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Abstrakt
Tato bakalářská práce má ambici zmapovat problematiku mezinárodní spravedlnosti se
zaměřením na teorii mezinárodní spravedlnosti Johna Rawlse. Následně bude tato koncepce
uspořádání světového řádu aplikována na dvě specifické případové studie. První případová
studie se bude zabývat Americkou invazí do Iráku v roce 2003 a druhá případová studie se bude
zabývat Rusko-Gruzínskou válkou. Práce je strukturovaná na dvě hlavní části. První část se týká
samotné koncepci mezinárodní spravedlnosti. Budou blíže popsány základní teoretické přístupy
k pohlížení na mezinárodní spravedlnost. Po bližším popsání základních konceptů mezinárodní
spravedlnosti bude v krátkosti připomenuta koncepce spravedlivé války. Následně bude blíže
popsaná politická filosofie Johna Rawlse a konečná podkapitola první části se bude věnovat
samotné analýze mezinárodní koncepce mezinárodní spravedlnosti Johna Rawlse. Druhá část
této bakalářské práce se zaměří na dvě vybrané moderní války a s použitím principů spravedlivé
války se pokusím rozhodnout, zda byly dané války spravedlivé. Jako každý historický fenomén
podléhá vše různým interpretacím. Tento axiom bude v této práci respektován, a proto bude dán
prostor pro různé interpretace vzniku těchto dvou následných válek. Bude dán prostor pro
ideologické, mocenské a ekonomické interpretace. Na základě historických faktů, který daný
autor předá, bude na základě Rawlsových principů rozhodnuto, zda jsou dané války spravedlivé
či nespravedlivé.

Abstract
This bachelor thesis has an ambition to map the issue of international justice, focusing on the
theory of international justice by John Rawls. Consequently, this concept of World Order will
be applied to two specific case studies. The first case study will deal with the American invasion

of Iraq in 2003 and the second case study will deal with the Russia-Georgian War. The thesis is
structured into two main parts. The first part concerns the very concept of international justice.
Basic theoretical approaches to looking at international justice will be described in detail. After
a closer description of the basic concepts of international justice, the concept of fair war will be
briefly mentioned. Subsequently, John Rawls' political philosophy will be described, and the
final subchapter of the first part will deal with the analysis of the international concept of
international justice John Rawls. The second part of this bachelor thesis will focus on two
selected modern wars and using principles of fair war I will try to decide whether the given wars
were fair. Like every historical phenomenon, everything is subject to different interpretations.
This axiom will be respected in this work and, therefore, space will be given for various
interpretations of these two subsequent wars. There will be room for ideological, power and
economic interpretations. Based on the historical facts given by the author, it will be based on
Rawls' principles to decide whether the given wars are justice or not.
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Úvod
Téma práce
Ve své práci bych se chtěl věnovat normativní teorii mezinárodních vztahů v podání
Johna Rawlse. Moje práce bude rozdělena celkově do dvou větších částí. První část se
bude věnovat (mezinárodní) politické filosofii a druhá část se bude věnovat aplikaci
teorie Johna Rawlse na dvě případové situace moderních (soudobých) dějin. První
případová situace se bude věnovat americké intervence v Iráku a druhá případová studie
se bude věnovat Rusko-gruzínské válce.
Společenská relevance tématu
Mojí motivací ke zkoumání této problematiky je pokusit se více porozumět složitosti
světa a pokusit se na základě mezinárodní normativní teorii porozumět specifickému
problému mezinárodních vztahů. Na jakýkoliv politický fenomén můžeme pohlížet
z různých pozic. Z pozic náboženských, ideologických, ale na určité problémy se moc
neohlížíme z pohledu etiky a politické filosofie. V mezinárodním hledisku je však
normativní teorie mezinárodních vztahů dobře etablovaná. Tato mezera ve zkoumání
mezinárodních vztahů je mojí motivací ke studiu mezinárodních vztahů z jiného
pohledu1, které nepatří od hlavního proudu české politologie. Zkoumání politiky není
jenom zkoumání, jak fungují politické instituce, ale také přemýšlení jaké je
nejspravedlivější jednání např. států, komunit, jednotlivců, nebo nadnárodních firem v
mezinárodní politice. Proto jsem se rozhodl vybrat toto téma, kterému bych se rád
věnoval i v budoucnu. Jak píše Chris Brown, tak všichni do svého jednání dáváme, ať
už vědomě nebo nevědomě, své přemýšlení o metafyzice (spravedlnosti), a že ať už
explicitně nebo implicitně se otázce, jestli bylo toto dané jednání správné, nikdy
nevyhneme.2

1

BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Anarchie a řád ve světové politice. Vyd. 1. Praha: Portál,
2008, 559 s. ISBN 978-80-7367-094-8.
2
BLAŽEK, Tomáš, PŠEJA, Pavel (ed.). Přehled teorií mezinárodních vztahů. 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, 160 s. ISBN 80-210-3837-3.

Cíle výzkumného projektu
Výzkumný cíl
V první části práce, která bude věnována (mezinárodní) politické filosofii, se
pokusím aplikovat mezinárodní teorii Johna Rawlse. Druhá část práce se bude věnovat
aplikaci jednotlivých principů spravedlnosti na dvě případové studie (nejrelevantnější
pro druhou část bude část práce věnující se válce, lidským právům a přijatelnosti
intervence). První případová studie bude americká intervence do Iráku v roce 2003 a
druhá případová studie bude Rusko-gruzínská válka. Na základě principů spravedlnosti,
které John Rawls stanovil ve své teorii mezinárodních vztahů3, se pokusím dospět
k závěru, jestli byly intervence, které provedly obě velmoci eticky správné a přijatelné a
tedy spravedlivé.

Současný stav poznání
Co se týče mezinárodní normativní teorii, tak v současném diskurzu můžeme nalézt
základní dichotomii mezi tzv. komunitarismem a tzv. kosmopolitismem. Mezi
kosmopolitismem samým uvnitř své vlastní tradice probíhá také zvláštní diskuze.
Za duchovní otce obou dvou hlavních tradic v mezinárodní normativní teorii můžeme
zjednodušeně pokládat I. Kanta, který je duchovním otcem kosmopolitismu
(pluralismu) a Hegela, jako duchovního otce komunitarismu. Kosmopolitní teorie stojí
na etice I. Kanta (tzv. kategorickém imperativu), kterou blíže specifikoval ve svém díle
Esej o věčném míru. První kritiky Kantova přístupu nalézáme v německém romantismu.
Herder a pak především Hegel kladou větší důraz na národ a etnikum než na
individualitu a lidstvo jako celek, kterou preferují kosmopolitní autoři. Na Kantovo úsilí
navázal ve 20. století jeden z nejvýznamnějších politických filosofů John Rawls. John
Rawls se proslavil svojí prací spravedlnosti jako férovosti ve své publikaci Theory of
justice (Teorie spravedlnosti). Tato publikace vyvolala diskuzi s jeho kritiky (tzv.

3

RAWLS, John. The Law of Peoples : with "The Idea of Public Reason Revised".
Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 1999. 199 s. ISBN 0-67400079-X.

libertariány a především s komunitaristy). Dále John Rawls vydal Political Liberalism
(Politický liberalismus) a především pro tuto práci tu nejdůležitější publikaci tzv. Law
of peoples (Právo národů). Political Liberalism je zásadní, protože se touto prací mění
politické myšlení John Rawlse (tzv. pozdní Rawls), která je tak zásadní pro Law of
peoples. Theory of Justice je dílo, které se pokládá za rané politické myšlení Johna
Rawlse.
Co se týče uvažování o spravedlnosti v zahraniční politice, tak je v současnosti
nejvíce rozpracována diskuze mezi tzv. sociálním a tzv. „čistě“ kosmopolitním
liberalismem. Co se týče spravedlnosti, tak je nemožné vyhnut se „realistické“ tradici
mezinárodních vztahů. Realisté a především klasičtí realisté nepopírají etiku
v mezinárodních vztazích na rozdíl od strukturálních realistů, ale především hají svůj
skepticismus týkající se aplikování morálky a nějakých univerzálních hodnot do
praktické politiky, které jsou často pouze vějičkou pro (mnohdy) agresivní politiku státu
(někdy se tato politika nazývá vulgárním realismem, tedy spojení extrémních pozic
z realismu a kosmopolitismu (liberalismu)4).
Mezi hlavní současné kosmopolitisty můžeme označit např. Charlese Beitze. Charles
Beitz uvažuje o nalezení distributivní spravedlnosti na globální úrovni („radikální“
kosmopolitista), na základě světoobčanství, které už představil I. Kant. Globální
distributivní spravedlnost v jeho pojetí stojí na mezinárodní kooperaci a interdepence.
Komunitaristi obviňují kosmopolitisty často z etnocentrismu (mnohdy i objektivně) a
netoleranci vůči kulturním odlišnostem. Komunitaristi se spíše hlásí ke kulturnímu
relativismu, ale i u kosmopolitistů můžeme nalézt kulturní relativismus, nikoliv kulturní
etnocentrismus. Právě tato netolerance vůči jiným vedla některé autory ke změně svých
přístupů a často hledají řešení v jakési syntéze obou přístupů. Thomas Pogge naopak
dochází k jinému závěru, jako komunitarista spočívá jeho přístup v hledání společných

BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Anarchie a řád ve světové politice. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2008, 559 s. ISBN 978-80-7367-094-8
4

globálních hodnot na základě koncensu mezi jednotlivými komunitami. I když je
Thomas Pogge komunitarista, tak se snaží o syntézu obou přístupů.5
Co se týče práva národů, tak hlavní příspěvek, který John Rawls dal do diskuze
o mezinárodní spravedlnosti, je důležité jeho vybrání aktérů mezinárodních vztahů,
když si překvapivě jako liberál vybírá národy v jeho specifickém pojetí a ne
individuality nebo lidstvo jako celek, které je typické pro liberály a kosmopolitní autory.
Dále jeho pojetí minimalistických lidských práv a pojetí legitimity a stability. Je nutné
zmínit, že jeho pojetí spravedlnosti bylo mnohdy velice kriticky přijaté v odborných
kruzích a obzvláště mezi tzv. kosmopolitními liberály. Mezi jeho kritiky často patřili
i jeho vlastní žáci, kteří tvrdili, že se příliš vzdálil od jeho raného politického myšlení.
Mezi kritiky, kteří odpovídali na Rawlsovo Právo národů a kriticky polemizovali patří
například Charles Beitz, Thomas Pogge6 s globalizací principu diference nebo P. Singer
ale i další7. V českém prostředí kriticky, ale v celku pozitivně analyzoval Rawlsovu
mezinárodní teorii Stanislav Myšička z Masarykovy univerzity v Brně.
Co se týče dalších významných autorů normativní teorie mezinárodních vztahů, tak
John Rawls nepatří mezi jediné „těžké“ váhy mezinárodní politické filosofie a teorie.
Kromě zmíněných kosmopolitních liberálů, jako například Charles Beitz, se diskuze o
spravedlnosti účastní i další významná jména politické filosofie. Například Michael
Walzer. Michael Walzer8 se spíše řadí ke komunitaristům a jeho politické myšlení se
zabývá

především

etickými

otázkami

moderní

politiky,

společenské

teorie,

spravedlnosti a lidských práv a to s důrazem na společenskou stránku člověka, která
vychází ze specifické kolektivní tradice, kterou je správné respektovat. Walzerova

5

BLAŽEK, Tomáš, PŠEJA, Pavel (ed.). Přehled teorií mezinárodních vztahů. 1. vyd.
Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, 160 s. ISBN 80210-3837-3. nebo BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Anarchie a řád ve světové politice.
Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 559 s. ISBN 978-80-7367-094-8
6

BEITZ, Charles. Political Theory and International Relations. New Jersey: Princeton
University Press, 1999. 248 s. ISBN 0-691-00915-5
7
Viz. Například MYŠIČKA, Stanislav. John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti. 1.
vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. str. 19 Politologická řada.
ISBN 978-80-7325-343-1.
8
WALZER, Michael. Politics and passion: toward a more egalitarian liberalism. London: Yale
University, 2004. ISBN 03-001-0328-X.

teorie spravedlnosti vychází z předpokladu, že současný člověk žije v několika různých
oblastech, jimž odpovídají i „sféry spravedlnosti“9. Za legitimní10 pokládá na základě
své normativní teorie Walzer například americkou intervenci v Afghánistánu, naopak
druhou intervenci v Iráku už však ne. Dále tvrdí, že zločinů proti lidskosti není nikterak
více než jich bylo v minulosti, ale zásadní rozdíl je však v tom, že se těžko dají utajit
(média, právní demokratický stát). Tím víc tvrdí, že je třeba, aby se i hájení lidských
práv opíralo o jasnou a přesvědčivou normativní teorii.
Do diskuze o spravedlnosti zasáhli a stále zasahují myslitelé tzv. frankfurtské školy
a

především

J.

Habermas.11Habermas

přímo

navazuje

na

neo-marxistickou

Frankfurtskou školu. Jejími hlavními představiteli byli Marx Horkheimer, Theodor
Adorno, psycholog Erich Fromm či Herbert Marcuse. Snažili se o analýzu a kritiku
moderní kapitalistické společnosti na základě myšlení „raného“ Karla Marxe. Čerpali
také z Hegela a Kanta. Co se týče myslitelů vycházející z nějakého proudu marxismu
(I. Wallerstein).12

Konceptuální a teoretický rámec
Ve své práci tedy budu vycházet z normativní teorie mezinárodních vztahů v podání
Johna Rawlse, kterou blíže popsal ve své publikaci Law of peoples (Právo národů). Ve
své práci na základě kantovského konstruktivismu a metody reflektivní rovnováhy
dospěl k principům mezinárodní spravedlnosti. Právo národů je často chápáno jako
oživení Kantových myšlenek uveřejněných v knize K věčnému míru. Rawls rozdělil
jednotlivé státy na několik skupin. První skupinou jsou liberální státy „západního“ typu,
které Rawls nazývá rozumnými liberálními národy. Mají správné demokratické zřízení
a uznávají lidská práva. Jejich chování odpovídá ideálu a nevedou totiž žádné
expanzivní války (tato myšlenka se prolíná s teorií demokratického míru). Rawls uznává

9

WALZER, Michael. Spheres of justice: a defense of pluralism and equality. Princeton: Basic
books, 1983. ISBN 04-650-8189-4.
10
WALZER, Michael. Just and unjust wars: a moral argument with historical illustrations.
Third ed. New York: Basic Books, 2000. ISBN 04-650-3705-4.
11
SHAPIRO, Ian a Jürgen HABERMAS. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia, 2002.
Morální a politická filosofie. ISBN 80-700-7156-7.
12
BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Anarchie a řád ve světové politice. Vyd. 1. Praha: Portál,
2008, 559 s. ISBN 978-80-7367-094-8.

jen

jedinou

možnost

vedení

války,

kterou

je

zásah

ve prospěch prosazení hodnot lidských práv, které jsou porušovány. Dále jsou zde tzv.
slušné konzultační hierarchie. Konzultační národy sice nejsou demokraticky
uspořádané, ale uznávají univerzální lidská práva. Rawlsova neideální teorie potom
určuje, jak se chovat ke státům, které se razantně odlišují od rozumných liberálních
národů. Neliberálním státům, které jsou postiženi ekonomickými a sociálními obtížemi
je potřeba pomáhat. Přitom však musejí být tyto státy vedené k ideálu rozumných
liberálních národů, někdy například i skrze ekonomické sankce. V případě flagrantního
porušování lidských práv je však možno sáhnout i k vojenské intervenci.
Mezi Rawlsovi principy mezinárodní spravedlnosti patří:13
1. Národy jsou svobodné a nezávislé a ostatní národy mají tuto svobodu a
nezávislost respektovat
2. Národy mají dodržovat smlouvy a závazky
3. Národy jsou si rovny a podílejí se na dohodách, které jsou pro ně závazné
4. Národy mají dodržovat povinnost neintervence
5. Národy mají právo na sebeobranu, nikoli však právo podněcovat válku
z jiných důvodů než kvůli sebeobraně
6. Národy by měli ctít lidská práva
7. Národy by při válčení měly dodržovat jistá specifická omezení
8. Národy mají povinnost pomoci jiným národům, které žijí v nepříznivých
podmínkách, jež jim znemožňují disponovat spravedlivým či slušným
politickým a sociálním zřízením

Metodologický rámec
Vzhledem k povaze první části (mezinárodní politická filosofie) výzkumného cíle,
kterým je interpretativníanalýza Rawlsovi teorie, tak nebudu používat žádná tvrdá data,

13

RAWLS, John. The Law of Peoples : with "The Idea of Public Reason Revised". Cambridge
(Mass.); London: Harvard University Press, 1999. 199 s. ISBN 0-674- 00079-Xnebo
MYŠIČKA, Stanislav. John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti. 1. vydání. Brno:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. str. 19 Politologická řada. ISBN 978-807325-343-1

ani metody obvykle používané v politologických a sociologických pracích. Co se týče
druhé části práce, pokusím se aplikovat Rawlsovu teorii mezinárodních vztahů na dvě
případové studie. Případové studie se budou zabývat otázkou, zda byly intervence
silnějších aktérů mezinárodních vztahů v tomto případě USA vůči Iráku v roce 2003
a Ruska vůči Gruzii v roce 2008 přijatelné z principů, které stanovil John Rawls ve své
studii o spravedlnosti v mezinárodních vztazích.
Případová studie je jedna z kvalitativních studií. Případová studie je obecně studie
o specifickém problému, fenoménu. Případová studie je metoda kvalitativní, jelikož plní
cíle kvalitativního výzkumu, tedy zkoumání fenoménů do jejich hloubky v jejich
skutečném kontextu. Díky tomuto je pak možná lepší interpretace, kdy není zcela jasná
hranice mezi fenoménem a jeho kontextem. Na počátku výzkumu si určíme výzkumnou
otázku, v tomto případě se jedná o to, zda byly intervence USA a Ruské federace eticky
správné z hlediska principů mezinárodní teorie Johna Rawlse (viz. principy
v konceptuálním a teoretickém rámci).14
Ze zdrojů, ze kterých budu vycházet, tak mohu například zmínit článek Evy
Duřpektové a Zdenka Kříže Jus in bello a operace Irácká Svoboda. 15 Pavel Barša se
věnoval normativní rovině války v Iráku z pohledu Johna Rawlse

16

a tvrdí, že by John

Rawls nesouhlasil s válkou v Iráku, protože USA nebojovali za politická práva. Naopak
Roman Joch se snaží morálně ospravedlnit válku v Iráku na základě křesťanské
tradice.17 Co se týče Rusko-gruzínské války tak budu vycházet z prací a článku Ondřeje

HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999, 278 s. ISBN
80-246-0030-7. nebo DRULÁK, Petr a kol. Jak zkoumat politiku: Kvalitativní
metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN
978-80-7367-385-7
14

15

DURPEKTOVA, Eva a Zdenek KRIZ. Jus in Bello and Operation Iraqi Freedom. Obrana a
strategie (Defence. 2010, 10(1), 65-78. DOI: 10.3849/1802-7199.10.2010.01.065-078. ISSN
12146463. Dostupné také z: http://www.defenceandstrategy.eu/en/articles/jus-in-bello-andoperation-iraqi-freedom.html
16
MYŠIČKA, Stanislav. John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti. 1. vydání. Brno:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-3431. nebo BARŠA, Pavel. Síla a rozum: spor realismu s idealismem v moderním politickém
myšlení. Praha : Filosofia, 2007. 432 s. ISBN 978-80-7007-256-1.
17
JOCH, Roman. Proč právě Irák?: příčiny a důsledky konfliktu. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta,
2003. Archiv (Mladá fronta). ISBN 80-204-1024-4.

Ditrycha.18 Dalšími autory, kterými se chci ovlivnit je například Roy Allison 19, nebo
Neila S. Macfarlane.20
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Úvod
Mezinárodní systém je dnes určován dvěma základními axiomy. První axiom je
takový, že svět je rozdělen na suverénní politické jednotky (státy) společně s výraznou
hustotou

politické

a

hospodářské

provázanosti.

Druhý

axiom

stojí

na

nejednotnosti interpretací v otázkách náboženských, politických a morálních v současné
„debatě“ o spravedlivém uspořádání mezinárodního společenství. Musíme tedy dojít
k závěru, že jakákoliv teorie mezinárodní spravedlnosti stojí před problémem s globální
názorovou pluralitou v uspořádání dobrého života, státu, ekonomiky, ale také lidských
práv.
Mým cílem není předat novou teorii spravedlnosti. Současná debata je velmi obšírná
a já nemám právo jakýmkoli způsobem určovat, která z jednotlivých koncepcí je
„správná“. Naopak se chci pokusit provést menší uvedení prostřednictvím
svédeskriptivní bakalářské práce, která se zaměří na analýzu koncepce mezinárodní
spravedlnosti z pera amerického liberálně-sociálního politického filosofa Johna Rawlse.
John Rawls vypracoval specifickou koncepci společenské smlouvy spravedlnosti jako
férovosti, kterou se následně snažil aplikovat na mezinárodní spravedlnost skrze své dílo
Právo národů (Law of Peoples), kde se pokusil vytvořit relevantní liberální koncepci
mezinárodních vztahů, která by odpovídala „realitě“ mezinárodních vztahů. Právo
národů se snaží odpovědět na otázku spravedlivé zahraniční politiky liberálnědemokratického státu v systému s politickou a metafyzickou pluralitou. Cílem jeho
práce bylo nalézt přijatelné limity soužití liberálních a tzv. slušně hierarchických národů
v rámci současného mezinárodního systému. Cílem nebylo primárně nalézt ideální
budoucí stav mezinárodních vztahů nebo nový kosmopolitní světový řád. Jeho práce
Právo národů se rozvíjí na koncepci politického liberalismu a ne na koncepci Teorie
spravedlnosti jako férovosti.
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První část: mezinárodní politická filosofie a teorie
1. Mezinárodní spravedlnost (různé tradice a přístupy)
1.1. Spravedlnost jako koncept mezinárodních vztahů
V dnešním globalizovaném světě, který se vyskytuje v post-vestfálském systému
mezinárodních vztahů, se bez hlubší normativní analýzy mezinárodních vztahů
neobejdeme. Vestfálský systém (za symbolický počátek se pokládá rok 164821)stál na
tradičním chápání státní suverenity. Aktéry mezinárodního systému byly státy
s rozsáhlou vnitřní a vnější suverenitou. Státní jednotka byla chápána jako nejvyšší
možné stádium politického a sociálního vývoje jednotlivých společenství, kde se mohly
uplatňovat přísné vnitřní normy (například Cuius regio, eis religio22). Díky rozsáhlé
vnitřní suverenitě bylo jejich konání regulováno na mezinárodním kolbišti velmi
omezeně a zároveň velmi nejasně. Nicméně se vznikem mezinárodních organizací
ve 20. století (Společnost Národů, ale především později Organizace Spojených
Národů) došlo ke změně.23 Vznikem OSN došlo ke zdůraznění omezené suverenity
a postavení všech členů v rámci mezinárodního společenství.24 Nejzásadnější aspekty,
které „omezují“ suverenitu jednotlivých států, tak jsou:

21

Počátek je samozřejmě pouze symbolický. „Moderní“ státnost byl především dlouhodobý
proces přesunu a transformace ze středověkého „univerzalistického“ pojetí do „moderní“
sekularizované a partikulární podoby, který započal dávno před třicetiletou válkou a
Vestfálským mírem. Za radu děkuji panu doktorovi Ditrychovi. Blíže například OSIANDER,
Andreas. Sovereignty, International Relationship, and the Westphalian Myth.International
Organization. 2001, 55(2), 251-287.
22
„Čí je půda, toho je náboženství“
23
Ke kritickému posouzení konceptu suverenity napříkladVAUGHAN-WILLIAMS, Nick.
Border politics: the limits of sovereign power. Edinburg:Edinburg University Press, c2009.
ISBN 978-0748637324.
24
V rámci SN můžeme hovořit o relativní rovnosti států a národů. Nicméně je pravda, že SN
nevznikla jako projekt rovných aktérů, ale byla především konstruktem „vítězných“ mocností
z První světové války. Co se týče OSN, tak tento systém stál především na výsadním postavení
Rady bezpečnosti a už vůbec ne na morální rovnosti národů a států. Hans Morgenthau jí
zajímavě nazval „novodobou svatou aliancí“ vítězných mocností Druhé světové války. Blíže
23

(1) mezinárodní dohody o lidských právech25
(2) změna pohledu na válku
(3) vznikem nadnárodních ekonomických institucí (Skupina světová banka)
a politických organizací (EU, OAS a další) společně se změnou politické
kultury v jednotlivých regionech
Na válku bylo pohlíženo jako na něco zcela normálního a tedy normativního, které
odpovídá lidské přirozenosti (antropologii). Vznikem OSN však byla válka, jako nástroj
dosažení politických cílů, označena za nepřijatelnou a válka se stala možnou pouze
v případě sebeobrany nebo schválení Rady bezpečnosti v případě ohrožení světového
míru.26 Dalším faktorem, kterým se omezuje suverenita jednotlivých států
v mezinárodním systému, je fenomén globalizace.27 Ať už na globalizaci pohlížíme
pozitivně nebo naopak negativně, tak se jedná o zásadní fenomén, který nelze dát
stranou. Příchodem těchto „nových“ fenoménů do mezinárodních vztahů se politická
teorie začíná stále více zajímat. Principy spravedlnosti hledáme z toho důvodu, aby se
nám podařili nalézt eticky přípustné hranice konání aktérů v mezinárodních vztazích, ať
už se jedná o státy a národy nebo například o transnacionální aktéry (nadnárodní

MORGENTHAU, Hans J. Politics among nations: the struggle for power and peace. 7th ed. /.
Boston: McGraw-Hill Higher Education, c2006.
25
Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, Mezinárodní pakt o hospodářských,
sociálních a kulturních právech z roku 1966 a Mezinárodních pakt o občanských a politických
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korporace, lidskoprávní a neziskové organizace). Spravedlnost by prý měla dát odpověď
na to, jak pracovat, aby veřejně sdílená pravidla nebyla postoupena dominanci nebo
zneužita politickou autoritou, která jí vymáhá.28
Současné teorie spravedlnosti sdílejí předpoklad zásadní důležitosti rovnosti. Dnešní
(mezinárodní) politická filosofie stejně jako její „vnitro-političtí bratranci“ pokládají
rovnost za zásadní bod spravedlnosti. Nicméně takto abstraktně pojímaný předpoklad
rovnosti vytváří pnutí v mezinárodních vztazích. Samotný liberálně-demokratický stát
stojí na rovnosti a inkluzi, ale v mezinárodním hledisku nastává nejeden problém,
protože samotný koncept liberální spravedlnosti není schopný určit, jestli je liberálnědemokratický stát univerzální a jestli mu přísluší rozhodovat o globálních
(kosmopolitních) záležitostech. Klasické přístupy na toto nejsou schopny odpovědět
a proto se současné (především) liberální teorie snaží nalézt limity politických
společenství, kde by se měly jednotlivé principy aplikovat.
Vyjma

liberální

tradice,

která

je

v rámci

normativní

teorie

nejznámější

a nejpropracovanější, tak můžeme nalézt další přístupy. Jedná se (především)
o realistickou tradici a radikální teorii.

1.2. Realistická tradice mezinárodních vztahů
Realistická tradice v mezinárodních vztazích je jedna z nejvýznamnějších a každý,
kdo by se chtěl pohybovat v mezinárodní politické teorii, se s ní musí pomyslně
„vypořádat“, obzvláště pokud se věnuje normativní teorii. Konvenčně jsou
v učebnicích29 teorií mezinárodních vztahů realistické tradice popisovány jako spíše
skeptické, nebo dokonce jako odmítající při aplikování normativních principů
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v mezinárodní politice. Realismus bývá popisován na několika následujících, bohužel až
příliš zjednodušujících premisách:


Mezinárodní politika je především mocenský boj mezi státy, kde je přežití
států to nejdůležitější. Kvůli tomu, že chybí v mezinárodním systému
nadřazená instituce, která by byla schopná vymáhat právo, tak se stát musí
zajímat pouze o sebe samého.



Další premisou je rovnováha moci, na které mezinárodní systém funguje.
Vztahy mezi státy nelze postavit na morálních základech, protože chybí
centrální autorita a samozřejmě podstata lidské přirozenosti, která je zkažená
a amorální, kde každý chce jen své vlastní přežití a moc.

Samotný realismus můžeme rozdělit do dvou specifických proudů. První je Klasický
realismus a druhý je Neorealismus (Strukturální realismus). Z hlediska normativní
teorie nás především zajímá Klasický realismus, protože v něm můžeme nalézt aspiraci
na etiku. Naopak v Neorealismu morální aspirace nenalézáme, protože byl vypracován
v tvrdém a z hlediska jejich tvůrců pozitivistickém, rigoróznějším a „vědeckém“
realismu, který zásadně odmítá etiku v zahraniční politice. U Klasických realistů
nalézáme to, že zcela nepopírají etiku, ale zásadně popírají možnost jejího
univerzálního30 aplikování do vztahů mezi aktéry mezinárodních vztahů (tedy států).
Morálka se dá aplikovat uvnitř států a to díky politické instituci, která jí bude vynucovat
svým monopolem legitimního násilí. Platnost normativního omezení států je způsobena
buď lidskou přirozeností (Klasický realismus), nebo samotnou anarchickou strukturou
mezinárodního systému (Neorealismus). Státy se nesmí svázat „univerzální“ morálkou,
protože by (1) ohrožovaly svojí vlastní existenci a za (2) by pokrytecky budovaly

30

Klasičtí realisté odmítají především aspirace jednotlivého, partikulárního aktéra (USA,
Rusko …) jako představitele samotného universa. Realisté tedy upřednostňují pozitivní právo,
před přirozeným anebo jinak a více „filosoficky“ upřednostňují procedurální argumenty (rovný
ohled, rovná práva), pro podložení legitimity (samozřejmě podložené mocí jako zdroji stability)
před substantivními argumenty (Bůh, dobro, přirozený řád, dějinný vývoj)
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tyranské impérium „zaobalené“ za idealistické (utopistické31) substantivní argumenty.
Tyto úvahy nad mezinárodní politikou můžeme nalézt u klasiků realismu
(N. Machiavelli32, T. Hobbes33, E. Carr a H. Morgenthau). E. Carr odmítal nadřazenost
etiky nad samotnou politiku, protože samotná politika vytváří principy, které nelze
nalézt v žádné politické nebo náboženské doktríně.34 Vše dobré (mír, morálka, právo,
prosperita) je určena rovnováhou v systému. Proto jsou veškeré univerzální principy
pouze redukcí vlastního národního zájmu a řád je postaven na moci a ne na morálce.
U Hanse Morgenthaua definujeme mezinárodní politiku jako snahu o dosažení moci
a dominanci v systému. Samotná touha po dominanci je zakořeněná v lidské
přirozenosti. Stát jako hlavní aktér MV se musí dle „přirozených“ zákonů chovat jinak
by nemohli zvítězit. Morgenthau však jako klasický realista nepopírá, že jednání aktérů
nelze změnit, ale musí vždy reflektovat sociální realitu lidské přirozenosti.
„Politický realismus odmítá ztotožnění morálních aspirací zvláštního národa
s morálními zákony řídícími svět. Jako odlišuje pravdu od mínění, odlišuje také
pravdu od modloslužebnictví. Všechny národy jsou v pokušení ... oblékat své
zvláštní aspirace a činy do hávu morálních účelů univerza. Jedna věc je vědět, že
národy jsou podrobeny morálnímu zákonu. Zcela jiná věc je předstírat, že jsme
schopni s jistotou odlišit dobro od zla ve vztazích mezi národy. Existuje obrovský
rozdíl mezi představou, že nad všemi národy stojí soud Boha neproniknutelného
lidskou myslí, a rouhačským přesvědčením, že Bůh je vždy na naší straně a že to, co
chceme my, musí chtít také Bůh.
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Lehkomyslná rovnice mezi zvláštním nacionalismem a radami Prozřetelnosti je
morálně neobhajitelná - právě před tímto hříchem pýchy varovali vládce i
ovládané autoři řeckých tragédií a bibličtí proroci. Tato rovnice je také politicky
škodlivá, neboť má sklon narušovat úsudek, který pak v zaslepení křižáckou
horlivostí ničí národy a civilizace jménem morálního principu, ideálu či samotného
Boha."

Kritika realismu bývá vedena ze dvou základních pozic. První pozice je oddělení
vnitřní a zahraniční politiky a v jejich skepticismu, druhá pozice je pochopení vlivu
anarchičnosti mezinárodního systému a lidské přirozenosti na chování států.
Mezinárodní politika je zbavena svých morálních omezení a jediný morální standard,
který tady zbyl, je samotný národní zájem. Realisty můžeme tedy označit za tzv.
kulturní relativisty. Kulturní relativismus je přístup v sociální antropologii, která tvrdí,
že neexistuje žádné univerzálně platné dobro a že základem je „kulturní samostatnost“,
kde si každá skupina nebo společenství vytvoří svoje vlastní pojetí dobra. Protože
neexistuje centrální autorita, která by byla schopna určit, která „pravda“ je obecná, tak
jediná morální pravda je národní (státní) zájem. Do této chvíle mají realisté pravdu
v tom, že neexistuje nějaká úplná univerzální pravda, ale problém realismu spočívá
v tom, že nedokáže vysvětlit tu situaci, kdy se do sporu dostane národní zájem a vnitřní
pravidla ve státě (otázka genocidy, porušování lidských práv u vězňů), který nás nutí
k dodržování morálních pravidel, jenž si daná společnost určí za spravedlivé. Dalším
problémem je stavění moci a suverenity do kontrastu s morálními abstraktními ideály
jako je spravedlnost. Národní zájem nebo moc jsou stejně abstraktní pojmy a je
minimálně problematické určit, zda se jedná o objektivní znaky politiky, jak si
klasikové realismu představovali, anebo je to výsledek svébytné politické kultury.
Realismus si tedy občas selektivně vybírá některé „univerzální“ principy, které nejsou
objektivní a zase jiné „univerzální“ principy pokládá za obecné a objektivně platné.
Druhá kritika se týká popsání skutečností mezinárodního systému. Realisté vycházejí
z historické zkušenosti Evropského kontinentu, ale neberou v potaz jinou historickou
zkušenost ostatních mezinárodních systémů.
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1.3. Liberalismus
V normativní teorii můžeme označit liberalismus za novodobý fenomén. Klasičtí
autoři (Rousseau, Mill nebo například Locke) jsou z hlediska své mezinárodní
normativní teorie pokládány za realisty. Autoři se primárně zajímali o legitimitu moci
uvnitř daného státu. Při přesunu z vnitrostátní do mezinárodní roviny si však liberálové
vytváří univerzálně platné principy, které aplikují na zahraniční politiku států. Prvním
zásadním autorem politické filosofie, kterého můžeme přiřadit k liberalismu je I. Kant.

1.3.1. Immanuel Kant
Immanuel Kant bývá obyčejně označován za idealistu a utopistu, protože tvrdil, že
lidstvo spěje k trvalému míru v systému, kde jsou republikánská zřízení uspořádána
do podoby federace. V Kantově díle však můžeme nalézt rozporuplné části (například
kosmopolitní světoobčanství proti konfederaci národů). Tvrdil, že spolupráce mezi
národy je možná a že mezinárodní vztahy nejsou pouze mocenské soupeření národů.
Samotná Kantova politická filosofie vychází z pojmu práva, protože věřil, že právě
právo je pilířem správné pospolitosti. Samotné právo každé společnosti vychází
ze svobody. Pomocí Kantova kategorického imperativu tvrdil, že každý člověk je nadán
morální autonomií (díky rozumu) a stát s ním musí jednat jako s účely a ne jako
prostředky (člověk musí být subjekt a ne objekt). Legitimitu státní vynucovací moci
ospravedlňuje hypotetická původní společenská smlouva. Ospravedlnitelná moc je
důležitá proto, aby nedocházelo ke zneužití moci a ztrátě svobody každého jednotlivce.
Měla by vzniknout tedy jednotná instituce, která vymáhá monopol násilí, ale který
zároveň respektuje morální autonomii jednotlivých občanů ve státě. Kant dospěl
k závěru, že jedině republikánské zřízení je jedině možné, protože dokáže ospravedlnit
moc občanům pomocí veřejné legitimizace.35
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V době kdy Kant publikoval svůj spis o věčném míru, byl svět rozdělen mezi odlišná
politická zřízení. Kant tedy stanovil tři podmínky, které měly dle jeho názoru zajistit
věčný mír a přechod od systému mocenského soupeření do systému trvalého míru.36
1) Zřízení každého státu (politický systém) musí být republikánské
2) Vztahy mezi státy mají být na bázi svobodného svazku národů (federace)
3) Světoobčanské právo je omezeno na vzájemnou pohostinnost
Kant přichází se třemi pojetími práva, které odpovídají charakteristice stupňů práva.
Prvé právo je tzv. občanské právo (ius civitatis), které slouží pro každý jeden lid. Druhé
je mezinárodní právo (ius gentium), které reguluje vztahy mezi jednotlivými státy a třetí
právo slouží k regulaci vztahů mezi jednotlivci v rámci světové obce. Třetí právo
nazývá jako světoobčanské (ius cosmopoliticum).
Kant žádal zavedení republikánského zřízení do každého státu, protože se domníval,
že jako jediné dokáže legitimizovat vynucování moci nad občany státu.37 Dle Kanta
republikánské zřízení odpovídá původní smlouvě, na které je vytvořen právní systém
státu stojící na dvou principech:


podle principu svobody členů národa



na závislosti všech občanů na jediném zákonodárství

Další výhodou republikánství je menší pravděpodobnost rozpoutání války. 38Je to
způsobené neochotou občanů nést břímě války. Druhá podmínka věčného míru je
federativní uspořádání států.39 Státy jsou v trvalém stavu ohrožení, a proto mají právo
vstoupit do občanského stavu. Kant však přesto odmítá světový stát. Odmítá ho
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především kvůli tomu, že chybí světová suverenita, která se implikuje z globálního lidu
(ten však bohužel neexistuje). Dalším problémem světového státu by bylo vnitřní pnutí
mezi národy. Vnitřní pnutí by vedlo k občanským válkám a světový stát by se stal
nefunkčním. Samotná federace dle Kanta vyjadřuje dostatečně ideu občanské
společnosti. Naopak světový stát tuto ideu popírá (kvůli své tyranské podstatě).
Federace států by měla umožnit každému státu si zachovat svojí suverenitu a zároveň
rozvíjet systém věčného míru.40 Přítomnost států ve světovém společenství by však
měla být dobrovolná a neměla by být vynucována globální autoritou. Relevantní
námitka okamžitě nastává, jestli bude Kantem představovaný systém životaschopný.
Námitku můžeme označit za podnětnou. Je sice pravda, že se Kant nedomníval, že jeho
představovaný systém MV bude dostačující, ale spíše tvrdil, že by tento systém měl být
pomyslným „předstupněm“ před věcným mírem.
Třetí podmínka věčného míru se týká světoobčanského práva. Světoobčanské právo
se týká všech lidí na planetě a to bez rozdílu v jejich původu. Cílem světoobčanského
práva je pohostinnost mezi národy41. Náleží všem lidem díky omezenému fyzickému
prostoru k žití, kde se musí kvůli své omezenosti setkávat lidé mnoha vyznání, kultur
a systémů. Je tedy nutné mít alespoň minimální druh sociální empatie s cizinci.
Kant dospěl k závěru, že etika koexistuje s politikou, protože pokud by tomu tak
nebylo, tak by byl člověk pod nadvládou Hobbesovské přirozenosti a nebyl svobodný
(neměl by morální autonomii). Věčný mír je tedy možný, ale není nutný a samozřejmě
nebude hned.42 Cesta k němu může být naplněna pouze tehdy, pokud si jí lidé vyberou
na základě své morální autonomie. V čem se Kant mýlil, je jeho příliš optimistický
postoj k menší pravděpodobnosti válčení republikánských režimů. Republikánské řízení
a jeho obyvatelé jsou v některých případech více pro válku náchylnější, než některé ne-
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republikánské státy, protože mediální a ideologická propaganda je stejně velkou
součástí politiky jako uvažování o spravedlivém uspořádání světa.
Kantovi myšlenky se staly inspirací pro současné liberální autory mezinárodní
spravedlnosti. V jeho myšlenkách však můžeme nalézt rozporuplné části, které vedou
k odlišné interpretaci (vztah státní autonomie a světoobčanského práva).

1.3.2. Sociální liberalismus
Sociální liberálové jako Rawls nebo Walzer43 zdůrazňují Kantův důraz na autonomii
států a zdůrazňují omezení některých „univerzálně“ platných norem.44Všechny teorie
mezinárodní spravedlnosti se především zabývají legitimitou jednání a kolektivní
zodpovědnosti. Jednání jednotlivce bývá často podmíněno prostředím, do kterého se
nedobrovolně narodil, než s normativní teorií mezinárodních vztahů. Je tedy důležité,
aby se (mezinárodní) politická filosofie nezabývala pouze jednotlivcem, ale též
sociálními skupinami, které silně ovlivňují jednotlivé individuality. Na základě této
premisy se právě sociální liberálové snaží zohlednit jednání jednotlivce v lokálních,
národních a mezinárodních společenstvích a nezabývají se pouze globální nerovností.
Sociální liberálové aplikují mezinárodní spravedlnost na dvou úrovních:


Hlavním aktérem, který je odpovědný za aplikování spravedlnosti, je stát
a národ.



Mezinárodní společenství má povinnost vytvářet podmínky, proto aby se
mohla aplikovat spravedlnost v takové míře, jak je to jen možné. Mezinárodní
společenství však nenese primární odpovědnost za kvalitní a dobrý život
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jednotlivců. Jejím hlavním úkolem je zajistit soběstačnost všech lidských
společenství (států a národů).
Sociální liberálové tvrdí, že spravedlnost v globálním měřítku je především zajištění
minimální úroveň žití pro všechny lidi, aby tak mohli naplnit jednotlivé životní příběhy.
Do globální spravedlnosti však nepatří narovnání absolutní a relativní sociální
nerovnosti. Odmítnutí narovnání globálních nerovností vychází z kvalitativního rozdílu
mezi domácí (vnitrostátní) a zahraniční rovinou. Sociální liberálové argumentují, že
rozdíl vychází ze vzájemných vazeb občanů v jednotlivé pospolitosti (národa), které
však už nenalézáme na globální úrovni. Skutečná mezinárodní spravedlnost se nesmí
vyhnout národům a státům, protože jejich legitimita vychází ze společenské smlouvy,
kterou mezi sebou „podepsali“ občané státu a národa. Stát má monopol legitimního
násilí a vazba mezi autoritou a občany, na které je moc vynucována, je silná. Součástí
národa je jeho povědomí, že je národem, který je uznaný ostatními národy v rámci
mezinárodního společenství (OSN). Většinou se člen národa a státu stane jeho součástí
nedobrovolně a je tedy nezbytné projít ospravedlněním. Dle sociálních liberálů to
nicméně nemůže náležet všem lidem bez rozdílu. Ospravedlnění donucovací moci
náleží jen těm, kteří jsou schopny se v rámci pospolitosti (národa a státu) spojit v jednu
politickou autoritu, která je schopná vymáhat legitimní monopol násilí. Toto
ospravedlnění monopolu násilí v občanském tělesu sdílí na základě rovnostářských
principů liberální spravedlnosti. Vynucovací mocí disponují státy nikoliv mezinárodní
společenství, a proto musí být ospravedlnění na národní a globální úrovni kvalitativně
odlišná.
V sociálním liberalismu jsou hlavním aktérem v mezinárodním prostředí státy
a národy nikoliv jednotlivci. Není důležité, aby se na základě rovnosti zrušila globální
nerovnost, ale je především důležité pomoc jednotlivým národům a státům, které se
nemůžou stát spravedlivou společností. Právě spravedlivá společnost je schopná zajistit
rovnost uvnitř daného státu a národu. Státy, nikoliv mezinárodní společenství, je
povinno zajistit občanům státu bohatství, bezpečí a ekonomické zdroje. Pokud stát není
schopen toto zajistit, tak přichází na scénu mezinárodní společenství, které zastoupí stát
v jeho povinnostech vůči občanům. Ostatní státy však mají právo klást si podmínky pro
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svoji pomoc jinému státu (například v případě restrukturalizace národního dluhu). Státy
však i přes nastolení podmínek pomoci jsou nuceni pomoci všem státům a bohaté státy
musí dbát na, aby hospodářská politika silnějšího státu neměla negativní dopad
na ostatní státy a národy ve světě. Sociální liberálové odmítají argument, že to není
možné a to kvůli nemožnosti kontrolovat mezinárodní tržní síly, tak jak to tvrdí tržní
fundamentalisté. Státy a národy jsou schopny s ostatními národy kontrolovat korporace
a mohou korigovat obchodní politiku a ekonomickou diplomacii v rámci bilaterálních
a multilaterálních dohod nebo pomocí mezinárodních ekonomických organizací
(skupina světová banka).
Přes důraz na státy a národy v zahraniční politice nemůžeme pokládat sociální
liberalismus za komunitaristickou teorii nebo za přístup blízký klasickému realismu,
který prosazuje partikulární zájem státu, protože zdůrazňuje primární roli státu
v mezinárodním systému. Sociální liberálové naopak využívají národ a jeho povědomí
pro legitimizaci liberálního státu, protože sociální koherentnost a příslušnost k národu
evokuje rovnost a solidaritu mezi občany státu, kteří často mezi sebou nesouhlasí
v domácích politických problémech. Důraz na roli státu v mezinárodním společenství
však neznamená, že bychom měli snad rezignovat na světovou chudobu a nerovnost,
mezinárodní ilegální aktivity nebo globální oteplování a životní prostředí. Dle Beitza
nechávají sociální liberálové prostor pro mnoho záležitostí, kde je nutná forma
minimálního politického, ekonomického a sociálního zázemí pro všechny lidi na světě,
které je vyjádřeno teorií lidských práv. Lidská práva jsou univerzálně platná a jsou
nezbytná pro poměřování jednotlivých politických režimů a její legitimity. Sociální
liberálové prosazují nutnou dělbu práce mezi národy a společenstvím, která by měla
zajistit spravedlivé prostředí pro vztahy mezi národy a státy45.
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Sociální liberalismus naproti kosmopolitním autorům obhajuje státy a národy, které
jsou nutné pro mezinárodní spravedlnost. Aktéry mezinárodní spravedlnosti nejsou tedy
všichni jednotlivci, ale státy a národy, protože jejich existence je důležitá pro existenci
jednotlivců, kteří v rámci národa získávají svojí jedinečnou identitu. Kvůli odlišnému
domácímu a zahraničnímu odmítají globální distribuční spravedlnost a domnívají se, že
jsou mezinárodní instituce kvalitativně odlišné od států a to díky monopolu legitimního
násilí. Vliv mezinárodní instituce je pouze zprostředkovaný a nepřímý a to díky moci
státu a jeho monopolu legitimního násilí. Mezinárodní instituce a společenství je bez
státu a národů nelegitimní. Proto je dle sociálních liberálů nutné respektovat politický
a kulturní pluralismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní instituce musí být
přizpůsobeny tomuto stavu. Pro sociální liberály je spravedlnost v zahraniční politice
především soubor základních institucí a norem, které budou schopné vytvářet přijatelné
prostředí pro státy a národy. V rámci prací sociálních liberálů hraje důležitou roli
reciprocita. V reciprocitě spolu morálně autonomní národy kooperují za takových
podmínek, které jsou zároveň morálně spravedlivé a pro všechny morálně a politicky
zodpovědné.
Každá teorie mezinárodní spravedlnosti se bude vždy potýkat se skepsí s aplikací
etiky do politiky nebo na druhou stranu s naprostým podřízením se politiky a morálce.
Političtí filosofové jako Miller, Nardin nebo Rawls odmítají realismus v mezinárodních
vztazích jako neomezený a brutální mocenský střet mezi státy. Zároveň však sociální
liberálové odmítají určit „univerzálně“ platné principy morálky, které mají přednost
před velmocenskou politikou. Neoddělují etiku a zahraniční politiku, ale zároveň
respektují univerzální principy a to kvůli praxi zahraniční politiky, která je stále
velmocenská.
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1.3.3. Liberální kosmopolitismus
Na „radikální“ interpretace Kanta navázal směr mezinárodní politické filosofie, která
získala jméno liberální kosmopolitismus.46 Základní premisa je, že jsou všichni lidé
na světě rovni a že jsou součástí jedné velké světové pospolitosti. Každý člověk je
základní jednotkou díky příslušnosti k druhu Homo Sapiens Sapiens. Příslušnost
k lidskému druhu ještě neznamená specifický znak kosmopolitismu, protože tuto ideu
obsahují i jiné směry politické filosofie. To, co dělá kosmopolitismus kosmopolitismem
je, že jsou normy politického jednání globální a že žádný stát a jeho hranice a kultura
nemohou klást překážky. Pro tento druh liberalismu je hlavním aktérem mezinárodních
vztahů jednotlivec a ne pospolitost jako je národ nebo stát. Kvůli provázanosti je
nezbytné provést reformu mezinárodních vztahů, aby respektovala mezinárodní
spravedlnost v globálním měřítku, které se prozatím prosazovalo pouze na úrovni
národa a jeho státu. Globální spravedlnost nesmí být pouze politická, ale zároveň
i distribuční v rovině ekonomické a sociální, kde je také nezbytná rovnost. Je nutné
pracovat na výrazném snížení globální nerovnosti a nestačí, jak prosazují sociální
liberálové, pouze zajistit minimální sociální standart.
Kosmopolitní spravedlnost se dělí na relační a nerelační.47 Nerelační argumentace
opodstatňuje globální spravedlnost pomocí důvodů, které platí bez ohledu na současný
vztah vazeb mezi státy a národy. Relační argumentace stojí naopak na tom, že stále
existují formy vazeb mezi lidmi a jejich společenstvími, které podmiňují normy
mezinárodní spravedlnosti. Mezi představitele nerelačního kosmopolitismu patří Peter
Singer.48 V reakci na hladomor v Bengálsku z roku 1971dospěl k závěru, že je naší
morální povinností pokusit se zmírnit utrpení pokud nehrozí zásadní morální újma
na naší straně. Peter Singer uvádí příklad tonoucího se dítěte v rybníce. Jestli umí
člověk plavat, tak je povinností každého člověka pomoci tonoucímu se dítěti, protože je
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naše morální újma jakkoli irelevantní. Proto Singer dochází k závěru, že pokud jsme
dostatečně ekonomicky silní, tak jsme povinni darovat část svého hospodářského
bohatství, které pro nás neznamená z morálního hlediska významnou újmu. Z tohoto
Singerova argumentu se dá tedy dedukovat, že vlastní společenství a „náš“ stát není
dostatečnou morální hranicí vůči ostatním lidem. Zničení absolutní chudoby je pro
Singera tak důležité, že má větší morální důležitost než osobní výdaje jednotlivce
například pro zábavu. Singer se vůbec nezajímal o vztah mezi státy a jediné co je
důležité, je opodstatněná morální potřeba. Dalším problémem je, že se Singer nevěnuje
mezinárodním institucím. Mezi novější autory nerelačního kosmopolitismu patří S.
Caney.49Podle tohoto autora existují globální principy distribuční spravedlnosti. Tvrdí,
že jsou všechny lidé hodné rovného postavení a to samozřejmě bez ohledu
na příslušnost k dané pospolitosti. Každý člověk má k dispozici mnoho sdílených
charakteristik, které jsou přes rozdílné kultury všemi akceptovatelné. Mezi všemi
akceptovatelné

potřeby

zařazuje

fyzické

bezpečí

člověka

a morální autonomie každé jedinečné bytosti. Je nezbytné všem lidem přiznat občanská
práva, která vychází z liberálního chápání státního uspořádání a dát všem lidem globální
rovnou „startovací“ čáru. Kok-chor Tan50 pracuje s tím, že Rawlsovy principy
spravedlnosti (princip férových rovných příležitostí a princip diference) patří úplně
všem lidem na světě, protože vychází z rovnosti lidí na planetě. Pro svoji obhajobu
globální spravedlnosti využívají jak Caney, tak Tan tzv. luck egalitarism (egalitarismus
náhody). Egalitarismus náhody prosazuje názor, že se musí kompenzovat nerovnosti
mezi jednotlivci, které jak oni tvrdí, sami jednotlivci nezavinili, ale zavinily je nešťastné
okolnosti.
Co se týče relační argumentace, tak autoři relační kosmopolitní spravedlnosti
zdůrazňují závislost na různých druzích kooperace mezi státy a národy, které podmiňují
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život jednotlivce. Tvrdí, že existují globální politické a ekonomické vazby a proto musí
platit globální univerzální principy. Relační globální spravedlnost by měla být odpovědí
na problematiku globalizace. Kosmopolitismus můžeme nalézt u raných prací Thomase
Pogge51 nebo Charlese Beitze52, kteří jsou inspirováni ranou Rawlsovou filosofií.
Charles Beitz tvrdí, že je institut státního občanství, který determinuje naší
ekonomickou pozici ve světě, pouze nahodilou charakteristikou jednotlivců.
Kosmopolitní teorie mezinárodní spravedlnosti nás dle filosofie Johna Rawlse vede
k tomu, abychom principy spravedlnosti aplikovali na globální původní situaci (Je
zajímavé, že právě John Rawls toto odmítl aplikovat na globální úroveň). Druhý
z autorů, který navázal na Rawlse, byl Thomas Pogge. Příslušnost k národu a státu je
opět nahodilá. Každá bytost má univerzálně platnou hodnotu samo o sobě
a redukování principů spravedlnosti na určité území je z hlediska jeho politické filosofie
nepřijatelné. Hranice státu by nikdy neměly mít vliv na to, jak uvažujeme
o spravedlnosti. Protože v rámci vnitrostátní nepokládáme rasu, sociální třídu nebo
individuální nadání za podstatné, toto dělení nemůžeme aplikovat na globální úrovni.
Speciální přístup ke „svým“ občanům je možný jedině tehdy, pokud tento „protekční“
přístup vede k efektivnějšímu prosazení spravedlnosti v globálu. Příslušnost k národu je
pouze instrumentální dobro a nemůže být pokládáno za dobro samo o sobě. Dle
Poggeho je nezbytné vytvořit takové principy globální distribuční spravedlnosti stejně
takovým způsobem, kterým se spravedlnost vytvořila na národní úrovni v liberálnědemokratické společnosti. V praxi by se měla náprava hledat v mechanismu přesunu
bohatství od bohatších k chudším, a aby mezinárodní systém nepřispíval ke světové
chudobě. Příslušnost k nějakému kulturně-politickému systému za problém a měli
bychom aplikovat shodné povinnosti vůči všem lidským bytostem.

51 POGGE, Thomas. Realizing Rawls. Ithaca: Cornell University Press, 1991. 296 s. ISBN 08014-2124-1.; POGGE, Thomas. World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan
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Kromě dělení kosmopolitismu na relační a nerelační, můžeme dělit kosmopolitismus
na institucionální a morální. Institucionální zdůrazňuje reformu mezinárodních institucí
a jejich cílem je vytvoření světového státu. Světový stát je dle nich nutný k prosazení
rovného pohledu na všechny své budoucí občany. Morální kosmopolitismus je v rámci
kosmopolitní teorie převládající. Principy spravedlnosti hledají v univerzálních
morálních normách, které by měly platit pro všechny lidi na planetě. Role institucí je
zde naopak druhořadá a většina autorů, včetně Beitze a Pogge, tvrdí, že pokud je někdo
morální

kosmopolitistou,

tak

to

nikoho

nenutí,

aby

byl

kosmopolitistou

institucionálním. Přesto je nezbytné, aby existovala robustní světová politická struktura.
Světový stát není potřeba, ale je nezbytné vytvořit dobré transnacionální vazby.
D. Archibuhi a D. Held53 tvrdí, že je nutné vytvořit světovou politickou strukturou
s exekutivou a legislativou. Měla by mít vlastní světový demokratický parlament,
vymahatelnost trestního práva a další orgány. Tento radikálnější přístup většina
nepřijímá, ale všichni se shodují na nutné reformě mezinárodních institucí. Ať už se
jedná o mezinárodní obchod, víceúrovňové vládnutí nebo reformu majetkových práv.
Kosmopolitní autoři stále rozvíjejí nové přístupy, které se snaží „postavit“
převládajícímu sociálnímu liberalismu. Zajímavý koncept je tzv. státo-centrický
kosmopolitismus, který vychází z morálního kosmopolitismu, který však využívá
k prosazení svých ideálů skrz partikulární morální tradice společně s reformou
občanského vzdělávání.

2. Koncept spravedlivé války
Válka je specificky druh sociální interakce, který svými důsledky ovlivňuje osudy
národů a jednotlivců. Pro potřeby mé práce budu pohlížet na válku z pohledu War
studies. Válečná studia jsou multidisciplinárním oborem, který pohlíží na (nejenom)
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válku z hlediska strategického, ale i politického, hospodářského a samozřejmě též
z pohledu etického.54
V teorii mezinárodních vztahů a ve Válečných studiích můžeme dle Fotiona nalézt
čtyři základní pohledy na válku. První přístup je konvenčně připisován Realistické
tradici mezinárodních vztahů. Když to zjednoduším a snad i možná trochu zvulgarizuji,
tak Realista chápe válku jako inferno (peklo) a protože se v pekle vyskytujeme, tak se
tak i musíme chovat.55Kontakt mezi jednotlivci a národy je na domácí (vnitrostátní)
úrovni jiný, než na úrovni mezinárodní. Dle konvenčních pouček teorií mezinárodních
vztahů realisté neuplatňují morálku na politiku. Je určitě důležité říci, že striktní
oddělení morálky od politiky můžeme z části nalézt u strukturálních realistů, nicméně
co se týče tzv. klasického realismu, tak ten se morálky v politice nevzdává. To co
zásadně odmítá je, že žádný národ na světě nemá právo pokládat sebe samého jako
představitele universa. Co se týče války, zde jsou Realisté podobní. Nepopírají etiku
ve válce, ale zároveň odmítají to, že by válka a morálka byly něco stejného. Válka
a etika jsou dvě různé kategorie lidského bytí.56
Druhý koncept války můžeme opět dle Fotiona nazvat militarismem. Militarismus
na rozdíl od Realismu chápe válku jako takovou sociální interakci, kde je vztah mezi
válkou a morálkou velmi relevantní. Válka je dle jejich uvažování z velké části
romantizování, kde převažují pozitiva více než negativa.57 Třetí koncept je
reprezentován Pacifismem. Pacifismus není stejně jako realismus úplně jednolitou
skupinou a můžeme mezi nimi nalézt různé názorové proudy. Obecně však odmítá
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„romantismus“ militaristů, nicméně stejně jako militaristé vycházejí z předpokladu
převahy morálky nad mocí (politikou) a proto docházejí k závěru, že Válka je morálně
nepřijatelná a je nezbytné tuto sociální interakci (válku) odstranit (například skrz
mezinárodní organizaci a kapitalismus (idealismus), anebo velkou sociální revolucí
(Marxismus)).
Čtvrtý přístup při pohlížení na válku je právě koncept spravedlivé války, který se
na základě obecných principů spravedlnosti snaží soudit války. Tyto koncepty se snaží
nalézt pomyslnou zlatou střední cestu. Dle těchto „filosofů“ existují spravedlivé
a nespravedlivé války, které je možné (a tím pádem nezbytné) zkoumat a následně
hodnotit. Teoretikové spravedlivé války využívají kritéria (principy), které následně
aplikují (interpretují) na danou válku.58
V západním civilizačním okruhu můžeme počátky spravedlivé války nalézt
v antickém Řecku. Otázce spravedlivé války se věnoval například Platón, Aristoteles
a historik Thukydides. V antickém Římě se této otázce věnoval Cicero. Nicméně
nejvýznamnější osobností uvažování o spravedlivé válce v před-moderní společnosti byl
Sv. Augustín. Z jeho přístupu čerpáme dodnes.

Na svatého Augustína navázal

Sv. Tomáš Akvinský a v sekularizované podobě později Hugo Grocius.
Ať existují různé koncepce spravedlivé války, tak mají koncepty spravedlivé války
jedno společné – a to svojí základní strukturu. Koncept se tedy dělí na ius ad bellum (je
spravedlivé válku začít?), ius in bello (je válka spravedlivě vedena?) a iuspost bellum
(jak spravedlivě ukončit válku?).
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První předpokladius ad bellum můžeme rozčlenit do jednotlivých bodů:


Spravedlivá příčina (obrana vlastního území, potrestání zla, získání něčeho, co
bylo nespravedlivě zlato → v moderním mezinárodním právu už jen obrana, R2P,
a preemptivní sebeobrana (např. 6denní válka 1967 Izrael)).



spravedlivý záměr (záměrem vedení války je skutečně daná spravedlivá příčina,
nikoliv nějaké jiné skryté záměry → problém jestli stačí na R2P efekt nebo je
potřeba ryze humanitární záměr).



vyhlášení legitimní autoritou (panovník, nebo výsledek demokratického procesu
v souladu s ústavou, dnes je to spíše RB OSN)



nejzazší možnost (vyčerpání všech ostatních prostředků řešení)



pravděpodobnost úspěchu



proporcionalita (použité metoda a technika by měla odpovídat cíli a závažnosti
problému, konfliktu či útoku)
Druhý předpoklad ius in bello můžeme rozčlenit do těchto jednotlivých bodů:



Princip imunity civilistů (ne-diskriminace)



Proporcionalita (co se prostředků a účelu týče)



Zákaz odplaty v případě, že jedna strana poruší pravidla války



Dodržování mezinárodních úmluv (jednak právo ženevské a jednak vyvarovat se
použití zakázaných typů zbraní)
Třetí předpoklad ius post bellum můžeme rozčlenit do těchto jednotlivých bodů:



Proporcionalita a publicita



Potvrzení práv (ukončení porušování práv skrze válku má vést k jejich znovupotvrzení)



Diskriminace (rozlišení na viníky a nevinné – civilisty)



Potrestání viníků



Kompenzace (přiměřená reparace)



Rehabilitace
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3. Politické myšlení Johna Rawlse
3.1. „Ranný“ John Rawls: Teorie spravedlnosti
John Rawls se ve své nejznámější a nejcitovanější práci Teorie spravedlnosti59
pokusil vybudovat takový liberální teoretický systém spravedlnosti jako férovosti
(justice as fairness). Spravedlnost jako férovost by mělo dle samotného Rawlse
odpovídat tradicím a idejím demokratické kultury a společnosti. Férovost u Rawlse
znamená, že se o spravedlnosti shodneme v takové situaci, ve které jsme si rovni a jedná
se o spravedlivou pro všechny aktéry a zúčastněné strany. Rawls chtěl svojí prací
odpovědět na utilitarismus, který byl tehdy převládající teorií morální filosofie. Cílem
utilitarismu je maximalizace užitku v pospolitosti. Rawls vytýkal utilitarismu, že není
schopný rozlišovat mezi jednotlivci a jejich specifickými tužbami a že utilitarismus
vede k tomu, že práva jednotlivců nebo skupin mohou být obětovány ve jménu celku,
a to je dle Rawlse špatné.60 Utilitarismus nerespektuje integritu jednotlivce, protože
kvůli maximalizační nebo průměrnému užitku chápe politické a morální principy jako
výsledek racionální volby jednotlivce. Utilitarismus tedy potenciálně vede k výrazným
zásahům do práv individuality a to kvůli společnosti a maximalizaci užitku v ní.
Rawls se v Teorii spravedlnosti snažil pokusit vytvořit takovou teorii, která by
nebyla aplikovatelná na všechno, co se ve společnosti děje, ale pouze na základní
strukturu společnosti (basic structure of society).61 Do základní struktury řadí hlavní
společenské instituce a ty vazby, jež jsou spolu spojeny v jednu společnost. Základní
struktura je dle Rawlse způsob, jakým se významné společenské instituce podílejí
na rozdělení základních práv a povinností a které potom určují rozdělení prospěchu
plynoucí ze společenské kooperace.62 Mezi významnými institucemi jsou ekonomické
a společenské mechanismy. Dále tam patří například ochrana svobody myšlení
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a svědomí, soukromé trhy a soukromé vlastnictví nebo například monogamní rodina.
Zásadní dopad základní struktury je tedy na jednání, tužby, přání a možnosti
a schopnosti jednotlivců. Rawls kvůli tomu tvrdí, že spravedlnost je první ctností
institucí. V Rawlsově teorii spravedlnosti probíhají interakce v institucionálním
kontextu základní struktury společnosti, která upravuje celkovou distribuci, a proto
musíme jeho teorii chápat jako holistickou (kolektivní).
Společnost můžeme označit za spravedlivou tehdy, pokud se jedná o férový systém
společenské kooperace občanů, kteří jsou si rovni a jsou svobodní. Společnost musí
fungovat jako systém férové spolupráce. Další důležitou roli v Rawlsově filosofii hrají
pojmy rozumný a racionální. Pojmy hrají důležitou představu o rovných a svobodných
občanech, kteří jsou zároveň morální osoby. Občané jsou nadáni takovou morální
povahou, která je vyjádřena dvěma morálními mohutnostmi. První mohutnost je smysl
pro princip práva a spravedlnosti (princip férové spolupráce) a druhá mohutnost je
smysl pro koncepci vlastního dobra (schopnost vytvořit pro sebe a následovat vlastní
vizi dobrého života a přijmout zodpovědnost za své konání). První mohutnost vychází
z toho, co je rozumné a druhá mohutnost z toho, co je racionální. Jednotlivci prosazují
své představy o dobrém životě na racionality, ale zároveň jednají podle společných
a rozumných principů společenské kooperace. Spravedlnost bude vycházet z takové
situace, která je charakterizována mocenskou symetrií a nestranností aktérů ve férové
situaci. Přítomnost těchto principů lze definovat na základě hypotetické společenské
smlouvy. Rawlsovým příspěvkem do teorie společenské smlouvy je tzv. původní
situace. Původní situace je moderní podoba přirozeného stavu. V původní situaci je
jednotlivec postaven za tzv. závoj nevědomí (veil of ignorance).63 Jednotlivec neví, jaké
má pohlaví, sociální status, zájem, nadání nebo dokonce inteligenci. Závoj nevědomí
nám vymodeluje principy spravedlnosti za spravedlivých a tedy férových podmínek
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a mělo by zabránit zvýhodnění jakékoli skupiny nebo jednotlivce. Jestliže jednotlivec
neví, jak bude jeho pozice v reálném světě, tak se musí rozhodnout pro takové
uspořádání, které bude spravedlivé a nebude zvýhodňovat, protože nevíme, jestli
budeme sami znevýhodněni a proto si to nikdy nevybereme. Vybereme si to kvůli
racionálnímu kalkulu a také kvůli vlastní sebeúctě, která se integruje součástí
individuálního a sociálního dobra. Původní situace a přirozený stav není důležitý kvůli
antropologickému vztahu mezi lidmi, ale kvůli filosofické rovnosti mezi lidskými
bytostmi.Původní stav má na základě rozumnosti a racionality zúčastněných rozlišené
dvě součásti. Následování vlastní koncepce dobra vychází z racionality a díky
rozumnosti přijímáme morální sankce vůči svému vlastnímu jednání.64 Původní situace
Johna Rawlse není postavena na tržně-liberálním homo oeconomis nebo na teorii
racionální volby. Racionalita jednotlivce je pouze částí původní situace. 65Dle Rawlse je
samotná čistá racionalita aktérů fiktivní jako pojem a rozlišuje ho od původního stavu,
který je plně autonomní, takže je pouze konceptuální. Racionalita zajistí jedinci
nezainteresovanost na zájmech jiných a rozumnost zajistí podvolení se etickým
požadavkům pospolitosti.66
Smluvní strany se dokážou rozhodnout o principech spravedlnosti díky tomu, že
podle Rawlse existují esenciální statky, které jsou součástí všech koncepcí dobrého
života a který je důležitý i pro vývoj morální mohutnosti lidské bytosti. Primární dobra
motivují jednotlivé strany, a proto se pro ně jednotlivé strany dohodnou a přijmou jí. Je
však důležité zmínit, že do primárních dober se nepočítá jenom ekonomické záležitosti,
ale jedná se o mnohem širší rozsah. Patří mezi ně základní občanské svobody, svoboda
pohybu, zaměstnání, bohatství, přístup k úřadům a sebeúcty ve společnosti. K dobře
uspořádané společnosti dále patří sebeúcta. Sebeúcta nám pomůže vidět ostatní bytosti
jako rovnocenné a svobodné občany. Každý tím musí disponovat, protože by poté
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nemohl být součástí dobře uspořádané společnosti. Někdy bývá právě Rawls kritizován
zato, že když je smlouva pouze hypotetická, tak není nikdo k ničemu zavázán a nemusí
to respektovat, protože se nejedná o žádnou smlouvu, která nemá žádnou sílu. Tato
kritika, kterou silně zdůrazňoval významný rovnostářský liberál Ronald Dworkin,
donutila Rawlse specifikovat původní stav a hypotetickou smlouvu. Rawls později
zdůraznil, že hypotetická smlouva nás nemá k ničemu zavázat, ale zavazuje nás
z fundamentálních myšlenek svobodného, demokratického systému. Společenská
smlouva by nám neměla nalézt nové závazky, ale naopak nalézt principy spravedlnosti,
které už jsou k dispozici. Hypotetická společenská smlouva uvádí naše intuitivní soudy
a jednotlivé principy správné společnosti, které plynou do reflexivní rovnováhy.
Původní situace nám modeluje lidské soudy „zde a nyní“ při zkoumání férových
podmínek a legitimně omezí naše jednání při kooperaci s rovnými a svobodnými
lidskými bytostmi. Dále se původní situace kritizuje kvůli tomu, že se jedná
o rozhodnutí jednotlivce a nejedná se o smluvní situaci mezi jednotlivci, protože se
všichni rozhodují pomocí identických premis. Rawls by namítal, že lidské bytosti mají
pouze jednu společnou charakteristiku a že ostatní stejně neznají a nemůžou vědět, že
nejsou férové.
Rawls dospěl k závěru, že by si lidé v původní situaci vybrali tyto dva následující
principy spravedlnosti.67
1) Každá osoba má právo na plně adekvátní rozvrh rovných základních svobod,
který je slučitelný s obdobným rozvrhem svobod pro všechny.
2) Společenské a ekonomické nerovnosti musejí splňovat dvě podmínky. Za prvé
musí být spojeny s úřady a pozicemi přístupnými všem za podmínek férové
rovnosti příležitostí; a za druhé musí sloužit k co největšímu prospěchu nejméně
zvýhodněným členům společnosti (tzv. princip diference).
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První princip má přednost před druhým principem a v rámci druhého principu je
férová rovnost příležitostí před principem diference.
V Rawlsově díle se výrazně zdůrazňuje nespravedlnost, která vychází z reálného
přirozeného světa nerovností (zdůrazňuje talent nebo handicapy) a nerovností, které
vycházejí ze společnosti a které ovlivňují distribuci ekonomických statků (sociální
status a rozdílný příjem). Nerovnostem by měl zabránit princip diference a rovné
příležitosti, které vycházejí z původního stavu. Pokud pokládáme za důležitý pouze
první princip, tak Rawls označuje za přirozenou svobodu (natural liberty). Pro původní
distribuci je potřeba rovná svoboda pro všechny lidské bytosti a je nutný prostor pro
uplatnění specifického talentu každého člověka. Pokud vychází rovné příležitosti
z morální nahodilosti, tak bohužel prohlubují sociální a ekonomické nerovnosti a nejsou
dle Rawlse morálně přijatelné.68 Každá společnost je nespravedlivá, pokud se nesnaží
majetkové a jiné nerovnosti snižovat, kteří byli méně šťastný. Rawls zdůrazňuje, že je
distribuce statků a talentů společný, protože by distribuce tohoto společného statku měla
sloužit celé společnosti a především jejich znevýhodněným bytostem. 69 Tyto myšlenky
Johna Rawlse se dostaly do tvrdé kritiky libertariánů a tržních fundamentalistů
(nejznámější je Robert Nozick).

3.2. „Pozdní“ John Rawls: Politický liberalismus
John Rawls je postupně vyvíjel v rámci svého politického myšlení, které bylo
ovlivněno kritikou jeho prací a to především ze strany komunitaristických autorů
(například Michael Sandel). Tento trend se dostal do konjuktury v roce 1993, kdy vyšla
jeho druhá významná práce Political Liberalism (Politický liberalismus), která má
zásadní význam pro Rawlsovu mezinárodní politickou teorii. K revizi jeho původní
filosofické teorie vedlo přesvědčení, že Teorie spravedlnosti není schopná zodpovědět,
proč by měli být liberální společnosti, které se řídí spravedlnosti jako férovosti
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z dlouhodobého hlediska stabilní. Ptal se na to, jak si můžou svobodní občané zdůvodnit
principy spravedlnosti a aby je mohli přijmout natolik za své. Jedině tehdy pokud je
přijmou za své, tak může být teorie spravedlnosti jako férovosti dlouhodobě udržitelná.
Podle Rawlse je politický liberalismus postavený na předpokladu, že individuální dobro
je totéž co spravedlnost (jedná se o kongurenční argument). Kongurence je takový stav
jednotlivce, který je shodný s jeho představou vlastního bytí. V praxi to znamená, že se
občané nepodřídí pravidlům kvůli nátlaku nebo aktuálnímu rozložení moci v dané
společenské struktuře. Daný status chápe jednotlivec jako součást své morální
přirozenosti, která stojí a padá na svobodě a rovnosti. Občané by si měli vybudovat
smysl pro spravedlnost (sense of justice) a daná společnost by se měla stát dlouhodobě
spravedlivou a stabilní, protože občané přijmou spravedlnost za součást svého
individuálního já. Rawls se tímto hlásí ke Kantovi a v Teorii spravedlnosti přímo mluví
o kantovské interpretaci teorie spravedlnosti. Občan má k dispozici dvě morální
mohutnosti. První je schopnost uvažovat o spravedlnosti a druhá mohutnost je
schopnost své životní cíle pomocí racionality. Spojením obou mohutností se člověk
stane morálně autonomní a tím pádem svobodnou. Rawls zdůrazňuje, že jeho původní
stav je specifický druh Kantova kategorického imperativu, protože základem je morální
autonomie člověka (vyjádření podstaty svobody a rovnosti). Jedná se o fundamentální
aspekt morální osobnosti každého člověka.
Postupem času však Rawls dospěl k přehodnocení fundamentálního aspektu
morálnosti každé osobnosti. V Politickém liberalismu už Rawls tvrdí, že daný
fundamentální aspekt není možný v pluralitní demokratické společnosti. Pluralismus by
zajistil, že by se Kantův ideál nemohl prosadit a to kvůli odlišným etickým doktrínám,
které se v pluralitní společnosti vyskytují. Pokud by daná moc vynutila nějakou morální
doktrínu na skupině, která se s ní neztotožňuje, tak by to znamenalo porušení jejich
specifické morální autonomie a daná moc by ztratila legitimitu, i kdyby se jednalo
o Kantovskou doktrínu, protože by porušila jednu z hlavních dober Teorie
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spravedlnosti.70 Dle Rawlse se v západní tradici vyskytuje tzv. rozumný pluralismus
(reasonable pluralism), který vznikl na počátku reformace v 16. století. Odmítnutím
pluralismu bychom podporovali pnutí uvnitř společnosti a vedlo by to k vzájemným
konfliktům. Liberální hnutí stojí na akceptování těchto proti sobě navzájem stojících
teorií. Základní struktura společnosti se nemůže odvíjet na základě jedné morální
doktríny, ať jakékoliv. Mezi nás Rawls počítá svojí Teorii spravedlnosti jako férovosti.
Pluralita je pro existence liberalismu tak zásadní, že pokud by pluralismus zmizel, tak
by to způsobilo zánik liberalismu jako takového. Pokud by pluralismus neexistoval,
znamenalo by to, že se jedna z morálních doktrín dostala k moci a zneužila moc pro
prosazení své doktríny. Je to možné díky tzv. faktu útlaku (fact of oppression), který se
aplikoval v době středověké Evropy, kdy Evropou procházel strach jménem inkvizice.71
V politickém liberalismu se Rawls začal zabývat otázkou legitimity jakékoliv moci
v rámci plurality demokratických společností. Moc se stane legitimní jedině tehdy,
pokud přijme monopol násilí státu z rozumných důvodů a ne z daného rozložení moci
ve státě.72Pluralita svobodné společnosti nám zaručuje to, že nebude existovat dokonalý
konsensus na otázkách spravedlnosti a to kvůli existenci navzájem konkurujících
morálních ideologií. Jak tedy docílit konsensu uvnitř společnosti, když spravedlnost
nemůže vycházet z dané morální, náboženské nebo ekonomické doktríny.73John Rawls
přišel s koncepcí politické a nikoliv metafyzické koncepce spravedlnosti. Tato politická
koncepce by měla vycházet z demokratické kultury, která vybuduje překrývající
konsensus (overlapping consensus) pro fungování společenských institucí. Pravidla
institucí by měla být pro všechny občany rozumná a to díky veřejnému rozumu74
(public reason). Každé společnosti hrozí mocenský útlak dané doktríny. Tuto
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neschopnost na konsensu nazývá tzv. břemeny usuzování (burdens of judgment)
a v Politickém liberalismu popisuje šest možností břemen usuzování.75
1) V rámci určitého sporu existují komplexní a často protichůdné empirické
a vědecké poznatky, hypotézy a teorie, které není snadné objektivně posoudit
2) Přestože se obě strany v diskusi shodují na tom, jaká jsou „fakta“, tak jim dávají
odlišnou váhu
3) Všechny myšlenkové koncepty jsou v jistém smyslu vágní a podléhají definičním
neurčitostem
4) Do určité míry jsou naše názory ovlivňovány naší celkovou životní zkušenost,
která se nutně musí lišit napříč společností
5) Zastávání jedné normativní pozice může vést k několika (někdy protichůdným)
závěrům, jejichž celkovou váhu je těžké zhodnotit z pozice druhé strany
6) Každá společnost má svůj omezený „sociální prostor“ a musí nutně provést
určitou selekci z celkové palety morálních, náboženských a filosofických
systému a ideologií.
Každá rozumná osobnost musí uznat tyto břemena usuzování a to kvůli své vlastní
rozumnosti, která vychází ze zkušenosti „politična“, které stojí na sporech.76 Člověk je
u Rawlse nejenom racionální, ale zároveň rozumnou bytostí a proto se snaží vytvořit
takový systém spravedlnosti, který stojí na férové spolupráci. Rozumnost člověka je
snaha daného člověka vyvarovat se egoismu, protože nestojí pouze na racionalitě, ale
též altruismu. Osoba nebo osoby si stanoví svůj zájem a na základě rozumnosti Rawls
předpokládá, že se tyto osoby budou snažit tyto zájmy ospravedlnit a ne prosadit silou
ve společnosti.77

Samotná racionalita je nedostačující a to proto, že člověku bere

morální cit (férová spolupráce v rámci společnosti). Tyto komplementární ideje
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(racionalita a rozumnost) plní důležitou roli, protože zastupují dvě morální mohutnosti.
Smysl pro spravedlnost vychází z rozumnosti a racionalita nám pomáhá zajistit své
vlastní pojetí dobra.78
Stabilní a spravedlivá společnost je i přes rozumný pluralismus možný a to díky
schopnosti odlišit všeobsažné (comprehensive) a politické doktríny.79 Politickou
koncepci spravedlivé společnosti jsou dle Rawlse charakterizována třemi podmínkami:
1. Je aplikována na základní strukturu společnosti
2. Politická koncepce nestojí na všeobsažné doktríně
3. vyjadřuje tradici idejí, které jsou součástí demokratické kultury
Mezi fundamentální ideje80demokratické kultury patří:


společnost jako férový systém spolupráce



idea občanů jako navzájem rovných a svobodných



idea dobře uspořádané společnosti, která dobře reguluje koncepci
spravedlnosti

Demokratická politická kultura se skládá z institucí konstitučního zřízení, veřejné
interpretace ústavních zvyklostí nebo historické paměti občanů daného státu. Toto je
politická koncepce, ale mimo toto politické pozadí jsou také takové normy, které
regulují občanskou společnost.81 Politická koncepce spravedlnosti by měla být
prospěšná pro všechny vrstvy obyvatelstva a ne pro „vyvolené“ kasty. Spolupráce
občanů je dána obecně veřejnými pravidly, se kterými bude souhlasit každá racionální
a rozumná osoba a to díky reciprocitě (podílení se na nějakém společném cíli, který
díky stejným podmínkám dá každé lidské bytosti, která se na tom podílí podobný
užitek).
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Všechny všeobsažné doktríny si z dobrého důvodu vyberou politický liberalismus.
Politický liberalismus pomůže každé všeobsažné doktríně stát se součástí společenského
konsensu. Každý liberální stát by měl mít dva druhy konsensů. První je ústavní a druhý
je překrývající. Na rozložení moci může být postaven ústavní konsensus. Jedná se
o nejistou interpretaci základních práv a svobody státu, která se stane časem součástí
demokratické kultury společnosti. Když se tyto interpretace stanou součástí
demokratické kultury, tak se z nich stane překrývající se konsensus.82 Je zajímavé, že
sám Rawls počítá svojí teorii spravedlnosti jako férovosti jako pouhou jednu koncepci
spravedlnosti, která může vytvořit konsensus.
Debatu v rámci demokratické společnosti můžeme vést pomocí tzv. veřejného
rozumu. Každý občan by se měl na základě racionality a rozumnosti snažit chovat
občansky a podporovat ty dané politické názory, které jsou pro všechny občany
racionální a ospravedlnitelné. V debatách bychom neměli využívat takové argumenty,
které vycházejí ze všeobsažných doktrín, ale z politické koncepce spravedlnosti.83
Obrazem veřejného rozumu by měl být v reálném světě ústavní nebo nejvyšší soud,
protože nejedná na základě pouhé vůle většiny, která je v rozporu s rozumným
pluralismem.84 Debaty veřejného rozumu se mohou týkat bezpečnosti a zdraví obyvatel,
ekonomická a sociální politika, jejímž cílem je sebeúcta a rovnost a svobody obyvatel
dané země.85Veřejný rozum bychom měli nalézt pouze na veřejných politických
institucích a ne v institucích občanské společnosti.86 Vodítky veřejného rozumu by měly
být procedurální a substantivní normy.
Jedinou výjimkou, kdy je možné do politického liberalismu všeobsažnou doktrínou,
je tehdy, pokud daný aktér (například Martin Luther King jr.) argumentuje sice
všeobsažnou doktrínou, ale zároveň podporuje hodnoty spravedlnosti vyznávající
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veřejný rozum. Martin Luther obhajoval občanská práva za pomoci protestantského
křesťanství. Martin Luther musel splnit dvě podmínky, aby byla jeho argumentace
přijatelná, musí jeho argumenty být v mezích veřejného rozumu a musí být samotným
veřejným rozumem podpořeny.87Křesťanství (všeobsažná) doktrína mohla být přijatelná
a to díky hodnotám, které jsou součástí veřejného rozumu. Samozřejmě nastává
problém, jestli veřejný rozum neomezuje svobodu vyznání a svědomí a pokud ano, tak
porušuje morální autonomii a je tím pádem nespravedlivá. Rawls by pravděpodobně
argumentoval, že se nemusíme příliš obávat, protože veřejný rozum stanovuje pouze
morální omezení a ne limity moci, které by se daly vynutit silou a pomocí legálních
sankcí.

4. Teorie mezinárodní spravedlnosti: Právo národů a její analýza
4.1. Mezinárodní spravedlnost
4.1.1. Národ jako aktér mezinárodních vztahů
Je důležité si uvědomit, že hlavním aktérem mezinárodních vztahů v Právu národů je
národ. Rawls tvrdil, že úroveň mezinárodní je odlišná od vnitrostátní, kde jsou hlavními
aktéry jednotlivci.88 Novověká politická filosofie a především novověcí teoretici
přirozeného práva považovali za morálního aktéra mezinárodních vztahů stát, který
pokládali za korporátní osobu s právy a povinnostmi. Příčinou změněného pohledu
na stát jako na morální osobu byl vznik vestfálského systému mezinárodních vztahů.
Stát měl významnou vnější a vnitřní suverenitu a morální autoritu. Rawls v mnohém
pokračuje v této tradici, ale na rozdíl od novověkých autorů pokládá za hlavního aktéra
mezinárodních vztahů národ a ne stát jako jeho předchůdci. Snahou Rawlse bylo omezit
stát ve své vnější a vnitřní suverenitě. Národ nemůže kvůli vnější suverenitě vést
agresivní válku pro prosazení svých národních zájmů a ve vnitřní suverenitě nemůže
porušovat lidská práva. Druhý Rawlsový nesouhlas se týká přirozeného práva, které dle
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něho nemůže být zdrojem principů mezinárodní spravedlnosti. Rawls to nemůže
přijmout, protože jí pokládá za univerzální ideologii a na základě všeobecné doktríny
nelze seskládat koncensus národů a států.
Rawls zdůrazňuje, že aktéři mezinárodní vztahů stojí na dvou předpokladech. První
předpoklad je, že existují specifické národy, které jsou morálními osobami a disponují
právy a povinnostmi, a druhý bod se týká samotné existence a soběstačnosti národa.
Národ existuje díky tomu, že ho jeho vlastní členové pokládají za morálně správný
a v rámci své komunity (národa) spolu sdílí společnou sympatii (identita, že jsme
součástí stejné pospolitosti). Rawls nezapomíná připomenout, že to samozřejmě není tak
jednoduché, protože v rámci různých států se vyskytují různé národy a navrhuje řešení
takové, aby se vytvořily multikulturní státy s ústavou.89 Na základě Práva národů
nejsem schopný určit, k jaké teorii nacionalismů se Rawls přiklání, ale v jeho
konceptech kombinuje etnické a občansko-politické přístupy k chápání národa.
V chápání

státu

a

národa

se

Rawls

odlišuje

od

realismu,

který

chápe

za morální aktéry právě stát, ovšem Rawls chápe za morálního aktéra právě národ.
Podle Rawlse není morální osobou pouze jednotlivec. Pojem osobu chápal jako
subjektivního aktéra práva. Osobou může být jednotlivec, ale též národ, církev,
korporace nebo sportovní tým. Rozdíl mezi národem a jednotlivcem je ten, že
jednotlivec potřebuje pro svoji existenci společnost, ale národ ji nepotřebuje. Národ
nestojí a nepadá na kontaktech a případnou spoluprací s jinými národy. Ať už se jedná
o mezinárodní organizace nebo mezinárodní obchod, je pro národ druhořadý. Proč?
Rawls tvrdí, že mezinárodní spolupráce je možná jenom díky národní úrovni, na které
dochází ke „skutečné“ politice. Každý národ řídí svojí zemi a „své“ normy, které na tom
území platí a nejsou na kvalitativně stejné úrovni jako normy globální. V tom, v čem se
národ podobá jednotlivci, je ve schopnosti jednat, která je jim dána kvůli své morální
povaze
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a která jim umožňuje konat politiku na domácí a mezinárodní úrovni. Národ je stejnou
korporátní osobou jako je občan morální a korporátní osobou ve své národní
společnosti. Skupina se národem může stát pouze tehdy, má-li společný cíl a schopnost
prosadit tyto cíle s instrumentálními prostředky dle jasných morálních a procedurálních
měřítek.90 Reprezentantem národa je jeho vláda a vláda může být jeho reprezentantem
jedině tehdy, pokud neprosazuje konkrétní představu spravedlnosti. Paternalistická
vláda je pro Rawlse nepřijatelná, i kdyby byla liberální a neporušila by lidská práva, a to
kvůli pasivitě jejich občanů na utváření spravedlnosti. Národ je povinen dodržovat
zákony a nést zodpovědnost za jejich porušení a pracovat v zájmu národa.91 V rámci
práva národů mají národy své legitimní národní zájmy, i když se nejedná o národní
zájem z pohledu realistické tradice.92Národní zájem je zajištění a starost o své vlastní
území, ale též o sebeúctu (proper self-respect). Sebeúctu a zájem každého národa
o uznání od ostatních národů je jeho základní zájem a Rawls to popisuje pojmem amour
propre, kterým se inspiroval u J. J. Rousseau, který je výsledkem sociálních potřeb.
Právě kvůli amour propre se Rawls domnívá, že národ nekoná dle bezpečnostního
dilematu, ale dokáže také uznat jiné národy a spolupracovat s nimi ve férových
podmínkách. Stejně jako jednotlivci v Teorii spravedlnosti, tak národy akceptují
reciprocitu.93 Národ je též jako individualita taková morální osoba, která je schopná
uznat ostatní a tedy uznat i jejich morální autonomii. Je zajímavé, že Rawls dává
morální autonomii nejenom liberálně-demokratickým národům, ale též jako on nazývá
slušné hierarchické národy.
Historické dědictví a sociální vazby jednotlivců jsou k sobě samému v rámci národa
jedinou důležitou součástí mezinárodní spravedlnosti, ale též schopností národa spojit
své občany do takového společenského uspořádání, kde se vymáhá monopol
legitimního násilí. Donucovací moc není pro Rawlse a ostatní sociální liberály
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za dostatečný princip legitimního státu. Dle Rawlse je také nutná taková státní autorita,
která vytváří takový pocit uznání u svých občanů, že se jeho občané morálně podvolí
při akceptování zákonů. Politická autorita (vláda) musí být nutnou podmínkou
spravedlivé společnosti. Legitimní vláda je pak důležitá pro uznání národa. Národ
poskytne jednotlivci možnost interakce s ostatními jednotlivci skrze jejich vlastní národ.
Rawls samozřejmě tvrdí, že jeho teorie společenské smlouvy je dostatečně
propracována natolik, abychom dokázali existenci legitimní moci na vnitrostátní
a mezinárodní úrovni. Národ je však stále hlavním aktérem mezinárodních vztahů
nikoliv jednotlivec, protože mu chybí globální morální základ spravedlnosti
pro hypotetickou smlouvu v globálním původním stavu. Vztah ke „svým“ občanům je
velmi speciální a to díky specifické donucovací moci státu. Domácí vynucovací moc je
pro Rawlse jeden z důvodů morální legitimity hranice státu a národa. Hranice Rawls
uznává jako morálně důležité, avšak to neznamená, že bychom snad měli zakonzervovat
daný stav politické světové mapy.
Rawlsovu mezinárodní teorii však stále nemůžeme pokládat za obhajobu
vestfálského systému mezinárodních vztahů a to kvůli tomu, že národy nemají absolutní
suverenitu, kterou ve Vestfálském systému disponují státy. Domácí společnost je pak
dále holistická (kolektivní) a spravedlnost se pak uplatňuje na Rawlsovu základní
strukturu společnosti. Rawls opět zdůrazňuje reciprocitu a spolupráci za férových
podmínek mezi národy.94
Nejdůležitější rozdíl mezi Rawlsem a realismem je jeho odmítnutí morálního
omezení jednání národa a odmítnutí realistického pojetí stability mezinárodního
systému, které stojí na mocenské rovnováze sil. Realismus popisuje stát jako
racionálního aktéra, který se snaží maximalizovat svojí moc politickou (bezpečnostní)
a hospodářskou v anarchickém prostoru. Státy se však dle Rawlse nemohou stát součástí
OSN a to kvůli omezení svých politik v zahraniční politice. Omezení státu v realismu je
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pouze moc ostatních států. Dle Rawlse je nepřijatelné, aby se stát staral pouze o moc
a jeho zájem, který je určen prosazením své suverenity na ně nebo rozšířením území
svého impéria. Rozdíl mezi národy a státy je pak dle Rawlse markantní.95 Realismus je
dle Rawlse taková teorie mezinárodních vztahů, která pohlíží na aktéry jako
na racionální a ne rozumné hráče, a proto nemají státy žádné morální omezení své
zahraniční politiky, která je expanzivní.
Rawlsovo Právo národů je dle některých autorů omezená forma realismu, ale Rawls
ve své práci reflektuje změnu mezinárodních vztahů po roce 1945 a národy v jeho
koncepci nemají stejnou suverenitu jako státy v realistické tradici. První zásadní bod je,
že národy nemohou vést válku pro dosažení svého národního zájmu. Druhý bod se týká
toho, že národ má povinnost pomáhat ostatním společnostem takovým způsobem, aby
se stal uspořádaným, a třetí bod se týká omezené suverenity každého národa, protože
musí dodržovat minimální lidská práva. Pravomoci státu nevychází z jejich suverenity
a především právo státu na válku nevychází z jeho suverenity.96Některé části Rawlsovi
teorie jsou určitě inspirováni realismem, ale stále ho musíme chápat za liberálního
autora a to kvůli jeho chápání suverenity státu a národu.
V právu národů se celkem rozlišuje mezi pěti typy národů. Dva typy národů patří
mezi tzv. dobře uspořádané společnosti (well-ordered). První národ je liberálnědemokratický a druhý je slušně neliberální národ (slušný konzultační hierarchie). Zbylé
tři národy se mezi dobře uspořádané společnosti už nepočítají. Jsou to národy mimo
zákon (outlaw states), které jsou agresivní a nedodržují lidská práva. Čtvrtým národem
jsou tzv. zatížené společnosti (burdened societes), které nejsou schopny zajistit
spravedlnost a to kvůli vnitřním příčinám. Posledním pátým národem je tzv.
benevolentní absolutismus, kterýmu chybí koncepce spravedlnosti, ale přesto dodržuje
lidská práva.97 Mezi nedobře uspořádané národy je počítají kvůli popírání participace
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občanů na politickém rozhodování státu. Mír nejvíc ohrožují národy a státy, které jsou
mimo zákon kvůli nerespektování politického pluralismu.
Liberálně-demokratické národy mají tři hlavní charakteristiky. První charakteristika
je institucionální aspekt a to v podobě rozumné a spravedlivé demokratické vlády
s ústavou. Druhý bod se týká kultury, a to že občany národa pojí společná sympatie
k sobě samému a třetí bod se týká morální koncepce spravedlnosti a práva, které mají
národy ze své morální povahy sebe samého.98První bod rozvíjí konstituční demokracii
a zdůrazňuje povinnost odpovědnosti vlády svým občanům, protože občané jsou ti, kteří
jsou právě morálně autonomní.

99

Slušná vláda by neměla prosazovat zájmy velkých

nadnárodních korporací nebo skupin, které nepodléhají veřejné kontrole. Třetí bod
liberální zřízení zdůrazňuje morální povahu národa, který nevychází z racionálního
kalkulu, ale zároveň zdůrazňuje rozumnost ve férových podmínkách kooperace s jinými
národy. Dle Rawlse a mnoho dalších liberálů, ať už klasických nebo moderních
zdůrazňují, že jsou většinou tyto národy a státy mírumilovné.100 První důvod proč jsou
liberální režimy méně přístupné k válce, je to, že liberální národy jsou často komerčně
zaměřené. Druhý důvod je nezávislost ekonomického statutu jiných národů a třetí důvod
je, že liberálové jsou ochotni akceptovat takové režimy, které jsou slušné, i když
bohužel neliberální.101 V Rawlsově díle můžeme nalézt, že důležitým předpokladem
mezinárodní stability je teorie demokratického míru102 a ne pouze mocenská rovnováha
sil. Rawls velmi pro mě zajímavě zdůrazňuje, že na základě teorie demokratického míru
jednají jenom skutečné liberálně-demokratické společnosti a ne silné demokratické
země. Pokud demokratické země závažně porušují práva národů svojí agresivní
zahraniční politikou nebo například podporou takových režimů, které výrazně porušují
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lidská práva, tak se sami stávají státy mimo zákon a nepatří mezi dobře uspořádané
společnosti.103
John

Rawls

řadil

mezi

dobře

uspořádané

společnosti

kromě

liberálně-

demokratických společností, také tzv. slušné konzultační hierarchie, které nejsou
demokratické, ale stále jim patří respekt. Rawls popisuje, že slušnost je z hlediska etiky
méně důležitá a morálně slabší, než je rozumnost.104 Slušná hierarchie nemá
spravedlnost na základě liberální spravedlnosti, ale stále je jejich spravedlnost stojící
na kolektivním dobru. Občané si nejsou rovni v liberálním smyslu, ale občané jsou
ve společnosti zastoupeni na základě stavů v korporativistických organizacích.105 John
Rawls nám předkládá dva předpoklady pro určení slušných neliberálních národů.
Takový národ je za prvé neagresivní v zahraničí a svůj vliv v zahraničí musí prosadit
mírově pomocí diplomatických nástrojů. Druhý předpoklad je trochu složitější a Rawls
ho rozděluje na několik pod-bodů. První pod-bod se týká toho, že i přes ne-liberální
režimmají stále zajištěná lidská práva a díky nim existují spolupráce v rámci
společnosti. Druhý pod-bod zdůrazňuje právní systém státu, který vychází z nějaké
všeobecné morální doktríny. Třetí pod-bod poukazuje na morální přesvědčení
vykonavatelů státní moci (soudci a úředníci), kteří by měli vycházet z jejich koncepce
spravedlnosti.106 Občané neliberální společností jsou součástí politického systému, ale
problémem je, že se na občany pohlíží jako na občany různých kategorií.107 Slušné
konzultační národy by měly nabývat různým podobám a existenci těchto režimů
se snaží Rawls podpořit na příkladu Kazanistánu. Kazanistán je fiktivní muslimský stát.
Islám je zde hlavní náboženství a některé pozice v úřadech jsou vázané na náboženství.
Kazanistán neprošel odlukou církve a státu, ale ostatním náboženstvím nehrozí, že by
byla porušena jejich lidská práva. Kazanistán není agresivní a nesnaží se vést svatou
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válku ve jménu islámu. Mezi reálné státy, které by se mohly přirovnat ke Kazanistánu,
by mohl být například Omán, Egypt, Thajsko, Singapur nebo Malajsie.

4.1.2. Principy mezinárodní spravedlnosti
Mezinárodní spravedlnost se začne vytvářet tehdy, když seliberálně-demokratické
režimy shodnou na pravidlech spravedlnosti a to ve druhé původní situaci, která určí
férovou spolupráci mezi národy. Národy jsou též za závojem nevědomí a díky tomu si
určí své principy spravedlnosti. První (vnitrostátní) a druhá (mezinárodní) původní
situace je v mnoha ohledech odlišná. Národy jsou nad principy, které známe z dějin
diplomacie a nevybírající si principy spravedlnosti, které jsou na vnitrostátní
úrovni.108To co si každý národ nikdy nevybere je národní zájem, který bude definován
na základě užitku, protože bude riskovat, že by se mohl stát trpícím a slabším
národem.109Tolerance a úcta je základem práva národů, ale určitá nerovnost může
existovat při přístupu k mezinárodním organizacím.110 Liberální národy, které jsou
za závojem nevědomí, samozřejmě neznají hospodářský stav „země“ nebo moc
v mezinárodním systému a paradoxně znají to, že jsou součástí liberálního národa.
John Rawls stanovil osm principů spravedlnosti, které by měly spravedlivě
kooperovat vztahy mezi národy. Vazby by měly vytvořit akceschopnou mezinárodní
organizaci, ale ne despotický, slabý imperiální světový stát.111


„Národy jsou svobodné a nezávislé, a ostatní národy mají tuto svobodu
a nezávislost respektovat“



Národy mají dodržovat smlouvy a závazky
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Národy jsou si rovny a podílejí se na dohodách, které jsou pro ně závazné



Národy mají dodržovat povinnost neintervence



Národy mají právo na sebeobranu, nikoli však právo podněcovat válku
z jiných důvodů než kvůli sebeobraně



Národy by měly ctít lidská práva



Národy by při válčení měli dodržovat jistá specifická omezení



Národy mají povinnost pomoci jiným národům, které žijí v nepříznivých
podmínkách, jež jim znemožňují disponovat spravedlivým či slušným
politickým a sociálním zřízením

Rawls dále připomíná, že tento seznam není celý a že se bude dále rozvíjet
a rozšiřovat. Mnohé principy jsou často v rozporu. Lidská práva jsou často s konfliktem
s národním sebeurčením nebo s neintervencí.112 Po stanovení principů je nutné
přistoupit k rozšíření spravedlnosti na slušné neliberální národy. Liberální národy budou
respektovat slušné neliberální národy a to díky reciprocitě. Když respektujeme
„univerzální“ doktríny v liberální společnosti, tak musíme respektovat neliberální
národy, pokud respektují principy mezinárodního prostředí. Mezinárodní spravedlnost
nemůžeme určovat pouze dle liberálně-demokratických principů, protože bychom
nerespektovali vlastní západní politickou a kulturní tradici.
Liberálně-demokratické režimy a slušné hierarchie respektují lidská práva
a spravedlivou státní moc, i když v hierarchiích si nejsou všichni občané úplně
rovní.113Liberální národy mají právo kritizovat hierarchie a stále musí respektovat jejich
autonomii a neměly by intervenovat. Liberální režimy nejsou nutné pro fungování práva
národů, ale naopak je velmi důležitá omezená a odpovědná vláda, která je
ve skutečnosti univerzální. Omezenou a odpovědnou vládu je schopná zajistit i slušně
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hierarchizovaná vláda.114 Snahou liberální koncepce je zajistit, aby byly respektovány
slušné neliberální národy, protože to odpovídá naší politické tradici. V naší tradici totiž
respektujeme různé „univerzální“ doktríny, které se mohou podílet na konsensu.115
Svět je kulturně heterogenní a každý liberál musí být ostražitý v prosazování svých
„univerzálních“ principů. Zároveň se však nemáme bát při prosazování své doktríny
jenom proto, že se nestane součástí mezinárodního konsensu. To že se na něčem
neshodne liberál a budhista, automaticky neznamená velký problém a musíme ho stále
respektovat. Liberální národy by měly navrhnout v rámci třetí původní situace principy
mezinárodní spravedlnosti. Jestli je daný neliberální slušný národ přijme za svůj národní
zájem, ale ne na základě daného mocenského modu vivendi, jsou dané principy
spravedlivé. Zájmy, které mají neliberální slušné národy ve třetí původní situaci, jsou
nezávislost, lidská práva svých občanů a představy o vlastní vizi dobré
společnosti.116Dále se podílejí na mezinárodním obchodu. Tyto národy jsou dle Rawlse
rozumné a zároveň racionální a tedy přijatelné.
Pro spravedlivé mezinárodní uspořádání je potřeba vytvořit mezinárodní instituce,
které by byly schopné řešit různé mezinárodní krize. Podle Rawlse jsou tři důležité
instituce, které jsou nezbytné pro řešení krizí. První je oblast mezinárodního obchodu.
Druhá je kooperativní finanční a bankovní systém a třetí je konfederace národů, která by
měla připomínat OSN. Mezinárodní společenství musí vytvořit spravedlivou regulaci
všude tam, kde to není schopný trh spravedlivě regulovat sám. Pokud by to mezinárodní
společenství akceptovalo, tak by vytvořilo nepřijatelnou nerovnost mezi národy. Pokud
existuje základní míra rovnosti mezi národy, může existovat určitá míra nerovnosti
ve výnosech a vlivu. Základní rovnost však stále musí existovat. Rovnost je zajištěná
pomocí stejného přístupu k informacím, transparentního jednání a nátlak a korupce jsou
pro všechny nepřijatelné. Na závěr je důležité ještě zmínit koncepci globálního
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veřejného rozumu. Veřejný rozum dle Rawlse existuje na úrovni liberální společnosti,
ale i ve společnosti národů existuje globální veřejný rozum, protože společnost národů
je extenzí politického liberalismu. Globální veřejný rozum je určen všem svobodným
a rovným národům. Globální veřejný rozum je omezen státními institucemi
a jednotlivce v rámci národa k ničemu zásadnímu přímo nezavazuje. Zavazuje ho pouze
nepřímo skrz národ.117

4.2. Lidská práva v minimalistické podobě
John Rawls ve své teorii mezinárodní spravedlnosti vychází z minimalistické
koncepce lidských práv.118 Cílem bylo zabezpečit taková základní práva, která by měla
být nezbytná pro jakýkoli společenský systém. Pokud národ a stát porušuje tuto
základní koncepci lidských práv, stanou se neslušnými národy. Johna Rawlse můžeme
označit za instrumentálního zastánce lidských práv. Lidská práva jsou velmi specifickou
univerzální třídou. Lidská práva však stále nejsou přirozenými právy nebo nejsou
součástí jakékoli všeobecné doktríny spravedlnosti. Lidská práva jsou práva politickými
a ne metafyzickými. Lidská práva mají dvojí funkci. První funkce je stanovení limitů
moci dovnitř a navenek jednání státu. Odmítá tak realistickou premisu o následování
národního zájmu státu v mezinárodním systému. Druhá funkce se týká minimálního
standartu správného uspořádání mezinárodních institucí.119 Lidská práva jsou
výsledkem mezinárodní původní situace. Pro Rawlse však nejsou lidská práva totožná
s právy na národní úrovni a globální lidská práva jsou pouze podskupinou národních
práv. I když jsou lidská práva pouze podskupinou národních práv, jsou stále natolik
zásadní a měly by být dány všem národům. Každý národ si dle rozumnosti vždy vybere
respektování lidských práv, protože by se nemohl stát součástí mezinárodního
společenství. Rawlsovo pojetí lidských práv vychází z politické a kulturní tradice

117

RAWLS, John. Právo národů s. 69.
MYŠIČKA, Stanislav. John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti s. 141-166.
119
RAWLS, John. Právo národů s. 121.
63
118

Západní civilizace, která se však všemožně snaží vyvarovat egocentrismu.120
Ne všechny národy na světě pokládají lidská práva za všeho bod vesmíru a John Rawls
tuto premisu integruje do své teorie lidských práv. Přesto však pokládá Rawls lidská
práva za nezbytnou pro jakoukoli kooperaci národů, a jestliže nějaký národ je
pravidelně porušuje, tak se dle Rawlse jedná o systém, který stojí a padá na nelegitimní
vynucování moci.
Lidská práva dle Rawlse zdůrazňují jednu zásadní myšlenku. Každý slušný národ
(liberální i slušně hierarchický) splňuje podmínky, že právo se vymáhá stejně
na každého příslušníka podle dané teorie spravedlnosti v rámci daného společenského
systému. Rovnost ve vymáhání práva zajišťuje koncepce základních lidských práv,
které splňují nejenom liberální režimy, ale též slušné neliberální národy.121Snaha
vyhnout se Západnímu paternalismu vede Rawlse k jeho prosazování minimální
koncepce lidských práv. Druhým důvodem k minimální koncepci je mezinárodní
konsensus všech národů na lidských právech a snahou na základě daného konsensu je
nutné

odstranit

největší

případy

nespravedlnosti.

Rawls

počítá

do minimální koncepce:
(1) Všeobecnou deklaraci lidských práv
(2) Konvenci proti genocidě z roku 1948
(3) Konvenci proti apartheidu z roku 1973
Do minimální koncepce Rawls nepočítá svobodu slova a plné vyznání svobody
a články týkající se ekonomických práv. Z ekonomických práv počítá pouze právo
na majetek a právo na dostatečné množství prostředků k životu. Rawls hovoří
o povinnosti zajistit minimální hospodářský standart každému člověku, protože bez ní
nelze mít morální autonomii.122 Extrémní chudoba ve světě je nepřijatelný stav, který
porušuje lidská práva a je povinností vyspělých národů pomocí výrazně chudým státům
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se soběstačným národem. Povinností silného národa je pomoci slabšímu národu
vybudovat jeho dostatečně silné domácí instituce, které by byly schopné dostatečně
zajistit blahobyt a svobodu členů národů. Lidská práva jsou normami kogentními (ius
cogens), které jsou nezbytné zachovat (je součástí mezinárodní právní tradice), protože
mají přednost před všemi ostatními právy.

Mezinárodní právo existuje pomocí

dlouhodobé praxe politiky národů a také díky povědomí mezi národy, které je nezbytné
pro takovou praxi. Mnoho pravidel se nepočítá mezi kogentní práva. Mezi ně patří:
(1) zákaz uchýlení se k síle
(2) zákaz udržování kolonialismu
(3) zákaz porušování lidských práv (genocidy, otroctví, mučení a jiné
zločiny proti lidskosti)
(4) zákaz ničení životního prostředí
Rawls se snaží vyvarovat etnocentrismu, ale též kulturnímu relativismu. Je stejně
možné dosáhnout dodržení lidských práv a zároveň dodržovat autonomii i neliberálních
národů. Lidská práva jsou pro Rawlse vynutitelné. Daný aktér není vždy povinen konat
při vymahatelnosti práv. Vymáhat by je měly ty vlády nebo mezinárodní organizace,
které samolidská práva neporušují. Lidská práva jsou pouze mantinely vnitřní a vnější
suverenity
a neznamená to, že je okamžitá povinnost intervenovat politicky, ekonomicky nebo
vojensky v zemích, které porušují lidská práva. Snaha bojovat proti špatným národům
má mnoho podob. Jedná se o nezávažné odborné studie, které popisují stav demokracie
a lidských práv nebo v krajním případě ekonomické sankce a vojenská intervence.
Nejenom v Rawlsově práci, ale i jinde je nesmírně složité určit ty dobré a špatné
aktéry mezinárodních vztahů. Naše mezinárodní praxe stojí lidská práva na mezinárodní
spolupráci, ale vymahatelnost stojí na bedrech států. Pouze malá část lidských práv je
vymahatelná mezinárodním společenstvím (například genocida a zločiny proti míru
a lidskosti). Problém se státy je, že je jejich povinností lidská práva bránit a vymáhat,
zároveň však jsou těmi, kteří je sami často porušují. Pro Rawlse je nepřijatelné, aby
lidská práva vymáhalo mezinárodní společenství, tak jak to například nabízí Thomas
Pogge, protože se jedná o nepřijatelný zásah do morální autonomie národa a to kvůli
65

nebezpečí ze Západního paternalismu. Řešením dle Rawlse není primárně mezinárodní
společenství, ale národy a státy a vzájemné vazby skrze jeho minimalistické pojetí
lidských práv.

4.3. Spravedlivá válka
John Rawls se ve své teorii spravedlivé války123 stanovil šest principů rozpoutání
a vedení války. Stanovuje též omezení při vedení války dle tradice ius in bello.
1) Cílem spravedlivé války je spravedlivý a trvalý mír mezi národy, zvláště se
současným nepřítelem. Nejde o to nepřítele zničit nebo jej vyhladit, ale snažit
se jej inkorporovat do společenství dobře uspořádaných národů.
2) Dobře uspořádané národy spolu nevedou válku, činí tak pouze proti „nedobře
uspořádaným státům, jejichž expanzionistické cíle ohrožují bezpečnost
a svobodné instituce dobře uspořádaných zřízení a zapříčiňují vznik války“.124
3) Ve válce je třeba odlišovat různé skupiny v národě nepřítele, a to jeho vůdce,
vojáky a civilní obyvatelstvo. Odpovědnost za válku padá na politické elity
kontrolující státní aparát, nevědomé obyvatelstvo však nenese odpovědnost.
Přípustná je pouze válka proti ne-dobře uspořádané společnosti, stále však nelze
považovat civilisty za strůjce konfliktu a dělat z nich legitimní vojenský cíl.
Jediná výjimka je tehdy, pokud hrozí totální destrukce dobře uspořádané
společnosti.125
4) Lidská práva jsou přiznávána všem lidem a musí být všemi stranami
dodržována jako norma mezinárodního humanitárního práva. Může to přispět
k přijetí lidských práv u původně nepřátelské populace
5) Během konfliktu by měli dobře uspořádané společnosti deklarovat, o jaký
vzájemný vztah usilují. Je to důležité kvůli historické paměti.
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Zmíněné principy hrají roli mantinelů, ve kterých se může praktické uvažování
o věcech války pohybovat. Jedinou výjimkou je případ, kdy nastává stav nejvyššího
ohrožení.
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Rawls tak nazývá takový případ, kdy mohou být z důvodu samotného

přežití společnosti cílem válečných akcí i civilisté. V tak extrémní situaci Rawls
nepovažuje některé zásady spravedlivé války za přijatelné (mučení válečných zajatců)
a nesmí slibovat pouze „okrajový“ zisk.
Rawls zdůrazňuje významnou roli státníka při vedení spravedlivé války. Role
státníka se především objevuje ve čtvrtém a pátém bodě. Principy spravedlivé války
slouží jen jako meze přípustného jednání národa. Správný státník, který vede národ, by
měl být čestný a pravdomluvný a jeho jednání je podmíněno umírněností
a nesobeckostí.127 Vítězný národ nikdy neodepře poraženému národu jejich práva
a pomůže mu vzít svojí autonomii do svých vlastních rukou. Státník se musí ovládat,
protože jinak nelze udržet dlouhodobě mír.128 Rawls zdůrazňuje, že žádný národ není
ze své podstaty špatný a zkažený a že za morální zkažeností stojí hlavně špatné vedení
státu a jeho propaganda, která zmanipulovala občany svého národa.
Demokratická kultura každého politického společenství má velký vliv na zahraniční
politiku daného národa. Demokratická kultura vychází z veřejného rozumu. Z veřejného
rozumu nejednají pouze zákonodárci, ale zároveň i občané daného národa a tím
minimálně ovlivňují zahraniční politiku národa.129 Občané zasahují do veřejné diskuse
a dle Rawlse se tím stane součástí základem míru mezi národy.130

126

WALZER, Michael. Just and unjust wars … s. 251-268.
RAWLS, John. Právo národů s. 148-150.
128
RAWLS, John. Právo národů s. 151-152.
129
RAWLS, John. Právo národů s. 87-89.
130
V tomto případě se možná dopouští John Rawls mírného idealizovaní demokratických
společností. Sami občané demokratického státu se mohou stát součástí špatné zahraniční
politiky a sami se mohou stát příčinou agresivní politiky národa vůči jinému národu. Blíže
například BARŠA, Pavel. Síla a rozum: spor realismu s idealismem v moderním politickém
myšlení. Praha: Filosofia, 2007. 432 s. ISBN 978-80-7007-256-1.
67
127

V rámci své teorie spravedlivé války se John Rawls bohužel moc nevěnuje
problematice boje proti (mezinárodnímu) terorismu. Domnívám se, že by John Rawls
pohlížel na válku s terorismem stejně jako na „klasickou“ válku. Kdyby nějaký stát
podporoval mezinárodní terorismus, tak by daný národ a stát porušil morální autonomii
napadeného státu a národa. Daný národ se smí bránit, ale nesmí ve své reakci porušit
principy spravedlivé války. Napadený národ nesmí ve svém boji porušit lidská práva
a stát se tím pádem neslušným národem. Národ, který zvítězí ve válce, má morální
povinnost se podílet na rekonstrukci daného státu a pomoci národu vrátit se
do společenství dobrých národů. Je nutná poválečná rekonstrukce, která je v rámci
současné teorie diplomacie blízko k tzv. Responsibility to Protect (R2P).

4.4. (Mezinárodní) politická ekonomie a socio-ekonomická spravedlnost
Právo národů se týká kromě jiných také (mezinárodní) politické ekonomie.131
Ve světě existují mnohé kvalitativní a též kvantitativní ekonomické a sociální rozdíly
mezi národy. Tuto asymetrii pokládá John Rawls za nepřijatelnou a nespravedlivou.
Jeden z principů jeho mezinárodní spravedlnosti je povinnost liberálních a slušně
hierarchických národů pomoci (duty of assistance) všem společnostem, které nejsou
schopni zajistit prosperitu pro své občany. Rawls zdůrazňuje snahu zajistit takové
politické a ekonomické instituce, které je dovedou k přijatelnému cíli, ale zároveň zajistí
morální autonomii daného národa.
Současný mezinárodní systém nám nabízí mnoho států a národů, které nejsou
schopné zajistit svým občanům přijatelné podmínky pro život. V Právu národů je John
Rawls popisuje jako tzv. zatížené společnosti. Zatížené společnosti nemají dostatečné
materiální zdroje, technologie a ani dostatečný lidský kapitál a to kvůli tomu, že jsou
tyto národy vystaveny nepříznivým podmínkám (unfavourable conditions).132Snahou
dobrých národů je pomoci ostatním národům v tom, aby se tyto zatížené národy mohly
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stát dobře uspořádanými národy, ale není jejím cílem dosáhnout narovnání nerovností.
Nerovnosti mezi národy neporuší mezinárodní spravedlnost, ale porušuje jí taková
nerovnost, která zabraňuje dodržování lidských práv a rozumné spolupráce mezi
národy. Pokud existuje taková „špatná“ nerovnost, musí se dobře uspořádané národy
postarat o pomoc pro zatížené národy. Nerovnost je špatná kvůli jeho negativním
důsledkům a ne samy o sobě.
John Rawls odmítá globální redistribuci. Je to způsobené tím, že dle Rawlse
neexistuje globální identita základní struktury společnosti. Vnitrostátní a mezinárodní
úroveň je odlišná a vnitrostátní má přednost před mezinárodní. Neexistuje analogie
vnitrostátní základní struktury společnosti na úrovni mezinárodní, a proto Rawls odmítá
globální distribuci ekonomické a sociální spravedlnosti (rovnosti). Nejvýznamnější
rozdíl mezi „domácí“ a zahraniční rovinou je ve vlivu na sociální vazby v národech.
Férová spolupráce je mezi jednotlivci ve společnosti a spolupráce mezi národy
v mezinárodním systému odlišná, tak také odmítá globální redistribuci. Základní
struktura společnosti je v různých národech a systémech odlišná. Rawlsový politický
konstruktivismus určuje, že spravedlnost vychází z institucí, které pak danou
spravedlnost vymáhá. Existují oddělené a právní, sociální a hospodářské systémy, které
nemají na globální úrovni analogicky stejný systém. To že neexistuje globální základní
struktura dle principu rozumnosti je pro každý národ důležité, aby existoval minimální
konsensus mezi národy v otázce ekonomické a sociální spravedlnosti.
Národní instituce (politické, ekonomické a sociální) jsou u Rawlse nejdůležitější
příčinou spravedlnosti dané pospolitosti.133Rawls zdůrazňuje, že k růstu životní úrovně
může sloužit dobrá intervenční politika národa. Mezi dobré příklady státních intervencí
může sloužit Srí Lanka, která díky své hygienické politice dokázala snížit úmrtnost
matek. Dále za dobrý příklad může sloužit zemědělská politika v Africkém Malawi
nebo příklad Mexika, které snížilo počet negramotných dětí na venkově. Tyto pokroky
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jsou možné i v chudších národech, a že by Západ neměl na pomoc slabším národů
pohlížet paternalisticky, ale měl by respektovat jejich představu o spravedlivé
společnosti.134Když se národ stane autonomním, tak povinnost bohatšího státu pomáhat
slabšímu odpadá. Nemusí se starat o jeho neustálý hospodářský růst, protože v tuto
chvíli by měl být takovýto národ soběstačný a povinnost přímé pomoci končí.135 Pomoc
zatíženým národům má mezní bod a jejím cíle je zajištění svobody a rovnosti všech
chudých lidí na planetě. Když se dosáhne cíle, tak mezinárodní pomoc končí. 136 Každý
národ by měl být v takovém institucionálním uspořádání, aby mohl férově
spolupracovat s ostatními národy.137 Rawlsova politická ekonomie vychází z absolutní
deprivace. Rovnost chápe jako uspokojení cíle pro zatížené národy a je nedůležité, jaká
je jejich pozice s bohatšími národy.138 Sociální liberalismus má rovnostářský cíl a mezní
bod (cut-off point).139 Pokud bychom se pokusili aplikovat princip diference na globální
úrovni, tak bychom porušili morální autonomii národa. Respekt morální autonomie
každého národa v jeho socio-ekonomických

politikách

je zásadní

důležitost

pro nemožnost globální socio-ekonomické redistribuce. V celém politickém a socioekonomickém myšlení je jedna důležitá myšlenka. Rawls nepokládal za důležité, aby se
odstranily všechny nerovnosti mezi jednotlivci, ale pokládá za důležité odstranit dané
nerovnosti, které zabraňují férové startovací čáře.
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Druhá část: Případové studie z pohledu teorie Johna Rawlse
5. Válka: analýza příčin
Válka patří mezi důležité části zkoumání mezinárodních vztahů. Vyjma
bezpečnostního a časového hlediska je důležitou součástí otázka příčiny daného
konfliktu a zároveň otázka spravedlnosti či nespravedlnosti daného konfliktu
v závislosti na danou historickou dobu a její instituce (ať už formální nebo
neformální140). Můžeme říci, že válka není jednorozměrná a hlavně není černo-bílá. Je
naprosto nemožné nalézt univerzální vysvětlení války a pokusím se v rámci své práce,
dát prostor různým interpretacím. Ať už se bude věnovat ideologii, ekonomii
a bezpečnosti jako determinanta daného konfliktu.
Před zkoumáním daného konfliktu je důležité si zvolit rámcovou strukturu analýzy.
V rámci mezinárodních vztahů existují různé koncepty na analyzování války.
Pro analýzu války můžeme například použít práci Kennetha Waltze Man, State and
War. Dle Waltze existují tři úrovně zkoumání příčin války. První rovina je individuální,
druhá rovina je úroveň státní a třetí je systémová (strukturální). Na základě individuální
roviny je tvůrcem politiky člověk a jeho rozhodování. Státní rovina analýzy války se
týká zkoumání vnitřní struktury státu (institucionální uspořádání státu, rozhodovací
procesy, lobby, kultura a ideologie141). Třetí přístup ve zkoumání příčin války je
systémový (strukturální). Tento přístup byl Kennethu Waltzovi jako neo-realistovi
nejbližší. Příčinou války je mezinárodní systém a především jeho anarchičnost. Vedle
anarchie v mezinárodním systému se zkoumá také zájmy hlavních aktérů nebo
ekonomická distribuce moci.142 Z analýzy bychom měli rozpoznat příčiny války a také
morální odpovědnost za válku a ospravedlnění či odsouzení války jako nespravedlivé.
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I přes teorii, jak analyzovat války, ve skutečnosti nejsme schopni přesně určit viníky
a existují mnohé různé interpretace jak války v Iráku, tak Rusko-gruzínské války.143

6. Válka v Iráku v roce 2003144
6.1. Interpretace války v Iráku: Neo-konzervatismus a šíření amerického
modelu ve světě
Spojené státy americké jsou v tomto případě agresivním a racionálním aktérem, které
se snaží amerikanizovat svět. Amerikanizace světa znamená globální šíření
konzervativně-idealistického pojetí americké suverenity „demokracie, svobody, lidských
práv a volného trhu v jeho neoliberální podobě“. Spojené státy jsou „božím“ dítětem,
které má svaté právo šířit své myšlenky ve jménu vyvrcholení dějin a univerzálních
principů, které USA představují. Irák je zde chápan jako „zlobivé“ dítě, které odmítá
„americkou“ civilizaci a stává se pomyslným barbarem, který je nutný porazit a přivést
do náruče „správné“ civilizace.
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Neo-konzervatismus patří mezi čtyři filosofické proudy amerického zahraničněpolitického uvažování.145 Neokonzervatismus se vyznačuje propojením Wilsonovského
idealismuv rétorice a Rooseveltského partikularismu při prosazovaní dané politiky.
Neokonzervatismus v zahraniční politice se společně s ekonomickým neoliberalismem
stalo zahraniční politikou administrativy George Bushe mladšího. Neokonzervativci
začali prosazovat jeden morální cíl a to šíření „demokracie, svobody a volného trhu“ dle
měřítek konzervativní Ameriky. Šíření demokracie se stalo programem americké
národní bezpečnosti. Jediná možnost jak ochránit americkou národní bezpečnost je
globální přijetí americké suverenity. Tato svébytná interpretace demokratické teorie
míru povede ke světovému míru a v konečném důsledku odcizení člověka od státu
a ekonomiky a povede ke konci dějin.
Neokonzervatismus se v 90. letech vyznačoval vůči politice „dvojího zadržování“
během

administrativy

Billa

Clintona.

Příchodem

George

Bushe

mladšího

a teroristickými útoky 9. září 2001 získali tito neokonzervativci argumenty pro svoji
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2. Druhý přístup je tzv. Imperialismus.
Pomyslným otcem zakladatelem je Theodore Roosevelt. Cílem imperialistů je budování světové
námořní velmoci. Navazují na Alexandra Hamiltona a jeho pragmatický imperialismus a
přidávají k tomu „idealistický obal“ boje za svobodu a demokracii.
3. Třetí přístup je tzv. Internacionalismus.
Duchovním představitelem této tradice je Woodrow Wilson. Na internacionalismus můžeme
pohlížet ze dvou specifických pohledů. 1) Buď jako na syntézu obou předešlých, anebo 2) jako
na koncept, který překonává oba předešlé koncepty americké zahraniční politiky.
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politiku

expanze

demokracie

dle

světonázoru

konzervativní

Ameriky.146

Neokonzervativci pokládali Irák a Husaina za ohrožení mezinárodní stability
na Blízkém východě a tím ohrožovali americkou národní bezpečnost. Nejdůležitější
součástí neokonzervatismu je právě přesvědčení o sobě samém jako o nejvyšším dobru,
které má svojí mesianistickou povinnost šířit sebe samého mezi ostatní „barbary“, které
zatím tito „barbaři“ zatím nepocítili. Na tyto barbary neplatí pravidla „civilizace“
a proto je možné využít agresivní, expanzivní zahraniční politiku (unilateralismus)
pro prosazení vyššího dobra, které dovede tyto „barbary“ do konce dějin demokracie,
svobody a kapitalismu.147Neokonzervativní „jestřábové“ si prosadili své a došlo
k intervenci Američanů v Iráku. Tehdejší americká administrativa poukazovala na to, že
Saddám Husain disponuje zbraněmi hromadného ničení a že podporuje teror a je tedy
nutné zasáhnout. Tato interpretace však patří mezi bezpečnostní důvody a budu se jim
věnovat v následné části.

6.1.1. Bushova doktrína
Americký neokonzervatismus se plně projevil v národní strategii USA, která si
získala označení jako tzv. Bushova doktrína. Bushova doktrína manifestovala
unilaterální chování Spojených států při prosazování politiky při zajištění národní
bezpečnosti USA. Názory druhých měly být sice respektovány, ale hlavní slovo měla
mít Americká administrativa, která si nebude ověřovat univerzální nároky svých
intervencí v multilaterálních procedurách a institucích, jako předešlá administrativa
v 90. letech a obrátí se směrem k idealistickému unilateralismu, kterým ztratila podporu
značné části světové veřejnosti a velké části liberálů. Bushova doktrína vycházela
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ze dvou neokonzervativních prací, které spatřily světlo světa v 90. letech. První bylo
tzv. Řízení obraného plánování z roku 1992 od P. Wolfowitze a druhý byl
z tzv. projektu Nového amerického století z roku 1997.

6.2. Interpretace války v Iráku: Bezpečnostní důvody a válka proti
Teroru
USA je racionální aktér, který se obává mezinárodního chaosu, který představuje
Irák a to kvůli držení zbraní hromadného ničení a kvůli možné spolupráci s Ál-Kájdou.
Irák je aktér, který právě ohrožuje USA a mezinárodní stabilitu a bezpečnost. USA
jednají z vnějších impulsů a bojují spravedlivou válku za svobodu a mezinárodní
stabilitu. Kvůli následným zjištěním, však Američané ztrácí podporu a z legitimního, ne
však legálního jednání se stává nelegitimní jednání a následuje Williamsova tragédie148
americké zahraniční politiky.
Na válku v Iráku můžeme také pohlížet prizmatem bezpečnostním. Saddám Husajn
údajně představoval hrozbu pro USA a světovou obec, a to kvůli držení zbraní
hromadného ničení a údajné spolupráci s Ál-Kajdou ve válce s terorem. Útokem
na světové obchodní centrum v září 2001 došlo k zásadní re-interpretaci americké
zahraniční politiky. Spojené státy byly napadeny nepřítelem, na kterého bylo nutné
reagovat. Američané si určili dva cíle. První bylo zničení teroristických táborů, přerušit
plány teroristů a převést je před „spravedlivý“ soud. Druhý úkol byl zabránit režimům
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a státům, které disponují nebo by mohly potenciálně disponovat zbraněmi hromadného
ničení při ohrožování mezinárodní bezpečnosti a stability.149
Rétorika, že Husajn spolupracuje s islamisty, se stala u neokonzervativců doslova
náboženstvím a byla horlivě podporováno. S Ál-Kájdou ho nepojilo přímo náboženství,
ale spíše to, že Saddám byl pokládán za muslima, který nebyl kvůli historické
zkušenosti s USA v první válce v zálivu pokládán za přijatelného diktátora, ale naopak
byl pokládán za nepřítele USA a toho pojilo s Ál-Kájdou. Dalším argumentem americké
administrativy bylo také, že Saddám Husajn disponuje zbraněmi hromadného ničení,
které potenciálně ohrožují mezinárodní bezpečnost. Zbraně hromadného ničení se však
pro americkou administrativu bohužel nedokázaly nalézt a právě tento „ne-důkaz“ měl
velký vliv na následné velké kontroverze, které jsou do teď spjaté s americkou
intervencí v Iráku.

6.3. Interpretace války v Iráku: Ekonomismus a ropa v Iráku
Cílem americké zahraniční politiky je snaha o stabilizaci a reformu mezinárodního
kapitalismu. USA je racionální aktér, který se snaží o přenesení svého hospodářského
a sociálního neoliberálního systému na globální úroveň, který Irák, který je chápan jako
nejistý a nepředvídatelný aktér, ohrožuje svojí hospodářskou politiku. Stabilita
mezinárodního neoliberálního kapitalistického systému je ohrožena a proto USA
zasahují v Iráku.
Válku v Iráku můžeme interpretovat jako boj o ropu. Tento přístup je blízký tržnímu
liberalismu a marxismus. Politika je v tomto případě redukován na ekonomično, které
determinuje politično. Irák patří mezi významné aktéry, na kterém území se těží
významné množství ropy, které je spotřebováno v USA a na dalších světových trzích.
Irácká ropa má pak další výhodu v tom, že náklady na těžbu ropy v Iráku je
mnohonásobně menší než například těžba na severu planety a zároveň vysoká kvalita
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ve srovnání s těžbou v Kanadě nebo ze Sibiře, která trpí přílišným množstvím těžkých
kovů, které snižují kvalitu a zvyšují náklady na těžbu.150 Tato ekonomická interpretace
tvrdí, že cílem USA bylo ovládnout ropné zdroje Iráku a proto tehdejší administrativa
provedla intervenci do Iráku. Spojeným státům šlo o kontrolu ropných zdrojů, které
byly v rukou Saddáma Husaina nepříliš dobře kontrolovatelná a to kvůli tomu by mohly
odstavit iráckou ropu ze světového ropného trhu.151V pozadí invaze do Iráku byla snaha
ovládnout světový ropný trh a to kvůli tomu, že Irák přešel z dolaru k euru při placení
transakčních nákladů. Bylo potřeba zajistit pro-amerického vládce, který zajistí
neomezený přístup k ropnému bohatství Iráku.

6.4. Spravedlivá nebo nespravedlivá?
Při zkoumání spravedlnosti či nespravedlnosti daného konfliktu je vždy důležité se
zaměřit na příčinu daného konfliktu a samozřejmě na způsob provedení. Když se
zaměříme na první interpretaci války v Iráku, můžeme dojít vcelku k jednoznačnému
závěru a to k závěru takému, že byla by válka determinována americkým neokonzervatismem, stává se válka v Iráku nespravedlivou. Důvod nespravedlnosti tkví
v samotné politice a jazyce Bushovi administrativy. Tím, že se neokonzervativci
pokládali za dobro, které bojuje proti zlu, anebo jako představitele civilizace proti
barbarství, za kterým stojí jediný a pravý bůh anebo jako představitele lidskosti proti
nelidskosti jejíchž součástí bylo šíření americké „svobody, demokracie a volného trhu“
dle konzervativně-idealistických měřítek tak dle Rawlsovi teorie ztratili právo
na ospravedlnění. Suverenitu daného státu nesmí jiný stát anebo společenství porušit
kvůli dodržování politických práv a to protože politická práva nespadají pod základní
„minimalistická“ lidská práva. Bush a jeho neokonzervativní poradci stáli z hlediska
neokonzervativní interpretace na silném, důkladném unilaterálním konzervativním
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idealismu. Rawls naopak stojí na umírněné formě univerzalismu152, která sice podpořila
intervence v 90 letech, ale Neokonzervativní idealismus by mu byl velice vzdálený.
Pokud se rozhodneme přijmout druhou interpretaci války v Iráku, tak je hodnocení
na základě etiky poněkud složitější. Proč? Pokud se rozhodneme věřit tomu, že pravda
je to, co nám říkala administrativa o zbraních hromadného ničení anebo spolupráci s ÁlKájdou, tak můžeme označit válku v Iráku za spravedlivou. Jenže v důsledku informací,
které vyšly najevo až později, tak je nutné danou intervenci označit též za nepřijatelnou
a nespravedlivou. Nepotvrdili se informace o napojení na Ál-Kájdu a tím pádem ztratila
na hodnotě informace, že se Irák podílel na útoku vůči USA. Pokud nebyl Irák napojen
na teroristických úderech vůči USA, tak USA neměli právo na intervenci na Blízkém
východě a z hlediska Rawlse jim nepomůže ani to, že byl Husajn diktátor, který
porušuje lidská práva. Lidská práva totiž porušují „spojenci“ USA jako Saudská Arábie
a vůči Saudské Arábie se žádná intervence nevedla a nevede, takže tento názor ztrácí
na významech, protože není uplatňován univerzálně, ale je uplatňován partikulárně.
Co se týče třetí interpretace, tak tu musíme označit také za nespravedlivou. Sice je
pro Rawlse důležité, aby státy nebyli ekonomicky uzavřené do sebe v merkantilistické
podobě a odděleni od světového liberálního ekonomického řádu. Avšak dle Rawlse,
alespoň dle mého názoru, dané ekonomické bohatství, v tomto případě ropa, je
„majetkem“ daného národa a žádný stát, nemá právo intervenovat na území jiného státu,
pokud se nejedná o nespravedlivý stát, který porušuje minimalistická lidská práva. To
jestli hrozilo, že by Husajn záměrně zvyšoval ceny ropy na světových trzích je sice
možné, ale do té doby, něž by to případně Husajn udělal sám, tak by stejně nemohli
USA zasáhnout. Domnívám se tedy, že je dle Rawlse jakýkoliv preemptivní úder
nepřijatelný, protože není možné dokázat, že by daný aktér porušil „minimalistická“
hospodářská základní práva. Toto lze dokázat jedině tehdy, pokud to daný aktér udělá
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a ne předtím. Nikdo to nebude schopný dokázat a před zraky světové veřejnosti bude
vždy vypadat za agresora a ne obráceně.
Příčina války
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7. Rusko-Gruzínská válka v roce 2008153
7.1. Interpretace Rusko-Gruzínské války: idea Euro-Asijského impéria
a rusifikace „Blízkého“ zahraničí
Rusko představuje Euro-asijské kontinentální impérium, které usiluje o ovládnutí
Post-sovětského prostoru (tzv. Blízké zahraničí). Rusko čelí námořnímu impériu (USA
a NATO), které se snaží ovládnout Post-sovětský prostor a zničit Euro-asijské
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impérium. Dějinný vývoj nutí Rusko šířit své myšlenky, které jsou vyvrcholením dějin
lidstva a každý, kdo se odmítá této myšlence podřídit, tak se sává barbarem, který je
potřeba přivést pod „správnou“ civilizaci. Správná civilizace je samozřejmě ta Ruská,
která představuje civilizaci, před barbarstvím Západu a Gruzie.
V idee Euro-Asiismu, která se výrazně profiluje v Ruské geopolitice, tak Ruská
Federace a Ruský živel hraje zásadní dějinotvorný prvek. 154 Rusko představuje
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ruské teritoriální integrity a posílení mezinárodního postavení Ruska. Příznivci civilizačního
proudu ruské geopolitiky navazují na zdroje tzv. „klasického“eurasijství dvacátých a třicátých
let 20. století154, s cílem nalézt raisond‘être Ruska v období po konci studené války.
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minulého století, kteří odvodili ruskou identitu od momentu objevení a obsazení Sibiře. „Skvělá
izolace“ 17. století tvoří základy geopolitického „ostrova Rusko“ a ruské civilizační identity.
Rusko se dle ideokratů musí poučit z historie a vzdát se pokusů o zahrnutí Kavkazu a střední
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východu Ideokratická koncepce navazuje na emigrantskou inteligenci z 20 a 30 let minulého
století, kteří odvodili ruskou identitu od momentu objevení a obsazení Sibiře. „Skvělá izolace“
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samostatný civilizační efekt, který se vyskytuje na výhodném geografickém prostoru
v Heartlandu a stojí mezi dekadentním liberálně-demokratickým Západem (Atlantický
prostor) a Východem, který je představován Čínou. Západ je dle Dugina dekadentní
a materialistický. Naopak Ruská říše středu představuje idealismus a autoritativní
ideokracii. Ruská civilizace je hegeliánskou syntézou kulturní a etnickou Slovanů
a Turko-tatarů anebo Západu (Evropa) a Východu (Čína). Rusové jsou syntézou lesa
a stepi nebo syntézou stepních nájezdníků a usedlých zemědělců, kteří musí bojovat
proti dekadentnímu evropskému kmeni.
Strategické zájmy Ruské federace jsou totožné se zájmy světového ostrova
(Heartland). Rusko, které se vyskytuje ve středu a ne v Rimlandu, kde se vyskytuje
západní Evropa nebo Čína, tak nemají právo na skutečné impérium. Právo na to má
Rusko a Námořní velmoc jako USA anebo Velká Británie. Rusko se musí vůči všem

17. století tvoří základy geopolitického „ostrova Rusko“ a ruské civilizační identity. Rusko se
dle ideokratů musí poučit z historie a vzdát se pokusů o zahrnutí Kavkazu a střední Asie do
svého teritoria a sledovat autentický politický kurz, jímž je revitalizace Sibiře a Dálného
východu.; naopak O'LOUGHLIN, John, Gearóid Ó TUATHAIL GERARD TOAL a
Vladimir KOLOSSOV. Russian geopolitice culture and public opinion: the masks of Proteus
revisited. Transactions of the Institute of BritishGeographers. 2005, 30(3), 322-335. DOI:
10.1111/j.1475-5661.2005.00174.x.
ISSN
00202754.
Dostupné
také
z:
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1475-5661.2005.00174.x:V ruské geopolitické kultuře identifikují
následující tři tradice: západnickou, nahlížející na Rusko jako na organickou součást západní,
tj. židovsko-křesťanské civilizace a některé prvky Duginovaneo-eurasijství inkorporující,
demokraticko-etatickou tradici, zdůrazňující velmocenský status Ruska jako specifické civilizace
a protiváhy americké moci, a konečně neo-eurasijskou a neo-komunistickou geopolitickou
tradici, jež se hlásí k protizápadní orientaci, odvolávaje se při tom na imperiální dědictví
Sovětského svazu.
Dále například LOWRY, Anna Russia’s Foreign Policy Debates: Perspectives on Rising
Powers: Policy Brief. Indiana University - Bloomington, 2010. Dostupné také z:
http://www.risingpowersinitiative.org/wpcontent/uploads/policybrief_dec2010_russiafpdebate1.
pdf: Anna Lowry nalezla v rámci ruského zahraničněpolitického diskursu tři školy: tzv.
„velmocenské realisty“, „liberální západníky“ a skupinu tvořenou rozličnými nacionálními
proudy pokrývající škálu od neo-imperialistů po etnické nacionalisty. Dominující velmocenští
realisté obhajují velmocenský status Ruska. Marginální liberální západníci a nacionalisté
akcentují ekonomická témata, etnicitu a ruské impérium. Pokud se pokusíme shrnout závěry
Ruské geopolitiky, tak se skládají z následujících bodů: 1) Zdroje v „klasickém“ Eurasijství; 2)
Kritika atlantismu; 3) Bipolární střet dvou systémů; 4) Zdroje v klasické geopolitice (anglosaská
a německá geopolitická škola).
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kulturně vymezovat, aby si zajistilo suverenitu a své impérium. Největším nepřítelem
Ruska však není primárně Rimland, ale Námořní impérium (USA a samozřejmě
NATO), které se snaží pod rouškou univerzalismu, svobody, volného trhu a lidských
práv ovládnout svět. Rusko dle Dugina musí vytvořit univerzální stát (impérium), které
musí ovládnout Rimland. Pouze ovládnutím Rimlandu je Rusko schopné zachovat si
svojí nezávislost a suverenitu. Gruzie, která patří do „životního“ prostoru Ruska a jeho
ideologie Euro-asijského impéria, která nesmí být pro-západní a musí být rusifikováno
„univerzální“ ideologií. Jedině ona je schopná zajistit mír a stabilitu na Kavkaze
a v Gruzii.155

7.2. Interpretace Rusko-Gruzínské války: Bezpečnostní důvody a posun
NATO na východ (Snaha zabránit vstupu Gruzie do NATO)
V této interpretaci hraje Rusko roli racionálního aktéra, který reaguje na ohrožení
ze strany USA a NATO, které se snaží šířit svůj vliv a moc na území Gruzie, které Rusko
pokládá za svoji sféru vlivu. Gruzie hraje roli arogantního, lehkomyslného aktéra, který
svým krokem na intervenci do Jižní Osetie zapříčinil ruskou proti-reakci, která
způsobila porážku Gruzie.
Snahou Ruska od konce Studené války bylo zabránit posilování Severoatlantického
paktu
a jeho rozšiřování směrem na východ přímo do „životního“ prostoru Ruska, které
nepokládalo Západ, USA a NATO za spojence či za partnera, ale za nepřítele
ve Schmittovském pojetí. V této bezpečnostní interpretaci nehrají hlavní roli přímo
gruzínsko-ruské vztahy ale vztahy Rusko-americké a především otázka NATO a jeho
rozšiřování na východ. Tím, že Američané v 90. letech a letech nultých v novém století
zapříčinilo ruskou proti-reakci v Gruzii. Rusové uvažovali o mezinárodních vztazích
v intencích Vestfálského systémů, kde z hlediska ruského uvažování nebylo možné, aby
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DUGIN, Aleksandr. Osnovy geopolitiki: geopoliticheskoe budushchee Rossii : myslitʹ
prostranstvom. [Izd. 3., dop.]. Moskva: Arktogei͡a-t͡sentr, 1999.
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se země tak blízká Rusku byla součástí něčeho, které Rusko pokládá za životní ohrožení
své země. Ruští vládci, kteří nedůvěřují Západu a jeho myšlenkám, které jsou až příliš
liberální a volnomyšlenkářské. Tyto liberální myšlenky jsou až příliš nebezpečné.
Moskva se však spíše chová jako vnitřně uzavřený stát, který nedůvěřuje cizímu.
Zároveň se Rusko pokládá za velmoc a tzv. „Blízké“ zahraničí za svojí výlučnou sférou
vlivu kam nesmí žádná jiná velmoc zasahovat. Rusko tedy jednalo jako klasická
velmoc, která jenom usiluje o budování svého impéria. USA a NATO představovalo
hrozbu pro Rusko a Gruzie se stala hrozbou a zároveň příležitostí, jak ukázat světu
a Američanům, že nebudou ochotni akceptovat jakoukoliv velmoc anebo spojence dané
velmoci, která by ohrožovalo Ruské impérium. Lehkomyslnost Gruzínského prezidenta,
který svým uspěchaným jednáním přivolal ruskou proti-reakci. Ruská vláda se při své
intervenci

obhajovala

humanitární

intervencí

či

ochranou

ruských

obyvatel

před Gruzínskými ozbrojenými složkami, které se snažily nastolit Gruzínskou
suverenitu nad separatistickými územími.
Hlavním zájmem bylo tedy zabránit vstupu Ruska do NATO. Pro Rusko bylo
nepřijatelné akceptovat tuto liberální deziluzi na hranicích Ruska, pro ně obzvláště
důležitého prostoru jako je Kavkaz. Ruský přístup na suverenity je sice takříkajíc
pro nás Evropany trochu přepjatý, ale taková už je realita, kterou budeme muset
akceptovat.156

7.3. Interpretace Rusko-Gruzínské války: Ekonomismus, ropa a Ruská
hospodářská hegemonie na Kavkaze
7.3.1. Suroviny na Kavkaze
Tato ekonomická interpretace chápe Rusko jako racionálního aktéra, který usiluje
o zabezpečení svého surovinového potenciálu na Kavkaze. Kavkaz hraje důležitou roli

156

EICHLER, Jan. Rusko-gruzínská válka a její dopad na mezinárodní bezpečnost. Vojenské
rozhledy [online]. 2008, 2008(4) [cit. 2016-11-04]. DOI: 10.3849/1210-3292. Dostupné z:
http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/rusko-gruzinska-valka-a-jeji-dopad-na-mezinarodnibezpecnost.
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v Ruské geo-ekonomice, které zajišťuje zdroje pro Evropu. Na jejich výnosech je Rusko
závislé. Gruzie jako aktér není příliš matematizován, ale je brán jako hrozba pro
zajištění Ruské geo-ekonomické bezpečnosti svojí přílišnou náklonností k USA a NATO.
Z Geo-ekonomického hlediska je nejdůležitější komoditou na Kavkazu ropa a zemní
plyn, které hrají pro Ruskou federaci zásadní roli a proto se můžeme domnívat, že
hospodářské faktory hrály pro ruskou geopolitiku zásadní roli. Zásadní roli hrají v tom,
že Rusko je závislé na výnosech z prodeje ropy a především zemního plynu v Evropě.
Jakákoliv diverzifikaci dodávek těchto pro Rusko životně důležitých komodit
do Evropy způsobilo intervenci ruských jednotek do Gruzie, protože Rusko nebylo
ochotno respektovat jakýkoliv „cizí“ ropovod (v tomto případě to je ropovod BakuTbilisi-Ceyhan), který by nebyl pod kontrolou Ruska. Je to právě interpretace Svante
Cornella, který se domnívá, že určující záležitostí není posun NATO na východ anebo
rusifikace „Blízkého“ zahraničí, ale jde pouze o jednoduchý racionálně-ekonomický
kalkul pro zajištění geo-ekonomického bezpečí a to kvůli zajištění surovinových
dodávek pro Evropu. Bez dodávek surovin do Evropy by hrozilo Rusku sociohospodářské problémy, které následně ohrožují stabilitu vládnoucí elity v Ruské
federaci. Svojí akcí dalo Rusko najevo, že nebude nic podobného respektovat a že je
ochotné silou udržet kontrolu nad surovinovými zdroji Kavkazu a Kaspického moře.157

7.3.2. Hospodářská závislost Abcházie na Rusku
Rusko je chápáno jako racionální aktér, který se snaží zachovat svojí hospodářskou
hegemonii nad Abcházií, která je většinově závislá na obchodní výměně s Ruskem.
Gruzie jako aktér není příliš matematizován, ale je brán jako hrozba pro zajištění Ruské
hospodářské hegemonie nad Abcházií.
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Rusko-Abchazské hospodářské vztahy jsou určování fundamentální závislostí
Abcházie na ruských investicích a financích. Hospodářská závislost na Rusku se
zvyšovala v důsledku rostoucích rozpočtových schodků Abcházie. V roce 2009 byl 65%
(1, 9 bil. Rublů; 65, 5 mil. dolarů) rozpočtu dotován ze strany Ruské federace. Zároveň
je Rusko nejvýznamnějším obchodním partnerem s Abcházií (okolo 80% vzájemné
obchodní výměny; zbylých 20 procent je s Tureckem a Rumunskem). Mimo sanování
Abchazského rozpočtu, tak Moskva vyplácí mnoho násobně vyšší důchody pro držitele
ruského cestovního pasu, než vláda Abcházie.
Před uzavřením hranic v srpnu 2008 docházelo k růstu šedého trhu. Rusko
pociťovalo ohrožení své hospodářské hegemonie ze strany Gruzie v souvislosti
s lepšími hospodářskými podmínkami pro Abcházii (menší celní regulace, případný
dovoz levnějších komodit z Gruzie - rajčata). Naopak proti tomu Rusko necítí ochotu
podepsat dohodu o volném obchodu s Abcházií. Přímým důsledkem neochoty Ruska
změnit struktury hospodářských vztahů s Abcházií reagovala Moskva vojenskou
intervencí. Rusko svojí intervencí ukončilo Gruzínskou blokádu námořních cest
s Tureckem a navázání bližších obchodních vztahů s Gruzií. Ruská hospodářská
hegemonie se zvýšila v důsledku nemožnosti Abcházie čerpat finanční zdroje
ze Západních kapitálových trhů a z mezinárodních finančních a hospodářských
organizací (MMF). Abcházie je přímo závislá na ruských investicích v průmyslu
a turismu. Hospodářská hegemonie se zvýraznila tím, že na území Abcházie je v oběhu
jako hlavní platidlo Ruský rubl.
Právě turismus je důležitý. Turismus je jeden z hlavních příjmů Abcházie. Už v době
Sovětského svazu byla Abcházie jedním z turistických regionů SSSR. Pobřeží Abcházie
bylo oblíbené letovisko pro vysoce postavené komunistické funkcionáře. Právě
Abcházii se přezdívalo „Rudá riviéra“. Po rozpadu Sovětského svazu upadl počet turistů
z 2 milionů (1980) na 200 000 v roce 2009. Růst turistů byl postupný a zároveň se
jednalo pouze o krátkodobé výlety. Tyto ruští návštěvníci byly často na krátkodobých
výletech na blízké ortodoxní poutní místo Nový Athos. Ruská hospodářská injekce je
pouze malá a pro ekonomiku Abcházie nedostatečná. Z nedostatku finančních
prostředků tedy Abcházie zaostává v mezinárodních hlediskách. Rusko získalo
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dominantní postavení v Abcházii, která se prokazuje v možnosti Ruska získat výhodné
smlouvy pro nájem půdy, která je ve vlastnictví státu a Abchazské železnice.
Problémem Rusko-Gruzínských vztahů se staly také Olympijské hry v Soči v roce
2014.

Ruská

média

tvrdila,

že

je

Rusko

připraveno

integrovat

Abcházii

do připravovaných Olympijských her v Rusku (investice do železnice na trase SočiSuchumi; investice do továrny na štěrk). Gruzie usilovala o zrušení olympijských her
v důsledku ruských vojenských akcím. Žádost Gruzie však byla odmítnuta.158

7.4. Spravedlivá nebo nespravedlivá?
Cílem těchto interpretací není podat chronologický výklad událostí jako to děla
historiografie, ale pokusit se o interpretaci obecných a snad nadčasových mechanismů,
tak jak se o ně pokoušejí politologové, kteří se zaměřují na mezinárodní vztahy. První
interpretace rusko-gruzínské války se týkala ideologické roviny konfliktu. Konflikt byl
způsoben ideologií ruského imperialismu Euro-asiismu. Tato ruská ideologie, která je
představována například Alexandrem Duginem je z hlediska teorie mezinárodní
spravedlnosti Johna Rawlse nespravedlivou. Ruský národ sice stále patří mezi dobré
národy, i když není liberální. Z tohoto hlediska tedy není ruský národ ze své potřeby
špatný, ale Ruskou intervenci v Gruzii není schopné ospravedlnit. Gruzínský národ by
byl sice označen za dobře uspořádaný národ, ale ani gruzínské akce není možné označit
za přijatelné. Oba národy si své akce ospravedlňovali odkázáním se humanitě,
mezinárodnímu právu a lidským právům (ochrana Rusů v zahraničí). Ruské, ale
i Gruzínské akce, jsou však za hranice legitimní intervence.

Rusové dle této

interpretace stojí na silném univerzalismu, ale Rawls stojí na umírněném, slabém
univerzalismu. Další záležitostí, které Rusům brání v intervenci, je to, že Ruský národ
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není liberální a jako neliberální národ nemá právo na univerzalitu. Univerzální je pouze
liberálně-demokratický přístup nikoliv ruský přístup. Ruský přístup stále patří
mezi dobré národy, ale ne mezi liberálně-demokratické národy, a proto nemají právo
na univerzalitu.
Když se zaměříme na druhou interpretaci, tak také nemůžeme označit ruskou
intervenci za nespravedlivou. Dle Rawlse má každý národ právo na zajištění své
suverenity a bezpečnosti. Problém s Rusy však nastává tehdy, jestli je ruská proti-reakce
legitimní. Legitimní a tedy dle Rawlse by bylo, pokud by USA a NATO chtělo
napadnout Rusko. Rusko není sice liberální národ, ale stále patří mezi „přijatelné“
národy, na které se nesmí zaútočit. Pokud se tedy rozhodneme věřit Rusům, kteří
pokládají NATO za své životní ohrožení a pokud přijmeme, že NATO skutečně plánuje
invazi do Ruska, tak můžeme tuto ruskou proti-reakci (invazi do Gruzie) pokládat
za spravedlivou. Jestliže však USA a NATO neohrožují Rusko a jeho hranice (ne však
území

„Blízkého“

zahraničí)

byla

pro

ruské

reakce

naprosto

nepřijatelná

a z hlediska mezinárodní spravedlnosti neobhajitelná. Co se týče Gruzie, tak tu
můžeme, i přes neschopnost jejich vedení, označit za národ, který má jako národ vcelku
liberální právo na vyjádření své vlastní suverenity v NATO. Rusové neměli právo
provést invazi kvůli vstupu Gruzie do NATO. Gruzie na to měla právo. Rusové neměli
právo omezit suverenitu souseda.
A nakonec co se týče hospodářské interpretace Rusko-Gruzínské války, ta je dle
mého názoru také nespravedlivá. Rusové by mohli intervenovat jedině tehdy, pokud by
Gruzínci ohrožovali světový liberální hospodářský řád. Rusové však intervenovali,
protože si potřebovali zabezpečit své hospodářské zájmy a vazby vůči Evropě. Jedná se
tedy o čistě partikulární zájem. Není to univerzální zájem, a proto Kavkazská ropa
a Abchazský hospodářský prostor nenáležel Rusům a proto neměli právo intervenovat
v Gruzii.
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Závěr
Ve své deskriptivně založené bakalářské práci jsem se pokusil blíže přiblížit
koncepci mezinárodní spravedlnosti dle významného amerického politického filosofa
Johna Rawlse. Svojí teorii se John Rawls přihlásil k tzv. sociálním liberálům. Sociální
liberálové právě jako John Rawls nebo Michael Walzer zdůrazňují Kantův důraz
na autonomii států, národů jako korporátního morálního aktéra a zdůrazňují omezení
některých „univerzálně“ platných norem.
Samotná Rawlsova teorie vychází z pozdního myšlenkového vývoje, který představil
ve své práci Political liberalism, kde by se liberální společnost měla vyznačovat tím, že
ve své spravedlnosti usiluje o:


Nezávislost na náboženských a morálních všeobsažných teoriích (doktrínách)



Vytvoření překrývajícího konsensu

Důležitou roli v Rawlsově teorii hrají specifický aktéři mezinárodních vztahů. Aktér
u Rawlse je specificky chápaný národ a ne jednotlivce. Důvod je takový, že dle Rawlse
existuje zásadní rozdíl mezi domácí (vnitrostátní) a mezinárodní rovinou, kde se
na základě tohoto axiomu snaží stavět „svojí“ realistickou utopii. Národ je korporátní
osoba, která se vyznačuje morální povahou ve vztahu k ostatním národům. Národ se
snaží o své vlastní přežití (autonomii) v rámci mezinárodního společenství a vytvoření
dostatečných podmínek pro vytvoření prosperity pro jednotlivé členy. Tímto by se mohl
John Rawls přiblížit realismu, nicméně od realismu se odlišuje omezením suverenity
jednotlivých národů a to jak ve vnitřních (například hrubé porušování lidských práv),
tak vnějších záležitostech (například vést válku). Válka je možná pouze z obranných
důvodů, anebo v situaci hrubého porušení lidských práv v jednotlivé zemi. V souvislosti
s „humanitární“ intervencí je důležité zmínit Rawlsovo pojetí lidských práv. Lidská
práva by měla být společenskou institucí, která by měla zajistit minimální kooperaci
prostřednictvím překrývající konsensu. Přijetím „minimalistického“ pojetí lidských práv
se národ stává součástí mezinárodního překrývajícího konsensu, kde se jednotlivé
národy „řídí“ právem národů. Jedině přijetím tohoto pojetí lidských práv, získává národ
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právo na využití represivních složek proti svým občanům. Do „minimalistického“ pojetí
lidských práv Rawls počítá tato „lidská“ práva:
(1) Všeobecnou deklaraci lidských práv
(2) Konvenci proti genocidě z roku 1948
(3) Konvenci proti apartheidu z roku 1973
Co se týče Rawlsově pojetí války, tak vést válku je možné pouze v situaci napadení
jiného národa (v sebeobraně) anebo v situaci razantního porušování lidských práv v tak
razantním rozsahu, že je zásah mezinárodního společenství nezbytný (například
v situaci genocidy). Rawls zdůrazňuje ochranu civilistů ve válečných oblastech
a přiznání lidských práv všem válčícím stranám. Po ukončení válečných operací
a „nastolení“ spravedlivých institucí je zásadní pomoci národu prostřednictvím postkonfliktní mírové rekonstrukce země. V kontextu svého mezinárodního axiomu dochází
k závěru, že povinností každého spravedlivého národa je pomoc každé „zatížené“
společnosti. Na základě Rawlsovi spravedlnosti by měl každý národ pomoci vytvořit
takové institucionální podmínky pro každý národ, aby se mohl stát dobře uspořádaným
národem. Tato pomoc však nedává povinnost národu pomáhat jinému národa neustále.
Pomoc by měla skončit tehdy, když se vytvoří dostatečně silné instituce, které „zajistí“
národu jeho politický, hospodářský a sociální růst.
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