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I. Úvod

Česká společnost si prošla traumatizující čtyřicetiletou zkušeností 

komunistické nadvlády, která pramálo respektovala své mezinárodní závazky 

na poli lidských práv. Lidé byli perzekvováni za své smýšlení a výkon svých, 

režimem oficiálně uznaných práv. Neschopnost vlády dostát svým závazkům 

pak vedla ke vzniku iniciativ, které svou morální autoritou podrývaly jeho 

legitimitu. Podobnou situaci zažívá i obyvatelstvo Kuby, kterému jsou též 

odpírána jeho základní práva. Česká společnost by pak na základě svých 

vlastních zkušeností měla podporovat demokratickou opozici v zemi a 

poskytnout ji tak pomoc v jejím boji proti všemocnosti režimu.

Problematika lidských práv v Kubánské republice je jednou ze 

současných priorit české zahraniční politiky. Zároveň je to otázka mediálně 

velmi známá, která změnila pohled mnoha lidí na Českou republiku. Ta se 

svým principiálním postojem v očích mnohých obyvatel západního světa 

zařadila i na poli lidských práv do klubu vyspělých demokracií. Dokonce i 

v rámci zemí Evropské unie patří česká diplomacie к nejtvrdším kritikům 

Castrova režimu a obhájcům lidských práv na ostrově.

Jak dokládají události posledních dnů a týdnů, tak je to také téma velmi 

živé. Diplomatický konflikt, který se stále spíše vyostřuje, je na evropské 

poměry velmi nezvyklou záležitostí a množství nót a vysvětlení, které si obě 

strany kvůli vzájemným konfliktům předávají neustále narůstá. V situaci, kdy 

kubánský režim nadále pokračuje v perzekuci vůči svým vlastním občanům, 

pak ani v nejbližší době nelze očekávat jakékoliv významnější oteplení 

vzájemných vztahů.

Ve své práci bych se chtěl zabývat především právy politickými a 

občanskými, která považuji za stěžejní součást seznamu lidských práv. 

Zároveň se domnívám, že pokud myšlenku univerzality přijmeme, tak pouze 

tato práva mohou být považována za skutečně obecně platná, nezávislá na 

ekonomické a sociální situaci daného státu.
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V první části bych chtěl naznačit jaké nové momenty přinesla aplikace 

lidských práv do mezinárodní politiky a jak se díky nim za posledních šedesát 

let změnila tvář mezinárodních vztahů. Krátce bych též pojednal o 

problematice státní suverenity, která v dnešní době již ztratila svou klasickou, 

prakticky neomezenou podobu.

Ve druhé kapitole se budu zabývat pojetím lidských práv v díle Hannah 

Arendtové. Tato německá filozofka, která si prošla utrpením druhé světové 

války, zastává к lidským právům jiný postoj než ten, který hlásají mezinárodní 

smlouvy a více celou otázku problematizuje. Klade si otázky, které 

zpochybňují dnes všeobecně přijímanou domněnku o univerzalitě a 

nezcizitelnosti lidských práv.

Abychom mohli porovnat oba přístupy, tak se domnívám, že je nezbytné 

také načrtnout hlavní principy smluv OSN a to především pak těch, к jejichž 

dodržování se Kuba zavázala. Podrobněji bych se pak zabýval Všeobecnou 

deklarací lidských práv, která je nejdůležitějším celosvětově platným 

dokumentem v této oblasti.

Po této převážně teoretické úvodní části bych se pokusil zmapovat jak to 

s dodržováním lidských práv na ostrově svobody vypadá v současnosti. 

Domnívám se, že tato krátká sonda do kubánské společnosti je nezbytná 

к správnému pochopení pozice, kterou Česká republika zaujímá. Chtěl bych 

zmapovat ty největší prohřešky proti lidským právům a také poukázat na 

pokrytectví kubánských zákonodárců a ústavodarců, kteří na jednu stranu 

vyhlašují nedotknutelnost základních práv, ale zároveň jejich svobodné 

vykonávání prostřednictvím jiných norem naprosto znemožňují.

Poslední dvě části statě bych pak rád věnoval přehledu aktivit, které 

Česká republika vůči Kubě vyvíjí. Kromě působení české zahraniční služby 

chci věnovat odpovídající prostor i nevládnímu sektoru, který je v otázce 

Kuby také velmi angažovaný.

Česká diplomacie se proslavila především svým působením v Komisi pro 

lidská práva OSN, kde se snaží lobovat za přijetí „kubánských rezolucí“ i po 

skončení svého mandátu. Nelze však říci, že by se zájem o kubánské 

záležitosti vyčerpal výhradně aktivitami na půdě Komise pro lidská práva. 

Česká diplomacie používá na multilaterální úrovni pro podporu lidských práv 

a demokratické opozice na Kubě celou škálu dalších prostředků. Významná
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je i snaha České republiky prosazovat otázku lidských práv ve společné 

politice Evropské unie. Také bych nechtěl opominout vzájemné bilaterální 

vztahy, které jsou velmi intenzivní, ale zároveň neuspokojivé. Jejich kvalita je 

do značné míry ovlivněna právě aktivitami na mezinárodním fóru.

V nevládním sektoru se v dané problematice i přes velké množství 

zainteresovaných subjektů udržuje značná soudržnost, přičemž většina z 

nich zaujímá prakticky shodná stanoviska. Nejvýznamnější je organizace 

Člověk v tísni a Mezinárodní výbor pro demokracii na Kubě, kteří spolu úzce 

spolupracují. Neopomenutelnou roli zde hraje, a to i po odchodu 

z prezidentského úřadu Václav Havel, který stál u zrodu mnoha 

prokubánských iniciativ. Pro dokreslení situace v české společnosti je třeba 

zmínit i postoj KSČM, který se příliš neliší od pozice zaujímané jejím 

ideologickým partnerem, Komunistickou stranou Kuby.

Ve své práci budu vycházet ze zdrojů primárních, jako jsou nejrůznější 

koncepce, prohlášení, memoranda a rezoluce vzniklé především na 

Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Dále budu čerpat i z původních 

filosofických prací, nejčastěji od Hannah Arendtové. Sekundární literaturu 

jsem použil jak periodickou, především články z odborných časopisů, tak i 

neperiodickou. V tomto případě mi byly nejvíce nápomocny publikace od 

amerických autorů o problematice lidských práv v mezinárodních vztazích. 

Většinu literatury jsem čerpal z univerzitních knihoven a tudíž nepochybuji o 

jejich vědecké úrovni. Mnohá data budu získávat také z internetu, především 

pak ze stránek státních institucí, OSN a nevládních organizací.

Chtěl bych především odpovědět na otázku jak se Česká republika 

zasazuje o dodržování lidských práv na ostrově svobody. Dále bych chtěl 

ukázat jakou roli v celém procesu hrají nevládní organizace a jak ve svých 

aktivitách spolupracují se státním sektorem. Chtěl bych poskytnout 

komplexní odpověď, která tak zodpoví i další úzce související otázky.

Doufám, že ve své bakalářské práci dosáhnu cíle, který jsem si 

předsevzal a budu tak jejím prostřednictvím důstojně reprezentovat Fakultu 

sociálních věd Univerzity Karlovy.
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II. Stať

1. Problematika lidských práv v mezinárodních

vztazích

Až do druhé světové války byla lidská práva zaručována téměř 

bezvýhradně národními státy a jejich právními řády. Až po roce 1945 se tato 

otázka stala významnou součástí mezinárodního práva a politiky.

V posledních šedesáti letech pak proběhla opravdová revoluce v tom, jak 

jsou v mezinárodních vztazích lidská práva nahlížena i v tom, jaké místo 

zaujímají v diplomatické praxi. Lidská práva se stala součástí Charty 

Organizace spojených národů. Členské státy navíc vyjednaly mezinárodně 

uznaný seznam lidských práv, který byl později doplněn dalšími smlouvami a 

deklaracemi, které ustanovují některá práva za základní, která musí být 

smluvními stranami bezvýhradně respektována. V devadesátých letech bylo 

již na 140 zemí signatáři Paktu o občanských a politických právech a jí 

doprovázejícího Paktu o právech hospodářských, sociálních a kulturních. 

Členské státy Rady Evropy pak dokonce ustavily soudní dvůr pro lidská 

práva, který dohlíží nad dodržováním Úmluvy na ochranu lidských práv a 

základních svobod Rady Evropy. V roce 1993 schválilo Valné shromáždění 

OSN zřízení funkce Vysokého komisaře pro lidská práva. V polovině 

devadesátých let pak z iniciativy OSN vznikl i mezinárodní soudní dvůr, který 

soudil válečné zločiny, genocidu a zločiny proti lidskosti, ke kterým došlo v 

zemích bývalé Jugoslávie a ve Rwandě.1

Tyto i další skutečnosti ukazují, že problematika lidských práv nadále 

přestala být otázkou výlučně vnitropolitickou. Lidská práva se naopak stávají 

nedílnou součástí mezinárodních vztahů a velká část zodpovědnosti za jejich 

dodržování byla přenesena na mezinárodní společenství. To, co do roku 

1945 zajímalo především tvůrce národních ústav začalo od tohoto okamžiku

1 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 3-4
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silně ovlivňovat mezinárodní vztahy. Mezinárodním uznáním nezcizitelných 

lidských práv se mělo zabránit jejich porušování na národní úrovni. Je však 

třeba připustit, že tento cíl někdy mezinárodní společenství nebylo schopno 

splnit a zabránit tak porušování těchto práv často až v obrovských 

rozměrech. Tak tomu bylo například v Číně nebo Sovětském Svazu. I po 

rozpadu SSSR a následném zhroucení bipolárního světa však u mnohých 

přetrvává názor, že ti, co očekávají nějakou rozhodnou akci na obranu 

lidských práv, jsou „naivně optimističtí.“2

Státy spolu navzájem utvářejí jakousi hierarchickou strukturu, což 

znamená, že jen nemnoho z nich může účinně použít svou hospodářskou, 

kulturní a vojenskou sílu ve prospěch lidských práv.3 V současnosti jsou 

největšími zastánci lidských práv liberální demokracie sdružené v Organizaci 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), které také disponují 

rozhodující hospodářskou a vojenskou silou.4 Jsou přesvědčeny, že moc má 

být vykonávána s respektem к občanským a politickým právům, což jim také 

slouží jako nejlepší způsob legitimace jejich vlastních vlád. Neliberální režimy 

především z Asie a Islámského světa však zpravidla napadají univerzálnost 

těchto základních lidských práv a kritizují je za to, že jsou nadmíru 

individualistická, šitá na míru euro-americkému světu a potírající základní 

hodnoty jejich civilizací.5

David Forsythe ve své knize rozděluje způsob ochrany lidských práv 

v mezinárodních vztazích podle dvou základních kritérií. Prvním z nich je 

dělení na takzvané tvrdé a měkké právo. Do kategorie „tvrdého práva" řadí 

závazné smlouvy a soudní rozhodnutí domáhající se dodržování závazků 

vyplývajících ze smluv. Za „právo měkké“ jsou pak považovány mimosoudní 

prostředky. Jsou to například nejrůznější rezoluce OSN, které mají pouze 

doporučující charakter, ale přesto ovlivňují utváření politik v jednotlivých 

zemích. Dále do této skupiny patří i státní zahraniční politika, aktivity 

nevládních organizací, nadnárodních korporací nebo i samotných jedinců.

2 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 5
3 Falk, Richard. Human rights and state sovereignity, Holmes & Meier Publishers, N ew  York 1981, 
strana 5
4 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 7
5 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 10
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V problematice lidských práv často stát s ostatními aktéry spolupracuje, což 

zvyšuje účinnost jimi uskutečněných akcí. Mnohdy pak může mít toto „měkké 

právo“ mnohem větší dopad než-li rozsudky soudních dvorů. Právě 

prostřednictvím něj totiž byly vyřešeny, nebo alespoň zmírněny, mnohé 

situace, při nichž byla lidská práva hrubě porušována. Jedná se například o 

masakry civilního obyvatelstva v Jugoslávii, nebo apartheid v Jihoafrické 

republice.6

Druhé dělení, které nám autor nabízí se štěpí podle kritéria jakým 

způsobem je tlak na jednotlivé země vyvíjen. Nejčastěji probíhá nepřímo 

zpravidla ve formě diplomatického tlaku. Pokud ale stát není schopen dostát 

své zodpovědnosti za dodržování lidských práv na územích spadajících pod 

jeho jurisdikci a zároveň je dostatečně silná politická vůle, tak Rada 

Bezpečnosti OSN může přistoupit i к přímé ochraně lidských práv. Ta může 

mít podobu vojenského nebo ekonomického nátlaku či zřízení mezinárodního 

soudního dvora, s kterým jsou obviněné země povinny plně spolupracovat.7

1.1. Proměna státní suverenity

Velmi podstatným důsledkem uplatňování teze o nezcizitelnosti a 

univerzalitě lidských práv je narušování státní suverenity v její klasické 

podobě. Ta má své kořeny již v období po Vestfálském míru, kdy stát byl 

jediným aktérem, který určoval svou vlastní politiku.8 Tak tomu bylo až do 

roku 1945, kdy byly vztahy mezi státem a občanem téměř bez výjimky 

záležitostí suverénního státu. Existující mezinárodní právo bylo v této době 

téměř výlučně určeno к zabránění vzájemných konfliktů mezi suverénními 

státy. Individuální práva se stávala předmětem mezinárodního zájmu jen 

v nemnoha konkrétních případech. Zřejmě nejvýznamnější byly menšinové

6 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 12-13
7 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 23
8 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 17-18
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smlouvy, které garantovala Společnost národů.9 Dosud nevídané v tomto 

případě bylo to, že „miliony lidí potřebují dodatečnou garanci svých 

elementárních práv od nějakého vnějšího útvaru.“10 Po hrůzách druhé 

světové války vznikla řada mezinárodních smluv o lidských právech, jejich 

plnějšímu uplatnění v praxi však zabránilo vypuknutí studené války. Po jejím 

skončení, jak dokládá například níže uvedený citát Javiera Pereze de 

Cuellara, se očekával další vzrůst jejich důležitosti na poli mezinárodních 

vztahů.

Pojem suverenita, je stejně jako třeba pojem lidská práva, sociální 

konstrukt, jehož význam se v čase mění. To lze dokumentovat právě na 

slovech generálního tajemníka OSN Javiera Pereze de Cuellara. Ten v roce 

1991 prohlásil, že se udál „nezadržitelný posun v postoji veřejnosti směrem 

к víře, že obrana utlačovaných ve jménu morality by měla být silnější než 

hranice i právní dokumenty.“11

Důsledky porušení zásady, že „zodpovědný výkon státní suverenity 

vyžaduje respekt mezinárodně uznaným právům“12, se v praxi uplatnily po 

Irácké agresi do Kuvajtu, kdy režimu Sadáma Husajna byla upřena kontrola 

nad částmi Iráckého území, aby tak bylo ochráněno především Kurdské 

obyvatelstvo na severu země. Podobná situace pak nastala v roce 1999 

v Jugoslávii, kde byla použita síla s cílem ochránit Kosovské Albánce.

I když nadále zůstává základem mezinárodních vztahů a mezinárodního 

práva státní souhlas, tak se stále více uplatňuje autorita mezinárodních 

organizací, které omezují výkon státní suverenity a často též možnost volby 

mezi jednotlivými alternativami jednání. Státy navíc začaly v otázce jurisdikce 

nad lidskými právy spolupracovat s různými mezinárodními organizacemi a 

dokonce i s jinými zahraničními vládami.13

9 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 21
10 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 389
11 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 22
12 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 179
13 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge
2000, strana 22
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2. Lidská práva u Hannah Arendtové

Lidská práva vznikla podle Hannah Arendtové především za účelem 

ochrany jedince před neomezenou státní suverenitou a libovůli společnosti. 

Tedy před skutečnostmi, kterým dala vzniknout Francouzská revoluce. Ta 

zpřetrhala tradiční vazby pod jejichž ochranou se do té doby člověk nalézal. 

Podobně jako Arendtová dovozuje ve své stati i Hans Maier to, že éra 

lidských práv navazuje na zanikající stavovskou společnost. Tedy 

společnost, které byla idea rovnosti zcela cizí a jejíž pád vyústil v emancipaci 

služebných stavů.14

Pravá svoboda podle Arendtové nastává až v okamžiku, kdy člověk 

dosahuje místa ve světě, „díky němuž se stávají názory důležité a činy 

účinné.“ To je podle ní dokonce důležitější než základní práva v klasickém 

smyslu jako je spravedlnost a svoboda. Docílit toho lze pouze, pokud člověk 

přísluší к nějakému organizovanému společenství a zároveň nemůže být 

proti své vůli zbaven příslušenství к ní. Pokud nemůže být násilím z této 

organizované struktury vyčleněn.

Osoby, kterým byla odepřena lidská práva, pak nejsou zbaveny pouze 

práva na svobodné jednání, nýbrž na jednání vůbec. Jinak řečeno je tím 

základním právem - právo vůbec nějaká práva mít, což je možné pouze 

pokud člověk patří к nějakému společenství, „ve kterém je člověk posuzován 

podle svých činů a názorů.“15 Toto zjištění však podle Arendtové není žádnou 

novinkou, protože již od dob Aristotela je člověk považován za tvora 

politického, který musí nutně žít v nějaké organizované společnosti a pokud 

tuto možnost nemá, tak ztrácí snad nejcharakterističtější lidskou vlastnost.

To že člověk ztratí všechna svá, takzvaná základní práva, ještě nemusí 

nutně znamenat, že přichází i o svou důstojnost. „Jedině ztráta toho 

naprostého základu veškeré političnosti jej vypuzuje z lidstva.“16 Osoba bez 

„legálního politického statusu“ je odkázána výlučně na soukromou sféru 

života, ve veřejné oblasti se stává její názor nekompetentní a tím pádem

14 Albrecht, Vladimír. N ové chápání lidských práv? in: Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a 
kulturní diferenciace, centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2001, strana 118
15 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 417
16 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 418
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nedůležitý. Veřejná sféra je na rozdíl od soukromé založena na zákonu 

rovnosti. Rovnost však není něco samozřejmého, co bychom získali již 

narozením. „Rovnost nám však není dána, ale je produktem lidské 

organizace pokud je řízena principem spravedlnosti. Rovnost tedy pochází až 

z toho, že se stáváme členy nějaké politické organizace, jejíž členové si 

navzájem zaručují stejná práva.“ Jedině tak je podle ní vůbec možné něco 

měnit nebo budovat17 a v případě zhroucení tohoto principu rovnosti nemůže 

existovat ani národní stát.18

Ztráta lidských práv se podle autorky kryje s okamžikem, kdy se osoba 

stává „lidskou bytostí obecně“, tedy osobou bez občanství, bez povolání, bez 

názoru a bez činu. Osoba tak již nadále reprezentuje jen svou vlastní 

individualitu bez možnosti se jakkoli projevit, aby to mohlo ovlivnit to veřejné, 

a proto ztrácí jakýkoli význam.19 To co dělá z člověka politickou bytost je totiž 

právě ona schopnost činu. „Umožňuje mu sdružovat se s lidmi jemu rovnými, 

jednat v součinnosti, dosáhnout cílů a zúčastnit se podniků, které by mu ani 

nepřišly na mysl, natož aby byly touhou jeho srdce, kdyby mu nebylo dáno 

toto nadání -  pouštět se do něčeho nového.“20 Svoboda v politice pak 

znamená především možnost spolupodílet se na vládě.21

Zásadní otázkou, kterou je třeba si zodpovědět je to, kdo má být garantem 

výše zmíněných práv? Když byla lidská práva vyhlášena, tak byla označena 

za nezcizitelná, což by znamenalo, že pro ně ani nebylo třeba nějakého 

garanta ustanovit. Lidská práva však byla záhy ztotožněna s právy národů. 

Jediným možným garantem se tak ve vidění lidu stala národní vláda. Ztráta 

národních práv pak logicky znamenala i ztrátu lidských práv vůbec, za lidské 

právo bylo všeobecně považováno mít národní vládu.22 Až do událostí druhé 

světové války se tak ani nemělo za nezbytné Deklaraci Lidských Práv příliš 

zdůrazňovat. Předpokládalo se, že je vyjádřena v konkrétních 

zákonech jednotlivých zemích. To znamenalo, že lidská práva mají být

17 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 422-423
18 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 409
19 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 424
20 Arendtová, Hannah. O násilí, Oikoymenh, Praha 1995, strana 60
21 Arendtová, Hannah. O násilí, Oikoymenh, Praha 1995, strana 61
22 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 411
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zaručena prostřednictvím občanských práv, a pokud tomu tak není, tak že to 

lid změní.23

V dnešní době je za jejich ručitele považováno lidstvo jako celek. 

Arendtová však pochybuje o tom, jestli je toho opravdu schopno. Lidstvo totiž 

může za správné určit něco, co ještě nutně nemusí být dobré pro každého 

jednotlivce. Demokraticky, tedy rozhodnutím většiny, může například 

rozhodnout o tom, že vyloučí nějakou skupinu ze svého středu. Hannah 

Arendtová se v této otázce ztotožňuje s Edmundem Burkem, který tvrdí, že 

„práva jimž se těšíme vyplývají z rámce státu, takže ani lidstvo nebo cokoliv 

jiného není potřeba jako zdroj zákona.“ 24 Svoboda totiž spočívá v tom, že je 

zaručena právem.25 Hlavním garantem zákona i lidských práv je tedy stát, 

nikoliv lidstvo. Autorka toto přesvědčení dokumentuje i na situaci, která 

nastala po skončení Druhé světové války. Tehdy dokonce ti, kteří přežili 

hrůzy koncentračních táborů, trvali na své národnosti a národnostních 

právech, spíš než by se dovolávali svých práv přirozených.

Problém přirozených práv vidí i v tom, že ta jsou poskytnuta i divochům. 

Národní práva však mají mnohem větší hodnotu v tom, že vycházejí 

z národní tradice. Jsou tedy dědictvím otců. Vlastnictvím těchto práv se 

každý jednotlivec řadí do civilizovaného světa.

Deklarace lidských práv by tedy měla být připravena především pro ty, 

kteří jsou bez politického statusu, tedy ochrany své země. Tito lidé však 

podle Arendtové již ztratili „všechny úlohy ve světě“ a nemohou tak již ničím 

přispět společnému světu. „Jsou vrženi do jakéhosi zvláštního přírodního 

vztahu.“26

2.1. Totalitní režimy

Za příklad naprostého popření existence lidských práv a základních 

svobod, považuje totalitní režimy. Ty se snaží právě o popření individuality

23 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 412-413
24 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 420
25 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 416
26 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 421-422
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jedince, jakékoliv plurality jeho lidství a snaží se z lidstva vytvarovat šedou, 

uniformní masu, která bude slepě poslouchat příkazy vůdce. Ideální 

organizaci společnosti pro ně představují koncentrační tábory, kde jsou lidé 

naprosto zbaveni kontaktu s okolím a mohou být kdykoliv definitivně 

odstraněni. Už jako by neexistovali.27 To, že mohla totalitní vláda vůbec 

vzniknout, Arendtová vysvětluje tím, že „lidská práva, která nebyla nikdy 

filosoficky podložena, nýbrž jen formulována, která nikdy nebyla politicky 

zaručena, nýbrž jen proklamována, ztratila ve své tradiční formě veškerou 

platnost.“28

Totalitní systém vytváří z občanů živé mrtvoly tím, že v nich postupně 

zavraždí jejich právní a morální osobu. Vytváří si tak ze svých občanů pouze 

poslušný nástroj moci. Tito lidé bývají nejprve postaveni mimo legální právní 

rámec a poté i do bezvýchodné situace, která jim neumožňuje učinit jakékoliv 

autonomní rozhodnutí. Když se stává jejich rozhodnutí plně závislé na 

stanovisku režimu, tak už zbývá jen zničit jedinečnost individua. To znamená 

především destrukci jeho spontaneity, tedy schopnosti člověka začít něco 

z vlastní iniciativy.29 Tím je vytvořena jediná uniformní masa naslouchající 

příkazům vůdce. Masový člověk navíc postrádá jakýkoliv vliv na ostatní. Je 

naprosto izolovaný od svého okolí, bez jakýchkoli citových interakcí s ním. 

Člověk se tak stává naprosto bezmocným, protože moc patří vždy skupině a 

znamená mít možnost „jednat jménem určitého množství lidí“. Takového 

člověka si pak lze jednoduše podrobit hrubým násilím.30 Dokonce s ním lze 

účinně manipulovat prostřednictvím „skrytých přesvědčovatelů“, jako je 

televize nebo reklama. To ve svobodné společnosti podle autorky není 

možné.31

Masový člověk je zbaven schopnosti formulovat svůj vlastní názor. Je to 

produkt totalitní společnosti, která rozbíjí veškeré tradiční uspořádání 

společnosti.

Totalitní režimy ničí vědomí lidské důstojnosti neboť její respektování 

znamená uznání jiných lidí a národů stejně jako osoby vlastní i vlastního

27 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 602
28 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 604
29 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 614
30 Arendtová, Hannah. O násilí, Oikoymenh, Praha 1995, strana 34
31 Arendtová, Hannah. O násilí, Oikoymenh, Praha 1995, strana 25
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národa.32 Lidská práva, která mají za cíl ochraňovat lidskou důstojnost se tak 

stávají úhlavním nepřítelem totalitního režimu a je s nimi podle toho 

nakládáno.

3. Lidská práva v dokumentech OSN

Jak jsme mohli vidět výše, tak Hannah Arendtová zastává názor, že 

základní práva se nenabývají automaticky narozením jedince, ale každý je 

získává až v okamžiku svého začlenění do společnosti. Zároveň je jejich 

držitelem pouze v době, kdy je její plnohodnotnou součástí.

Naproti tomu mezinárodní smlouvy o lidských právech operují s pojmem 

univerzálních lidských práv. Ta každý získává již momentem svého narození 

a protože jsou nezcizitelná, tak jich ani nemůže být žádným způsobem 

zbaven. Pokud bychom měli zmínit ty nejcharakterističtější rysy, které tato 

lidská práva mají, tak kromě již zmíněné univerzality je to jejich individualita. 

Jejich nositelem je zásadně jednotlivec. Třetím specifikem je to, že 

nepocházejí z rámce státu, nýbrž mají svůj původ ještě před jeho vznikem, 

protože pochází již z lidské přirozenosti. Konečně pak zakládají nároky vůči 

státu. Vyžadují, aby stát nezasahoval do osobní sféry jedince a respektoval 

omezení své moci nad člověkem.33

Některá práva mohou být ve výjimečných situacích omezena. Je to však 

pouze v případech, kdy je ohroženo přežití národa. Jistá práva však nesmí 

být omezena či odvolána za žádných okolností. Do této skupiny patří práva 

jako je právo na život, zákaz mučení a zotročení, ochrana před uvězněním, 

z důvodu neschopnosti dostát smluvního závazku a retroaktivitou trestního 

zákonodárství, uznání každého jedince jako subjektu práva a svoboda 

myšlení, svědomí a náboženství.

32 Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, strana 619
33 Maier, Hans. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace in: Lidská práva -  
nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace, centrum pro studium demokracie a kultury, Brno
2001, strana 8-9
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3.1. Smlouvy, kterými je  Kuba vázána

3.1.1. Všeobecná deklarace lidských práv

Ta nejzákladnější lidská práva jsou vyjádřena prostřednictvím 

mezinárodního seznamu práv. Nejdůležitější a nejstarší součástí utvářející 

tento seznam je Všeobecná deklarace lidských práv. Ta byla přijata jako 

společný standart pro všechny lidi a národy. Od svého přijetí v roce 1948 se 

stala inspirací pro mnoho jiných závazných mezinárodních nástrojů určených 

na ochranu lidských práv a svobod.

Skládá se z preambule a třiceti článků a hned první z nich vyjadřuje 

základní domněnku, na které je postaveno celé její znění. Tento první článek 

říká, že právo na svobodu a rovnost každý člověk nabývá již svým narozením 

a nemůže být za žádných okolností zcizeno. To proto, že člověk je rozumná 

a morální bytost odlišná od jiných stvoření a tudíž i oprávněná к jistým 

právům a svobodám, které jiné bytosti nepožívají.

Druhý článek vyhlašuje princip rovnosti a nediskriminace, které mají 

zajistit nerušené vlastnictví a vykonávání lidských práv a základních svobod.

Zásadní důležitost v Deklaraci zaujímá článek třetí, který uvádí články 4- 

21 a vyhlašuje zásady jako je právo na život, svobodu a bezpečnost člověka, 

tedy ta práva, která jsou potřebná к výkonu všech ostatních. V navazujících 

článcích jsou obsažena další občanská a politická práva. Jsou to práva, která 

mají člověka ochránit před krutým a ponižujícím zacházením nebo mu zajistit 

spravedlivé soudní řízení. To má probíhat veřejně před nezávislým a 

nestranným soudem. Dále musí být každý chráněn před svévolným 

zadržením, zatčením nebo nuceným exilem. Každý musí být též uchráněn 

před zasahováním do svého soukromí, rodiny nebo korespondence. Dále má 

stát zajistit ochranu majetku a možnost jeho držení vůbec. Zásadní je pak 

princip ničím nerušené svobody myšlení, svědomí, vyznání, projevu a 

pokojného shromažďování. Konečně je zde pak ustanoveno i právo podílet 

se na vládě své vlasti a mít rovný přístup do její veřejné správy.
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Článek 22 pak uvádí dalších pět článků, které se všechny týkají oblasti 

hospodářských, sociálních a kulturních práv. Patří sem například právo na 

práci nebo sociální zabezpečení.

Poslední tři články stanovují, že každý má právo na to, aby žil v takovém 

sociálním a mezinárodním řádu, v kterém by výše zmíněná práva a svobody 

mohla být plně vykonávána. V jejich výkonu může být člověk omezen pouze 

zákonem a to výhradně za tím účelem, „aby bylo zajištěno uznávání a 

zachovávání práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům 

morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.“34 

Poslední článek pak zdůrazňuje, že žádný stát, skupina osob ani jednotlivec 

nemá právo vyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala к potlačení výše 

uvedených práv a svobod.35

3.1.2. Další smlouvy OSN

Další součástí mezinárodního seznamu práv jsou pak dva mezinárodní 

pakty o lidských právech, přičemž první pojednává o občanských a 

politických právech a druhý o právech hospodářských, sociálních a 

kulturních. Jejich obsah se do značné míry kryje se Všeobecnou deklarací 

lidských práv, přičemž se zde ale objevují některé nové momenty. 

Posledními dvěma součástmi seznamu práv je první a druhý opční protokol. 

První se týká zřízení petičního práva к OSN pro osoby, jejichž práva uvedená 

v Paktu nejsou dodržována ač se к tomu jejich domovský stát zavázal. Druhý 

usiluje o zrušení trestu smrti. К těmto smlouvám však Kuba nepřistoupila a 

na rozdíl od Všeobecné deklarace lidských práv nejsou tedy pro komunistický 

režim závazný.

Naproti tomu Kuba ratifikovala a je tedy i vázána jinými početnými 

mezinárodními pakty. Mezi ty nejdůležitější je třeba zařadit Úmluvu proti 

mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání. Dále je to Úmluva o právech dítěte, Úmluva o odstranění všech

34 Všeobecná deklarace lidských práv. Informační centrum OSN v Praze. 
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.doc
35 Centre for Human Rights United Nations Office at Geneva. The international bill o f  human rights, 
United Nations, Geneva 1996, strana 3-9
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forem diskriminace žen. Závazná je i celá řada úmluv Mezinárodní 

organizace práce, například Konvence 87 o svobodě sdružování a ochraně 

práva organizovat se, Konvence 98 o právu organizovat se a kolektivně 

vyjednávat nebo Konvence 105 o odstranění nucené práce. Navíc Kuba 

veřejně prohlásila, že se bude snažit splnit minimální standardy OSN pro 

zacházení s vězni.36

4. Stav lidských práv na Kubě

Projevit svůj vlastní názor, který se neslučuje s oficiálním stanoviskem 

komunistické strany Kuby je v zemi stále obrovským rizikem. Člověk se tak 

vystavuje riziku perzekuce ze strany státního aparátu a pobytu ve vězeňské 

cele. Základní lidská práva к jejichž dodržování se kubánská vláda zavázala 

jsou i nadále hrubě pošlapávána.37

Potírání lidských práv je nedílnou součástí kubánského práva. Zatímco 

kubánský právní řád na jedné straně zaručuje základní svobody, včetně 

svobody shromažďování, projevu nebo vyznání, tak na straně druhé 

svobodné vykonávání těchto práv znemožňuje. První skupina ustanovení je 

záměrně definována pouze velmi vágně a slouží tak spíše prorežimní 

propagandě než samotným občanům. Základní svobody zmíněné v ústavě 

jsou navíc prohlášeny za neplatné v případě, že jsou v rozporu s cíly 

socialistického zřízení nebo porušují kubánskou státní suverenitu.

Kubánský trestní zákoník představuje velkou oporu pro represivní režim a 

umožňuje jeho složkám trestat ty, kteří se pokusí svobodně vykonávat svá 

mezinárodně uznaná základní práva. Jednotlivá zákonná ustanovení 

legitimují státní násilí vykonávané prostřednictvím bezpečnostních složek a 

státem kontrolovaných masových hnutí na protirežimní opozici. Ta má být 

umlčena prostřednictvím vyhrožování těžkými tresty, pronásledováním, nebo 

nuceným exilem.

36 Human Rights Watch, Cuba's repressive machinery, Human Rights Watch, N ew  York 1999, strana 
19-20
37 Kuba. Člověk v tísni - společnost při ČT o.p.s.. 
http://www.clovekvtisni.cz/humanitarnipomoc/kuba.php
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Mezinárodní standardy rozhodně nesplňuje způsob zatýkání ani průběh 

následného trestního řízení. Kubánský trestní řád umožňuje držet ve vazbě 

kohokoliv až jeden týden bez toho, aby se soud vyjádřil к zákonnosti 

zadržení. Podle mezinárodně uznaných norem by však toto rozhodnutí mělo 

padnout co nejdříve bez zbytečného odkladu. Úřady také nejsou povinny 

informovat obviněného o jeho právu na advokáta, dokud soud nerozhodne o 

oprávněnosti zadržení. Skutečnost, že po dobu jednoho týdne je člověk 

zbaven právní pomoci umožňuje vyvinout na zatčenou osobu nepřiměřený 

tlak. Ač tedy kubánská ústava uznává právo na právní ochranu, tak je toto 

právo prostřednictvím jiných zákonů značně oslabeno. Důvěryhodnost 

advokátů podrývá i zákaz soukromých praxí. Všichni musí být organizováni 

v kolektivních právních firmách, do kterých však mohli vstoupit jen ti 

„spolehlivý“ advokáti.

Obdobná situace se opakuje i u práva na shromažďování, kdy je toto 

právo nejprve ústavou slavnostně vyhlášeno, ale následně je dalšími 

předpisy omezeno na nepoužitelné torzo. Nezávislé organizace musí podle 

zákonné úpravy při všech svých aktivitách spolupracovat s „partnerem“ ze 

skupiny režimem ovládaných organizací. Musí na svých akcích nechat 

promluvit zástupce vládní organizace. Navíc si od musí nechat schválit 

program, datum i čas konání shromáždění.

Tvrdě je na ostrově také potírán jakýkoliv projev souhlasu s americkou 

politikou. To je dokonce zakotveno v Zákoně o znovupotvrzení důstojnosti a 

suverenity Kuby z března 1996. Zákon o ochraně národní nezávislosti a 

kubánského hospodářství pak dokonce zavádí až dvacetileté tresty odnětí 

svobody za vše, co by se dalo interpretovat jako podpora amerického 

embarga. Svoboda slova je narušována i přetrvávající cenzurou. 

Zpravodajové zahraničních médií musí demonstrovat před kubánskými úřady 

svou „objektivitu“ nebo musí být připraveni na své vyhoštění. Všechna média 

legálně působící v zemi jsou ve státním vlastnictví a tak pod kontrolou 

komunistické strany.

Dekretem z dubna 1997 je pak omezen i vnitrostátní pohyb osob a to 

oficiálně z důvodu ochrany veřejného zdraví, blaha a pořádku.

Kuba nadále ponechává v platnosti i trest smrti, který i v lépe 

spravovaných společnostech může vést к nenapravitelnému justičnímu

20



omylu. V kubánském, exekutivou a stranou kontrolovaném soudnictví, tato 

možnost hraničí s jistotou. Podezření ještě umocňuje to, že nejvyšším 

odvolacím orgánem je v případě takto závažných trestů Státní rada, které 

předsedá Fidel Castro.

Kuba také není schopna dostát svým závazkům vyplývajícím z ratifikace 

Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání. Vězeňské standarty v zemi jsou trvale velmi nízké a 

zdaleka nedosahují minimálních standardů OSN. Vězni trpí nedostatkem jídla 

a zdravotní péče. Navíc podléhají kontrole „vězeňské rady“, která je složena 

z některých prominentních vězňů a je zodpovědná za udržování disciplíny. 

Členové těchto uskupení jsou pak často zodpovědní za ty neodpudivější činy, 

které jsou vykonávány na rozkaz, nebo alespoň s vědomím vězeňské správy. 

Často bývá využíváno samovazby, která bývá ještě ztrpčována celodenní 

tmou, časovou dezorientací, odebráním šatstva nebo pouštěním 

nesnesitelně hlasité hudby.

Rutinou se stává opakované zatýkání některých osob bez soudu na kratší 

období nebo neustálé vyhrožování úřadů propuštěním z práce nebo 

výpovědí z nájmu. Samozřejmostí se již stal neustálý dohled, obtěžování a 

zastrašování ze strany policie. Disidentům je často vyhrožováno také 

nuceným exilem. Už jen členství v nějakém opozičním, tedy režimem 

neautorizovaném, hnutí je důvodem, za který jeho členům hrozí 

pronásledování.

Velkým prohřeškem režimu proti principům dobrého vládnutí je také krytí 

osob, které se dopouštěly a stále dopouštějí zločinů proti politickým 

odpůrcům režimu Fidela Castra. Jejich zločiny nebyly ani nikdy řádně 

vyšetřeny. Místo toho jsou trestáni ti, kteří na porušování lidských práv 

upozorňují.

Stejně tak jako práva politická jsou porušována i práva sociální a mnohé 

pro Kubu závazné smlouvy Mezinárodní organizace práce. Ve velké míře je 

zneužíváno toho, že jediným zaměstnavatelem v zemi je stát. Důležitou roli 

v systému si tak uchovává nám natolik povědomé kádrování, kterým si stát 

vynucuje poslušnost nejen na pracovišti. Nezávislé odbory nejsou povoleny.
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Představitelé režimu přesto nadále zarputile trvají na tom, že jejich právní 

řád respektuje základní lidská práva a zároveň popírají existenci politických 

vězňů ve své zemi. Tvrdí, že na Kubě není nikdo vězněn jen pro své myšlení, 

ale jen pro nějaké konkrétní nezákonné jednání. Kubánské úřady však ve 

skutečnosti kriminalizují nenásilné aktivity opozice jako je pořádání diskuzí o 

ekonomických nebo politických záležitostech, psaní dopisů vládě, dávání 

rozhovorů zahraničním novinářům nebo obhajoba politických vězňů. Tito lidé 

jsou pak zatýkáni často za naprosto smyšlené trestné činy jako je sabotáž, 

nepřátelská propaganda nebo odhalení státního tajemství ohrožující veřejnou 

bezpečnost. Za trestný čin je považován i výkon jejich práva na opuštění 

země.38

Represivní politika Castrova režimu pokračuje i v současnosti a nic 

nenasvědčuje tomu, že by se měla situace v nejbližší době změnit. V roce 

2003 bylo na Kubě odsouzeno 75 představitelů demokratické opozice 

к trestům odnětí svobody, které dosahují až 28 let. Z nich je 61 stále 

vězněno. Vlna zatýkání byla mimo jiné odpovědí na projekt Varela. V této 

petici vyzvalo na jedenáct tisíc Kubánců vládu к demokratickým reformám. 

Reakce vlády však byla právě opačná a do ústavy byl včleněn článek o 

nezrušitelnosti socialistického zřízení na ostrově svobody. I přes události 

z roku 2003 a neustálé zastrašování je opoziční hnutí stále aktivní. Pod 

Projekt Varela bylo sebráno na dalších čtrnáct tisíc podpisů. 39 Amnesty 

international uvádí, že к březnu 2006 je v kubánských celách drženo 72 

vězňů svědomí. Tedy osob, které byly zatčeny pouze za výkon svých práv a 

svobod. V poslední době se též objevují situace, kdy provládní uskupení ve 

spolupráci s bezpečnostními silami někdy i fyzicky zaútočí na představitele 

opozice v jejich domovech. Často se pak jedná právě o propuštěné vězně 

svědomí jak dokládá například útok na předsedkyni Shromáždění za 

občanskou společnost (Asamblea para Promover la Sociedad Civil) Martu 

Beatriz Roque Cabello.40 Potlačování lidských práv pak potvrzuje i výroční

38 Human Rights Watch. Cuba's repressive machinery, Human Rights Watch, N ew  York, 1999, 
strana 1-10
39 Projekt Varela. Člověk v tísni -  společnost při ČT o.p.s.. 
http://www.clovekvtisni.cz/humanitarnipomoc/kuba.php
40 CUBA: fundamental freedoms still under attack. Amnesty international. 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR250012006?open&of=ENG-CUB
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zpráva za rok 2005 organizace Human rights watch, která poukazuje na 

používání výše zmíněných praktik i v současnosti.

Obstrukce jsou ze strany režimu kladeny i monitorování stavu lidských 

práv v zemi. Kontrola dodržování lidských práv není na Kubě legální 

aktivitou, ale je hodnocena jako porušování teritoriální suverenity. Žádná 

z místních organizací nemá legální status a lidé zajímající se o problematiku 

jsou vystavováni neustálé šikaně ze strany úřadů. Stejně tak ani jiným 

zahraničním lidskoprávním organizacím není povoleno provádět výzkumy na 

ostrově. Kuba také zůstává jedinou zemí na západní polokouli, která 

neumožňuje přístup do svých vězení zástupcům Mezinárodního výboru 

červeného kříže.41 Stejně tak jsou kladeny restrikce i v přístupu zástupců 

OSN na ostrov. Například rezoluce ke stavu lidských práv na Kubě z roku 

2003 je v podstatě jen výzvou к přijetí Christine Chanetové, osobní 

představitelky Vysokého komisaře OSN pro lidská práva а к vytvoření 

podmínek pro její práci.42

Režim Fidela Castra se pro výše uvedené skutečnosti stává terčem útoků 

mnoha mezinárodních organizací a západních vlád. Přesto si však 

nepřipouští jakoukoliv vinu. Snad pouze hořký úsměv na tváři mohou tak 

vzbudit jeho slova „analyzující“ situaci lidských práv v Kubánské republice: 

„Kubánská revoluce je ve světě unikátním revolučním procesem a víme 

z historie, že nikdy nepoužila násilí proti jedinému zatčenému...Naše 

revoluce se nesla ve znamení ctnosti, idejí a hodnot, v hlubokém 

přesvědčení národa o odpornosti zločinu a mučení. Tak byl náš národ 

vychován a přesně tak věříme, že jedním z faktorů, který předurčil revoluci 

к úspěchu a umožnil ji odolat je její věrnost principům. Takže já mohu potvrdit 

to...že v průběhu revoluce vnáší zemi nebyl ani jeden vězeň mučen, 

zavražděn ani žádný nezmizel nebo něco podobného...Neexistuje žádná 

výjimka! Navíc je Kuba jedinou zemí, kde se během takovéhoto procesu 

nepoužilo policie proti lidu. Neexistuje jediný případ demonstrace rozpuštěné 

zásahem policie, neexistuje jediný případ represí proti lidu...43

41 Cuba. Human rights watch, http://hrw.org/english/docs/2005/01/13/cuba9848.htm
42 Pick, Otto; Handl, Vladimír. Zahraniční politika České republiky 1993-2004, Ústav mezinárodních 
vztahů, Praha 2004, strana 223
43 Castro, Fidel. Los derechos humanos 1959-1988, Editora política, La Habana 1989, strana 40-41
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5. Česká státní zahraniční politika

Zatímco roste počet mezivládních i nevládních organizací zabývajících se 

lidskými právy, tak si i nadále udržuje svou nenahraditelnost stát se svou 

zahraniční politikou. Stát zůstává tím, kdo činí ta nejdůležitější rozhodnutí a 

to i v rámci jednotlivých mezivládních organizací. Na státech, a na nikom 

jiném, i nadále leží zodpovědnost za schvalování smluv. Jen ony mohou 

vyvinout rozhodný vojenský nebo ekonomický tlak na režim porušující lidská 

práva a konečně jen ony disponují dostatečnou silou к zatčení válečných 

zločinců. Nevládní organizace mohou jen naléhat na jednotlivé státy, aby 

v daných otázkách zakročily.44 Bez snahy snižovat důležitost mezinárodních 

a neziskových organizací je třeba říci, že státní zahraniční politika hraje 

obrovskou roli v zavádění i ochraně lidských p ráv45 Navíc jsou to právě 

většinou národní vlády, které prostřednictvím svých grantů a finančních 

subvencí umožňují většině z těchto organizací vůbec vyvíjet nějakou aktivní 

činnost.

Česká republika se v mnoha mezinárodních smlouvách zavázala aktivně 

podporovat lidská práva a to nejen na svém území. Nejvýznamnějším 

dokumentem pak zřejmě bude Charta OSN, kde se v článku 56 říká, že 

všichni členové „budou společně i jednotlivě jednat v součinnosti s 

Organizací, aby bylo dosaženo cílů stanovených v článku 55.“ To mimo jiné 

znamená „obecné úcty к lidským právům a základním svobodám.“46

Česká republika se své závazky v oblasti lidských práv snaží naplňovat a 

to jak na bilaterální, tak i multilaterální úrovni. Toto úsilí je vyjádřeno 

prostřednictvím zahraničněpolitických materiálů jako je Koncepce české 

zahraniční politiky v oblasti lidských práv. Zde je její poslání shrnuto 

následovně: „Česká zahraniční politika v oblasti lidských práv sleduje jediný 

cíl: přispět к univerzální, regionální i národní ochraně a rozvoji lidských

44 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 140
45 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 159
46 Charta organizace spojených národů. Informační centrum OSN v Praze. 
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu.doc
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práv.“47 Nebo obecnější průběžně aktualizované Koncepce zahraniční 

politiky České republiky. V té nejnovější na léta 2003-2006 se konstatuje, že 

„Česká republika bude v rámci OSN pokračovat také ve své politice 

posilování mezinárodního práva a respektu к lidským právům“.

Konkrétně problematika lidských práv na Kubě se v české zahraniční 

politice začíná objevovat jako významné téma až od konce devadesátých let. 

Do té doby Česká republika sledovala linii představovanou státy Evropské 

unie. To znamená především diskrétní podporu kubánské opozici a zároveň 

poukazování na neúčinnost ekonomického embarga. Stejně jako jiné 

evropské země podpořila na Valném shromáždění OSN kubánskou rezoluci 

odsuzující ekonomický nátlak v mezinárodních vztazích.48

5.1. Bilaterální vztahy

Na úrovni bilaterálních vztahů aktivně vystupuje celá řada subjektů. 

Nejdominantnější pozici zastává Ministerstvo zahraničních věcí, ale 

neopomenutelná je i role obou komor parlamentu a především pak jejich 

zahraničních výborů, vlády a prezidenta republiky.

Období, které se budu v této části snažit postihnout především, začíná 

rokem 1999. Tedy okamžikem, kdy se vzájemné vztahy vyhrotily po českém 

předložení rezoluce o lidských právech na Kubě v Komisi pro lidská práva 

v Ženevě. Ta byla přijata v dubnu 1999 a byla výzvou, aby kubánské vedení 

změnilo svůj postoj к lidským právům, zastavilo pronásledování opozice 

v zemi a propustilo všechny osoby zadržované jen pro pokojné vyjadřování 

svých názorů. Blíže se „kubánským rezolucím“ budu věnovat v následující 

kapitole.

Hned měsíc po přijetí první z rezolucí schválených v Komisi pro lidská 

práva přicestoval do České republiky bojovník za svobodu a předseda

47 Koncepce české zahraniční politiky v oblasti lidských práv na období let 2000 -  2002, Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky, Praha 2002, strana 4
48 Pick, Otto; Handl, Vladimír. Zahraniční politika České republiky 1993-2004, Ústav mezinárodních 
vztahů, Praha 2004, strana 215
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Kubánské mise pro lidská práva a národní usmíření Elizardo Sánchez. Zde 

se nejprve setkal s náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem 

Paloušem a následně i s předsedou senátního zahraničního výboru 

Michaelem Žantovským. Ten prohlásil, že Česká republika vyvine 

diplomatickou aktivitu ve prospěch dodržování lidských práv i celkové 

politické situace na ostrově v mezích svých možností. O den později se pak 

setkal i s prezidentem Václavem Havlem, který ho přijal na Pražském hradě. 

Sánchez podle Hradu vysoce ocenil zastání, kterému se kubánské 

demokratické opozici dostává ze strany České republiky.49

Podruhé se kubánská otázka dostala do popředí zájmu politiků v průběhu 

předložení obdobné rezoluce v roce 2000. Ta byla schválena 18.4. 2000 a 

tento úspěch české diplomacie se setkal s vesměs velmi pozitivními 

reakcemi. Například Václav Havel její přijetí srdečně přivítal. Mluvčí 

prezidentské kanceláře sdělil, že Havel aktivně podporoval roli ČR při 

přípravě rezoluce. Vedl ho к tomu i solidární postoj s řadou kubánských 

disidentů, kteří se na něj často obracejí. Rezoluce pak podle něj nemá 

„posilovat konfrontaci a nesnášenlivost, ale naopak naznačit, že problém 

lidských práv na Kubě může vyřešit jen otevřený kooperativní přístup, 

založený na dialogu a spolupráci zemí demokratického společenství.“50 Jan 

Kavan u této příležitosti řekl, že Česká republika se nesnaží vyvolat konflikt 

s Kubou, ale jde jí pouze o konstruktivní kritiku Castrova režimu. Prohlásil, že 

„máme nadále zájem o dobré, korektní vztahy s Kubou s důrazem na dobré 

hospodářské vztahy.“ Zároveň oznámil, že by ČR uvítala i povýšení českého 

zastoupení v Havaně na úroveň velvyslanectví.51 Kuba, ale českého 

velvyslance odmítá mimo jiné pro kontakty s kubánskou opozicí a podporu 

disentu. Situaci pak nezlepšilo ani nařčení kubánské strany, že čeští 

diplomaté podněcují podvratnou činnost v zemi a podporují vnitřní 

kontrarevoluci.52

49 Zahraniční politika České republiky 5/1999 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 1999, strana 6
50 Zahraniční politika České republiky 4/2000 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2000, strana 5
51 Od roku 1993 obě země udržují vzájemné diplomatické styky pouze na úrovni chargé d'affaires
52 Zahraniční politika České republiky 4/2000 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2000, strana 41

26



Otázka lidských práv na Kubě se postupně stále více chápala jako 

doména české zahraniční politiky a dostávala se tak i na pořad jednání 

s představiteli třetích zemí. Tak například v prosinci 2000 jednal Jan Kavan 

s chilským viceprezidentem a dalšími vysokými ústavními činiteli o otázce 

protikubánských sankcí.

Velkou komplikací ve vzájemných bilaterálních vztazích se stalo zatčení 

dvou českých občanů Ivana Pilipa a Jana Bubeníka, kteří byli na Kubu 

vysláni americkou organizací Freedom House. To proběhlo 16. ledna 2001, 

když byli obviněni z podvratné činnosti a označeni za agenty Spojených 

států. Tento akt kubánského režimu se na české straně setkal s okamžitým a 

ostrým odsouzením. Kubánský chargé d'affaires v této souvislosti označil 

vzájemné vztahy za dosud nejhorší v historii.53

Hned první den po jejich zatčení zaslala místopředsedkyně poslanecké 

sněmovny Petra Buzková dopis předsedovi kubánského parlamentu, v němž 

vyjádřila víru, že oba zadržovaní budou na tuto žádost propuštěni na 

svobodu. Tentýž den jednal o zadržení dvou českých občanů i zahraniční 

výbor sněmovny. Předseda tohoto výboru se sešel s kubánským chargé 

d'affaires Davidem Paulovichem.

Kubánské úřady však odmítaly jednat s příslušnými orgány České 

republiky a velká část komunikace tak probíhala prostřednictvím představitelů 

KSČM, konkrétně Miloslava Ransdorfa. Na toho se David Paulovich obrátil s 

žádostí, aby seznámil poslance s postoji Kuby к zadržování Ivana Pilipa a 

Jana Bubeníka a s výhradami к dlouhodobé politice Česka.54

Aroganci s jakou kubánské úřady jednaly vůči České republice nejlépe 

dokresluje způsob předání dokumentu, který vyjadřuje kubánský pohled na 

případ. Ten byl předán všem zastupitelským úřadům cizích zemí v Havaně 

s výjimkou České republiky. Do České republiky se tento text dostal velmi 

nestandardní cestou, kdy členy sněmovního organizačního výboru sjeho 

obsahem seznámil poslanec Miloslav Ransdorf. Ivan Pilip a Jan Bubeník byli 

podle tohoto dokumentu vysláni kontrarevoluční organizací Freedom House

53 Zahraniční politika České republiky 1/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 27
54 Zahraniční politika České republiky 1/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 7
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a učinili schůzky konspirativní povahy se členy podvratných skupin. Česká 

republika je zde obviňována z podvratné činnosti vyvíjené od roku 1989 ve 

prospěch USA. Je jí vyčítáno, že v březnu 1990 spoluzaštítila „hanebný“ 

návrh odsuzující Kubu v Komisi pro lidská práva v Ženevě. ČR je dále 

označena za zrádcovskou zemi, jejíž diplomaté poskytují podporu disentu a 

udržují úzké styky s pracovníky americké ambasády. Zvláště ostře napadán 

je první český chargé d’affaires Petr Mikyska. Komunistickým režimem je mu 

vyčítáno, že poskytoval všemožnou pomoc opozici a že jí dokonce dával 

možnost organizovat a pořádat na půdě české diplomatické mise své akce. 

Z nelibostí je zmíněno i napojení pana Mikysky na Kubánsko-americkou 

národní nadaci, která je zde označena za teroristickou organizaci. Zároveň je 

konstatováno, že i všichni ostatní diplomaté zachovávají obdobné postoje. 

Ostře je odsouzena i aktivita na mezinárodní úrovni, kde je ČR pouze 

servilním služebníkem USA a je evidentní, že je používána pouze jako 

zástěrka pro americké kroky. Odsouzena je zde také role, kterou v česko- 

kubánských vztazích hraje Václav Havel.55

Ministerstvo zahraničí vydalo к nastalé situaci také několik prohlášení.

V nich vyjadřuje své hluboké přesvědčení o nevině obou zadržovaných a „je 

mimořádně znepokojeno skutečností, že oběma zadržovaným je nadále 

odpírána právní pomoc. Po celé čtyři dny, kdy byli omezeni na svobodě a 

podrobováni výslechům, jim nebylo sděleno obvinění a je jim opět 

znemožňován styk s českým zastupitelským úřadem, což je zjevné a 

flagrantní porušení práva.“56

Václav Havel к vzniklé situaci dodal, že on, ani ČR nemají důvod se Kubě 

omlouvat. Kubánské úřady totiž požadují omluvu za to, že Ivan Pilip a Jan 

Bubeník porušili kubánské zákony a také za údajně arogantní postoj českých 

diplomatů při vyjednávání.57

Oba zadržení pak byli propuštěni až po třech týdnech, kdy se za jejich 

propuštění vyslovily i mnohé další státy a mezinárodní organizace, 

významnou úlohu přitom sehrála meziparlamentní unie. Propuštění obou

55 Zahraniční politika České republiky 1/2001 -  dokumenty, archivně - dokumentační odbor 
ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 9 - 1 4
56 Zahraniční politika České republiky 1/2001 -  dokumenty, archivně - dokumentační odbor 
ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 29
57 Zahraniční politika České republiky 1/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 3 - 4

28



českých občanů se přímo na ostrově snažil dosáhnout i předseda Horní 

komory parlamentu ČR Petr Pithart.

V zápětí po propuštění obou osob vydalo Ministerstvo zahraničních věcí 

dokument v němž se snaží objasnit některé aspekty vztahů s Kubou. „ČR si 

je vědoma, že problematickým bodem ve vzájemné relaci s Kubou je chápání 

přístupu к lidskoprávní oblasti...Česká republika vychází ze skutečnosti, že 

v dnešním globálně propojeném světě ztrácí problém porušování lidských 

práv lokálně ohraničený charakter a stává se věcí všech...ČR rovněž nadále 

striktně odmítá tvrzení, že jedná v intencích či v zájmu jiné země, neboť 

v této oblasti se řídí jen vlastními zkušenostmi a poznatky.“ ČR se navíc 

nechce a ani nebude vměšovat do vnitřních záležitostí Kuby, ale má zájem o 

zachování korektních vztahů s ní.58

Další událostí která rozvířila diskuzi o česko-kubánských vztazích, 

tentokrát prakticky výlučně v českém prostředí, bylo formulování textu 

rezoluce pro zasedání Komise pro lidská práva na rok 2001. V předchozích 

letech se nepodařilo zařadit do rezoluce ekonomický paragraf odsuzující 

hospodářské sankce jako neúčinné a tak se o to česká diplomacie pokusila 

nyní.

Tento krok se ale setkal s rozporuplnými reakcemi a Ministerstvo 

zahraničních věcí se ocitlo pod tlakem, který se snažil jeho rozhodnutí 

zvrátit. Například místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jiří Payne 

upozornil Jana Kavana, že kritika ekonomických sankcí USA poškozuje 

zájmy našeho partnera v NATO, které bychom jako jeho členové měli 

respektovat.

Kubánský aktivista Frank Calzon pak dal při setkání s českými politiky 

najevo, že pro USA je nepřijatelné, aby text rezoluce odsuzoval sankce 

uvalené na Kubu.59

Řada českých politiků se domnívala, že prosazování rezoluce o 

nedodržování lidských práv na Kubě se sporným dodatkem, kritizujícím

58 Zahraniční politika České republiky 2/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 26 -27
59 Zahraniční politika České republiky 3/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 7
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ekonomické sankce, poškozuje ČR. Například Petr Pithart a Václav Havel 

vyjádřili své obavy o to jestli byla věc řádně prokonzultována se spojenci.60

Vlastimil Tlustý dokonce obvinil Ministerstvo zahraničních věcí z toho, že 

odsouzení ekonomických sankcí navrhlo v souvislosti s uvězněním Ivana 

Pilipa a Jana Bubeníka.61 Tuto informaci však Jan Kavan kategoricky 

popřel.62

Tehdejší předseda vlády Miloš Zeman к tomuto sporu dodává: „Naše 

zahraniční politika podporuje zrušení blokád ne proto, že by hodlala 

podporovat nedemokratické režimy, ale z toho prostého důvodu, že se 

domnívá, že nástrojem к demokratizaci těchto režimů, je nejen výměna 

zboží, ale i výměna osob, informací.“63

V lednu 2003 Českou republiku navštívil Oswaldo Payá, jeden 

z nejvýznamnějších disidentů, který byl Václavem Havlem navržen na 

Nobelovu cenu míru. Setkal se zde s předsedy obou komor Parlamentu a 

prezidentem republiky Václavem Havlem. Poděkoval také Čechům za 

příklad, který v nich Kubánci vidí.64

Dalším impulsem pro ochlazení vzájemných vztahů se stala série politicky 

motivovaných procesů z dubna 2003 v nichž bylo mnoho představitelů 

opozice, především z řad novinářů a spisovatelů, ale i jiných nenásilných 

oponentů režimu, odsouzeno к tvrdým trestům v rozmezí 1 8 - 2 5  let. Úhrnem 

tyto tresty dohromady dosahovaly 1454 let.

Své znepokojení vyjádřili postupně snad všichni nejvyšší ústavní činitelé. 

Václav Klaus к tomu dodal, že ČR by měla svůj nesouhlas s praktikami

60 Zahraniční politika České republiky 3/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 13
61 Zahraniční politika České republiky 4/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 7
62 Zahraniční politika České republiky 2/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 22
63 Zahraniční politika České republiky 3/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 21
64 Zahraniční politika České republiky 1/2003 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2003, strana 4, 9
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režimu vyjádřit všemi možnými prostředky. Podobně se vyslovil i ministr 

zahraničí Cyril Svoboda.65

Cyril Svoboda navíc zdůraznil důležitost Václava Havla při českých 

snahách o prosazení demokracie a lidských práv. Ten má podle něj přispět 

к tomu, aby se na Kubu nezapomínalo a nabídl mu možnost stát se 

velvyslancem dobré vů le .66

Konkrétním naplněním této Havlovy unikátní role je mnoho projektů na 

jejichž realizaci se tento český politik podílel. Například v dopise 

adresovaném kubánským disidentům podpořil jejich petici požadující 

referendum o demokratických změnách na Kubě nazvanou Projekt Varela, 

který je často přirovnáván к Chartě 77. Při své návštěvě USA se pak v Miami 

setkal s představiteli kubánské opozice. Kalifornský guvernér Jeb Bush u této 

příležitosti uvedl, že Česká republika je vzorem toho co dělat na Kubě a 

poděkoval Havlovi za podporu kubánskému disentu a projektu Varela.67

V červenci 2003 se zúčastnil konference o prosazování demokracie na Kubě, 

která se konala v Madridu, kde vyjádřil přesvědčení, že úsilí demokratického 

světa není marné. V září 2004 pak pod Havlovým vedením zahájil svou 

činnost Mezinárodní výbor pro podporu demokracie na Kubě.

Novou aférou, která opětovně poškodila vzájemné vztahy se stalo 

vyhoštění senátora Karla Schwarzenberga, který přiletěl do Havany na 

schůzku organizovanou Shromážděním na podporu kubánské občanské 

společnosti. Vízum navíc nebylo uděleno ani europoslancům Zuzaně 

Roithové, Liboru Roučkovi a Miroslavu Ouzkému, kteří také směřovali na tuto 

akci.68

Tento akt vyhoštění označil Cyril Svoboda za naprosto nepřijatelný a vzal 

ho jako potvrzení správnosti tvrdého českého postupu vůči režimu Fidela

65 Zahraniční politika České republiky 4/2003 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2003, strana 5
66 Zahraniční politika České republiky 6/2003 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2003, strana 31
67 Zahraniční politika České republiky 9/2002 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2002, strana 3 - 7
68 Zahraniční politika České republiky 5/2005 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2005, strana 1 3 - 1 4
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Castra. Kubánské chargé d'affaires byl proti chování kubánských úřadů 

vyjádřen ostrý protest69

Bez odezvy nezůstalo ani zatčení dvaceti šesti disidentů v červenci 2005. 

Ti byli zadrženi během pokojného vyjádření požadavku za propuštění 

politických vězňů. Ministerstvo zahraničních věcí к této události vydalo 

prohlášení, kde vyjadřuje své hluboké znepokojení.70

Nepřátelské nálady, které kubánský režim chová к aktivitám českého 

zastoupení v Havaně se opět naplno projevily u příležitosti oslav 

sedmaosmdesátého výročí vzniku ČSR. Recepce, která se měla konat 

v hotelu v centru Havany byla na poslední chvíli zakázána. Kvůli pozvání 

členek sdružení Dámy v bílém, byla navíc označena za kontrarevoluční akt. 

Místo původně plánovaného hotelu se akce nakonec musela improvizovaně 

uskutečnit v rezidenci českého chargé d'affaires Petra Stieglera.71

Aktivní prokubánská politika pokračuje i v současnosti, kdy je nadále 

snahou České republiky napomoci prosazení demokracie a lidských práv 

v zemi a přimět režim к dodržování svých mezinárodně přijatých závazků.

Na konci dubna letošního roku se v Černínském paláci uskutečnilo 

diskusní fórum „Pražská schůzka ke Kubě“. Spolupořadatelem této akce byl 

vedle Ministerstva zahraničních věcí také Mezinárodní výbor pro demokracii 

na Kubě. Akce se zúčastnili diplomaté z České republiky, Slovenska, Polska, 

Německa, Rakouska, Nizozemí a Španělska a zástupci nevládních 

organizací podporujících demokratické změny na Kubě. Tématem setkání 

bylo hledání vhodné politiky vůči režimu i opozici na ostrově a to především 

v celoevropské dimenzi.72

Poslední aférou, která se ve vzájemných vztazích udála bylo 

neprodloužení víza prvnímu tajemníkovi velvyslanectví České republiky v

69 Zahraniční politika České republiky 5/2005 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2005, strana 30
70 Zahraniční politika České republiky 7/2005 -  dokumenty, archivně - dokumentační odbor 
ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha 2005, strana 36
71 Zahraniční politika České republiky 10/2005 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2005, strana 43
72 MZV hostí pražskou schůzku ke Kubě. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.m zv.cz/wwwo/m zv/default.asp?id=38992&ido=l& idj=l& amb=l
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Havaně Stanislavu Kázeckému. Česká republika toto opatření interpretovala 

jako akt vyhoštění. Kubánská strana navíc odmítla vysvětlit důvody svého 

postupu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR považuje jednání kubánských 

úřadů za evidentní snahu o eskalaci vztahů mezi Českou republikou a 

Kubou. Česká strana pak podnikla reciproční opatření vůči kubánskému 

diplomatovi akreditovanému v České republice.73

5.2. Aktivity na multilaterální úrovni

Zatímco na bilaterální úrovni jsou vzájemné vztahy obou zemí zajišťovány 

širším spektrem subjektů, tak na úrovni multilaterálních vztahů je 

dominantním a téměř výlučným aktérem Ministerstvo zahraničních věcí se 

svou zahraniční službou.

Česká diplomacie si je samozřejmě vědoma, že multilaterální diplomacie 

je pouze jednou, zato však svrchovaně důležitou součásté boje za lidská 

práva. Na dlouhou dobu pak právě tato oblast byla dominantním prostorem, 

ve které Česká republika vyvíjela své snahy ve prospěch demokratické 

budoucnosti Kuby.

5.2.1. Komise pro lidská práva OSN

Nejvýznamnější a zároveň nejdůležitější česká aktivita na mezinárodním 

poli ve prospěch demokracie na Kubě se odehrála na půdě Komise OSN pro 

lidská práva vŽenevě, kde Česká republika byla vletech 1999 - 2001 

předkladatelem rezoluce o stavu lidských práv na Kubě. Od roku 1997, kdy 

se stala členem Komise, pak společně s ostatními zeměmi Evropské unie 

kosponzorovala americkou rezoluci.

73 Vztahy Česko-Kuba:Vyhoštění českého diplomata. Velvyslanectví ČR v USA. 
http://www.mzv.cz/wwwo/defauIt.asp?id=38866&ido=15658&idj=l&amb=87&ParentIDO=
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Mezi lety 1992 a 1998 byla kritika stavu lidských práv na Kubě v Komisi 

pro lidská práva OSN doménou Spojených států amerických. V roce 1998 

však neprošla hlasováním a proto byla hledána jiná země, která by jako její 

předkladatel mohla zvýšit šance na přijetí. Návrh, že by se jím mohla stát 

právě Česká republika vzešel od členů amerického Kongresu a exekutivy, 

kteří českou diplomacii s touto nabídkou v roce 1999 oslovili.

Rozhodnutí, stát se předkladatelem rezoluce, nebylo určitě lehké. Česká 

republika postrádala zkušenosti pro vystoupení na takovéto úrovni a navíc 

nebylo ani zdaleka jisté, že výsledek závěrečného hlasování bude pro 

Českou republiku příznivý. Nejistotu pak podtrhával neúspěch americké 

rezoluce z předchozího roku. Odhodlání podstoupit všechna rizika spojená 

s předložením rezoluce ulehčilo rozhodnutí Polské republiky stát se jejím 

spolupředkladatelem. Naději na úspěch posilovalo také zmírnění tvrdosti 

rezoluce oproti předcházejícím americkým formulacím.

Českou diplomacii však čekal v podobě Kuby nelehký protivník. Kubánská 

zahraniční služba je dobře vybaveným orgánem, který nasbíral zkušenosti 

z mnoha mezinárodních sporů. Navíc se může spolehnout na plnou 

propagandistickou podporu státem spravovaných médií i masových 

organizací.

5.2.1.1. 55. zasedání Komise pro lidská práva

Jádrem rezoluce předložené na 55. zasedání Komise pro lidská práva 

v dubnu 1999 zůstávala i nadále kritika stavu lidských práv a základních 

svobod na ostrově. Výslovně je zde zmíněno porušování svobody projevu, 

shromažďování a práva spojená s výkonem spravedlnosti. Nejprve byly Kubě 

připomenuty její závazky obsažené ve smlouvách jejichž je signatářem a 

především pak ty, které vyplývají z Všeobecné deklarace lidských práv. 

Zároveň zde také byly oceněny jisté pokroky, které na poli lidských práv 

Kuba učinila. Především pak v oblasti náboženské svobody. Výslovně je zde 

kritizován zákon na ochranu kubánské národní nezávislosti a hospodářství, 

který je rezolucí označen za neslučitelný s ustanoveními Všeobecné 

deklarace lidských práv. Šestý bod rezoluce kubánské úřady vyzývá 

к zastavení represí vůči disidentům а к jejich propuštění na svobodu. Dále je
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pak na Kubu apelováno, aby se připojila к dalším mechanismům na ochranu 

lidských práv jejichž ještě není členem. Na závěr textu rezoluce byla Kuba 

vyzvána, aby zvážila podání žádosti o mezinárodní technickou pomoc, jejímž 

smyslem by bylo uspíšení reforem v oblasti lidských práv a základních 

svobod.74

Rezoluce předložená Českou republikou a Polskem se od těch 

předchozích amerických odlišovala ještě v jednom významném bodě, 

neobsahovala totiž žádnou zmínku o sankcích v případě neplnění jejích 

ustanovení. Generální sekretář ministerstva zahraničních věcí к tomu dodal: 

„Na rozdíl od naší rezoluce Američané počítali s použitím sankcí. My se ale 

domníváme, že nepomáhají.“75

Výsledné hlasování znamenalo úspěch pro předkladatelské země. Nebylo 

to však nijak přesvědčivé vítězství, kdy 21 hlasů bylo pro, 20 hlasů proti a 12 

zemí se zdrželo hlasování. Návrh byl kosponzorován jednadvaceti členskými 

a pozorovatelskými zeměmi.

Výsledek byl velkou ranou pro sebejistý komunistický režim a naopak 

prestižním úspěchem české diplomacie. Zároveň můžeme vyzdvihnout jeho 

hodnotu pro opoziční síly na ostrově.

5.2.1.2. 56. zasedání Komise lidská práva

Po úspěchu z roku 1999 se Česká republika rozhodla zůstat 

předkladatelem rezoluce i pro rok 2000 s tím, že Polsko zůstalo i nadále 

spolupředkladatelem. Text rezoluce bylo třeba vyvážit tak, aby byl přijatelný 

pro tři nejdůležitější skupiny zemí. To znamená, aby získal co největší 

podporu mezi zeměmi Latinské Ameriky, Evropské unie a zároveň aby byl 

přijatelný i pro Spojené státy americké.

Již v první fázi přípravy rezoluce, při konzultacích se zahraničními 

partnery, se objevily první konfliktní body. Ty musela česká diplomacie ve 

spolupráci se svým polským partnerem vyřešit. Jednalo se především o 

odpor USA к jakémukoliv odsouzení embarga. Naopak země evropské

74 Human rigts in Cuba - Commission on Human Rights resolution 1999/8, Office o f  the United 
Nations High Commisioner for Human Rights, Geneva 1999
75 Zahraniční politika České republiky 4/1999 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 1999, strana 32
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patnáctky a latinskoamerické státy chtěly do rezoluce vsunout paragraf 

odsuzující ekonomický nátlak v mezinárodních vztazích. Ve finální verzi se 

pak otázka souvislosti mezi lidskými právy a ekonomikou objevuje pouze 

nepřímo. Nakonec byla kosponzorována dvaadvaceti zeměmi z řad členů i 

pozorovatelů komise.

Struktura textu je obdobná jako tomu bylo v předchozím roce, ale zvolený 

tón je podstatně ostřejší. Kubánskému režimu jsou oproti předchozí rezoluci 

navíc připomínány jeho závazky v oblasti demokracie a lidských práv, které 

na sebe vzal na šestém lbero -  americkém summitu, konaném v Santiagu 

v roce 1996 a devátém summitu v Havaně v roce 1999. К obdobným 

závazkům se pak v témže roce zavázal i na summitu hlav států Evropská 

Unie -  Latinská Amerika konaném v Rio de Janeiru. Zároveň je Kuba 

vyzvána, aby pozvala zvláštního zpravodaje Komise pro lidská práva pro 

svobodu názoru a slova a také zvláštního zpravodaje pro problematiku
- 76mucem.

Konečné hlasování o textu rezoluce tentokrát vyznělo ve prospěch 

předkladatelských zemí rozdílem tří hlasů, když 21 zemí hlasovalo pro, 18 

proti a 14 se zdrželo hlasování.

Výsledek se opět setkal s velkým ohlasem v řadách demokratické opozice 

a organizací zabývajících se lidskými právy. Svou nevoli vyjádřila kubánská 

strana mimo jiné zinscenováním masových protestních pochodů před českou 

ambasádou. Stejně tak i v České republice byl výsledek vesměs přivítán. 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan jen vyjádřil politování nad tím, že se 

do textu rezoluce nepodařilo prosadit paragraf odsuzující ekonomické sankce 

uplatňované vůči Kubě.77

5.2.1.3. 57. zasedání Komise pro lidská práva

Po třetí a zatím naposledy se stala Česká republika předkladatelem 

rezoluce o lidských právech na Kubě v roce 2001. Předchozí dvě rezoluce se 

vždy spíše blížily představám USA. Proto se objevily obavy, že mechanické

76 Situation o f  human rigts in Cuba - Commission on Human Rights resolution 2000/25, Office o f  the 
United Nations High Commisioner for Human Rights, Geneva 2000
77 Zahraniční politika České republiky 4/2000 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2000, strana 40
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opakování textu by mohlo ohrozit další podporu ze strany zemí Latinské 

Ameriky a Evropské unie. Z toho důvodu pak bylo třeba přiblížit text 

к stanoviskům těchto zemí. К zařazení do rezoluce byl tentokrát připraven i 

paragraf odsuzující ekonomické embargo jako neúčinné. Po zveřejnění 

tohoto českého návrhu Polsko od společné iniciativy odstoupilo. V konečném 

textu se však již pasáže explicitně kritizující americké ekonomické embargo 

neobjevily a do textu byla začleněna méně ostrá formulace, kterou navrhla 

Francie. Ta pak vyzývá к podpoře ekonomické situace kubánského 

obyvatelstva.

Celkově však nelze říci, že by rezoluce byla ke stavu lidských práv 

smířlivější než předchozí dvě. Struktura se opět významně neliší a některé 

výzvy v rezoluci obsažené se v prakticky nezměněné podobě již po třetí 

opakují. Hned na začátku je navíc vyjádřeno politování předkladatele, že i 

přes přijetí předchozích rezolucí nebyly učiněny na poli lidských práv výrazné 

pokroky.78 Svou motivaci к předložení rezoluce shrnuje MZV následovně: 

„Během roku nedošlo к propuštění politických vězňů, neklesl počet 

odsouzených, soudně stíhaných, zadržovaných a zastrašovaných kritiků 

kubánského režimu. Česká republika proto považovala za nutné, v duchu 

zachování kontinuity své politiky, se znovu vyjádřit к aktuální situaci lidských 

práv na Kubě.“79

Hlasování v Komisi pro lidská práva dopadlo i na potřetí úspěšně, kdy pro 

přijetí hlasovalo 22 zemí, proti bylo 20 a 10 se hlasování zdrželo. Tento 

výsledek však nenaplnil česká očekávání, která byla zvýšena po začlenění 

ekonomického paragrafu. Z latinskoamerických zemí hlasovaly pro pouze 

zástupci Argentiny, Guatemaly a Uruguaye, proti se postavila Venezuela, 

zbývajících pět zemí regionu se hlasování zdrželo.80

V roce 2002 Česká republika dlouho váhala zda-li se stane 

předkladatelem rezoluce i pro tento rok. Konečné rozhodnutí padlo až 21. 

března 2002, kdy Česká republika oznámila, že tento způsob tlaku na Kubu

78 Situation o f  human rigts in Cuba - Commission on Human Rights resolution 2001/16, Office o f  the 
United Nations High Commisioner for Human Rights, Geneva 2001
79 Zahraniční politika České republiky 4/2001 -  dokumenty, archivně - dokumentační odbor 
ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 16
80 Pick, Otto; Handl, Vladimír. Zahraniční politika České republiky 1993-2004, Ústav mezinárodních 
vztahů, Praha 2004, strana 216-223
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již nadále nepovažuje za účinný a bude hledat jiné cesty к prosazení 

demokracie a lidských práv v zemi.81

Přestože Česká republika přestala být členem Komise v roce 2002, tak 

zůstala na půdě tohoto orgánu OSN nadále činná. Kosponzorovala obě 

následující latinskoamerické rezoluce ke stavu lidských práv na Kubě. V roce

2003 již jen jako pozorovatel.82

5.2.2. Aktivity na půdě Evropské unie

Česká republika se od okamžiku svého přistoupení к Evropské unii 

snažila prosadit svou kubánskou politiku i v evropské dimenzi. Velkou úlohu 

sehrála česká zahraniční služba v prosinci 2004, kdy se Rada ministrů pro 

všeobecné záležitosti a vnější vztahy snažila přehodnotit svou dosavadní 

politiku vůči Kubě. Tehdy členské státy EU za aktivního působení české 

delegace dosáhly v zájmu efektivnější ochrany lidských práv na Kubě 

konsensu ohledně posílení dialogu a spolupráce EU s vnitřní kubánskou 

opozicí.83 Evropská unie sice částečně zmírnila svou politiku vůči Kubě, když 

dočasně odvolala diplomatické sankce uvalené na Kubu v červnu 2003. Díky 

odporu šéfa české diplomacie však nebyl přijat závazek zakazující zvaní 

představitelů opozice na recepce evropských diplomatických misí. Cyril 

Svoboda к tomu poznamenal: „Nemůžeme se nikdy nechat omezit v právu 

pozvat kohokoli na české území...Budeme nadále zvát ty, kdo bojují za 

lidská práva a za demokracii...“84

Nová jednání o Kubě proběhla v červnu 2005, kdy jí EU tvrdě kritizovala, 

ale neobnovila proti ní diplomatické sankce z roku 2003, tato opatření 

zůstávají nadále pozastavena. Po aktivní české účasti na utváření textu se

81 Zahraniční politika České republiky 3/2002 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2000, strana 32
82 Pštross Tomáš. Iniciativy české zahraniční politiky ke stavu lidských práv na Kubě II., in: 
Mezinárodní politika 6/2004, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2004, strana 20
83 Zahraniční politika České republiky 12/2004 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2004, strana 23
84 Zahraniční politika České republiky 1/2005 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2005, strana 2 1 - 2 2
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však Unie zavázala, že bude při každém jednání se členy kubánské 

administrativy nastolovat i otázky související s problematikou lidských práv.85

6. Aktivity nevládního sektoru

Státy jednající prostřednictvím svých zastoupení v mezinárodních 

organizacích a na diplomatických konferencích vytvářejí mezinárodní právo, 

které se často týká právě otázky lidských práv. To pak primárně zavazuje 

samotné státy. Soukromé subjekty však mohou být důležité jak ve fázi 

přípravy legislativy, tak i později během její implementace.

Existuje celá řada nevládních a neziskových organizací (NGO), které se 

zabývají otázkou lidských práv. Mezi ty nejdůležitější patří Amnesty 

international nebo Human rights watch, v České republice je pak ještě třeba 

zmínit společnost Člověk v tísni. Dalšími aktéry, kteří se pohybují na poli 

lidskoprávní problematiky jsou například církve nebo i různé nadnárodní, na 

zisk orientované organizace. V některých otázkách pak může docházet ke 

spolupráci mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty а к vytváření 

zájmových skupin. Jejich součástí se mohou stát nevládní organizace, 

nadace, média, církve, obchodní společnosti, intelektuálové nebo dokonce 

jednotlivé vlády.

Pokud chtějí tyto organizace mít opravdový vliv na rozhodování vlád a 

mezinárodních organizací, tak je třeba, aby byly schopné shromáždit co 

nejpřesnější informace o daném problému. Na základě svých analýz se pak 

snaží přimět veřejné autority к přijetí nových lidskoprávních norem nebo 

alespoň к důsledné aplikaci již přijatých rozhodnutí.86 Kromě toho se snaží 

získané informace předávat i do společnosti. To se děje především 

prostřednictvím jejich publikační činnosti, která má napomáhat 

dlouhodobému vzdělávání společnosti a vytvářet v ní příznivou atmosféru pro 

vyvíjení aktivní politiky v oblasti lidských práv. Řídí se přitom heslem, že ti, 

kdo jsou dnes vzděláváni, mohou být politici zítřka.

85 Zahraniční politika České republiky 6/2005 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2005, strana 26
86 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 165-167

39



Některé agentury se pak specializují na bezplatnou právní pomoc obětem 

perzekuce.87 To je obzvláště potřebné v zemích, které cíleně porušují zásady 

spravedlivého procesu. Tedy především v nedemokraciích a takzvaných 

neliberálních demokraciích.

Jak jsem již zmínil výše, tak činností, kterou neziskové organizace 

vykonávají nejčastěji je monitorovací činnost v místech, která jsou ohrožena 

nebo trpí deficitem lidských práv. O jejich zprávy se pak často opírají tak 

významné mezinárodní instituce jako je například OSN. To je způsobeno 

také tím, že největší nevládní organizace zaměstnávají mnohem více osob, 

než-li OSN ve své Komisi pro lidská práva. Některé nevládní organizace pak 

dokonce získaly konzultační status v rámci systému OSN, což jim zaručuje 

přístup к oficiálním dokumentům a zároveň moci vystupovat na některých 

shromážděních.

Neziskové organizace mají oproti veřejným institucím mnohé výhody, 

které často doplňují jejich aktivity. Kromě neformálnosti jednání, flexibility 

nebo používání neotřelých postupů to je především lepší spolupráce 

s domácími subjekty na lokální úrovni a schopnost organizovat i menší 

projekty.88 Velmi oceňovanou schopností je právě znalost místní situace a 

schopnost přímého kontaktu s prostředím. Důležitá je i jejich materiální, 

informační a morální podpora demokratické opozici.89

Bez spolupráce s nevládním sektorem by bylo obtížné si vůbec představit 

fungování současného systému ochrany lidských práv. „Stejně tak jako 

potřebují nevládní organizace státy pro zatčení válečných zločinců, 

poskytování jídla a stanů a někdy též fyzické ochrany v průběhu svých 

operací, к poskytnutí kapitálu a spolupráce při rozvojových projektech, tak i 

státy potřebují nevládní organizace pro celou škálu jejich nápadů a služeb.“90

87 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 169-172
88 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 185
89 Pick, Otto; Handl, Vladimír. Zahraniční politika České republiky 1993-2004, Ústav mezinárodních 
vztahů, Praha 2004, strana 212
90 Forsythe, David. Human rights in international relations, Cambridge university press, Cambridge 
2000, strana 188
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6.1. Člověk v tísni o. p. s.

Společnost Člověk v tísni se zabývá kubánskou problematikou od roku 

1997. Kromě působení přímo na ostrově se Společnost snaží přispět 

к vytvoření proticastrovské demokratické opozice i v jiných částech světa. 

Její význam spočívá také v informování o strastiplných podmínkách, 

v kterých žijí političtí vězni a vůbec o celkové situaci na ostrově. Konečně se 

také snaží sjednotit pozice evropských a latinskoamerických zemí.

Tyto cíle pak nacházejí uplatnění v mnoha konkrétních projektech, které 

tato organizace sama realizuje nebo alespoň zaštiťuje. Jedná se o velmi 

širokou škálu projektů, které mohou nabývat formy happeningu nebo i 

konkrétní podpory disentu přímo na ostrově.

Jednou ze současných akcí, které na podporu demokratické opozice 

Člověk v tísni pořádá, je výstava fotografií zachycující ženy, jejichž manželé, 

synové, nebo bratři byli uvězněni během zákroku proti opozici z jara 2003. 

Výstava dokumentuje život těchto žen, které jsou vystaveny šikanování ze 

strany úřadů a někdy i nenávisti svého okolí.

Dalším projektem, který má upozornit na porušování lidských práv v zemi 

je natočení dvou dokumentárních filmů. Druhý z nich pod názvem Kubánské 

jaro, mapuje právě období masových represí proti opozici z roku 2003. Oba 

filmy pak byly promítány na několika filmových festivalech.

V reakci na tyto události byl také ustaven Český výbor na pomoc Kubě. 

Jeho cílem je neustále upozorňovat na represe kubánské vlády a také se 

snaží získávat finanční podporu pro politické vězně a jejich rodiny.

Důležitou složkou aktivit je organizace mezinárodních setkání politiků se 

zástupci opozice. Na pozvání organizace Člověk v tísni navštívili Českou 

republiku mnozí zástupci opozice. Mezi hosty byl obhájce lidských práv 

Elizardo Sánchez, dcera Fidela Castra Alina Fernández, která otevřeně 

vystupuje proti diktatuře svého otce, spisovatel a politický aktivista Carlos 

Franqui, přední kubánský disident Oswaldo Payá Sardiňas a nezávislý 

novinář a bývalý politický vězeň Raúl Rivero. Ti se pak během svého pobytu 

v republice, ve své většině setkali s nejvyššími ústavními činiteli.
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Člověk v tísni dále podporuje nominaci kubánských disidentů na Nobelovu 

cenu míru. V letech 2003 a 2004 to byl Oswaldo Payá a v roce 2005 spolu 

s ním i Raúl Rivero a Elías Biscet.

Proti uvěznění pětasedmdesáti vězňů svědomí v dubnu 2003 je 

každoročně na Václavském náměstí umísťována symbolická cela. Pobytem 

v ní mnoho významných osobností vyjádřilo solidaritu se zatčenými v těchto 

politicky motivovaných procesech. Na podporu rodin zatčených je navíc 

zřízeno sbírkové konto. Výtěžek z něj je pak doručován prostřednictvím 

dobrovolníků přímo postiženým rodinám. Peníze jsou získávány i prodejem 

triček s kubánskou tématikou.91

Velmi zajímavým projektem je sestavení příručky shrnující proces 

českého přechodu к demokracii. Text se snaží analyzovat chyby i úspěchy 

transformace a měl by tak být nápomocný při obdobném procesu, který by po 

pádu Castrova režimu s největší pravděpodobností nastal.92

Člověk v tísni také každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem, 

které se významně zasloužily o prosazování demokracie, lidských práv a 

nenásilného řešení politických konfliktů. V roce 1999 byla tato cena udělena 

přednímu kubánskému disidentovi Oswaldo Payá Sardiňasovi.

Zároveň se také stává organizátorem protestů přímo před kubánskou 

ambasádou v Praze na protest proti porušování lidských práv jako tomu bylo 

v dubnu a září 2003 nebo březnu 2004. Je také iniciátorem několika petic za 

propuštění politických vězňů.

6.3. Mezinárodní výbor pro demokracii na Kubě (ClDC)

Mezinárodní výbor pro demokracii na Kubě vznikl z iniciativy Václava 

Havla, jako reakce na masové zatýkání opozičních představitelů z března 

2003. Výbor podporuje veškeré aktivity směřující к demokratizaci a podpoře

91 Demokratická opozice. Člověk v tísni - společnost při ČT o.p.s.. 
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=153&sid=l 16&id=174
92 Přechod к demokracii. Člověk v tísni - společnost při ČT o.p.s.. 
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=153&sid=l 16&id=339
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lidských práv. Dále se snaží prosadit společný postup demokratického světa 

vůči Castrovu režimu a hledá možnosti jak podpořit opozici v zemi.

Členy Výboru jsou významní politici a intelektuálové z Evropy a Ameriky. 

Mezi nejznámější patří Madeleine Albright, José Maria Aznar, Philip Dimitrov 

nebo Václav Havel.

Ve svých aktivitách úzce spolupracuje s organizací Člověk v tísni, se 

kterou mnohé aktivity koordinuje. Společně obě organizace například 

každého čtvrt roku vydávají bulletin, který se věnuje situaci na Kubě a politice 

Evropské Unie vůči kubánskému režimu. Bulletin také přináší shrnutí 

důležitých akcí evropských organizací na podporu lidských práv na Kubě a 

upozornění na plánované události. 93

Mezi konkrétní projekty Výboru patří vytvoření Evropského fondu pro 

demokracii na Kubě, nominace kubánských aktivistů na Nobelovu cenu míru, 

vydávání veřejných prohlášení kriticky analyzujících stav lidských práv na 

Kubě, vytvoření kubánského rozhlasového vysílání prostřednictvím 

oficiálních sítí několika evropských rádií a nebo udílení ceny za největší 

příspěvek к demokratizaci Kuby.94

První zasedání Výboru se uskutečnilo v září 2004 v sídle Senátu 

Parlamentu ČR. Výsledkem zasedání bylo mimo jiné sepsání Pražského 

memoranda.

Memorandum vyzývá к zastavení represí vůči politické opozici. Dále se 

konstatuje, že bez plné amnestie politických vězňů, svobodného výkonu 

základních práv a svobod a svobodných voleb nemůže kubánský národ plně 

vykonávat svoji svrchovanost.

Memorandum dále navrhuje celou řadu mechanismů, které by měly být 

zřízeny za účelem vytvoření podmínek v kterých by si kubánský lid mohl 

svobodně vybrat politický a ekonomický systém, který si přeje. Je to zřízení 

mezinárodní sítě nevládních organizací, mezinárodní síť členů parlamentů 

pro podporu demokracie na Kubě a komisi složenou z expertů, která by

93 Bulletin. Člověk v tísni - společnost při ČT o.p.s.. 
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=153&sid=l 16&id=342
94 Výbor 1CDC. Člověk v tísni - společnost při ČT o.p.s.. 
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=153&sid=l 16&id=341
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shromáždila zkušenosti a ponaučení z již uskutečněných přechodů к 

demokracii. Dále se zde považuje za nutné vytvoření seznamu osob 

spojených z Castrovým režimem a porušováním lidských práv, kterým by 

nebyla vydávána vstupní víza do demokratických států. Signatáři memoranda 

se budou také snažit podnítit zájem o dění na Kubě v občanské společnosti 

všude v zahraničí. Memorandum bylo podepsáno nejvýznamnějšími 

osobnostmi světové politiky.

Carlos Gonzáles, spolupracovník organizace Člověk v tísni, v rozhovoru 

pro Lidové noviny označil reakci kubánského režimu na pražské 

memorandum za hysterickou a vyzvedl jeho význam.95

V říjnu 2005 diskutovali členové Výboru na konferenci vTalinu. V únoru 

2006 pak proběhlo další zasedání, tentokrát ve Stockholmu. Konference byla 

zaměřena na určení hlavních demokratických aktérů na ostrově, zamyšlení 

se nad projekty na podporu demokratické opozice na Kubě a nad postoji 

zemí Evropské unie vůči demokratické opozici v zemi. Konference se také 

snažila najít možnosti podpory přímo od institucí EU.96

Významná je i spolupráce mezi členy Organizace amerických států a 

Mezinárodním výborem pro demokracii na Kubě. Díky jejich vzájemné 

spolupráci vznikl dokument, který vyzývá Organizaci amerických států, aby 

na svém zasedání znovu nastolila otázku lidských práv na Kubě.97

Kromě této výzvy к Organizaci amerických států učinil Výbor obdobné 

výzvy i к jiným uskupením. Byly to například hlavy latinskoamerických států 

nebo vlády evropských postkomunistických zemí.

Zajímavým počinem bylo také zřízení Mezinárodního výboru žen pro 

demokracii na Kubě. Výbor je složen z významných žen, často bývalých i 

současných političek. Ty na svém zasedání v Buenos Aires v srpnu 2005

95 Zahraniční politika České republiky 11/2004 -  dokumenty, archivně - dokumentační odbor 
ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha 2004, strana 27
96 Prunéřová, Kristýna (2006) Conferencia del CIDC en Estocolmo: Dar pasos más concretos. 
International committee for democracy in Cuba. 
http://www.icdcprague.org/index_es.php?id=31&news=214
97 Lideres mundiales se comprometen con la democracia en Cuba durante Asamblea general de la 
OEA.International committee for democracy in Cuba.
http://www. icdcprague.org/index_es.php?id=31 l& new s=l 76
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vydaly memorandum vyzývající к demokratickým změnám a respektu к 

lidským právům.98

Pod patronací CIDC byla v Praze také zřízena Mezinárodní komise členů 

parlamentů pro demokracii na Kubě. Jejími členy se stali především 

představitelé latinskoamerických parlamentů.99

6.5. Církve

V této poslední kapitole bych chtěl zmínit ještě aktivity církve v dané 

problematice. Církve totiž považuji za stále vlivné organizace, které do 

značné míry spoluutvářejí mínění společnosti.

Katolická církev se například snažila pomoci při zatčení Ivana Pilipa a 

Jana Bubeníka, když se obrátila s prosbou na Vatikán, aby zasáhl ve 

prospěch zadržovaných. Kardinál Vlk zaslal dopis i Havanskému 

arcibiskupovi.100

Nejaktivněji z církevních hodnostářů se otázce lidských práv věnuje 

světící biskup pražský Václav Malý. Ten v květnu 2005 odcestoval na Kubu 

jako představitel organizace lustitia et pax zabývající se v rámci České 

biskupské konference dodržováním lidských práv. Malý svou cestu 

komentoval slovy, že znovu zažil podobné pocity jako během komunistické 

nadvlády v Československu. Upozornil především na svízelnou situaci 

církve.101

Svůj postoj к režimu jasně vyjádřily i evangelické církve, když v dubnu

2003 protestovali evangeličtí duchovní proti odsouzení disidentů na Kubě.

98Day in support o f  democracy and women in Cuba in Buenos Aires. International committee for 
democracy in Cuba. http://www.icdcprague.org/index.php?id=311&news=192
99 Comisión internacionál de parlamentarios para la democracia en Cuba. International committee for 
democracy in Cuba. http://www.icdcprague.org/download/final_doc/Parlamentarians_Spa.pdf
100 Zahraniční politika České republiky 1/2001 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2001, strana 35
101 Zahraniční politika České republiky 5/2003 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2003, strana 41
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Své rozhořčení sdělili dopisem kubánskému chargé d'affaires Davidu 

Paulovichovi i Světové radě církví.102

6.4. KSČM

Postoj komunistické strany se od výše uvedených, v této otázce 

zainteresovaných subjektů zásadně liší. Například organizace Člověk v tísni 

je v komunistickém tisku nazývána pseudohumanitární. Velmi nelichotivě se 

strana vyjadřuje i o osobách Václava Havla, Alexandra Vondry nebo Cyrila 

Svobody.103

Hlavní premisy, z kterých KSČM vychází, by se daly shrnout následovně:

1. Viníkem situace na ostrově jsou Spojené státy a kapitalistický svět

2. Lidskoprávní standardy je třeba posuzovat v latinskoamerickém kontextu

3. Političtí vězni jsou agenti USA a jsou zatčeni v souladu se zákonem

4. Úroveň sociálních práv na ostrově je mnohem vyšší než např. v USA

5. Protikubánská politika je pouze štvavou kampaní USA

Pro ilustraci ještě přikládám úryvek z odpovědi tiskové mluvčí KSČM 

Moniky Hoření ze dne 28.3. 2006 na můj dotaz ohledně postoje KSČM 

к porušování lidských práv na Kubě. „Východiskem postoje KSČM vůči 

Kubánské republice je odpor vůči vměšování se do vnitřních záležitostí této 

země, což se týká především odmítání embarga uvaleného po desetiletí vůči 

Kubě ze strany USA, např. Helms-Burtonův zákon, Torricelliho zákon. KSČM 

také odmítá podvratné a teroristické akce vycházející z půdy USA, jejichž 

obětí bylo dosud nejen mnoho lidských životů Kubánců, důsledkem byly 

rovněž materiální škody způsobované kubánské ekonomice a infrastruktuře. 

KSČM má přirozeně nadstandardní vztahy s Komunistickou stranou Kuby, s 

níž má také uzavřenou dvoustrannou dohodu o spolupráci.“

102 Zahraniční politika České republiky 4/2003 -  data, archivně - dokumentační odbor ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Praha 2003, strana 39
103 Hoření, Monika. O dvojím metru, který čouhá z bot jako ta sláma, in: Haló noviny, 28.3.2006, 
strana 11
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III. Závěr

V úvodu své práce jsem si položil otázku, jakým způsobem Česká 

republika usiluje o to, aby lidská práva a základní svobody na Kubě byly 

režimem respektovány.

Abych se mohl věnovat konkrétním aspektům vzájemných česko- 

kubánských vztahů a především pak českým aktivitám na tomto poli, tak 

jsem považoval za nutné položit jistý teoretický základ.

Nejprve jsem zmínil problematiku lidských práv v mezinárodních vztazích. 

Zde jsem se zaměřil především na to, jak implementace lidských práv do 

sféry mezinárodní politiky ovlivnila podobu státní suverenity.

V dalších částech jsem se pokusil zmapovat jaké závazky v oblasti 

lidských práv na sebe Kuba na mezinárodním poli vzala a jak to 

s dodržováním těchto závazků vypadá ve skutečnosti.

Právě tyto skutečnosti totiž považuji za ty nejdůležitější při formování 

české zahraniční politiky vůči Kubě. Domnívám se tedy, že jejich zmínění na 

začátku textu bylo nezbytné pro pochopení ústřední části práce. Tou je v 

tomto případě konkrétní podoba české zahraniční politiky, tedy aktivit 

vládního i nevládního sektoru vůči Kubě.

Je třeba říci, že Česká republika se aktivně snaží plnit své závazky, které 

si vytkla ve svých koncepcích zahraniční politiky a ke kterým se zavázala na 

mezinárodním fóru. Jak jsme mohli vidět výše, tak její činnost na 

multilaterální úrovni, především pak ve strukturách OSN a EU je velmi 

intenzivní. Problematika lidských práv se stejně tak promítá i do oblasti 

dvoustranných vztahů, které jsou dlouhodobě neuspokojivé.

Není však samozřejmě možné českou politiku bezvýhradně přijímat. Stojí 

před ní totiž stále mnoho nedořešených úkolů. Je nutné se neustále 

zamýšlet nad účinností přijímaných opatření, tak aby reálně vedly к zlepšení 

situace lidských práv a základních svobod.

Dále je třeba doladit spolupráci s nevládním sektorem, což je také jedním 

z hlavních cílů Koncepce České republiky v oblasti lidských práv. I v této 

oblasti jsou však činěny pokroky a vzájemná spolupráce je většinou
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hodnocena pozitivně. Praktickým důsledkem zlepšování vzájemné 

spolupráce je například jmenování bývalého ředitele společnosti Člověk 

v tísni Tomáše Pojara, náměstkem ministra zahraničních věcí ČR.

Domnívám se, že jsem dosáhl cíle, který jsem si v úvodu předsevzal a 

poskytl jsem odpověď na otázku, jak se Česká republika zasazuje o podporu 

lidských práv na Kubě.

Téma je však poměrně široké a neustále se vyvíjí, a proto bych se jím 

chtěl dále zabývat i v rámci navazujícího magisterského studia. Především 

by mne zajímalo jaké jiné, dosud nevyužívané možnosti ochrany lidských 

práv se České republice ve vzájemných vztazích nabízejí do budoucna a 

jaké výhody by jejich uplatnění mohlo přinést. S odstupem času bude navíc 

možné pokusit se o zhodnocení výsledků, které přinesly současné české 

iniciativy ve vzájemných česko -  kubánských vztazích.

Počet slov 11.649, počet znaků bez mezer 68.530
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Shrnutí:

Tématem mé bakalářské práce byla česká zahraniční politika vůči situaci 

lidských práv na Kubě. Jejím cílem bylo poskytnout ucelený přehled českých 

aktivit ve prospěch lidských práv na Kubě. Zároveň jsem se však snažil tuto 

problematiku postihnout v širších souvislostech a vycházet z dostatečně 

širokého teoretického základu. Stať své práce jsem rozdělil do šesti 

základních kapitol.

První oddíl se věnuje problematice lidských práv v mezinárodních 

vztazích. Blíže jsem se zde snažil pojmenovat jakou roli lidská práva 

v mezinárodních vztazích zaujímají a jak jejich vstup na mezinárodní scénu 

ovlivnil fungování systému mezinárodních vztahů.

Ve druhé kapitole nabízím čtenáři možnost seznámit se s pohledem 

Hannah Arendtové na problematiku lidských práv, která se podstatně liší od 

principů mezinárodních smluv OSN. Tyto smlouvy totiž pevně zastávají 

domněnku univerzality, která je Hannah Arendtovou značně 

problematizována. Smlouvám OSN, především pak těm pro Kubu 

závazným, patří třetí část práce.

Ve čtvrté části se snažím popsat situaci lidských práv v zemi a upozornit 

na nejvážnější prohřešky proti lidským právům.

V posledních dvou oddílech, které tvoří stěžejní část práce, se zabývám 

zahraniční politikou vůči lidským právům na Kubě. První z nich věnuje 

pozornost státní zahraniční politice na bilaterální i multilaterální úrovni. Je 

zde zmiňován postoj, jaký к problému zaujímal prezident, obě komory 

Parlamentu, vláda a především Ministerstvo zahraničních věcí. U aktivit na 

mnohostranné úrovni je největší pozornost věnována českému působení 

v Komisi pro lidská práva OSN v Ženevě.

Poslední část pak rozebírá aktivity nevládního sektoru. V první řadě je 

zde zmíněna aktivita české obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni a 

s ním úzce spolupracujícího Mezinárodního výboru pro podporu demokracie 

na Kubě. Na závěr je ještě krátce zmíněn ostře kontrastující postoj KSČM.
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Resumen:

En mi tesis del primer ciclo de mis estudios universitarios me he 

dedicado al terna de la política exterior de la República Checa respecto a los 

derechos humanos en Cuba. El objetivo de mi trabajo fue dar al lector un 

informe completo sobre las actividades checas en favor de los derechos 

humanos en Cuba. El texto está dividido en seis partes principales.

La primera parte habla de la problemática de los derechos humanos en 

las relaciones internacionales.

En el segundo capitulo presento el punto de vista de Hannah Arendt 

sobre el concepto de derechos humanos. Esta filosofa alemana que sufrió 

mucho durante la segunda guerra mundial, nos ofrece una vision distinta de 

la de los acuerdos internacionales de la ONU. Sobre los acuerdos de la 

ONU, especialmente sobre los que son obligatorios para el gobierno de 

Cuba, voy a hablar detalladamente en el capitulo siguiente.

La cuarta parte trata de la situación de los derechos humanos en la isla. 

Además, en este capitulo quiero documentar los mayores abusos de las 

libertades básicas у los derechos humanos.

Los dos últimos capitulos forman la parte principal у también más 

extensa de mi trabajo. El primero de ellos trata de la política exterior del 

estado al nivel bilateral у multilateral. Respecto a la política estatal pienso 

principalmente en la actividad del Presidente de la república, ambas 

cámaras del Parlamento y, ante todo, del Ministerio de asuntos exteriores de 

la República Checa. Respecto a las actividades a nivel multilateral he 

dedicado la mayor atención a la actuación checa en la Comisión de los 

derechos humanos en Ginebra.

El tema del segundo de ellos son las actividades del sector no 

gubernamental. Las organizaciones más importantes que mento aqui son el 

Comité internacionál para la democracia en Cuba, la organización People in 

need у la Iglesia. Además menciono la actitud del partido comunista checo 

que difiere mucho del resto de la escena política checa.
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yŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV 
Úvod
U vědomí toho,
že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny 
je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,
že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo к barbarským činům, urážejícím 
svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbavení strachu a nouze, se 
budou těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, 
že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá- -li být člověk donucen 
uchylovat se, když vše ostatní selhalo, к odboji proti tyranii a útlaku, 
že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy, 
že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu svou víru v základní lidská práva, 
v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva můžů i žen a že se rozhodl 
podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě, 
že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených 
národů všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod a 
že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění 
tohoto závazku,
Valné shromáždění 
vyhlašuje tuto
Všeobecnou deklaraci lidských práv
jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby se každý 
jednotlivec a každý orgán společnosti, maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil 
vyučováním a výchovou rozšířit úctu к těmto právům a svobodám azajistit 
postupnými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jejich všeobecné a účinné 
uznávání a zachovávání jak mezi lidem členských států samých, tak i mezi lidem 
území, jež jsou pod jejich pravomocí, 
článek 1
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni 
rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství, 
článek 2
(1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez 
jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, 
politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, 
rodu nebo jiného postavení.
(2) Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo 
mezinárodního postavení země nebo území, к nimž určitá osoba přísluší, ať jde o 
zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené 
jakémukoli jinému omezení suverenity.
článek 3
Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost, 
článek 4
Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy otroctví a 
obchodu s otroky jsou zakázány, 
článek 5
Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 
zacházení nebo trestu. 
článek 6
Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost.
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článek 7
Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez 
jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli 
diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování 
к takové diskriminaci, 
článek 8
Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu 
proti činům porušujícím základní práva, která jsou mu přiznána ústavou nebo 
zákonem, 
článek 9
Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství, 
článek 10
Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a 
nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o 
jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu. 
článek 11
(1) Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není 
zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly 
zajištěny veškeré možnosti obhajoby.
(2) Nikdo nesmí být odsouzen pro čin nebo opomenutí, které v době, kdy byly 
spáchány, nebyly trestné podle státního nebo mezinárodního práva. Rovněž nesmí 
být uložen trest těžší, než jakého bylo lze použít v době, kdy byl trestný čin spáchán, 
článek 12
Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, 
domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na 
zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům, 
článek 13
(1) Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého 
státu.
(2) Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země. 
článek 14
(1) Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a 
požívat tam azylu.
(2) Toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně odůvodněného 
nepolitickými zločiny nebo činy, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Spojených 
národů.
článek 15
(1) Každý má právo na státní příslušnost.
(2) Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní 
příslušnost změnit.
článek 16
(1) Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z 
důvodů příslušnoti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit 
rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.
(2) Sňatky mohou být uzavřeny jen se svobodným a plným souhlasem nastávajících 
manželů.
(3) Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze 
strany společnosti a státu.
článek 17
(1) Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu sjinými.
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(2) Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku, 
článek 18
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v 
sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své 
náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, 
vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním 
obřadů, 
článek 19
Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby 
někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, příjímat a 
rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice, 
článek 20
(1) Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování.
(2) Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého sdružení, 
článek 21
(1) Každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo prostřednictvím 
svobodně volených zástupců.
(2) Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země.
(3) Základem vládní moci budiž vůle lidu; ta musí být vyjádřena správně 
prováděnými volbami, které se mají konat v pravidelných obdobích na základě 
všeobecného arovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo jiným 
rovnocenným postupem, zabezpečujícím svobodu hlasování.
článek 22
Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpeční a nárok na to, 
aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s 
prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, 
nezbytná к jeho důstojnosti а к svobodnému rozvoji jeho osobnosti, 
článek 23
(1) Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a 
uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti.
(2) Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci.
(3) Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by 
zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a 
která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany.
(4) Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace 
a přistupovat к nim.
článek 24
Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné vymezení 
pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou, 
článek 25
(1) Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví 
a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, 
byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v 
nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti к práci, při ovdovění, ve stáří nebo v 
ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností 
nezávislých na jeho vůli.
(2) Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny děti, ať 
manželské nebo nemanželské, požívají stejné sociální ochrany.
článek 26
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(1) Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních 
a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání 
budiž všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem 
podle schopností.
(2) Vzdělání má směřovat к plnému rozvoji lidské osobnosti а к posílení úcty к 
lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat к vzájemnému porozumění, 
snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami rasovými i 
náboženskými, jakož i к rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru.
(3) Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. 
článek 27
(1) Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat plodů 
umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích.
(2) Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z 
jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.
článek 28
Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém by 
práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny, 
článek 29
(1) Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně rozvinout 
svou osobnost.
(2) Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, 
která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a 
zachovávání práv asvobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům 
morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.
(3) Výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíli a 
zásadami Spojených národů.
článek 30
Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno jako by dávalo kterémukoli státu, 
kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, 
které by směřovaly к potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této 
deklaraci uvedených.
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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS

Human rights in Cuba 

Commission on Human Rights resolution 1999/8

The Commission on Human Rights.

Reaffirming the obligation o f all Member States to promote and protect human 
rights and fundamental freedoms as stated in the Charter o f the United Nations and 
in the Universal Declaration of Human Rights,

Mindful that Cuba is a party to the International Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women, the Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Convention on the Rights 
o f the Child,

Reasserting the Commission's obligation to promote and protect human rights on the 
basis of the universal nature o f the Declaration, in all countries o f the world, 
independently from other bilateral or regional issues affecting the country in 
question,

Expressing its concern at the continued violation of human rights and fundamental 
freedoms in Cuba, such as freedom of expression, association and assembly and 
rights associated with the administration o f justice, despite the expectations raised 
by some positive steps taken by the Government of Cuba in the past few years,

Considering the urgent need to adopt the necessary measures to ensure full respect 
for human rights in Cuba and to contribute to developing a more pluralistic society 
and a more efficient economy, and considering also the willingness o f the 
international community to assist therein,

1. Welcomes the fact that the Government of Cuba has taken the first steps towards 
the opening o f society for religious institutions, and expects that Cuban citizens will 
be granted the right to freedom of religion and belief;

2. Encourages the Government of Cuba to continue to allow thematic special 
rapporteurs to visit Cuba;

3. Expresses the hope that positive steps will be taken with regard to all human 
rights and fundamental freedoms;

4. Expresses its concern about the adoption of the Law for the Protection o f the 
National Independence and Economy of Cuba, and regrets the other steps taken by
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the Government o f Cuba which are inconsistent with the Universal Declaration of 
Human Rights and other relevant human rights instruments;

5. Calls upon the Government o f Cuba to ensure respect for human rights and 
fundamental freedoms, including freedom of religion, and to provide the appropriate 
framework to guarantee the rule o f law through democratic institutions and the 
independence o f the judicial system;

6. Reiterates its concern about the continued repression o f members o f the political 
opposition and about the detention o f dissidents, most recently o f the four members 
of the Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, and calls upon the Government of 
Cuba to release all the persons detained or imprisoned for peacefully expressing 
their political, religious and social views and for exercising their rights to full and 
equal participation in public affairs;

7. Calls upon the Government o f Cuba to consider acceding to human rights 
instruments to which it is not yet a party, in particular the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and 
Political Rights;

8. Invites the Government o f Cuba to afford the country full and open contact with 
the democratic world, in order to ensure the enjoyment o f all human rights for all 
Cuban people by utilizing international cooperation, by allowing a freer flow of 
people and ideas and by drawing on the experience and support of other nations;

9. Calls upon the Government of Cuba also to cooperate with other mechanisms of 
the Commission;

10. Recommends that the Government of Cuba take advantage o f the technical 
cooperation programmes available to Governments under the auspices of the Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights, designed to broaden 
the scope and to speed up reforms in the field of human rights and fundamental 
freedoms;

11. Decides to consider this matter at its fiftysixth session under 
the same agenda item.
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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS

Situation of human rights in Cuba 

Commission on Human Rights resolution 2000/25

The Commission on Human Rights,

Recalling its resolution 1999/8 o f 23 April 1999,

Reaffirming the obligation o f all Member States to promote and protect human rights 
and fundamental freedoms as stated in the Charter o f the United Nations and in the 

Universal Declaration o f Human Rights,

Mindful that Cuba is a party to the Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Elimination 
of All Forms o f Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the 

Child and the International Convention on the Elimination o f All Forms of Racial
Discrimination,

Reasserting the Commission's obligation to promote and protect human rights on the 
basis of the universal nature of the Universal Declaration o f Human Rights, in all 

countries o f the world, independently from other bilateral or regional issues affecting
the country in question,

Recognizing the need to respect and guarantee civil and political rights and to strive 
to bring about full enjoyment o f economic, social and cultural rights,

Considering the urgent need to adopt the necessary measures to ensure full respect 
for human rights in Cuba and to contribute to developing a more pluralistic society 

and a more efficient economy, and considering also the willingness o f the 
international community to assist therein,

Expressing its concern at the continued violation o f human rights and fundamental 
freedoms in Cuba, such as freedom of expression, association and assembly and the 
rights associated with the administration of justice, despite the expectations raised 

by some positive steps taken by the Government of Cuba in the past few years,

1. Calls upon the Government of Cuba once again to ensure respect for human rights 
and fundamental freedoms and to provide the appropriate framework to guarantee 

the rule of law through democratic institutions and the independence of the judicial
system;

2. Calls upon the Government o f Cuba to honour the commitment to democracy and 
respect for human rights it made at the Sixth Ibero-American Summit in Santiago in
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November 1996, a commitment reiterated at the Ninth Summit in Havana in 
November 1999 and an identical commitment made at the first European Union- 

Latin America Summit o f Heads o f State and Government, held in Rio de Janeiro in 
June 1999, which is contained in the Rio Declaration adopted by the Summit;

3. Expresses the hope that further positive steps will be taken with regard to all 
human rights and fundamental freedoms;

4. Notes certain measures taken by Cuba to enhance freedom of religion and calls 
upon the Cuban authorities to continue taking appropriate measures in this regard;

5. Calls upon the Government of Cuba to consider acceding to human rights 
instruments to which it is not yet a party, in particular the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and

Political Rights;

6. Expresses once again its concern about practical consequences o f the adoption of 
the Law for the Protection o f the National Independence and Economy of Cuba, and
regrets the other steps taken by the Government o f Cuba that are inconsistent with 

the Universal Declaration of Human Rights and other relevant human rights
instruments;

7. Reiterates its concern about the continued repression of members of the political 
opposition and about the detention of dissidents, including the members of the

Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, and calls upon the Government of Cuba 
to release all the persons detained or imprisoned for peacefully expressing their 

political, religious and social views and for exercising their rights to full and equal
participation in public affairs;

8. Calls upon the Government of Cuba to open a dialogue with the political 
opposition, as already requested by several groups;

9. Invites the Government o f Cuba to afford the country full and open contact with 
other countries, in order to ensure the enjoyment of all human rights for all Cuban

people by utilizing international cooperation, by allowing a freer flow of people and 
ideas and by drawing on the experience and support of other nations;

10. Recommends in this context, that the Government of Cuba take advantage of the 
technical cooperation programmes of the Office o f the United Nations High

Commissioner for Human Rights;

11. Calls upon the Government of Cuba also to cooperate with other mechanisms of 
the Commission, and notes the visits of the Special Rapporteur on violence against 
women, its causes and consequences, and of the Special Rapporteur on the question 
of the use of mercenaries as a means of impeding the exercise of the right of peoples

to self-determination;

12. Calls upon the Government o f Cuba to grant invitations to those thematic 
mechanisms o f the Commission on Human Rights which have requested to visit

64



Cuba, including the Special Rapporteur on the promotion and protection o f the 
freedom of opinion and expression and the Special Rapporteur on the question of

torture;

13. Decides to consider this matter further at its fifity-seventh session under the same
agenda item.
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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS

Situation of human rights in Cuba 

Commission on Human Rights resolution 2001/16

The Commission on Human Rights,

Recalling its resolutions 1999/8 of 23 April 1999 and 2000/25 o f 18 April 2000,

Reaffirming the obligation o f all Member States to promote and protect human rights 
and fundamental freedoms as stated in the Charter o f the United Nations and in the 
Universal Declaration o f Human Rights,

Taking into account that no satisfactory improvements have been made thus far by 
the Government o f Cuba in the field of human rights,

Mindful that Cuba is a party to the Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Elimination 
of All Forms o f Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the 
Child and the International Convention on the Elimination o f All Forms of Racial 
Discrimination,

Reasserting its obligation to promote and protect human rights on the basis of the 
universal nature o f the Universal Declaration of Human Rights, in all countries of 
the world, independently from other bilateral or regional issues affecting the country 
in question,

Stressing the need for a constructive and open dialogue on human rights between 
both the people and Government of Cuba and the international community as an 
essential precondition for emerging from the status quo towards a better future,

Convinced that there is a substantial link between political pluralism and good 
governance, on the one hand, and economic prosperity, on the other, because their 
common denominator is human freedom,

Recognizing that, in order to support human rights and economic well-being in 
Cuba, Member States should take steps to improve the economic condition of the 
Cuban people,

Recognizing also the need to respect and guarantee civil and political rights and to 
strive to bring about full enjoyment of economic, social and cultural rights,

Expressing its concern at the continued violation of human rights and fundamental 
freedoms in Cuba, such as freedom of expression, association and assembly and the
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rights associated with the administration o f justice, despite the expectations raised 
t by some positive steps taken by the Government of Cuba in the past few years,

1. Calls once again upon the Government of Cuba to ensure respect for human 
rights and fundamental freedoms and to provide the appropriate framework to 
guarantee the rule o f law through democratic institutions and the independence of 
the judicial system;

2. Calls upon the Government o f Cuba to honour the commitment to democracy and 
respect for human rights it made at the Sixth Ibero-American Summit, held in 
Santiago and Vina del Mar, Chile, in November 1996, a commitment reiterated at 
the Ninth Ibero-American Summit in Havana in November 1999 and an identical 
commitment, made at the first Summit between Heads o f State or Government of 
Latin America and the Caribbean and the European Union, held at Rio de Janeiro in 
June 1999, contained in the Rio Declaration adopted by the Summit;

3. Expresses the hope that further positive steps will be taken with regard to all 
human rights and fundamental freedoms;

4. Notes certain measures taken by Cuba to enhance freedom of religion and calls 
upon the Cuban authorities to continue taking appropriate measures in this regard;

5. Calls upon the Government o f Cuba to consider acceding to human rights 
instruments to which it is not yet a party, in particular the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and 
Political Rights;

6. Expresses once again its concern about practical consequences of the adoption of 
the Law for the Protection of the National Independence and Economy of Cuba, and 
regrets the other steps taken by the Government o f Cuba that are inconsistent with 
the Universal Declaration of Human Rights and other relevant human rights 
instruments;

7. Takes note o f the conditional release o f three members o f the Grupo de Trabajo de 
la Disidencia Interna;

8. Stresses, however, its deep concern about the continued repression of members of 
the political opposition and about the detention o f dissidents and all other persons 
detained or imprisoned for peacefully expressing their political, religious and social 
views and for exercising their right to full and equal participation in public affairs, 
and calls upon the Government o f Cuba to release all those persons;

9. Calls upon the Government o f Cuba to open a dialogue with the political 
opposition, as already requested by several groups;

10. Invites the Government of Cuba to afford the country full and open contact with 
other countries, in order to ensure the enjoyment of all human rights for all Cuban 
people by utilizing international cooperation, by allowing a freer flow o f people and 
ideas and by drawing on the experience and support o f other nations;
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11. Recommends, in this context, that the Government o f Cuba take advantage of the 
technical cooperation programmes of the Office o f the United Nations High 
Commissioner for Human Rights;

12. Calls upon the Government o f Cuba also to cooperate with other mechanisms of 
the Commission;

13. Also calls upon the Government of Cuba to grant invitations to thematic 
mechanisms of the Commission on Human Rights to visit Cuba, including the 
Special Rapporteur on the promotion and protection o f the freedom of opinion and 
expression and the Special Rapporteur on the question of torture;

14. Decides to consider this matter further at its fifty-eighth session under the same 
agenda item.
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Za téma své bakalářské práce jsem si zvolil problematiku obrany lidských práv jakožto 

jeden z principů české zahraniční politiky. V současné době se česká diplomacie nejvíce 

angažuje v otázce nerespektování lidských práv na Kubě. Z našeho pohledu je na této 

problematice též velmi zajímavé, jak se Česká republika stala prakticky přes noc 

z nejvěmějšího spojence Castrova režimu, jeho největším zrádcem a zároveň lokajem jeho 

nej zarytějšího nepřítele. Na otázku, jak vůči této zemi česká zahraniční služba postupuje, a to 

jak na bilaterální tak i multilaterální úrovni, bych ve své práci rád poskytl odpověď.

Česká republika se v posledních několika letech stala signatářem mnoha mezinárodních 

smluv o lidských právech. Tyto dohody jí pak zavazují nejen к dodržování lidských práv na 

svém vlastním území, ale zároveň к aktivnímu vystupování proti jejich porušování kdekoli ve 

světě. Další skutečností, která je  v této oblasti pro českou diplomacii směrodatná, je  členství 

v mnoha mezinárodních organizacích (OSN, Rada Evropy, OBSE). Právě činnost české 

diplomacie na půdě Komise OSN pro lidská práva se stala stěžejní částí politiky vedené vůči 

Kubánské republice. Nelze též opominout aktivitu v orgánech Evropské unie, kterou bych též 

krátce zmínil.

К  aktivnímu působení by měla Českou republiku motivovat i její vlastní zkušenost 

ze čtyřicetileté komunistické diktatury, která se pramálo zasazovala o dodržování 

lidskoprávních standartů a její mezinárodní závazky byly v praxi hrubě pošlapávány. Situace 

se v tomto ohledu tedy neliší od situace na Kubě, kde státní aparát též nepostupuje v souladu 

se svými povinnostmi vyplývajícími z platných mezinárodních smluv. I proto by pak měla 

česká zahraniční služba být pokud možno principiální a neupřednostňovat okamžité 

materiální zisky na úkor obrany lidských práv.

Nelze se však omezit pouze na aktivitu oficiálních státních institucí, ale pro úplnost 

pohledu je  nezbytné věnovat pozornost i působení nevládních organizací a jednotlivců. Těmto 

aktérům se nabízejí odlišné možnosti a mohou se tak výhodně doplňovat s českou zahraniční 

službou. Jejich akce jso u  často mediálně velmi úspěšné, což podporuje zájem o problematiku i 

mezi jinak nezainteresovanou veřejností. Prohloubení této spolupráce si za svůj cíl vytkla i 

Koncepce české zahraniční politiky v oblasti lidských práv.

Samostatnou kapitolou, které bych ve své práci též věnoval prostor, je  stranická zahraniční 

politika KSČM, která se striktně vymezuje vůči všem ostatním koncepcím relevantních 

subjektů na české politické scéně.
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