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ČESKÁ OTÁZKA JE OTÁZKOU EVROPSKOU SPOLEČNOU                   
STRATEGIÍ PROTI SOUČASNÝM PROBLÉMŮM EVROPY I SVĚTA 
  
  
Bipolární svět, ve kterém jsme kdysi žili, skončil. Nyní jsme svědky dohasínání krátkého 
období unipolárního světa vedeného jedinou supervelmocí, Spojenými státy americkými. 
K odhalení hluboké nerovnováhy v současném světě napomohla i globální finanční a 
ekonomická krize. Je na čase přistoupit ke změně politické a ekonomické architektury. 
Na pozadí ustavování nových světových center (vedle USA a EU jde o Čínu, Indii, 
Japonsko, Brazílii, JAR a další) a s vědomím rizik recidivy problémů multipolárního 
světa, jež byly typické pro dobu před druhou světovou válkou, je nezbytné provést 
reformy mezinárodních institucí, zejména OSN, případně založit nové, které by 
usnadnily vládu mezinárodního práva a společných pravidel. 
  
V současnosti vládnoucí česká pravice není schopna na aktuální mezinárodně politické výzvy 
odpovědně reagovat. Má plná ústa suverenity, ovšem chová se nesuverénně. S ratifikací 
Lisabonské smlouvy by nejraději čekala na Irsko, s hlasováním o umístění amerického 
systému protiraketové obrany v ČR čeká na příjezd a vyjádření prezidenta USA. Vůbec jí 
přitom nedochází, že čekání na Baracka Obamu je zároveň čekáním na Vladimíra Putina a na 
bilaterální dohodu mocností. 
  
ČSSD podobnou falešnou suverenitu odmítá. Jsme národ nevelký, přesto ale můžeme a 
musíme říkat svůj názor nezávisle, suverénně, hlasitě. 
  
ČSSD je pro neprodlenou ratifikaci Lisabonské smlouvy a je k ní připravena v Senátu pomoci 
všemi svými hlasy, stejně jak již učinila v Poslanecké sněmovně. 
  
ČSSD nadále a v souladu s většinovým míněním občanů odmítá umístění radarové stanice 
USA v ČR a je tento suverénní postoj připravena bezodkladně stvrdit hlasováním 
v Poslanecké sněmovně. 
  
ČSSD si uvědomuje význam společného mezinárodního úsilí o omezování ohnisek 
nestability, terorismu, pošlapávání lidských práv. Řešení formou společných vojenských misí 
však musí být podrobeno kritické analýze a diskusi. Čerstvý příklad Afghánistánu dokládá, že 
ne všechny neduhy lze léčit vojenskou cestou a že strategická rozhodnutí je nutné přijímat 
mnohostranně, za účasti všech klíčových aktérů. 
  
Za nejbližší partnery při vytváření nové světové architektury ČSSD pokládá členské země 
EU. Český národní zájem je součástí evropského zájmu. Česká otázka je otázkou evropskou. 
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