Report zo simulácie DajNATO! 2019
70 rokov NATO – zhodnotenie a perspektívy
Dňa 14.11.2019 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila simulácia v rámci 3. kola projektu
s názvom DajNATO!, ktorej sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníka stredných škôl, na tému 70
rokov NATO – zhodnotenie a perspektívy.
V úvode simulácie každý členský štát zaujal svoje stanovisko a pôsobenie
v Severoatlantickej aliancii, kde zhodnotil svoje členstvo pri príležitosti 70. výročia jeho
vzniku. Jednotlivé štáty poukázali na rôzne bezpečnostné hrozby, ktorými Aliancia v
súčasnosti čelí.
Následne sa simulácia venovala rokovaniu o aktuálnych a bezpečnostných výzvach
NATO, a to konkrétne Tureckej ofenzíve v Sýrii. Na rokovanie bola prizvaná aj Ruská
federácia, ktorá mala zaujať svoje stanovisko a postoj voči tejto ofenzíve. Turecko tvrdí, že
chce vytvorením bezpečnostnej zóny, „ochrániť“ krajinu pred Kurdami, a vníma celý proces
ako „snahu urýchlene riešiť situáciu“, čo sa však stalo centrom kritiky ostatných členských
štátov. Mnohé krajiny sa zhodli na tom, že Turecko uskutočňuje akúsi novodobú genocídu
Kurdov, čím sú porušované základné ľudské práva. Štáty Európskej únie jednotne vyhlásili,
že pozastavia všetky dodávky zbraní, ktoré sú dovážané do Turecka, ak budú aktivity
namierené voči Kurdom pokračovať. Padol návrh možných sankcií voči Turecku, na čo však
Turecko reagovalo negatívne a vyhlásilo, že krajinu možné sankcie nepoložia. Európa sa však
obáva možného prílevu sýrskych utečencov na územie Európy, čím vymáha od Turecka, aby
okamžite prestali bojovať proti kurdským silám. Turecká ofenzíva je skúškou celistvosti
Aliancie, kedy štáty ako celok, mali prísť na riešenie a vypracovať spoločný statement celého
rokovania. Pomocou spoločného dialógu medzi krajinami sa vytvorila dohoda medzi
členskými štátmi a Ruskou federáciou o tom, ako začnú riešiť situáciu. Prvým riešením je,
aby sa prizvali k rokovaniam zástupcovia Kurdov a vyjadrili sa k ofenzíve Turecka s tým, že
by mali status pozorovateľov. Toto riešenie bolo odhlasované jednohlasne všetkými
členskými štátmi spolu s Ruskom.
Na záver simulácie štáty Aliancie vytvorili finálne rozhodnutie, ktoré zhrnuli do 4
hlavných bodov, ktorej signatármi sa stali Spojené štáty americké, Veľká Británia,
Francúzsko a Turecko. Dohodli sa na vytvorení Komisie pre ľudské práva, ktorá bude
fungovať pod záštitou Organizácie Spojených národov. V rozmedzí šiestich mesiacov
vybudujú demarkačnú zónu, ktorá bude mať 11 km a skrátia nárazníkovú zónu o 7,5 km.
Turecko pristúpilo ku návrhu, že začne zmierňovať svoje sily, ale len s podporou členských
štátov NATO, ktoré nechce vnímať ako svojich nepriateľov.
Euroatlantické centrum sa chce poďakovať všetkým zúčastneným študentom, ktorí sa
podieľali na projekte DajNATO!

