 % 0,91 % 0,97 % 

2011 0,97 % 0,96 % 0,75 % 0,85 % 1.02 % 

2012 1 % 0,93 % 0,71 % 0,83 % 0,97 % 

2013 1 % 1,07 % 0,67 % 0,85 % 1,01 % 

2014 1,06 % 1 % 0,64 % 0,86 % 1,09 % 

2015 0,95 % 1,05 % 0,75 % 0,85 % 1,40 % 

2016 1 % 1,12 % 0,65 % 0,75 % 0,94 % 

2017 1 % 0,99 % 0,60 % 0,74 % 1,02 % 

2018 0,98 % 0,94 % 0,61 % 0,72 % 1.04 % 

2019 1,05 % 1,02 %  0,59 % 0,71 % 0,99 % 

Zdroje:  

Compare your country. Official Development Assistance 2018 – Preliminary Data [online]. Dostupné na: 

https://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=22&cr1=oecd&lg=en&page=1. / Compare your country. Official 

Development Assistance 2019 – Preliminary Data [online]. Dostupné na: https://public.tableau.com/views/ODA-

GNI_15868746590080/ODA2019?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link?&:showVizHome=no#1.  

 

 

3.1. Politický kontext zahraniční rozvojové spolupráce  

 

Pierre Werner, zástupce politické strany Parti chrétien social (CVS), se stal 

lucemburským premiérem v roce 1979. V letech 19791984 formovala vládu koalice dvou 

stran, CVS a Parti démocratique (DP). Během tohoto období, od 80. let 20. století, se 

rozvojová spolupráce stávala postupně důležitou součástí lucemburské zahraniční politiky. 

„Pro malý stát je rozvojová spolupráce vhodným způsobem, jak získat mezinárodní uznání a 

vybudovat pozitivní obraz sám sebe“. Zákon o rozvojové spolupráci z července 1982 

zaznamenává začátek přímé zahraniční rozvojové spolupráce Lucemburska.
 83

   

 Premiér Jacques Santer se stal po odchodu Pierra Wernera předsedou strany CVS. 

Koaliční vláda se v letech 19841989 skládala z CVS a Parti ouvrier-socialiste (LSAP). 

Zástupce vládní koaliční strany LSAP Robert Goebbels v roce 1984 představil právní návrhy, 

jenž zřídily Fond pro rozvojovou spolupráci, regulovaly státní granty pro lucemburské 

                                                 

83 Gouvernement. Les gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1848 [online]. Dostupné na: 

https://sip.gouvernement.lu/dam-assets/publications/brochure-livre/minist-etat/sip/livre/gouvernements_depuis_1848_-

_version_2011/Gouvernements_depuis_1848-version_2011.pdf, s. 192-197. (Staženo 20. května 2020). 
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nevládní organizace a zavedly nová daňová ustanovení pro podporu filantropie. Rozvojové 

země se staly důležitým cílem lucemburské zahraniční politiky. Jacques Santer se stal 

premiérem i v následujícím období 19891994, kdy vládní koalici opět tvořila dvojice stran 

CVS a LSAP. Zahraniční politika této druhé Santerovy vlády se zaměřovala na evropské 

záležitosti, podporu zahraničního obchodu a na rozvojovou spolupráci.
 
Politické strany CVS a 

LSAP zformovaly vládní koalici potřetí v roce 1994 v čele s premiérem Santerem. Avšak 

v lednu 1995 Jacques Santer rezignoval na post lucemburského premiéra, aby se mohl stát 

předsedou Evropské komise a lucemburským premiérem se následně stal Jean-Claude 

Juncker, tehdejší ministr financí a práce.
 84

 

Jean-Claude Juncker zastával svůj první mandát předsedy vlády v letech 19951999 

po rezignaci jeho předchůdce. S parlamentními volbami v roce 1999 se změnila vládní 

koalice. Premiérem se stal Jean-Claude Juncker, avšak vládním partnerem se stala politická 

strana DP. Ministryní zahraničních věcí Junckerovy vlády se stala Lydie Polfer za DP a 

ministrem pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti se stal Charles Goerens, taktéž 

představitel politické strany DP. Post ministra pro rozvojovou spolupráci a humanitární 

záležitosti vznikl až s touto vládou, do té doby byla agenda rozvojové spolupráce svěřena do 

rukou „Secrétaire d’État aux Affaires étrangères“. „Junckerova vláda si dala za cíl zajistit 

budoucnost malého státu v rozvíjející se Evropě a ve světě, který je stále více komplikovanější. 

[…]. Svoji roli na mezinárodní úrovni se Lucembursku pravděpodobně nejlépe dařilo 

prosadit skrze rozvojovou spolupráci.“
85

 Vláda v letech 20042009 v čele s Jeanem-Claudem 

Junckerem tvořila koalice stran CVS a LSAP, stejně tak tomu bylo i v nadcházejícím období 

20092013.
86

 Ministrem zahraničních věcí se pro obě období stal Jean Asselborn. Ministrem 

pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti se v letech 2004-2009 stal Jean-Louis 

Schiltz, kterého v následujícím období do roku 2013 nahradila Marie-Josée Jacobs.
 87

 

Od roku 1979 do roku 2013 zastávali post premiéra tři muži, Pierre Werner, Jacques 

Santer a Jean-Claude Juncker. Všichni tři byli zástupci politické strany CVS, jenž tvořila 

                                                 

84 Gouvernement. Les gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1848. Dostupné na: 

https://sip.gouvernement.lu/dam-assets/publications/brochure-livre/minist-etat/sip/livre/gouvernements_depuis_1848_-

_version_2011/Gouvernements_depuis_1848-version_2011.pdf., s.. 204-223. (Staženo 20. května 2020). 
85 Gouvernement. Les gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1848. Dostupné na: 

https://sip.gouvernement.lu/dam-assets/publications/brochure-livre/minist-etat/sip/livre/gouvernements_depuis_1848_-

_version_2011/Gouvernements_depuis_1848-version_2011.pdf, s. 222–236. (Staženo 20. května 2020). 
86 Gouvernement. Les gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1848. Dostupné na: 

https://sip.gouvernement.lu/dam-assets/publications/brochure-livre/minist-etat/sip/livre/gouvernements_depuis_1848_-

_version_2011/Gouvernements_depuis_1848-version_2011.pdf, s. 243-256. (Staženo 20. května 2020). 
87 Gouvernement luxembourgeois. Gouvernement Juncker/Asselborn I. Dostupné na: 

https://gouvernement.lu/fr/gouvernement/anciens-membres-gouvernement/juncker-asselborn-I.html. / Gouvernement 

luxembourgeois. Gouvernement Juncker/Asselborn II. [online].  Dostupné na: 

https://gouvernement.lu/fr/gouvernement/anciens-membres-gouvernement/juncker-asselborn-II.html. 
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vládní koalice s LSAP a DP. Pouze tyto tři strany byly v tomto období u moci. Počet 

politických stran v parlamentu dosahoval dle zveřejněných volebních údajů v letech 

19992004 šesti.
88

 Mezi lety 20042009 bylo v parlamentu zastoupeno pět politických 

stran.
89

 A v období let 20092013 jich bylo zastoupeno šest.
90

 Všechny tyto politické strany 

podporovaly lucemburskou zahraniční rozvojovou politiku, v Poslanecké sněmovně panoval 

vždy konsensus týkající se rozvojové politiky a zvyšování příspěvku na oficiální rozvojovou 

pomoc.
91

  

 

3.1.1. Zahraniční rozvojové spolupráce jako priorita předsednictví 

v Radě EU  

 

V daném období zvláštním podnětem pro akcentaci téma rozvojové politiky bylo 

lucemburské předsednictví, v rámci kterého se Lucembursko drželo dané linie, kdy 

zdůrazňovalo důležitost spolupráce a posunulo některé principy na unijní úroveň. Stalo 

se normativním hráčem na tomto poli. 

 Lucembursko předsedalo Radě EU v první polovině roku 2005. Jedním z prioritních 

bodů předsednictví byla rozvojová spolupráce. Hlavním cílem lucemburského programu 

rozvojové spolupráce byl boj proti chudobě v rozvojových zemích, zejména v Africe. Dále 

zaujetí postoje proti situacím marginalizace, vyloučení, nemoci a nerovnosti. Třemi prioritami 

tohoto programu byly miléniové cíle, AIDS a soudržnost politik.
92

  

 Aby se snížila extrémní chudoba a počet lidí trpících hladem se snížil na polovinu, 

bylo třeba, aby mezinárodní společenství vyvinulo značné úsilí při provádění Rozvojových 

cílů tisíciletí skrze oficiální rozvojovou pomoc. EU se sice na konferenci v Monterrey 

zavázala poskytnou 0,39 % HND ODA, ale lucemburským cílem předsednictví bylo 

dohodnout úroveň pomoci po roce 2006.
93

 Lucemburské předsednictví se stalo úspěšným, 

                                                 

88 Elections Public. Résultats officieux 1999 [online].  Dostupné na: https://elections.public.lu/fr/elections-

legislatives/1999/resultats.html. 
89 Elections Public. Résultats officieux 2004 [online].  Dostupné na: https://elections.public.lu/fr/elections-

legislatives/2004/resultats.html. 
90 Elections Public. Résultats officieux 2009 [online].  Dostupné na: https://elections.public.lu/fr/elections-

legislatives/2009/resultats.html. 
91 Cooperation gouvernement. Luxembourg Development Cooperation: Action Plan to implement Aid Effectiveness 

Commitments under the Paris Declaration and the Accra Agenda for Action [online].  Dostupné na: 

https://cooperation.gouvernement.lu/dam-assets/politique-cooperation-action-humanitaire/documents-de-

reference/luxembourg-action-plan-aid-effectiveness-2008.pdf. (Staženo 20. května 2020). 
92 EU2005. The Presidency’s Priorities [online]. Dostupné na: 

http://www.eu2005.lu/en/presidence/priorites_et_pgm/priorites/index.html. 
93 EU2005. The Presidency’s Priorities [online]. Dostupné na: 

http://www.eu2005.lu/en/presidence/priorites_et_pgm/priorites/index.html. 
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podařilo se dosáhnout shody na unijní úrovni. Lucemburský premiér Jean-Claude Juncker 

přednesl projev, kde mimo jiné prohlásil, že je hrdý na učiněné rozhodnutí. „[…] podařilo se 

nám stanovit nové cíle, pokud se jedná o oficiální rozvojovou pomoc na unijní úrovni. Po 

opakování skutečnosti, že unijní úsilí musí do roku 2015 vzrůst na 0,7 % ODA, jsme do roku 

2010 stanovili pro EU prozatímní cíl 0,56 % ODA. […]. Ostatní bohaté části světa by se 

mohly inspirovat, aby pomohly odstranit chudobu.“
94

  

 

3.2. Základní právní dokumenty rozvojové politiky  

 

 Právním základem lucemburské rozvojové spolupráce je zákon z 6. ledna 1996, který 

seskupil předešlé právní předpisy v jeden celek. Těmito původními právními dokumenty byly 

zákon o rozvojové spolupráci z července 1982 a velkovévodské nařízení z téhož roku, které 

zavedlo princip fungování Meziministerského výboru pro rozvojovou spolupráci. 

Lucemburská rozvojová spolupráce se řídila zákonem z roku 1996 až do května 2012, kdy byl 

zákon poprvé revidován, podruhé se tak stalo v prosinci 2017.
95

  

Historický právní základ lucemburské rozvojové spolupráce představuje zákon z roku 

1982 a velkovévodské nařízení z roku 1982. Zákon z 13. července 1982 ustanovil podmínky 

přiznání statusu agenta pro rozvojovou spolupráci (l’agent de la coopération), kterým se 

může stát každý občan, jenž má v úmyslu bez zisku poskytnout služby rozvojovým zemím, a 

který k tomuto účelu používá technické pomoci OSN, specializovaných agentur OSN a jiných 

organizací. Každý agent musí mít uznávanou odbornou kvalifikaci a musí být akreditovaný 

k činnostem vztahujícím se k realizaci projektu hospodářského a sociálního rozvoje 

ve prospěch rozvojových zemí. Potřebnou akreditaci uděluje ministr na doporučení 

Meziministerského výboru. Zákon stanovuje i podmínky zisku statusu agenta státními 

zaměstnanci, kteří musejí získat zvláštní povolení ministra, kterému podléhají. A kteří po 

svém schválení nabývají zvláštní dovolenou po dobu mise rozvojové spolupráce a i nadále 

získávají příslušný plat. Nicméně zákon ustanovuje, že každý agent rozvojové spolupráce je 

podřízen ministrovi, a že je povinen plnit své povinnosti z obecného postavení státních 

zaměstnanců. Součástí zákona jsou i podmínky týkající se lékařské péče během mise a 

                                                 

94 EU2005. Full text of Jean-Claude Juncker’s speech, current President of the Council of the European Union, at the 

European Parliament, on the outcome of the Luxembourg Presidency and the European Council held on 16-17 June 

Brussels, 22 June 2005 [online]. Dostupné na: http://www.eu2005.lu/en/actualites/discours/2005/06/22jclj-pe/index.html.  
95 Gouvernement luxembourgeois. Législation [online]. Dostupné na: https://cooperation.gouvernement.lu/fr/legislation.html.  
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nákladů na cestovné, či i možnosti doprovodu rodinného příslušníka a podmínek k úhradě 

jeho cesty a lékařské péče.
96

  

Dále zákon ustanovuje podmínky pro takzvané spolupracovníky (des coopérants), 

kteří jsou zaměstnáni nevládními organizacemi (NGOs) s cílem poskytnout nezaujatou pomoc 

obyvatelům rozvojových zemí. Zisk akreditace se uděluje stejným postupem jako pro agenta 

rozvojové spolupráce. A stejně taktéž je osoba spolupracovníka povinna plnit povinnosti 

vyplývající z obecného statusu státních zaměstnanců. A stejně taktéž jako agent pro 

rozvojovou spolupráci se musí řídit pokyny svých nadřízených a plnit své poslání. Musí se 

zdržet jakýchkoli zásahů do politických záležitostí zemí, ve kterých plní svou misi pro 

rozvojovou spolupráci a nemůže přímo ani nepřímo přijímat materiální výhody.
97

  

Uznány mohou být dle zákona všechny organizace zřízené v souladu se zákonem 

z 21. dubna 1928 o neziskových sdruženích a zařízení veřejné služby, které všem musí plnit 

alespoň jednu z daných podmínek. Musí navrhovat program či projekt hospodářského 

nebo sociálního rozvoje ve prospěch rozvojové země a její populace. Nebo má dostatečné 

záruky, aby zajistil, že schválení spolupracovníci mohou splnit svou misi za podmínek 

přijatých z morálního a fyzického hlediska. Akreditaci neziskovým organizacím uděluje vláda 

na návrh ministra pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti. Dle podmínek zákony 

mohou nevládní organizace požádat o proplacení výdajů spolupracovníka.
98

  

V neposlední řadě zákon z roku 1982 zřídil Meziministerský výbor pro rozvojovou 

spolupráce, jehož fungování stanovuje velkovévodské nařízení z 21. července 1982.
99

 

Velkovévodské nařízení určuje počet členů výboru, který je stanoven na pět. Každý z členů 

má jmenovaného svého zástupce. Tito členové jsou zástupci ministrů pro rozvojovou 

spolupráci a humanitární záležitosti, zahraničních věci, financí, veřejné služby a sociálního 

zabezpečení. Předsedou výboru je zástupce ministra pro rozvojovou spolupráci a humanitární 

záležitosti. Výbor rozhoduje prostou většinou.
100

 

 

3.2.1. Zákon z 6. ledna 1996 

 

                                                 

96 Legilux. Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement [online]. Dostupné na: 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1982/07/13/n2/jo.   
97 Tamtéž. 
98 Tamtéž.   
99 Tamtéž.  
100 Legilux. Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d'un comité interministériel 

pour la coopération au développement [online]. Dostupné na: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1982/07/21/n5/jo.  
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Ve znění zákona z 6. ledna 1996 je uvedeno, že hlavním cílem rozvojové spolupráce 

je boj proti chudobě v rozvojových zemích, udržitelný sociální a hospodářský rozvoj 

rozvojových zemí, zejména těch nejvíce znevýhodněných, a harmonická a progresivní 

integrace rozvojových zemí do světové ekonomiky. Zákon zřizuje Fond pro rozvojovou 

spolupráci, jehož kompetencí je financování rozvojové spolupráce na bilaterální úrovni, 

či financování spolupráce s mezinárodními organizacemi, s lucemburskými nevládními 

organizacemi i pomocnými pracovníky. Za pomocného pracovníka je považován každý, kdo 

má v úmyslu neziskovým způsobem poskytnout pomoc lidem v rozvojové zemi. Fond, jenž 

je financován z ročních rozpočtových prostředků Lucemburska, může v rozvojových zemích 

zasáhnout prostřednictvím přímé pomoci, financováním nebo spolufinancováním programů 

a projektů jak těch veřejných, tak těch soukromých, národních i mezinárodních. Může 

tak zasahovat v určených oblastech, kterými jsou sociální sektor, včetně bydlení, odborného 

vzdělání, podpory postavení žen ve společnosti a zdraví. Dále poté v oblastech technické 

pomoci, vzdělání, regionální spolupráce, hospodářské a průmyslové spolupráce, kulturní 

a vědecké spolupráce, životního prostředí a v oblasti lidských práv a demokracie. Zákon dále 

zřizuje Meziministerský výbor pro rozvojovou spolupráci, jehož kompetencí je vyjadřovat 

se k obecným zásadám rozvojové politiky.
 101

 

Ministr schvaluje spolupráci s nevládními organizacemi na dobu jednoho roku 

a na základě žádosti NGOs, jenž odůvodňují své schopnosti, dovednosti a zkušenosti v oblasti 

rozvojové spolupráce. Navázanou spolupráci lze prodloužit. Avšak ministr může uzavřít 

i rámcovou smlouvu, která definuje podmínky spolupráce z víceletého hlediska. Za podmínek 

stanovených zákonem může ministr nevládní organizaci schválit granty ve formě 

spolufinancování, neboli grant, který je určen pro konkrétní program či projekt nebo grant 

ve formě globálního daru, tedy ročního grantu určeného pro omezený soubor malých 

projektů. Program či projekt, aby získal jeden z možných finančních grantů se musí týkat 

jedné nebo více rozvojových zemí a zaměřit se na rozvoj této země či zemí. Musí být zřízen 

osobami, které jsou způsobilé k zajištění řádného výkonu. A taktéž musí být podrobně 

představena lokalita, sektor, příjemci pomoci, a stejně tak i cíle a harmonogram.
102

 

Zákon dále stanovuje pravidla týkající se pomocných pracovníků ve veřejném sektoru, 

ale i mimo něj. Pro tyto osoby zákon klade i podmínky pracovního volna, které jsou 

                                                 

101Legilux. Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement [online]. Dostupné na: 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/01/06/n1/jo. 
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rozepsané v několika kapitolách. Mimo jiné zákon upravuje daňové podmínky týkající se darů 

přidělených NGOs.
103

  

 

3.2.2. Revize zákona z 6. ledna 1996 

 

Zákon z 9. května 2012 pozměnil znění zákona z 6. ledna 1996. Zejména byl upraven 

název zákona, který nově zní „zákon o rozvojové spolupráci a humanitární akci“. Dále zákon 

nahradil několik článků. Některé odstavce článků taktéž pozměnil. Zákon následně pozměnil 

několik termínů či některé smazal kompletně.
104

  

Hlavním cílem rozvojové spolupráce je nyní snížení a v konečném důsledku 

odstranění chudoby prostřednictvím podpory udržitelného hospodářského, sociálního 

a environmentálního rozvoje v rozvojových zemích. Zákon definuje cíl humanitární akce, 

která má reagovat na situace, jenž vznikly v důsledku přírodních katastrof a krizí 

způsobených člověkem. Fond pro rozvojovou spolupráce dále financuje rozvojovou 

spolupráci skrze bilaterální spolupráci, regionální spolupráci, spolupráci skrze mezinárodní 

organizace a spolupráci se schválenými NGOs. Prostředky z Fondu financují víceleté 

programy, které jsou sjednávány s partnerskými zeměmi nebo aktéry specializujícími se na 

rozvojovou spolupráci. Oblastmi, do kterých může Fond zasahovat jsou: sociální sektor, 

včetně zdraví, bydlení, vzdělání, odborné vzdělání. Dále poté v oblastech zemědělství a 

bezpečnosti potravin, vody a hygieny, hospodářské, finanční a průmyslové spolupráce, 

v oblasti životního prostředí, kulturní a vědecké spolupráce a v oblasti rozvojového 

vzdělání.
105

  

Zákon dále stanovuje dvouletou akreditaci NGOs, kterou uděluje ministr. Další 

podmínky týkající se nevládních organizací ustanovují velkovévodské nařízení. 

Velkovévodské nařízení taktéž modifikuje fungování Meziministerského výboru 

pro rozvojovou spolupráci.
106

 Nařízení ze 7. srpna 2012 ustanovuje pozici delegáta, jehož 

funkcí je zastupovat ministra na schůzích Výboru. Každý člen vlády jmenuje na dobu svého 

mandátu delegáta, který ho informuje o dění na schůzích, které se konají každé dva měsíce. 

Na pozvání předsedy Výboru se jednání mohou zúčastnit i odborníci a zástupci občanské 

společnosti. Hlavní úkolem Výboru je se vyjadřovat k záležitostem týkajících se hlavního 

                                                 

103 Tamtéž.  
104 Legilux. Loi du 9 mai 2012 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement [online]. 
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směru politiky rozvojové spolupráce, soudržnosti politik v oblasti rozvoje, sektorů intervence 

Fondu pro rozvojovou spolupráci v rozvojových zemích, akreditaci agentovi rozvojové 

spolupráce, akreditaci spolupracovníkovi a poskytování dovolené na rozvojovou 

spolupráci.
107

  

Zákon z 15. prosince 2017 taktéž modifikuje zákon z 6. ledna 1996. Stanovuje nově 

například maximální částku 300 000 EUR/rok, se kterou může stát spolufinancovat projekt 

NGOs. Mimo jiné uvádí další podmínky spolufinancování projektů. Míra spolufinancování 

ve výši 80 % lucemburského podílu je možná pro jakýkoli projekt v nejméně rozvinutých 

zemích světa a v partnerských zemích Lucemburska. Míra spolufinancování ve výši 60 % 

lucemburského podílu je možná pro jakýkoli projekt v zemích přijímající oficiální rozvojovou 

pomoc, ale nejsou zařazeny mezi nejméně rozvinuté země světa nebo partnerské země. 

Následně míra spolufinancování ve výši 80 % lucemburského podílu je možná pro jakýkoli 

projekt v zemích přijímající oficiální rozvojovou pomoc, ale nejsou zařazeny mezi nejméně 

rozvinuté země světa nebo partnerské země, avšak se primárně zaměřují na lidská práva. 

Zákon dále definuje podmínky splnění spolufinancování ve výši 80 % v případě států, které 

se primárně zabývají lidskými právy. A ukládá podmínku NGOs k předložení účetní knihy 

k auditu za daných podmínek stanovených zákonem. Zákon z roku 2017 dále stanovuje nové 

podmínky pro uzavření rámcové dohody s NGOs i maximální finanční příspěvek, a minimální 

a maximální počet let, na které se rámcová smlouva uzavírá.
108

  

 

 

3.3. Klíčoví aktéři 

 

Zahraniční rozvojová spolupráce vychází z lucemburské rozvojové politiky, 

jenž spadá do agendy ministerstva zahraničních věcí. Ministr zahraničních věcí je hlavním 

představitelem lucemburské zahraniční politiky, tudíž jeho osoba je relevantní pro daný 

výzkum v linii zahraničně-politické. Právní dokumenty stanovují strukturu systému 

a poukazují na klíčovou roli ministrů. A jak vyplývá z předchozí analýzy právních 

dokumentů, klíčovou roli mezi aktéry hraje ministr pro rozvojovou spolupráci a humanitární 

záležitosti. Post ministra pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti vznikl 

                                                 

107 Legilux. Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour 
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s odstupem času, přičemž funkce ministra pro rozvojovou spolupráci a humanitární 

záležitosti je nejrelevantnější pro daný výzkum, jelikož v rámci Ministerstva zahraničních 

věcí Lucemburského velkovévodství ministr pro rozvojovou spolupráci a humanitární 

záležitosti spravuje 83 % ODA a to od roku 1998.
109

   

                                                 

109 OECD. Luxembourg – Comité d’aide au développement (CAD). EXAMEN PAR LES PAIRS [online]. Dostupné na: 

http://www.oecd.org/fr/gov/pcsd/40913771.pdf, s. 45. (Staženo 15. května 2020). 
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4. Vnější pohled – hodnocení lucemburské zahraniční rozvojové spolupráce DAC 

OECD 

 

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) je definována Výborem pro rozvojovou spolupráci 

OECD (DAC) jako vládní pomoc, která podporuje a zaměřuje se na hospodářský rozvoj 

a prosperitu rozvojových zemí. Výbor pro rozvojovou spolupráci OECD přijal oficiální 

rozvojovou pomoc v roce 1969, která se stala hlavním zdrojem financování. ODA směřuje 

do zemí a teritorií, které jsou na seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci DAC 

a do multilaterálních rozvojových institucí, které jsou 1) provozovány oficiálními agenturami, 

2) koncesní a spravované s podporou hospodářského rozvoje a prosperity rozvojových zemí 

jako hlavním cílem.
110

  

Původním stanoveným cílem mělo být dosažení 1 % příjmů donorských států. Tento 

návrh se nesetkal se souhlasem všech, proto bylo v roce 1968 na zasedání Konference 

Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD) navrženo dosáhnout minimálně 

0,75 % hrubého národního důchodu. Nicméně ani tento návrh nedosáhl konsensu, avšak se 

jím začala zabývat Pearsonova komise, která získala mandát od Světové banky a převzala 

iniciativu dosáhnout shody. V reportu komise z roku 1969 padl návrh, aby se oficiální 

rozvojová pomoc zvýšila na 0,7 % HND a to do roku 1975. Tento návrh byl následně převzat 

v jednáních OSN o rozvojové strategii pro 70. léta 20. století. Původně se jednalo o návrhu 

UNCTAD o dosažení 0,75 %, ale nakonec bylo dohodnuto 0,7 % dle návrhu Pearsonovy 

komise. Valné shromáždění OSN přijalo v roce 1970 rezoluci, která formálně uznala za cíl 

0,7 % HND, a která obsahovala dovětek, že každá ekonomicky vyspělá země bude postupně 

zvyšovat svoji zahraniční rozvojovou pomoc rozvojovým zemím a vynaloží maximální úsilí k 

dosažení minimální hranice 0,7 % HND v tržních cenách do poloviny desetiletí.
111

 

DAC provádí pravidelné kontroly členských států a jejich úsilí o rozvojovou 

spolupráci. Politika rozvojové spolupráce a programy členských států jsou kriticky 

analyzovány jednou za čtyři až pět let. V jednom kalendářním roce je vždy zkoumáno pět 

členských států.
112

 Lucemburské úsilí o rozvojovou spolupráci bylo analyzováno v letech 

                                                 

110 OECD. Official Development Assistance (ODA) [online]. Dostupné na: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-
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1993
113

, 1999, 2003, 2008, 2012 a 2017.
114

 Tyto dokumenty byly zvoleny pro analýzu, jelikož 

forma hodnocení statusu má dopad na to, jak je daný stát vnímán ostatními.  

 

4.1. Zpráva o lucemburské zahraniční rozvojové spolupráci 1999 DAC OECD  

  

Zpráva z roku 1999 hodnotí šanci Lucemburska dostat se na přední pozice 

nejštědřejších v rámci členských států DAC velmi pozitivně, jelikož jsou tomu naklonění jak 

politici, tak veřejné mínění. Všechny politické strany podporují zvýšení cíle zahraniční 

rozvojové pomoci na 0,7 % do roku 2000. Za uplynulé období od poslední analýzy 

Lucembursko pokročilo v bodech, které jim DAC doporučil. Mezi nejdůležitější body patří: 

vznik nového zákona, který definuje cíle spolupráce; vznik dohody upravující vztahy mezi 

ministerstvem zahraničních věcí, ministerstvem obchodu a spolupráce a agenturou 

odpovědnou za poskytování bilaterální pomoci LuxDev; lepší rozdělení na humanitární a 

rozvojovou pomoc; výběr cílových zemí; efektivnější spolupráce s nevládními organizacemi; 

zvýšení počtu zaměstnanců přidělených do rozvojových programů; transformace kooperační 

služby z ministerstva na ředitelství.
115  

 

Lucembursko v posledních letech vyjádřilo podporu mezinárodní solidaritě a obavám 

o spravedlnost prostřednictvím významného programu rozvojové spolupráce. Zahraniční 

rozvojová spolupráce se stala na začátku 90. let 20. století významnou položkou státního 

rozpočtu. Se zvyšujícím se příspěvkem bylo třeba změnit i strategický rámec lucemburské 

rozvojové spolupráce. Byl schválen nový zákon o rozvojové spolupráci i strategických 

pokynech. Zákon o rozvojové spolupráci, který vešel v platnost v lednu 1996 pokrývá 

všechny aspekty lucemburských aktivit v oblasti spolupráce a stanovuje tři cíle jimiž jsou: 

udržitelný hospodářský a sociální rozvoj rozvojových zemí, zejména těch nejvíce 

znevýhodněných; integraci těchto rozvojových zemí do globální ekonomiky; a snížení 

chudoby v těchto zemích. Zákon taktéž přesněji definuje roli Fondu pro rozvojovou 

spolupráci (Development Co-operation Fund), což je mechanismus, pomocí kterého lze 

rozvojové projekty financovat mimo roční rozpočtový rámec. Prioritními oblastmi Fondu jsou 
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nyní sociální angažovanost v oblasti bydlení, práv žen, v oblasti technické pomoci, 

v hospodářské a průmyslové pomoci, v rozvoji vzdělání, oblasti kulturní a vědecké 

spolupráci, v regionální spolupráci, v environmentální spolupráci a v oblasti na podporu 

lidských práv a demokracie. Nový zákon popisuje i podmínky spolupráce s lucemburskými 

nevládními organizacemi, které se mohou nově zapojovat nejen do spolufinancování projektů, 

ale také poskytování blokových grantů zejména na jejich iniciativy v oblasti rozvojového 

vzdělání. V neposlední řadě zákon zřizuje Meziministerský výbor pro rozvojovou spolupráci, 

který bude koordinovat směr politiky rozvojové spolupráce.
116

 

Vzhledem k relativně omezeným zdrojům a limitujícím schopnostem se lucemburská 

rozvojová spolupráce zaměřuje na omezený počet cílových států. Kromě toho je cílení 

pomoci jediným způsobem, jak zajistit, aby úsilí Lucemburska o spolupráci bylo viditelnější v 

souladu s přáním vlády. Cílovými státy v roce 1999 byly Burkina Faso, Burundi, Kapverdy, 

Salvador, Laos, Namibie, Nikaragua, Niger, Palestina, Senegal, Vietnam a Mali. Ministerstvo 

zavedlo strategie pro projekty a programy v jednotlivých zemích realizované LuxDev. Pro své 

nejdůležitější partnerské země byly vypracovány akční strategie. Zpráva hodnotí, že současná 

politika výběru cílových zemí doposud nevedla k požadované úrovni geografické 

koncentrace. Mimo jiné je koordinace s cílovými státy obtížná, jelikož Lucembursku chybí 

místní zastoupení. Běžné je navštívit cílovou zemi alespoň dvakrát do roka, avšak 

Lucembursko nemá dostatek zaměstnanců ministerstva.
117  

 

Ministerstvo zahraničních věcí zpracovává okolo osmdesáti procent ODA, tři čtvrtiny 

bilaterální pomoci provádí LuxDev a zbytek provádí nevládní organizace. Nevládní 

organizace zaujímají zvláštní místo v lucemburské zahraniční rozvojové spolupráci, jelikož 

významná část bilaterální pomoci je poskytována prostřednictvím nich. Podíl multilaterální 

pomoci se k roku 1997 snížil z původních 40 % na 30 %. Polovina celkové částky příspěvku 

směřuje na evropské programy a zbytek je rozdělen mezi Mezinárodní rozvojovou asociaci 

(IDA) či agentury OSN. Ministerstvo zahraničních věcí odpovídá za víceleté programy, které 

vymezují hlavní politické možnosti a pokyny. Na těchto základech předkládá ministerstvo 

návrhy projektů, které jsou následně projednávány s LuxDev dvakrát za jeden kalendářní rok. 

Ministerstvo a Lux-Development se scházejí každé dva měsíce, aby projednali monitorování 
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aktuálních projektů. Zpráva z roku 1999 dále uvádí, že dochází k institucionální změně 

v rámci spolupráce. Na ministerstvu vzniká Ředitelství pro rozvojovou a humanitární 

spolupráci (Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire), které 

bude zaštiťovat agendu rozvojové spolupráce a Lux-Development se změní právní status. Sice 

zůstává nadále soukromou organizací, avšak lucemburská vláda bude majoritním 

akcionářem.
118

   

Lucemburský parlament i veřejné mínění jsou naklonění rozvojové spolupráci. Velký 

počet rozvojových nevládních organizací značí zájem obyvatelstva. Lucembursko má nejvyšší 

počet nevládních organizací na obyvatele v rámci členských zemí DAC. Na příznivý postoj 

lucemburského obyvatelstva má bezesporu vliv ekonomická prosperita a sociální spravedlnost 

v zemi. Množství nevládních organizací taktéž odráží velkorysost systému, v jehož rámci 

ministerstvo spolufinancuje své projekty. Následně mezi poslanci a některými nevládními 

organizacemi existují vazby, tudíž není třeba věnovat tolik úsilí lobování a kampaním jako 

v jiných členských státech DAC. Programy rozvojové spolupráce a vládní nařízení 

se projednávají nejméně jednou ročně během rozpravy o lucemburské zahraniční politice 

v parlamentu a další diskuze se odehrávají ve Výboru pro zahraniční a evropské záležitosti. 

Parlament kupříkladu požadoval vznik Ředitelství pro rozvojovou spolupráci v rámci 

ministerstva.
119  

  

Na závěr zpráva uvádí, ve kterých oblastech je třeba, aby Lucembursko svoje úsilí 

zlepšilo. Zejména by projekty měly být vybírány přísněji, přičemž by se větší pozornost měla 

věnovat projektům, které rozvíjejí lidské zdroje, nežli projektům v oblasti infrastruktury. 

Projekty by měly být monitorovány podrobněji a měla by být zavedena strategie, podle které 

by byly definovány kritéria výběru projektů. Počet cílových zemí by měl být ještě snížen, což 

by mělo vést k užšímu dialogu s vybranými cílovými státy. Měla by existovat užší spolupráce 

mezi ministerstvem, Lux-Development a nevládními organizacemi. Financování by se mělo 

primárně soustředit do rukou zkušených nevládních organizací a měly by být učiněny kroky 

k nalezení různých forem spolupráce s menšími nevládními organizacemi. A v neposlední 

řadě by se měl zvýšit počet zaměstnanců přidělených k této agendě.
120
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4.2. Zpráva o lucemburské zahraniční rozvojové spolupráci 2003 DAC OECD  

 

Zpráva z roku 2003 uvádí, že od poslední analýzy došlo k významným změnám 

v lucemburské rozvojové spolupráci, které reagovaly na doporučení vyjádřená DAC. 

Byl jmenován ministr pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti; byl zřízen 

strategický rámec pro bilaterální sestavení programů, čímž dochází k posílení 

a institucionalizování vztahů s cílovými zeměmi na bázi partnerství; lucemburští zástupci byli 

přítomni při zahájení mise rozvojové spolupráce v Senegalu; byla posílena spolupráce 

s nevládními organizacemi; pro nevládní organizace, které mají zkušenosti s řízením projektů 

spolufinancovaných ministerstvem, byl přijat nový nástroj víceletého financování; byl zřízen 

systém monitorování a hodnocení projektů; a byl navýšen počet zaměstnanců odboru 

rozvojové spolupráce.
121 

 

Od roku 1989 si po sobě jdoucí vlády stanovovaly přesné plány systematického 

zvyšování oficiální rozvojové pomoci. S nástupem nové vlády v roce 1999 byl představen i 

její program, který plánoval udržet úsilí oficiální rozvojové pomoci a stanovil rok 2005 

k dosažení 1 % HND ODA. Parlament podporuje rozvojovou spolupráci a všechny politické 

strany podporují vládní cíl zvýšit příspěvek na 1 % HND. Rozvojová spolupráce je 

významným nástrojem lucemburské zahraniční politiky. V posledních letech bylo cílem 

zahraniční politiky prosazovat mezinárodní spolupráci s důrazem na politiku přítomnosti, 

účasti a solidarity. K dosažení tohoto cíle se zvýšila lucemburská aktivita v nejvýznamnějších 

mezinárodních organizacích v rámci nichž se Lucembursko snaží v rozsahu, které má 

k dispozici, prosazovat hodnoty jako je ochrana lidských práv, dodržování demokracie a 

právního státu, či udržitelný rozvoj.
122 

V roce 1992 se konala konference OSN o životním prostředí a rozvoji, na které 

lucemburský premiér oznámil rozhodnutí vlády o navýšení finančních prostředků oficiální 

rozvojové pomoci na smluvených 0,7 % do roku 2000. V roce 2000 bylo ze strany 

Lucemburska poprvé dosaženo tohoto příspěvku ve výši 0,7 % HND. Uskutečnilo se tak díky 

trvalému hospodářskému růstu, podpory ze strany politických stran i veřejnosti. Závazek 

z roku 1992 byl tak respektován následujícími vládami. Finanční úsilí, které Lucembursko 

vynakládá a důraz, který klade na základní sociální sektory svědčí o jeho závazku k cílům 
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stanoveným v Miléniové deklaraci z roku 2000 přijaté Valným shromážděním OSN. 

Lucembursko začlenilo cíle Miléniové deklarace do svého programového rámce a použilo je 

jako základ pro politický dialog s cílovými zeměmi.
123

   

Politika rozvojové spolupráce je v parlamentu projednávána minimálně dvakrát ročně 

za účasti ministra pro spolupráci a humanitární záležitosti během každoroční debaty 

o rozvojové spolupráci a během deklarace o zahraniční politice prezentované ministrem 

zahraničních věcí. Analýza dále poukazuje na silnou podporu obyvatel lucemburského úsilí 

o rozvojovou spolupráci. Mimo tradičního vysvětlení hospodářským růstem, analýza 

poukazuje na důležitost cizí populace pocházející ze stovky různých zemí čítající 38 % 

lucemburské populace.
124 

 

Dle doporučení DAC se počet cílových zemí snížil na deset. Mezi partnerské země 

patří dle zprávy z roku 2003 Burkina Faso, Kapverdy, Mali, Namibie, Niger, Senegal, 

Salvador, Nikaragua, Laos a Vietnam. Šest z deseti států spadá do kategorie nejméně 

rozvinutých zemí světa. Lucemburská volba cílových států není založena na pevném 

politickém rozhodnutí nebo vědeckém procesu, avšak lze si povšimnout, že Lucembursko 

preferuje malé a francouzsky mluvící země, pokud se jedná o Afriku. Bilaterální pomoc 

představovala 75 % příspěvku oficiální rozvojové pomoci, kdežto multilaterální pomoc 

představovala pouze 25 % k roku 2001. Lucembursko finančně podporuje hlavně OSN, 

zejména Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), Fond OSN pro populaci (UNFPA) či 

Společný program OSN pro HIV / AIDS (UNAIDS). V případě WHO je Lucembursko 

dvanáctým nejvýznamnějším přispěvatelem.
125

   

Na závěr zpráva opět uvádí, ve kterých oblastech je třeba, aby Lucembursko svoje 

úsilí zlepšilo. DAC doporučuje, aby Lucembursko posílilo zeměpisnou koncentraci rozvojové 

spolupráce s cílem maximalizovat dopad pomocí dodatečných zdrojů; vyzývá Lucembursko, 

aby sdílelo s dalšími dárci svůj strategický přístup; dále vyzývá Lucembursko, aby jasněji 

vysvětlovalo své priority a kritéria při výběru činností přijímajících organizací; a aby 

Lucembursko pokračovalo v úsilí o zvyšování povědomí veřejnosti o rozvojové spolupráci.
126
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4.3. Zpráva o lucemburské zahraniční rozvojové spolupráci 2008 DAC OECD  

 

Zpráva z roku 2008 zdůrazňuje důležitost lucemburské rozvojové spolupráce, která 

se za poslední desetiletí stala základním prvkem lucemburské mezinárodní angažovanosti. 

Politika rozvojové spolupráce Lucemburska je příkladem, že s relativně dobrým 

ekonomickým základem a cílenými prostředky může stát získat uznání partnerských zemí i 

uznání mezi ostatními dárci. Obecně se mezinárodní spolupráce stala důležitým externím 

prvkem lucemburské angažovanosti, k čemuž jí napomáhá konsensus mezi všemi 

zúčastněnými stranami, mezi občany, politiky i ministry. Analýza klade důsledek 

lucemburského úsilí o rozvojovou spolupráci lucemburské historii za posledních sto padesát 

let, kdy Lucembursko provázelo utrpení, chudoba a emigrace, avšak také mezinárodní 

solidarita v podobě Marshallova plánu.
127

 

Lucembursko, které předsedalo Radě EU v první polovině roku 2005, přispělo během 

pařížské konference k přijetí hranice 0,7 % HND na oficiální rozvojovou pomoc členskými 

státy Evropské unie díky svým vyjednávacím schopnostem a příkladem, který hodlá stanovit. 

Evropská rada přijala v červnu 2005 závazek členských států a Evropské komise 

k postupnému navyšování oficiální rozvojové pomoci na hranici 0,7 % HND a to do roku 

2015. Lucembursko nastínilo směr pro ostatní unijní státy a prokázalo, že má schopnosti vést 

ostatní členské země v této oblasti.
128

  

Geografie se stala strategickým prvkem lucemburské zahraniční rozvojové spolupráce, 

jelikož šest z deseti cílových států se nachází v subsaharské Africe. Seznam států se od roku 

2003 nezměnil. Partnerskými státy jsou Namibie, Salvador, Nikaragua, Laos, Kapverdy, 

Vietnam, Senegal, Mali, Niger a Burkina Faso. Základním kritériem pro volbu cílového státu 

je index lidského rozvoje OSN (HDI), avšak i neformální kritéria hrají roli, jako velikost 

státu, dřívější působení v zemi prostřednictvím nevládních organizací, či viditelnost pomoci. 

Na základě indexu lidského rozvoje směřuje lucemburská bilaterální spolupráce z 55 % 

do nejméně rozvinutých zemí, přičemž průměr DAC je stanoven na 26 %.
129

   

Lucembursko si stanovilo rok 2005 pro dosažení hranice 1 % ODA, avšak jak uvádí 

zpráva, tato iniciativa byla o pět let odložena. V roce 2007 dosáhlo Lucembursko hranice 

0,9 % HND na oficiální rozvojovou pomoc, tedy v přepočtu 325 milionů dolarů. 
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V předchozím roce částka dosáhla 291 milionů dolarů. V součtu let 2000–2006 docházelo 

meziročně k nárůstu ODA o 6,3 %. Tato finanční částka se následně dělí na multilaterální a 

bilaterální spolupráci. Ministerstvo zahraničních věcí spravuje 80–85 % z tohoto rozpočtu, 

přičemž 70 % bylo alokováno na bilaterální spolupráci a 30 % na multilaterální. V případě 

multilaterální spolupráce došlo k nárůstu. Od roku 2003 došlo k navýšení z 23 % na 30 %.  

Multilaterální spolupráce byla zejména navýšena s OSN, konkrétně s WHO, UNDP, UNFPA 

a UNICEF, jejichž agenda koresponduje s lucemburskými prioritními sektory. Státy Výboru 

pro rozvojovou spolupráci je průměrně dosahováno 4 % podpory pro OSN, kdežto v případě 

Lucemburska je to dvojnásobek.
130

  

Lucembursko má silnou podporu obyvatelstva v otázce zahraniční rozvojové 

spolupráce. Dle průzkumu veřejného mínění se v roce 2004 93 % populace domnívalo, že je 

velmi či dosti důležité pomáhat chudým zemím napříč zeměkoulí. Jiný průzkum z roku 2007 

ukázal, že 86 % populace podporuje zvýšení ODA na 1 % HND. Avšak znalost lucemburské 

populace o rozvojových závazcích a priorit vlády je nízká. Kupříkladu v roce 2007 pouze 14 

% populace vědělo o Rozvojových cílech tisíciletí a pouze 57 % Lucemburčanů vědělo o 

dosažení hranice 0,7 % HND ODA.
131 

  

 V celkovém hodnocení DAC OECD shledává Lucembursko štědrým a oddaným 

donorem, jelikož od roku 2000 dosahuje 0,7 % HND ODA. Ale i proto, že Lucembursko 

podporovalo úsilí o zvýšení mezinárodního úsilí o zvýšení objemu rozvojové pomoci. 

Pozitivně je hodnoceno několik kroků, které Lucembursko od poslední zveřejněné zprávy 

učinilo. Například otevření regionálních kanceláří v pěti partnerských zemích; předvídatelnost 

rozvojové spolupráce skrze vytvoření programu PIC 2; či ambicióznost programů, jenž jsou 

dobře strukturované vzhledem k efektivnímu využívání zdrojů. Zároveň zpráva zmiňuje 

oblasti, které je třeba ještě podpořit. Například by se program PIC mohl více spoléhat 

na administrativní systémy partnerských zemí a hledat nové formy spolupráce s dalšími dárci; 

nebo zajistit, aby agenti disponovali správnými dovednostmi; či mobilizovat ostatní dárce 

z řad veřejnosti a politické sféry.
132

   

 

 

4.4. Zpráva o lucemburské zahraniční rozvojové spolupráci 2012 DAC OECD  
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 Zpráva z roku 2012 nazývá Lucembursko malým státem, který se i přes svoji velikost 

stal uznávaným mezinárodním aktérem. A i přes skromnou velikost programu rozvojové 

spolupráce se Lucembursko řadí mezi nejštědřejší dárce DAC, což přispívá k jeho 

mezinárodnímu růstu. Lucembursko od roku 2009 udržuje stanovený cíl 1 % HND ODA.
133

  

 Zákon o rozvojové spolupráci z roku 1996 byl v roce 2012 revidován. Hlavním cílem 

rozvojové spolupráce je tedy snížení, respektive odstranění chudoby prostřednictvím podpory 

udržitelného hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje v rozvojových zemích. 

Zákon taktéž vyjadřuje vůli dodržovat mezinárodní závazky, jež byly přijaty v rámci OSN 

a jiných mezinárodních organizací. Zahraniční rozvojová spolupráce stojí na právním základu 

a stabilním institucionálním rámci. Zákon o rozvojové spolupráci je doplňován 

velkovévodskými předpisy. Celou agendu rozvojové spolupráce a humanitární pomoci má 

na starost ministr, přičemž rozvojová spolupráce spadá pod ministerstvo zahraničních věcí, 

kde má své specifické místo. K hlavním směrům politiky rozvojové spolupráce se vyjadřuje 

taktéž Meziministerský výbor pro rozvojovou spolupráci. Za vztahy s mezinárodními 

finančními institucemi naopak odpovídá ministerstvo financí.
134

  

 Oficiální rozvojová pomoc v přepočtu na měnu činila v roce 2009 415 milionů 

amerických dolarů, v roce 2010 403 milionů dolarů a v roce 2011 413 milionů dolarů. V roce 

2011 dosáhla finanční pomoc výše 0,99 % HND a Lucembursko se umístilo na 3. místě 

v rámci členských států DAC. Za poslední roky je navíc zaznamenán trend zvyšování 

multilaterální spolupráce, k roku 2010 směřovalo 35 % ODA na multilaterální spolupráci. 

Nikterak se nezměnila strategie bilaterální pomoci, kterou nadále provádí agentura LuxDev a 

to z 80 %, a také nevládní organizace. Nejvíce cílových zemí se nachází i nadále v Africe, pět 

z devíti. Tedy celkový počet cílových zemí se oproti předchozímu období snížil z deseti na 

devět, od roku 2011 Namibie již nepatří mezi cílové státy.
 
S těmito cílovými státy, jenž 

Lucembursko nazývá partnerské státy, podepsalo rozvojové programy nazvané programmes 

indicatifs de coopération (PIC). Lucemburská zahraniční rozvojová spolupráce se soustředí 

na určité sektory, přičemž vysokou prioritu má sektor sociální, zejména pak zdraví, vzdělání, 

voda a hygiena, ale i bankovnictví a finanční služby.
 
V rámci třetího programu PIC v Laosu 

se spolupráce zaměřuje na sektor zdraví, vzdělání a místního rozvoje, například v případě 

Senegalu je to sektor vzdělání, zdraví, vody a hygieny, decentralizace a místní správy.
135

 

                                                 

133 OECD. LUXEMBOURG – Comité d’aide au développement (CAD). EXAMEN PAR LES PAIRS 2012 [online]. Dostupné 

na: https://www.oecd.org/fr/cad/examens-

pairs/LUXEMBOURG%20CRC%20Template%20FINAL%2026%2011%202012.pdf, s. 26. (Staženo 15. května 2020). 
134 Tamtéž. S. 26–28. 
135 Tamtéž. S. 48–53. 
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Veřejné mínění stále podporuje lucemburské úsilí o rozvojovou spolupráci. I přes 

ekonomickou krizi v roce 2009 přes 90 % Lucemburčanů považuje rozvojovou spolupráci 

za velmi důležitou či důležitou a 80 % se domnívá, že by závazky měly být dodrženy. Opět 

i politické strany podporují rozvojovou spolupráci a dodržení hranice 1 % HND, až na jednu 

výjimku v případě jedné minoritní strany.
136

  

 V celkovém hodnocení DAC OECD nazývá Lucembursko jedním z nejštědřejších 

států v rámci Výboru pro rozvojovou spolupráci, jelikož jeho oficiální rozvojová pomoc 

průměrně dosahuje 1 % HND. Vzhledem k silné geografické koncentraci, i přes skromnou 

velikost jeho programů, Lucembursko dosahuje značného dopadu i vedoucí úlohy v některých 

svých odvětví a v rozvojových zemích. V reakci na zprávu z roku 2008 Lucembursko posílilo 

strategický rámec a zavedlo nástroje pro lepší provádění rozvojové spolupráce.
137

   

 

4.5. Souhrn  

 

Předkládané zprávy hodnotí úsilí rozvojové spolupráce členských států DAC OECD. 

Zprávy jenž zpracovává Výbor pro rozvojovou spolupráci OECD nejsou pro Lucembursko 

nijak závazné. Avšak zprávy z let 1999 a 2003 pozitivně hodnotí lucemburskou iniciativu 

v plnění doporučení daných právě tímto Výborem. V pořadí se jedná o druhou a třetí zprávu, 

které kdy byly na otázku lucemburského úsilí zpracovány, tudíž je možné, že i to je důvodem, 

proč se zde nachází více podstatných doporučení, nežli v nadcházeních dvou zprávách. 

Vzhledem k plnění stanovené hranice 0,7 % HND ODA, které Lucembursko od roku 2000 

plní, je vidět značný pozitivní pohled na tento stát.  Tento posun je viděn v označování 

Lucemburska srze oficiální rozvojovou pomoc. V první zprávě Výbor kladně hodnotí šanci 

Lucemburska dostat se na první pozice nejštědřejších donorů oficiální rozvojové pomoci, 

jelikož v lucemburském parlamentu panuje konsensus nad splněním této hranice do roku 

2000. Podpora vládních i opozičních stran je významným faktem. Ve zprávě z roku 2008, kdy 

Lucembursko již tuto hranici 0,7 % splnilo, je Lucembursko Výborem označeno za modelový 

stát, kdy s relativně dobrým ekonomickým základem a cílenými prostředky může stát získat 

uznání partnerských zemí i uznání mezi ostatními dárci. A v neposlední řadě v roce 2012, kdy 

již bylo dosaženo cíle 1 % HND ODA, je Lucembursko Výborem již označeno za malý stát, 

který se avšak stal uznávaným mezinárodním aktérem.  

                                                 

136 Tamtéž. S. 33. 
137 Tamtéž. S. 11. 
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Značným společným tématem těchto zpráv DAC je právě plnění hranice oficiální 

rozvojové pomoci a její navyšování na 1 % HND. Dalšími společnými tématy jsou alokace, 

geografická koncentrace bilaterální spolupráce nebo průzkumy veřejného mínění. Zprávy se 

zaměřují na alokaci financí mezi bilaterální a multilaterální pomoc. V průběhu let bylo 

zaznamenán pokles a následný nárůst multilaterální spolupráce. Zpráva z roku 1999 uvádí 

pokles multilaterální spolupráce z 40 % na 30 %. Následně došlo k dalšímu snížení na 25 %, 

jak uvádí zpráva z roku 2003, přičemž mírný nárůst byl zaznamenán ve zprávě z roku 2008, 

kdy bylo dosaženo 30 %. A později 35 %, jak udává zpráva z roku 2012.  

Otázka geografické koncentrace bilaterální spolupráce byla častým tématem Výboru, 

který v počátcích Lucembursku doporučoval určité změny. V průběhu let došlo k redukci 

partnerských států za účelem zefektivnění lucemburské rozvojové spolupráce, jenž je přes 

velikost státu omezená. Počet partnerských států dosahoval dvanácti ve zprávě z roku 1999. 

Ve zprávě z roku 2003 jich bylo již pouze deset. Zpráva taktéž udává, že volba zemí není 

nijak založena na pevném politickém rozhodnutí, avšak se v převážné většině jedná o malé, 

francouzsky mluvící státy. Přičemž o další čtyři roky později je již geografie bilaterální 

spolupráce nazvána strategickým prvkem lucemburské zahraniční rozvojové spolupráce. 

Počet států se nesnížil a zpráva zdůrazňuje taktéž index lidského rozvoje OSN, který je 

klíčovým pro výběr nejméně rozvinutých zemí.  

Veřejné mínění lucemburské společnosti je značné ve všech čtyřech zprávách. Respektive 

všechny zprávy informují o podpoře lucemburské společnosti vůči rozvojové spolupráci, 

ale pouze zpráva z roku 2008 a 2012 se zabývá důkladně veřejným míněním. Zpráva z roku 

1999 uvádí, že vysoký počet NGOs značí zájem obyvatelstva. Zpráva z roku 2003 podotýká, 

že lucemburská společnost je z 38 % tvořena cizí populací. Mimo podpory veřejnosti všechny 

zprávy podotýkají, že v Parlamentu Lucemburského velkovévodství panuje konsensus 

ohledně zvyšování oficiální rozvojové pomoci. 

Zprávy z roku 1999 a 2012 se zabývají právními dokumenty lucemburské rozvojové 

politiky, jelikož v roce 1996 vznik nový zákon a v roce 2012 byl revidován. Dále se zabývají 

institucionální strukturou. Zpráva z roku 2003 se zabývá historickým kontextem přijetí 

hranice 0,7 %. A z práva z roku 2008 lucemburským předsednictvím v Radě EU v roce 2005. 

OECD je významným aktérem v mezinárodní politice v oblasti zahraniční rozvojové 

spolupráce, což přispívá pozitivně ke statusu Lucemburska, které je hodnoceno svými kolegy, 

ostatními členskými státy Výboru pro rozvojovou spolupráci velmi pozitivně vzhledem 
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k oficiální rozvojové pomoci. Členské státy DAC dle předložených zpráv považují 

Lucembursko za štědrého dárce, který si získal mezinárodní uznání.  
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5. Vnitřní pohled – analýza oficiálních dokumentů ministerstva zahraničních věcí 

Lucemburského velkovévodství  

 

 Tato kapitola analyzuje prohlášení ministrů pro rozvojovou spolupráci a humanitární 

záležitostí o stavu rozvojové spolupráce, která jsou každoročně přednášeny v Poslanecké 

sněmovně. Analyzovány jsou projevy od roku 2000 do roku 2009, s výjimkou let 2002 

a 2005.
138

 Ministr Charles Goerens v roce 2002 tradiční projev nepřednesl.
139

 V roce 2005 

předsedalo Lucembursko Radě EU.  

Následující část analyzuje deklarace zahraniční politiky ministra zahraničních věcí, 

který Poslanecké sněmově předkládá vládní směry zahraniční politiky. Tyto deklarace 

zahraniční politiky poskytují příležitost zkoumat vývoj lucemburských vnějších vztahů 

a zároveň řešit současné mezinárodní otázky.
140

 Analyzovány jsou deklarace v období let 

20002009, respektive v období kdy došlo k navýšení ODA z 0,7 % HND na 1 % HND.  

V této kapitole jsou taktéž analyzovány dva poslední vládní programy z let 2004 a 

2009, kdy se stal lucemburským premiérem Jean-Claude Juncker a projevy klíčových aktérů 

rozvojové politiky. 

 

5.1. Prohlášení ministra pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti 

 

V roce 2000 přednesl projev Charles Goerens. Stejně jako jeho předchůdkyně, i on 

zmínil pátou příčku Lucemburska v rámci státu DAC OECD, kteří jsou nejštědřejšími donory 

a ubezpečil své kolegy o splnění závazku 1 % HND ODA a to do roku 2005. Dále pronesl, že 

„V souladu se svojí sociální kulturou na vnitrostátní i evropské úrovni, musí Lucembursko 

podporovat ambice stát se jedním z prvních v žebříčku solidarity na světové úrovni. Tato 

ambice by měla být důvodem legitimní hrdosti a povzbuzovat ostatní země, aby učinily totéž. 

                                                 

138 Gouvernement. Speech by the Minister [online]. Dostupné na: https://cooperation.gouvernement.lu/en/cooperation-au-

developpement/declaration-politique-cooperation.html.  
139 Gouvernement. Déclaration sur la politique de coopération au développement 2003 (version originale française) [online]. 

Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2003/02-fevrier/12-goerens-cooperation.html. 
140 Gouvernement. Déclaration de politique étrangère 2001 (version originale française) [online]. Dostupné na: 

https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2001/03/20-polfer-declaration-politique-etrangere.html. 
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Jsem si jistý, že tato politika posílí naši důvěryhodnost na mezinárodní úrovni a zlepší image 

Lucemburska v zahraničí.“
141

  

Charles Goerens o rok později v Poslanecké sněmovně přednesl projev, ve kterém 

shrnul úspěšnost roku 2000 a dosažení stanoveného cíle příspěvku ve výši 0,7 % HND 

oficiální rozvojové pomoci. „Rok 2000 vstoupí do historie lucemburské zahraniční rozvojové 

spolupráce.“ Lucembursko se připojilo ke Švédsku, Norsku, Dánsku a Nizozemí, k zemím, 

které jediné splnily tuto hranici. Ministr potvrdil lucemburské úsilí o zvyšování této hranice. 

Rozpočet pro rok 2001 stanovil oficiální rozvojovou pomoc ve výši 0,76 % HND a pro rok 

2002 0,80 % HND. Charles Goerens taktéž zdůraznil, že „Tato politika solidarity nezůstane 

na mezinárodní úrovni bez povšimnutí. Výši příspěvku, jenž za tímto účelem volíte, poskytuje 

Lucembursku uznání, důvěryhodnost a viditelnost vůči jak rozvojovým zemím, tak průmyslově 

vyspělým partnerům a mezinárodním organizacím. Jsme odhodláni využít toto nové postavení 

k tomu, abychom spolupracovali s našimi evropskými partnery na aktivní politice a vedoucí 

úloze EU, aby jednala ve prospěch spravedlivějšího a solidárnějšího světového řádu, který 

prospívá všem lidem a především těm nejchudším.“
142

  

 V posledním prohlášení z roku 2003 Charles Goerens informuje Poslaneckou 

sněmovnu o tom, že „Naše úsilí vítá mezinárodní společenství, protože Lucembursko je první 

zemí, která po několika letech překročila hranici oficiální rozvojové pomoci doporučené OSN 

v roce 1970.“ V roce 2003 dosahovala finanční pomoc výše 0,8 % HND.
143

  

 Ministrem pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti se od roku 2004 stal 

Jean-Louis Schiltz, který ve svém prohlášení před lucemburským parlamentem zdůraznil 

bohatství Lucemburska, které mu tak umožňuje přispívat 0,7 % HND s cílem navýšení na 1 % 

ODA. Celková částka za rok 2003 činila více než 171 000 000 EUR. Lucembursko drželo 

v tomto roce prvenství, co se výše finančního příspěvku na obyvatele týče. Lucembursko 

v průměru přispělo 318 dolarů na osobu v porovnání s Dánskem, kde částka dosahovala 

305 dolarů a s Norskem, kde částka dosahovala 298 dolarů.
144

    

 V prohlášení z roku 2006 Jean-Louis Schiltz apeloval na mezinárodní solidaritu 

s cílem zamezit chudobě. Neopomenul zdůraznit úspěch lucemburského předsednictví v Radě 

                                                 

141 Gouvernement. Déclaration sur la politique de coopération au développement 2000 (version originale française) [online]. 

Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2000/03/23-goerens-declaration-

cooperation.html.  
142 Gouvernement. Déclaration sur la politique de coopération au développement 2001 (version originale française) [online]. 

Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2001/11/15-goerens-cooperation.html. 
143 Gouvernement. Déclaration sur la politique de coopération au développement 2003 (version originale française) [online]. 

Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2003/02-fevrier/12-goerens-cooperation.html. 
144 Gouvernement. Déclaration sur la politique de coopération au développement 2004 (version originale française) [online]. 

Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2004/11-novembre/17-schiltz-cooperation.html. 
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EU, které proběhlo v první polovině roku 2005. Dvacet pět členských států EU se zavázalo 

splnit cíl 0,7 % HND ODA do roku 2015. „Lucembursko může bez jakéhokoli nátlaku říci, že 

hrálo průkopnickou roli, nadále hraje a bude nadále hrát. Nejen kvůli našemu závazku 0,7 %, 

ale také kvůli dohodě, kterou jsme dosáhli na evropské úrovni. To je zvláště důležité pro ty, 

kteří chtějí nakonec zlepšit své životní podmínky. Jak je však uvedeno, je to také důležité pro 

Lucembursko a jeho roli ve světě.“
145

      

 Ministr Schiltz o rok později informoval parlament o členství Lucemburska v Komisi 

OSN pro nastolení míru. Poděkoval taktéž politickým stranám za jejich podporu při snaze 

docílit 1 % HND příspěvku oficiální rozvojové pomoci. Rozpočet ODA na rok 2007 byl 

stanoven na 0,9 % HND. „Je však důležité si uvědomit, že nejen vyvíjíme velké kvalitativní 

úsilí, ale že jsme stejně důležití a kvalita této práce je mezinárodně uznávána.“ V rámci 

rozvojové politiky je vedena silná geografická koncentrace, široká škála odvětví, přítomnost 

v terénu, programové přístupy a jiné.
146

  

V projevu z roku 2008 Jean-Louis Schiltz konstatoval „Konáme natolik, že jak 

v kontextu naší bilaterální spolupráci, tak i mimo ni, například v EU a OSN, máme vždy 

na paměti cíl boje proti chudobě.“
147

 A v prohlášení z roku 2009 ministr Schiltz zdůraznil 

lucemburskou pozici mezi čtyřmi státy EU, které překročily hranici 0,7 % HND ODA. Toto 

úsilí označil jako vizitku lucemburské zahraniční politiky nebo jako jednu z položek 

zahraniční politiky.
148

   

 

5.2. Deklarace zahraniční politiky ministra/ministryně zahraničních věcí  

 

 Ministryně zahraničních věcí Lydie Polfer ubezpečila, že v roce 2000 dosáhne 

Lucembursko stanoveného cíle 0,7 % HND ODA. „Toto je značné úsilí, které požadovali naši 

spoluobčané a ukazuje náš zájem o solidaritu s nejvíce znevýhodněnými, což naší zemi otevírá 

                                                 

145 Gouvernement. Déclaration sur la politique de coopération au développement 2006 (version originale luxembourgeoise) 

[online]. Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2006/03-mars/15-schiltz-

cooperation.html.  
146 Gouvernement. Déclaration sur la politique de coopération au développement 2007 (version originale luxembourgeoise) 

[online]. Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2007/04-avril/24-schiltz-

cooperation.html. 
147 Gouvernement. Déclaration sur la politique de coopération au développement 2008 (version originale luxembourgeoise) 

[online]. Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2008/04-avril/23-schiltz-

cooperation.html. 
148 Gouvernement. Déclaration sur la politique de coopération au développement 2009 (version originale luxembourgeoise) 

[online]. Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2009/03-mars/25-schiltz-

cooperation.html. 
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dveře do užšího kruhu pěti zemí, které dosáhly tohoto cíle doporučeného OSN.“  Ministryně 

hovořila i o návrhu dosáhnout 1 % HND do roku 2005.
149

 

O rok později, v deklaraci zahraniční politiky v roce 2001, zdůraznila, že rozvojová 

spolupráce je důležitým prvkem lucemburské bilaterální přítomnosti v zahraničí, a že do 

konce volebního období bude dosaženo daného 1 % HND ODA. Důležitost těchto prostředků 

umožňuje Lucembursku podporovat konkrétní projekty a politiky v rozvojových zemích 

a navázat skutečné partnerství se zeměmi, což daleko přesahuje svědectví symbolické 

solidarity Lucemburska. Ministryně taktéž zdůraznila lucemburskou pozici mezi pěti státy, 

které jako jediné dosáhly cíle 0,7 % HND ODA. „Tato skutečnost stojí za to, aby naše země 

získala úctu ostatních členů organizace, zejména proto, že nyní i v absolutních číslech se 

objevujeme kolem dvacátého místa (ze 189) mezi donory hlavních organizací systému OSN, 

které se zabývají rozvojem.“ Ministryně nadále pronesla, že „Země jako Lucembursko, pokud 

chce nadále prosazovat svou přítomnost a hájit svou identitu na mezinárodní scéně, potřebuje 

dnes, více než včera, aktivní diplomacii, která bude sloužit jako účinný a moderní nástroj.“ A 

že „… rozvojová spolupráce a posílení multilaterálních činností v rámci hlavních 

mezivládních organizací bude představovat další pilíře lucemburské mezinárodní 

angažovanosti.“
150

  

 Lydie Polfer v roce 2003 informovala lucemburský parlament o dočasném členství 

Lucemburska ve správních radách UNDP, UNFPA a UNICEF, čímž Lucembursko pomohlo 

aktivně zefektivnit tyto agentury. „Naše zvýšená rozvojová spolupráce nám umožňuje hrát 

významnější roli v agenturách OSN.“
151

 V následujícím roce, ministryně poděkovala 

Parlamentu Lucemburského velkovévodství za podporu, kterou poskytuje vládě v otázce 

rozvojové spolupráce a zdůraznila, že daná vláda zvýšila finanční prostředky na oficiální 

rozvojovou pomoci z 0,7 % na 0,84 % mezi lety 2000 a 2004. 
152

  

 Ministr zahraničních věcí Jean Asselborn v deklaraci zahraniční politiky v roce 2005 

zhodnotil lucemburské předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2005, během kterého 

se členské státy EU zavázaly splnit do roku 2010 0,56 % ODA a do roku 2015 dosáhnout cíle 
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0,7 %.
153

  Jean Asselborn potvrdil před Poslaneckou sněmovnou lucemburskou kandidaturu 

na post nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro rok 20132014, kterou již v roce 2001 

oznámila jeho předchůdkyně.  „ …  jsme přesvědčeni, že bychom měli jít ještě dále v našem 

závazku tím, že prohlásíme, že jsme připraveni přijmout odpovědnosti člena Rady 

bezpečnosti. Charta OSN dává Radě bezpečnosti primární odpovědnost za udržování míru a 

bezpečnosti ve světě. Jako zakládající člen OSN bychom měli být připraveni sdílet tuto 

odpovědnost.“
154

  Jako důvody kandidatury Asselborn označil: „Kromě skutečnosti, jenž 

reaguje na vůli pracovat pro mezinárodní společenství, je tato kandidatura také v zájmu 

Lucemburska. Deklarováním naší připravenosti převzít část odpovědnosti za světový mír a 

bezpečnost, můžeme dále posilovat naše postavení v mezinárodním společenství a zvyšovat 

naši viditelnost v EU i mimo ni.“
155

 K bodu projevu o viditelnosti v rámci EU i mimo ministr 

zahraničních věcí dodal: „Hovořím o zviditelnění v EU, protože jsem odhodlaný, že v případě 

našeho zvolení budeme také zastupovat zájmy EU v Radě bezpečnosti a budeme hájit společné 

zahraniční pozice EU.   A za hranice EU, protože můžeme mezinárodně ukázat, že jsme 

důvěryhodným a angažovaným partnerem, partnerem, který se drží svých přesvědčení.“
156

    

 V deklaraci zahraniční politiky z roku 2007 Jean Asselborn zdůraznil: „Lucembursko 

bude pokračovat v převzetí své odpovědnosti a nadále bude hrát svou roli v evropské 

zahraniční politice a svým způsobem prosazovat své místo v globalizovaném světě.“
157

 O rok 

později, v roce 2008 však během ministrova projevu nepadly žádné informace vztahující 

se k rozvojové spolupráci či postavení Lucemburska v globálním světě. Ministr pouze 

podotkl, že cílem zahraniční politiky je snížit napětí, které existuje ve světě, aby mezinárodní 

prostředí bylo v zájmu stability, míru a lidstva. „Lucembursko je jednou z mála zemí světa, 

která je již šedesát let ušetřena válek, hladu, žízni a strachu. Chceme toto privilegium sdílet se 

světem. Z tohoto důvodu je naše zahraniční politika inspirována sdílením, tedy solidaritou a 

závazkem charakterizovaným naší touhou po spolupráci.“
158

 V roce 2009 Jean Asselborn 
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začal svůj projev slovy týkajících se hlavních výzev zahraniční politiky, jimiž jsou stále 

zajištění míru, boj proti chudobě ve světě a ochrana životního prostředí. V projevu dále 

pokračoval slovy, že Afrika je kontinentem, jež v posledních letech získal významný politický 

a ekonomický význam. Afričané se stali důležitými politickými partnery pro Lucembursko a 

Evropu. „Africké státy získávají na mezinárodní scéně větší váhu. Existuje stále více 

fungujících demokracií a míra růstu afrických ekonomik byla po léta jednou z nejvyšších na 

světě. Afričané taktéž připravují regionální unii, Africkou unii, přizpůsobenou modelu EU. 

Lucembursko tento vývoj velmi vítá. Z tohoto důvodu bude poprvé Lucembursko akreditovat 

nerezidenčního velvyslance pro Africkou unii. V západní Africe, za účelem rozvoje našich 

vztahů v oblasti rozvojové pomoci na politické a ekonomické úrovni, jsme rozšířili naše 

rozvojové kanceláře v Kapverdách, Senegalu a Burkině Faso na ambasády. Západní Afrika 

bude v příštích letech stále důležitější, částečně z důvodu její geografické blízkosti 

k Evropě.“
159

 Na závěr svého projevu ministr dodal „Jsme aktivně zapojeni do života 

organizace (OSN) a přebíráme odpovědnost za různé orgány OSN. Lucembursko například 

v současné době převezme předsednictví v Hospodářské a sociální radě OSN. Jako 

zakládající člen OSN, jehož zahraniční politika rozhodně stavěla na integraci a 

mnohostrannosti, je jen logické, že bychom měli být také připravení nést odpovědnost za 

udržování míru a mezinárodní bezpečnosti. Proto i naše kandidatura, kterou jsme předložili 

v roce 2001, abychom se stali členem Rady bezpečnosti OSN v letech 20132014. Je pak jen 

na nás, abychom dokázali, že i malá země na nejvyšší úrovni světové správy může přinést svůj 

příspěvek.“
160

   

 

5.3. Deklarace vládních programů  

  

V posledních dvou vládních programech přednesených premiérem Jean-Claude 

Junckerem v letech 2004 a 2009 bylo zmíněno navýšení oficiální rozvojové pomoci. 

Lucembursko dle slov premiéra zvyšuje oficiální rozvojovou pomoc na 1 % HND, 

aby podpořilo globální soudržnost. Zájem Lucemburska o soudržnost totiž nekončí 

s hranicemi státu. Avšak za hranicemi Lucemburska se nachází obzvlášť velký svět 

v porovnání s velikostí lucemburského státu, a proto získává jeho zvláštní pozornost. 
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Lucemburská rozvojová spolupráce je výsledkem globální analýzy. Hlad, chudoba, 

podřízenost, hospodářská a sociální nespravedlnost mají své důsledky. A západní země mají 

odpovědnost vůči těmto důsledkům, proto se Lucembursko zavazuje stále více a více 

k rozvojové spolupráci, jelikož je jeho snahou snížit chudobu.
161

 Premiér dále pronesl, že 

„Rozvojová spolupráce je důležitým prvkem při utváření našich vztahů se světem. Vláda 

hodlá udržet úroveň lucemburské oficiální rozvojové pomoci na 1 % HND.“
162

 A jelikož je 

„rozvojová spolupráce důležitým vektorem vnější vládní politiky, odráží mezinárodní 

solidaritu, a slouží jak zájmům sdíleným s rozvojovými partnery, tak i vlastnímu 

lucemburskému zájmu o zmírňování negativních dopadů chudoby, je cílem vlády zachovat 

kvantitativní úsilí lucemburské spolupráce co do objemu a procentuálního podílu HND.“
163

  

 

5.4. Analýza projevů klíčových aktérů 

 

V poslední části této kapitoly jsou analyzovány projevu klíčových aktérů v období let 

2000–2009. Avšak není pravidlem, že by členové lucemburské vlády měli každý rok možnost 

projev přednést. Analyzovanými projevy jsou projevy přednesené na půdě Organizace 

spojených národů, jakožto největší světové organizace seskupující 193 členských států světa. 

Projevy byly zvoleny na základě kritérií, jimiž bylo časové období výzkumu práce, hlavní 

aktéři a konference OSN. Prvními analyzovanými projevy jsou vždy projevy ministra 

rozvojové spolupráce a humanitárních záležitostí, následně ministra zahraničních věcí stejné 

vlády.  

 

5.4.1. Charles Goerens 

 

Ministr rozvojové spolupráce a humanitárních záležitostí Charles Goerens v roce 2002 

přednesl projev při zahájení konsolidované humanitární výzvy (Consolidated Appeals 

Process, CAP) 2003. Lucembursko se zařadilo mezi sedm států, kde je CAP 2003 spuštěn. Ve 

svém projevu se ministr soustředil na součet přírodních katastrof, které zasáhly například 

Salvador, Indii či Karibik. Ale také na násilí a destrukci jakožto katastrofy tvořené člověkem, 
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které z více jak 20 milionů lidí utvořily uprchlíky. Dle slov ministra Lucembursko přijalo 

úměrně nejvyšší počet uprchlíků z důsledku kosovské krize. Lucembursko tak v posledních 

letech výrazně posílilo svou humanitární pomoc, což vypovídá i o finančních prostředcích na 

ni vyčleněnou. V tomto kontextu ministr neopomněl zdůraznit, že finanční příspěvek na 

oficiální rozvojovou pomoc v roce 2001 činil již 0,82 % HND.
164

   

5.4.2. Lydia Polfer 

 

Ministryně zahraničních věcí Lydia Polfer se zúčastnila Summitu tisíciletí OSN v roce 

2000 v New Yorku. Během tohoto summitu přednesla projev, který začínal slovy o silném 

gestu vzhledem ke shromáždění představitelů členských států OSN. Toto gesto označila za 

obraz společné vůle, potvrzení jednoty a vzájemné závislosti národů. Zdůraznila, že jádrem 

závazku i v 21. století zůstává snaha o mír a prosperitu. Aby bylo tohoto cíle dosaženo je 

vyžadováno značného úsilí o spolupráci a solidaritu ze strany států a OSN. K pozici 

Lucemburska ministryně dodala: „Chceme také ukázat aktivní solidaritu mimo náš kontinent: 

proto naše oficiální rozvojová pomoc letos splňuje cíl 0,7 % hrubého národního důchodu. 

Naše spolupráce na mezinárodní úrovni se bude nadále prioritně zaměřovat na hledání 

důvěry prostřednictvím dialogu, budování demokratických společností a předcházení 

konfliktům. Naše perspektiva bude z pohledu partnera, byť skromného, ale odhodlaného plnit 

aktivní a angažovanou roli v rámci Organizace spojených národů.“
165

  

 Ministryně se o rok později účastnila padesátého šestého Valného shromáždění OSN, 

prvního v novém století. Projev, který přednesla se nesl v duchu boji proti terorismu 

vzhledem k teroristickému útoku na Spojené státy americké 11. září 2001. Vyslovila mimo 

jiné nutnost potrestat viníky, aby takové činy nemohly být opakovány. A apelovala na potřebu 

obnovy legitimní afghánské vlády. Dále se ministryně zaměřila na potřebu zapojení 

mezinárodního společenství do předcházení konfliktů a jejich řešení, aby nedocházelo 

k úmyslu nadměrně hájit své vlastní zájmy, jenž budou mít dopad na mezinárodní prostředí. 

Příkladem takových události se stal Balkán. Na závěr svého projevu ministryně dodala, že 

Lucembursko, stejně jako jeho evropští partneři, je oddané závazkům deklarace ze Summitu 

tisíciletí. „Postačí dvě srovnávací kritéria, aby se ilustrovalo povědomí lucemburské vlády o 

odpovědnosti, kterou sdílí s vámi všemi, k přípravě budoucnosti pro příští generace. Oficiální 
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lucemburská rozvojová pomoc nyní dosahuje 0,71 % HND a vláda se rozhodla zvýšit ji na 1 

% do roku 2005. Následně jsem předložila lucemburské Poslanecké sněmovně návrh první 

lucemburskou kandidaturu na nestálého člena v Radě bezpečnosti pro rok 2013–2014.“
166

 

 O dva roky později, na padesátém osmém Valném shromáždění ministryně Polfer 

přednesla projev, který opět začínal slovy o zbabělém a nelidském útoku a to na velitelství 

OSN v Bagdádu, kde bylo zabito na dvacet osob. Citovala generálního tajemníka, který na 

tuto událost reagoval slovy: „Je to přímá výzva pro vizi globální solidarity a kolektivní 

bezpečnosti zakořeněné v Chartě Organizace spojených národů a uvedená v Miléniové 

deklaraci.“
167

 Ministryně dodala, že je odpovědností zástupců národů světa přítomných na 

tomto shromáždění nalézt konstruktivní řešení. OSN je prvním místem, kde musí probíhat 

spolupráce. Lydia Polfer dále představila stanovisko lucemburské vlády, která je přesvědčena 

o zachování míru ve světě skrze komplexní koncepci bezpečnosti. Lucembursko má dle jejích 

slov v úmyslu plně se podílet na boji proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení jako 

nových bezpečnostních hrozeb. Avšak je nezbytné nezapomínat na další příčiny, jimiž jsou 

nestabilita a nejistota v celosvětovém měřítku, jenž přetrvává v chudobě a nedostatečném 

rozvoji. Ročně stále zemře okolo patnácti milionů dětí hladem. „[…] Lucembursko se na 

tomto úsilí o globální solidaritu podílí tím, že věnuje více než 0,8 % HND oficiální rozvojové 

pomoci s cílem dosáhnout cíle 1 % v polovině desetiletí.“
168

   

 Ministryně Polfer přednesla v roce 2004 projev před Komisí OSN pro lidská práva. 

V první řadě pogratulovala nově jmenované komisařce Úřadu vysokého komisaře pro lidská 

práva. Podotkla, že jmenování žen do vysokých funkcí v rámci OSN je i nadále vzácné. Její 

projev se nesl v duchu lidských práv žen. Lidská práva žen jsou nadále porušována. Násilí 

páchané na ženách má mnoho forem, může se projevovat na úrovni verbální, fyzické, 

sexuální, psychologické i ekonomické. Právě ženy jsou nejčastěji oběťmi domácího násilí či 

sexuálního vykořisťování. Představují také většinu uprchlíků a lidí negramotných. 

Lucembursko podporuje veškeré iniciativy OSN na podporu a ochranu práv žen. Ministryně 

taktéž vyzvala své kolegy k realizaci přijatých závazků o lidských právech obecně. 

V neposlední řadě se ve svém projevu zaměřila na pozici Lucemburska vůči tématům jim 

blízkým. Jednalo se o pozici Lucemburska proti používání trestu smrti, kdy ministryně 
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vyzvala ostatní k zakázání trestu smrti. Vyjádřila plnou podporu Mezinárodnímu trestnímu 

soudu a zdůraznila, že „[…] Lucembursko si je vědomo katastrofálních dopadů, které mohou 

mít chudoba a humanitární katastrofy na požívání určitých životně důležitých práv. Vláda tak 

výrazně zvýšila zdroje naší politiky humanitární pomoci a rozvojové pomoci, jejichž 

prostředky přesahují cíl 0,7 % HDP a měly by brzy dosáhnout 1 % našeho HDP.“
169

 

5.4.3. Jean-Louis Schiltz 

 

Ministr rozvojové spolupráce a humanitárních záležitostí Jean-Louis Schiltz přednesl 

na Valném shromáždění OSN projev, který se týkal boje proti AIDS/HIV, nutnosti posílení 

společného boje proti této nemoci. Možností léčby a nutnosti provádění prevence skrze 

vzdělání. Ministr apeloval na zvýšení finančních prostředků a zdůraznil, že „Nezbytné zvýšení 

zdrojů v roce 2007 není jen zbožné přání. Evropská unie nedávno šla příkladem, když se loni 

během lucemburského předsednictví plně zavázala věnovat 0,7 % HND na oficiální 

rozvojovou pomoc do roku 2015. Nejedná se o vágní slib, ale o pevný a definitivní závazek a 

je zřejmé, že kdokoli přislíbí více peněz na rozvojovou spolupráci, přislíbí také více peněz na 

boj proti HIV/AIDS. […]. Lucembursko, které spolu se čtyřmi dalšími zeměmi již věnuje 0,7 % 

HND na oficiální rozvojovou pomoc, bude v každém případě i nadále spolehlivým partnerem 

v boji proti HIV/AIDS.“
170

 

Lucembursko bylo v roce 2007 zvoleno Hospodářskou a sociální radou OSN členem 

Komise pro budování míru.
171

 Ministr pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti 

Jean-Louis Schiltz v ten den na Valném shromáždění OSN přednesl projev týkající se Komise 

pro budování míru. Během svého projevu, kdy apeloval na potřeby zajištění míru ve světě, 

jelikož s umlčenými puškami a kulomety začíná boj o posílení bezpečnosti, boj o rehabilitaci 

krachujících státních orgánů, boj o obnovu infrastruktury, aj., Zdůraznil, že Lucembursko 

považuje problém řízení konfliktu a post-konfliktní situace za důležité a staví jej do středu své 

vnější politiky. Ministr během svého projevu neopomněl zdůraznit aktivní roli Lucemburska 

v otázce oficiální rozvojové pomoci, kdy pro rok 2007 Lucembursko vyčlenilo finanční 

příspěvek ve výši 0,9 % HND. A taktéž ministr zdůraznil roli Lucemburska v otázce 

                                                 

169 Gouvernement. Discours du ministre des Affaires étrangères, Lydie Polfer, devant la commission des droits de l'homme 

des Nations unies [online]. Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2004/03-mars/16-

polfer-droits-homme-onu.html.  
170 Gouvernement. Jean-Louis Schiltz, Intervention du ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire à la réunion 

plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies, ONU, New York [online]. Dostupné na: 

https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2006/06-juin/02-schiltz-sida.html.  
171 Cooperation. Jean-Louis Schiltz aux Nations unies à New York - Le Luxembourg élu à la Commission de consolidation de 

la paix [online]. Dostupné na: https://cooperation.mae.lu/en/Actualites-Cooperation/Jean-Louis-Schiltz-aux-Nations-unies-a-

New-York-Le-Luxembourg-elu-a-la-Commission-de-consolidation-de-la-paix.  



 

 

 53 

zvyšování finančních prostředků v oblasti rozvojové spolupráce, kdy „Toto povědomí se 

proměnilo ve skutečný závazek na úrovni Evropské unie, když se v květnu 2005 dvacet pět 

členských států EU zavázalo, že se za lucemburského předsednictví – řeknu bez falešné 

skromnosti – věnovat do roku 2015 0,7 % jejich hrubého národního důchodu na rozvojovou 

spolupráci.“
172  

 

 Jean-Louis Schiltz o pět měsíců později přednesl projev před ECOSOC v Ženevě 

na téma posílení opatření k vymýcení chudoby a hladu, zejména prostřednictvím globálního 

partnerství pro rozvoj. Mimo jiné se ministr setkal s generálním tajemníkem OSN Ban Ki-

moonem. Lucemburská zpráva na toto setkání reagovala slovy: „Vzhledem k tomu, 

že Lucembursko je „lokomotivou“ mezinárodní scény v oblasti rozvojové spolupráce, oslovil 

generální tajemník zejména budoucí spolupráci s ministrem při vymáhání mezinárodních 

závazků v oblasti oficiální rozvojové pomoci, mezi něž patří zejména závazek členských států 

EU dosáhnout do roku 2015 oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,7 % hrubého národního 

důchodu.“
173

 Ministr ve svém projevu mluvil o stavu chudoby ve světě. Vyjádřil obavy 

o naplnění Cílů tisíciletí, jelikož za poslední rok klesla podpora států OECD na oficiální 

rozvojovou pomoc o 5,1 %. Dále vyjádřil obavy o subsaharské Africe, kde je nejvyšší 

koncentrace lidí žijících s méně než jedním dolarem na den. Vyzval proto ostatní 

ke společnému vytrvání a zdvojnásobení jejich úsilí, jak z hlediska finančních příspěvků, 

tak z hlediska partnerství. Mimo jiné k otázce úrovně podpory a účinnosti pomoci zdůraznil: 

„V této souvislosti se, pane předsedající, ocitám na známém území, protože skromně, 

ale aktivně jsem se podílel na definování platných standardů kvantity a kvality, zejména v mé 

funkci ministra země, která je členem skupiny G-0.7, a tím spíše jako předseda Rady ministrů 

EU v první polovině roku 2005: šest měsíců, během nichž mezinárodní společenství, s 

podporou EU, naplnilo své ambice požadovat větší účinnost pomoci a zmapovat cestu, jak se 

tam dostat. Také šest měsíců, během nichž se členské státy EU poprvé zavázaly zvýšit do roku 

2015 svou oficiální rozvojovou pomoc na 0,7 % HND. Šest měsíců, pane předsedo, během 

které politická vůle existovala – mimo slova – podpůrná čísla a konkrétní závazky, protože 

skupina států se poprvé zavázala k dosažení cílů 0,7 % k určitému datu, tj. v roce 2015.“
174
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Na závěr ministr dodal, že „Jménem lucemburské vlády bych dnes chtěl potvrdit naši snahu v 

nadcházejících letech zvýšit lucemburskou oficiální rozvojovou pomoc na 1 % HND a zapojit 

nás ještě více do práce zaměřené na zvýšení efektivity a kvalitu podpory. Lucembursko bude 

také neustále připomínat v rámci EU povahu přijatých závazků, tj. 0,7 % pro rok 2015. Aby 

bylo zajištěno jejich plnění, a aby byla zdůrazněna naléhavost dodržování těchto závazků. Aby 

se z nás stal obhájce nejchudších […].
175

 

  Na zasedání ECOSOC v New Yorku ministr Schiltz představil lucemburskou politiku 

rozvojové spolupráce v rámci plnění Rozvojových cílů tisíciletí a plnění závazků v oblasti 

udržitelného rozvoje.
176

 V úvodu své řeči připomenul, že od 90. let 20. století je rozvojová 

politika prioritou vládních programů, a že k roku 2007 Lucembursko dosáhlo finančního 

příspěvku ve výši 0,92 % ODA. Priority lucemburské rozvojové politiky jsou založeny 

na Miléniové deklaraci a Rozvojových cílech tisíciletí. Hlavním cílem je tedy odstranění 

chudoby v partnerských zemích, kterých Lucembursko čítá deset. Následně představil 

bilaterální a multilaterální spolupráci a konkrétní případy. Jean-Louis Schiltz znovu 

okomentoval i neúspěšný rok 2007, co se výše ODA týče a zdůraznil svůj negativní postoj 

vůči tomuto výsledku, který zaujal spolu s komisařem Louis Michelem a jenž publikovali 

v mezinárodním tisku. A dodal, že „Na zasedání Rady ministrů pro rozvojovou spolupráci 

v květnu v Bruselu jsem požádal, aby Evropská unie a její členské státy jasně znovu potvrdily 

své závazky zvýšit do roku 2015 ODA na 0,7 % HND. Rovněž jsem trval na tom, aby se tak 

stalo podle konkrétních harmonogramů. Rada potvrdila dlouhodobý závazek přijatý 

členskými státy v roce 2005 za lucemburského předsednictví, který spočívá v tom, že oficiální 

rozvojová pomoc se do roku 2015 dostane na 0,7 % HND, se střednědobým cílem 0,56 % 

HND do roku 2010.“
177

 

Jean-Louis Schiltz se koncem roku 2008 zúčastnil mezinárodní konference v Dauhá, která 

navazovala na Konsensus z Monterrey o financování rozvoje z roku 2002. Členské státy OSN 

v Dauhá potvrdily své závazky, které průmyslové země přijaly k financování rozvoje v roce 

2002. Lucemburská delegace vedená ministrem aktivně podporovala koordinaci unijních 

postojů vedených francouzským předsednictvím, tedy zejména stanovenou hranici ODA 

                                                 

175 Tamtéž.  
176 Gouvernement. Jean-Louis Schiltz aux Nations unies à New York [online]. Dostupné na: 

https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/articles/2008/07-juillet/02-schiltz-new-york.html.  
177 CSV. Discours Jean-Louis Schiltz, Discours à l'occasion de la session 2008 de l'ECOSOC, New York 03-07-2008 

[online]. Dostupné na: https://csv.lu/files/upload/actualites/4483/JLSchiltz_discours_ECOSOC_juillet_08.pdf.   



 

 

 55 

přijatou členskými státy za lucemburského předsednictví v roce 2005.
178

 I zde ministr 

přednesl projev, jež začal slovy o dekonstrukci mezinárodní solidarity. Dle statistik přibylo 

hladovějících lidí, hranice chudoby taktéž narostla. Ministr apeloval na tyto nárůsty za jimiž 

čísly se ovšem schovávají lidské bytosti. Kritizoval nezvyšující se kolektivní úsilí a 

upozorňoval na nečinnost v oblasti rozvojové spolupráce, která by znamenala mnohonásobně 

vyšší úsilí za deset, dvacet let. I tentokrát ministr neopomněl zdůraznit pozitivní bilanci 

lucemburské ODA. „Lucembursko již několik let překračuje hranici 0,7 % HND, který má být 

vynaložen na oficiální rozvojovou pomoc. Jsme a zůstáváme v budoucnu připraveni udělat 

více nežli je náš podíl a pro rok 2008 je ODA stanovena na 0,91 % NHP a čísla se naopak 

nesníží. Lucembursko je již několik let - a říkám to skromně - jedním z těch, kteří hráli a 

nadále hrají klíčovou roli při určování standardů kvantity a kvality rozvojové pomoci: v 

březnu 2005 v Paříži jsem sjednal jménem Evropské unie Deklaraci o účinnosti pomoci; poté 

jsem v květnu 2005 vyjednal a zavedl nové závazky EU týkajících se oficiální rozvojové 

pomoci, a to: 0,56 % HND v roce 2010 a 0,7 % v roce 2015 - a s velkým uspokojením jsem 

předevčírem slyšel prezidenta Sarkozyho jménem Evropské unie tyto závazky potvrdit. 

Samozřejmě se přidávám k jeho prohlášení a mohu vás ujistit, že v nadcházejících letech 

nebudeme šetřit úsilím, aby tyto závazky, které jsou víc než pouhé sliby, byly do roku 2010 

skutečně dodržovány, ale především ty vztahující se k roku 2015.“
179

  

 

5.4.4. Jean Asselborn 

 

Jean Asselborn pronesl svůj první projev na půdě OSN jako ministr zahraničních věcí 

v roce 2004. Během svého projevu na padesátém devátém Valném shromáždění OSN nejprve 

zdůraznil nutnost reformy organizace a ujistil své kolegy o lucemburské podpoře 

multilateralismu, kterou dle jeho slov je třeba obnovit. Ministr přislíbil aktivní zapojení 

se do této obnovy a to zejména skrze předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2005. 

Pro oživení multilateralismu je zprvu důležité zajistit mír a bezpečnost. Mír a stabilitu 

lze zaručit pouze v rámci mezinárodního pořádku, založeného na právním státu, společných 

organizací a na společných základních hodnotách. Ministr vyzval k využití inovativních 
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řešení pro zajištění míru a předcházení krizím, jelikož udržování míru patří mezi 

nejušlechtilejší činnost OSN. Jeho projev se zabýval dále tématy jako boj proti terorismu a 

šíření zbraní hromadného ničení, tak konkrétními podněty k reformě institucí OSN i 

rozvojem, kdy ministr potvrdil lucemburskou angažovanost v této otázce. „Lucembursko je 

připraveno převzít svůj podíl úsilí o mezinárodní solidaritu: v roce 2003 naše oficiální 

rozvojová pomoc dosahuje 0,81 % našeho hrubého národního důchodu a cíl jednoho 

procenta, který má být dosažen v následujících letech, je zahrnut do vládního programu nové 

vlády vytvořené v červenci tohoto roku. Boj proti chudobě a závazek udržitelného rozvoje v 

celosvětovém měřítku představují hlavní cíle lucemburské politiky spolupráce. “
180

      

Po pěti letech od přijetí Deklarace tisíciletí, se v New Yorku konal summit tisíciletí, 

kterého se účastnil ministr zahraničních věcí Asselborn. V roce 2005 uběhlo šedesát let 

od podepsání Charty OSN. Ministr prohlásil, že je pyšný, že jeho stát se stal jedním 

ze zakládajících členů organizace a opět apeloval na obnovu multilateralismu. Vyjádřil svůj 

souhlas s generálním tajemníkem Kofi Annanem, jenž prohlásil, že se OSN nachází 

na křižovatce. Ministr připomněl i výročí osvobození nacistických táborů a vyslovil prosbu 

o nepřehlížení etnických čistek či zločinů proti lidskosti. Následně zdůraznil nutnost podpory 

rozvoje, jež musí zůstat středem mezinárodní pozornosti, jelikož se zdaleka nedaří plnit 

stanovené cíle Rozvojových cílů tisíciletí. „V květnu letošního roku Evropská unie 

za lucemburského předsednictví přijala hlavní rozhodnutí zmobilizovat značný objem oficiální 

rozvojové pomoci a dosáhnout cíle 0,7 % hrubého národního důchodu do roku 2015. Má 

země je poctěna, že je součástí stále příliš malé skupiny zemí G-0.7 a hodlá v následujících 

letech dosáhnout cíle jednoho procenta HND.“
181

   

Ministr se zúčastnil generální konference UNESCO v Paříži v roce 2005, kde měl 

možnost taktéž přednést projev. V úvodu svého projevu se zaměřil na pilíře OSN, jimiž jsou 

rozvoj, mír a lidská práva, kde i UNESCO má svoji zvláštní roli. Podpora vzdělání, kultury 

a vědy slouží rozvoji. Jean Asselborn zdůraznil, že jednou z hlavních rolí OSN je bojovat 

proti chudobě, a tak aktivně reagovat na výzvu vzdělání ve světě. Ministr informoval své 

kolegy o lucemburské iniciativě ve spolupráci se sekretariátem UNESCO v podobě 

regionálního jednání přidružených škol UNESCO na téma vzdělání pro mír a udržitelný 
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rozvoj. Delegáti asi padesáti států světa předložili konkrétní návrhy budoucnosti sítě 

přidružených škol. Následně ministr prohlásil, že „Vytvoření skutečného partnerství pro 

rozvoj však musí být založeno na rozdělení odpovědnosti mezi dárcovskými a rozvojovými 

zeměmi. Bude také na UNESCO, aby určila vizi sdílenou v rámci mezinárodního společenství, 

vizi založenou na úzké interakci mezi aktéry s cílem umožnit udržitelnost dopadu? 

Lucembursko se snaží zůstat v popředí této spolupráce: nyní přispívá na oficiální rozvojovou 

pomoc více než 0,83 % svého hrubého národního důchodu. V příštích několika letech je cílem 

dosáhnout 1 %.“
182

 Na závěr projevu Jean Asselborn podotkl, že v souladu se svým 

závazkem k multilateralismu chce Lucembursko aktivně přispívat k rozvoji činnosti OSN.
183

  

Během šedesátého prvního zasedání Valného shromáždění OSN Jean Asselborn 

ve svém projevu mluvil o pilířích OSN, jimiž jsou na základě dohody Valného shromáždění, 

které nazval parlamentem národů, mír, bezpečnost, rozvoj a lidská práva. Tyto pilíře jsou 

od posledního summitu uznána jako sektory, které jsou propojené a navzájem se posilují. 

Ministr se ve svém projevu nejvíce věnoval právě pilíři míru a bezpečnosti. Zabýval 

se politickým, kulturním, vojenským a ekonomickým napětím na Středním východě, a 

nutností konsolidace příměří v této oblasti. Mimo jiné popisoval i osobní poznatky ze své 

zahraniční cesty do Bejrútu, Tel Avivu a Ramalláhu. Nicméně Jean Asselborn zdůraznil, že 

by napětí na Blízkém východě nemělo odvádět pozornost od Afriky. Kontinentu, který je 

zasažen chudobu, ozbrojenými konfrontacemi i nemocemi. V některých částech kontinentu 

hrozí závažná humanitární krize. Ministr Asselborn opět apeloval na multilateralismus 

k řešení konfliktů a hrozeb ve světě. O nutnosti reformy OSN. Vyslovil plnou podporu 

reformy Rady bezpečnosti OSN s cílem rozšířit počty stálých i nestálých členů, jelikož Rada 

je hlavním orgánem zajištujícím a zachovávajícím mezinárodní mír a bezpečnost. Ministr 

neopomněl zdůraznit pozici Lucemburska ve skupině států plnící stanovenou hranici 0,7 % 

ODA. „Lucembursko nadále ctí svou účast v klubu – bohužel stále v příliš malém – G-0.7; s 

0,82 % našeho HND vynaložených na oficiální rozvojovou pomoc v roce 2005 a v 

následujících letech s cílem dosažení 1 %.“
184

 A na závěr svého projevu dodal: „Země, kterou 

mám tu čest před vámi zastupovat, Lucembursko, má také v budoucnu v úmyslu podílet se na 
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činnosti a budoucnosti této organizace, která i nadále, více než šedesát let po svém založení, 

představuje noblesní ideál a naději pro miliony lidí. Lucembursko si přeje sloužit tomuto 

ideálu a mezinárodnímu společenství a převzít v této souvislosti svůj podíl odpovědnosti. 

Proto jsme se před pěti lety rozhodli předložit naši kandidaturu na nestálé křeslo v Radě 

bezpečnosti na dvouleté období 2013–2014. Lucembursko je zakládajícím členem Organizace 

spojených národů, který však dosud tuto pozici nezastával, považuje tuto kandidaturu za nové 

vyjádření svého závazku k cílům a zásadám Charty, za mír a bezpečnost, rozvoj a lidská 

práva pro účinný mnohostranný systém.“
185

  

V roce 2008 na šedesátém třetím Valném shromáždění OSN ministr zahraničních věcí 

Asselborn opět přednesl projev. Hned v úvodu ministr zhodnotil úsilí dosažení cílů 

Rozvojových cílů tisíciletí. Dle ministra došlo k nepopiratelnému pokroku. Počet lidí žijících 

v extrémní chudobě se snížil o 400 milionů, zvýšily se investice do vzdělání a zdravotnictví, 

byl dosažen pokrok v rovnosti mezi muži a ženami a míra úmrtnosti dětí do pěti let poklesla 

o 27 procent. Dále ministr dodal: „Lucembursko pevně stanovilo svou politiku spolupráce 

na vymýcení chudoby, zejména v nejméně rozvinutých zemích. Její akce jsou koncipovány 

v duchu udržitelného rozvoje, který je chápán v sociálních, ekonomických a 

environmentálních aspektech – v jeho středu jsou muž, žena a dítě. Moje země nyní věnuje 

0,92 % svého hrubého národního důchodu oficiální rozvojové pomoci a máme v úmyslu 

pokračovat touto cestou, abychom v následujících letech dosáhli cíle jednoho procenta.“
186

 

V projevu se následně zaměřil na témata jako změnou klimatu, potřebou rozvoje či zajištění 

míru zejména například v Africe, kde se nacházejí hlavní ohniska konfliktů. Ministr projevil 

politování nad reformou OSN, jenž by dle jeho slov měla být ještě mnohem účinnější, kdyby 

pokračovala v úsilí o vnitřní reformu. A na závěr projevu dodal: „Moje země, zakládající člen 

naší organizace, usiluje o to, aby přispívala k cílům a zásadám Charty prostřednictvím 

solidarity; prostřednictvím konkrétního závazku k rozvoji, míru a bezpečnosti, dodržování 

lidských práv; rozhodným úsilím o multilaterální přístup, jehož hlavní prioritou je OSN. V 

tomto duchu také Lucembursko zvažuje svou kandidaturu na pozici nestálého člena Rady 

bezpečnosti v letech 2013–2014, jak již bylo představeno v roce 2001, a že má v úmyslu 

nadále převzít svůj podíl na odpovědnosti.“
187

  

 

                                                 

185 Tamtéž.  
186 Gouvernement. Jean Asselborn, Discours à l'occasion de la 63e Assemblée générale de l'ONU, New York [online]. 

Dostupné na: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2008/09-septembre/26-asselborn-agnu.html.  
187 Tamtéž.  



 

 

 59 

5.5. Souhrn 

 

Solidarita. Pojem, který je v projevech ministrů Lucemburského velkovévodství často 

zdůrazňován ve spojení s rozvojovou spoluprací. Ministři pro rozvojovou spolupráci se 

v letech 2000–2009 ve svých projevech odkazovali na pojem solidarita jako hnací motor 

lucemburské rozvojové spolupráce. Ministr Goerens solidaritu zdůraznil ve svých 

prohlášeních v letech 2000 a 2001, a ministr Schiltz v roce 2006. Ministři zahraničních věcí 

ve stejném období solidaritu zmínili ve svých deklaracích v letech 2000, 2001 a 2008. Vládní 

program z roku 2009 zdůrazňoval taktéž solidaritu. V rámci projevů ministrů na půdě OSN se 

pojem solidarita vyskytl v projevech ministryně zahraničních věcí Polfer v roce 2000 a 2003. 

V projevu ministra zahraničních věcí Junckera v roce 2004 a 2008. Dle předložených roků je 

znatelné, že pojem solidarity byl zdůrazňován hlavně v první části zkoumaného období. 

Ministři pojem solidarita využívali jak na vnitrostátní úrovni, tak i na mezinárodní.  

Oficiální rozvojová pomoc je zdůrazněna mnohem častěji. Ministři pro rozvojovou 

spolupráci a humanitární záležitosti zdůraznili oficiální rozvojovou pomoc ve všech svých 

prohlášeních v Poslanecké sněmovně mezi lety 2000–2009. V případě ministrů a ministryně 

zahraničních věcí došlo k zdůraznění oficiální rozvojové pomoci mezi lety 2000–2005. 

Avšak oba vládní programy z let 2004 a 2009 zmiňují oficiální rozvojovou pomoc. 

Zajímavým faktem je ovšem analýza projevů na mezinárodní úrovni, kdy ve všech zmíněných 

projevech na půdě OSN ministři zahraničních věcí i ministři pro rozvojovou spolupráci a 

humanitární záležitosti v každém svém projevu, ať už se jednalo o projev v rámci UNESCO, 

Valného shromáždění, summitu OSN či ECOSOC, vždy explicitně zdůraznili oficiální 

rozvojovou pomoc a lucemburské plnění hranice 0,7 % HND, respektive zdůraznili na jakém 

procentu se daný rok Lucembursko nacházelo. V projevech ministryně zahraničních věcí 

Polfer v roce 2001, 2003 a 2004 bylo i zdůrazněno plánované navýšení na 1 %, stejně tak 

tomu bylo i v projevu ministra pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti Schiltze 

v roce 2007 a ministra zahraničních věcí Asselborna v letech 2005, 2006 a 2008. Lucemburští 

politici na mezinárodní úrovni využívali ve zkoumaných letech lucemburskou pozici jednoho 

z nejštědřejších dárců oficiální rozvojové pomoci, u něhož se každoročně rozpočet 

na rozvojovou pomoc zvyšoval, k pozitivní prezentaci státu.  

Ve svých vnitrostátních projevech na půdě lucemburského parlamentu se ministři 

pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti ve svých projevech vyslovovali 

pro rozvojovou spolupráci například z důvodu posílení důvěryhodnosti na mezinárodní úrovni 
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a zlepšení image Lucemburska v zahraničí; uznání, důvěryhodnosti a viditelnosti vůči 

jak rozvojovým zemím, tak průmyslově vyspělým partnerům a mezinárodním organizacím; 

lucemburské role ve světě; či uznání lucemburské práce, která je mezinárodně uznávaná. 

Jak ministr Goerens, zástupce politické strany DP, tak ministr Schiltz, zástupce politické 

strany CSV, byli autory těchto výroků. Veškeré výroky ministrů pro rozvojovou spolupráci 

a humanitární záležitosti lze považovat za výroky s cílem zvýšit statusu Lucemburska skrze 

zahraniční rozvojovou spolupráci. 

Ministři zahraničních věcí tak explicitní ve svých projevech nebyli. Ministryně Polfer, 

zástupkyně strany DP, například zdůrazňovala, že splnění 0,7 % ODA otevírá dveře do užšího 

kruhu pěti států plnící tuto hranici, což by Lucembursku mělo zajistit úctu ostatních členů 

organizace; nebo že rozvojová spolupráce je důležitým prvkem lucemburské bilaterální 

přítomnosti v zahraničí; či že zvýšená rozvojová spolupráce umožnuje Lucembursku hrát 

významnější roli v agenturách OSN. Ministr Asselborn, zástupce strany LSAP, pak na rozdíl 

od své předchůdkyně nezdůrazňoval lucemburskou iniciativu v rámci rozvojové spolupráce. 

Zaměřil se na mezinárodní iniciativu na půdě EU a OSN. Zdůraznil například, že 

deklarováním připravenosti převzít část odpovědnosti za světový mír a bezpečnost v rámci 

Raby bezpečnosti OSN, může být posíleno postavení Lucemburska v mezinárodním 

společenství a zvyšovat jeho viditelnost v EU i mimo ni; či že pokračováním v převzetí své 

odpovědnosti bude i následně hrát roli v evropské zahraniční politice a svým způsobem 

prosazovat své místo v globalizovaném světě; a že kandidaturou na post nestálého člena Rady 

bezpečnosti může prokázat, že i malá země na nejvyšší úrovni světové správy může přinést 

svůj příspěvek. Vzhledem k analýze došlo za ministra zahraničních věcí Asselborna ke změně 

tematických priorit v deklaracích zahraniční politiky, ale i přesto se nezměnila priorita 

plněním 1 % HND na oficiální rozvojovou pomoc. 
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6. Závěr 

Tato práce odpovídá na výzkumnou otázku, zdali se navyšováním oficiální rozvojové 

pomoci Lucemburské velkovévodství snaží o zvýšení svého statusu. Potvrdilo se, že motivací 

zahraničně-politické linie je status, byť existují i jiné faktory. Na základě předloženého 

výzkumu je představeno, jakými argumenty ministři zdůvodňují zvyšování oficiální 

rozvojové pomoci a prioritizace zahraniční rozvojové spolupráce na státní úrovni. Ministři 

Goerens a Schiltz explicitně poukazují na zvyšování statusu skrze navyšování oficiální 

rozvojové pomoci. Ministryně zahraničních věcí Polfer tak explicitní není, ale i přesto jsou 

její argumenty důraznější, nežli ministra Asselborna, u kterého dochází ke změně tematických 

priorit. Avšak status, který Lucembursko získalo v tomto období, jakožto stát, který plní 0,7 

% HND na oficiální rozvojovou pomoc, a který ji každoročně navyšuje s cílem dosáhnout 1 

%, umožňuje státu zvýšit svoji mezinárodní iniciativu. Lucemburští ministři kladli důraz 

na lucemburskou oficiální rozvojovou pomoc ve svých projevech na půdě OSN. 

Ve zkoumaném období všichni ministři nikdy neopomněli zdůraznit jaké procento ODA bylo 

daný rok dosaženo, respektive o kolik více nežli je konsensuální hranice 0,7 % HND. At‘ bylo 

téma konference jakékoli, tato procentuální hodnota byla vždy zdůrazněna. Je tedy znatelné, 

že tento krok pozitivní solidarity státu vedl ke snaze o zvyšování statusu. Pozitivní dopad 

plnění a navyšování oficiální rozvojové pomoci je alespoň znatelný v případě členských států 

Výboru pro rozvojovou spolupráci. Na základě analýzy zpráv o lucemburském úsilí o 

rozvojovou spolupráci bylo Lucembursko Výborem označeno za stát, který získal 

mezinárodní uznání za svoji iniciativu v oblasti rozvojové spolupráce, respektive za 

zvyšování svého příspěvku, jelikož se Lucembursko stalo teprve pátým státem, který dosáhl 1 

% HND a respektive i pátým státem, který dosáhl hranice 0,7 % HND. Avšak v případě 

Lucemburska se jednalo o postupný nárůst, který byl podporován po sobě jdoucími vládami, 

tak i všemi politickými stranami zastoupenými v Parlamentu Lucemburského velkovévodství. 

Vládní strany i opozice souhlasily s navyšováním oficiální rozvojové pomoci. Podpora ovšem 

přicházela i ze strany lucemburských občanů, kteří silně podporovali lucemburskou 

rozvojovou spolupráci.  

Lucembursko akcentuje téma zahraniční rozvojové spolupráce i na regionální úrovni, 

to znamená, že svůj status stále posiluje zdůrazňováním daného tématu. V roce 2005 během 

svého předsednictví v Radě EU se jednou z priorit lucemburského programu předsednictví 

stalo navýšení oficiální rozvojové pomoci na unijní úrovni. Toto předsednictví lze považovat 

vzhledem k přijetí lucemburského návrhu za úspěšné. K akcentaci téma zahraniční rozvojové 
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spolupráci docházelo během celého zkoumaného období a stále je tak činěno. Rozvojová 

spolupráce je jednou z priorit zahraniční politiky Lucemburska od 80. let 20. století. Stala 

se jednou z principiálních aktivit Lucemburského velkovévodství, jenž přispívá k jeho prestiži 

a Lucembursko si tím buduje svoji značku, jelikož tento malý stát je pozitivně spojován 

s tématem rozvojové spolupráce. Skrze svoji iniciativu v oblasti zahraniční rozvojové 

spolupráci se Lucembursko etablovalo jako významný aktér na mezinárodní i regionální 

scéně.  
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7. Summary 

This work answers the research question of whether the Grand Duchy of Luxembourg is 

seeking to increase its status by increasing official development assistance. It was confirmed 

that the motivation of the foreign policy line is status, although there are other factors. Based 

on the presented research, it is presented what arguments the ministers justify the increase of 

official development assistance and the prioritization of foreign development cooperation. 

Ministers Goerens and Schiltz explicitly point to the increase in status through the increase of 

official development assistance. Foreign Minister Polfer is not so explicit, but her arguments 

are still stronger than that of Minister Asselborn, whose thematic priorities has changed. 

However, the status acquired by Luxembourg during this period as a country that implements 

0.7% of GNI and increases it every year to reach 1% allows the state to increase its 

international initiative. Luxembourg ministers emphasized Luxembourg official development 

assistance in their speeches at the UN. During the period under review, all ministers never 

failed to emphasize what percentage of ODA was achieved in a given year, or how much 

more than the consensus limit of 0.7% of GNI. Whatever the topic of the conference, this 

percentage was always emphasized. It is therefore clear that this step of positive state 

solidarity has led to efforts to increase status. The positive impact of the implementation and 

increase of official development assistance is at least noticeable in the case of the member 

states of the Development Cooperation Committee. Based on the analysis of the reports on 

Luxembourg's development cooperation efforts, Luxembourg was identified by the 

Committee as a country that has received international recognition for its development 

cooperation initiative or increase its contribution, as Luxembourg became only the fifth 

country to reach 1% of GNI and the fifth country, which reached 0.7% of GNI. However, in 

the case of Luxembourg, this was a gradual increase, which was supported by successive 

governments as well as by all the political parties represented in the Parliament of the Grand 

Duchy of Luxembourg. Governments and the opposition have agreed to increase official 

development assistance. However, there was also support from Luxembourg citizens, who 

strongly supported Luxembourg development cooperation. 

Luxembourg also emphasizes the issue of foreign development cooperation at regional 

level, which means that it is constantly strengthening its status by emphasizing the issue. In 

2005, during its Presidency of the Council of the EU, one of the priorities of the Luxembourg 

Presidency's program was to increase ODA at EU level. This presidency can be considered a 

success in view of the adoption of the Luxembourg proposal. The emphasis on the topic of 
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foreign development cooperation occurred throughout the period under study and is still being 

done. Development cooperation has been one of Luxembourg's foreign policy priorities since 

the 1980s. It has become one of the principled activities of the Grand Duchy of Luxembourg, 

which contributes to its prestige, and Luxembourg is thus building its own brand, as this small 

state is positively associated with the topic of development cooperation. Through its initiative 

in the field of foreign development cooperation, Luxembourg has established itself as a major 

player on the international and regional scene.  
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DU QUESTIONNAIRE ANNUEL DU CAD [online]. Dostupné na: 

https://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DCD-DAC(2013)15-FINAL-FRE.pdf. 

(Staženo 15. května 2020).   

 

OECD. Official Development Assistance (ODA) [online]. Dostupné na: 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-

standards/official-development-assistance.htm. 

 

OECD. History [online]. Dostupné na: https://www.oecd.org/about/history/#d.en.194377.  

 

OECD. Official development assistance – definition and coverage [online]. Dostupné na: 

http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-

standards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm.  

 

OECD iLibrary. The Evolution of Official Development Assistance. Achievements, Criticism 

and a Way Forward [online]. Dostupné na: https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-

evolution-of-official-development-assistance_5k3v1dv3f024-en. 

 

OECD iLibrary. Development Co-operation Reviews, Luxembourg 1999 [online].  Dostupné 

na: https://read.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-reviews-

luxembourg-1999_9789264172050-en#page10.  (Staženo 8. května 2020). 

 

OECD iLibrary. Examens en matière de coopération pour le développement [online].  

Dostupné na: https://www.oecd-ilibrary.org/development/examens-en-matiere-de-

cooperation-pour-le-developpement-luxembourg-1999_9789264272057-fr.  

 



 

 

 77 

OECD iLibrary. Luxembourg [online]. Dostupné na : https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/87b15adf-en/index.html?itemId=/content/component/87b15adf-en. 

 

Sante. Déclaration gouvernementale [online]. Dostupné na: 

https://sante.public.lu/fr/publications/d/declaration-gouvernementale-2004-fr-lb/declaration-

gouvernementale-2004-fr.pdf. (Staženo 5. června 2020).  

 

World Atlas. The 10 Smallest Countries In The World [online]. Dostupné na: 

https://www.worldatlas.com/articles/the-10-smallest-countries-in-the-world.html.  

 

8.2. Sekundární zdroje 

 

BAILES, Alyson J.K. a Baldur THORHALLSSON. Instrumentalizing the European Union in 

Small State Strategies. Journal of European Integration. 2013, 35(2), s. 99-115.  

 

BAXTER, Phil, Jenna JORDAN a Lawrence RUBIN. How small states acquire status: A 

social network analysis. International Area Studies Review. 2018, 00(0), s. 1-23. 

 

BROWNING, Christopher S. Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small 

States Literature. Cambridge Review of International Affairs. 2006, 19(4), s. 669-684. 

 

CLUNAN, Anne. Why Status Matters in World Politics. In PAUL, T. V., Deborah Welch 

LARSON a William C. WOHLFORTH. Status in World Politics. Cambridge: Cambridge 

University Press. 2006, s. 273–296. 

 

CRANDALL, Matthew a Ingrid VAROV. Developing status as a small state: Estonia’s 

foreign aid strategy, East European Politics. 2016, 32(4), s. 405-425, DOI: 

10.1080/21599165.2016.1221817.  

 

DAL, Emel P. a DIPAMA, Simaratou. G20 rising power’s status seeking through social 

creativity: The case of South-South Development cooperation. South African Journal of 

International Affairs. 2019, 26(4), s. 663684.  

 



 

 

 78 

DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 

vztazích. Praha: Portál. 2008. ISBN 978-80-7367-385-7. 

 

HEY, Jeanne A. K. Luxembourg’s Foreign Policy: Does Small Size Help or Hinder?. 

Innovation: The European Journal of Social Science Research. 2002, 15(3), s. 211225. 

 

HEY, Jeanne A. K. States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior. Lynne 

Rienner Publishers. 2003.  

 

INGEBRITSEN, Christine. Small states in international relations. Reykjavik: University of 

Iceland Press. 2006. ISBN 0-295-98524-0. 

 

KEOHANE, Robert O. Lilliputian’s Dilemmas: Small States in International Politics. 

International Organization. 1969, 23(2), s. 291-310.  

 

LARSON, Deborah W. a Alexei SHEVCHENKO. Russia says no: Power, status, and 

emotions in foreign policy. Communist and Post-Communist Studies. 2014, 47(3-4), s. 269–

279. doi: https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.09.003.  

 

LARSON, Deborah W., T. PAUL a William WOHLFORTH. Status and World Order. In 

PAUL, T. V., Deborah W. LARSON a William C. WOHLFORTH. Status in World Politics. 

Cambridge: Cambridge University Press. 2014, s. 3–30. 

doi:10.1017/CBO9781107444409.002 

 

LONG, Tom. Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, 

and Collective Power. International Studies Review. 2017, 19, s. 185-205. 

 

MAASS, Matthias. Small enough to fail: the structural irrelevance of the small state as cause 

of its elimination and proliferation since Westphalia. Cambridge Review of International 

Affairs. 2017, 29(4), s. 1303-1323. 

 

https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.09.003


 

 

 79 

MEHROTRA, Santosh. International Development Targets and Official Development 

Assistance. In PRONK, Jan P. Catalysing Development?: A Debate On Aid. John 

WileySons. 2009.  

 

MUSIL, Jiří V. Berelsonovo Vymezení Obsahové Analýzy Jako Metody. Sociologický 

Časopis. 1972, 8(2), s. 214-217.  

 

NEUMANN, Iver B. a Benjamin DE CARVALHO. Small states and status seeking: 

Norway's quest for international standing. New York, NY: Routledge, 2015. 

 

NOORI, Vahid. Status-Seeking and Iranian Foreign Policy: The Speeches of the President at 

the United Nations. Iranian Review of Foreign Affairs. 2012. 3(1), s. 127–152.  

 

PANKE, Diana. Small states in multilateral negotiations. What have we learned? Cambridge 

Review of International Affairs. 2012, 25(3), s. 387-398. 

 

PEDERSON B. Rasmus. Bandwagon for Status: Changing Patterns in the Nordic States 

Status-seeking Strategies?. International Peacekeeping. 2018, 25(2), s. 217-

241, DOI: 10.1080/13533312.2017.1394792. 

 

PEDI, Revecca a Ilias KOUSKOUVELIS. Cyprus in the Eastern Mediterranean: A Small 

State Seeking for Status. In: LITSAS, S. N. a A. TZIAMPIRIS (eds.). The New Eastern 

Mediterranean. 2019. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-90758-1_9. 

 

THORHALLSSON, Baldur. The Size of States in the European Union: Theoretical and 

Conceptual Perspectives. Journal of European Integration. 2006, 28(1), s. 7-31. 

 

THORHALLSSON, Baldur a Anders WIVEL. Small States in the European Union: What Do 

We Know and What Would We Like to Know? Cambridge Review of International Affairs. 

2006, 19(4), s. 651-668. 

 

THORHALLSOSON, Baldur a Sverrir STEISSON. Small State Foreign Policy. World 

Politics. 2017. 



 

 

 80 

 

VEENENDAAL, Wouter P. a Jack CORBETT. Why Small States Offer Important Answers 

to Large Questions. Comparative Political Studies. 2014, 48(4), s. 527-549.  

 

WOHLFORTH, William C., Benjamin DE CARVALHO, Halvard LEIRA a Iver B. 

NEUMANN. Moral authority and status in International Relations: Good states and the social 

dimension of status seeking. Review of International Studies. 2018, 44(3), s. 526-546. 

doi:10.1017/S0260210517000560.  

 

WURTH, Hubert. Luxembourg’s Foreign Policy. Revue internationale et stratégique. 2006. 

61(1), s. 217226. 

  



 

 

 81 

9. Teze Diplomové práce 

 



 

 

 82 

  



 

 

 83 

10. Seznam příloh 

 

Příloha č.1: Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance) pěti států, které 

překročily hranici 1 % HND 

 

 


