
Seite 1 von 3 

 

 

Organizace spojených národů, Rada bezpečnosti a vojenské intervence 

V roce 1945 skončila ____________________. V této velmi kruté válce zahynulo 60 až 70 milionů lidí. Po válce vítězové 

přemýšleli, jak by bylo možno zajistit, aby už k válkám nedocházelo. Založili organizaci, ___________________________ 

(anglicky: United Nations). V této organizaci jsou dnes již zapojeny téměř všechny státy a mohou se zde mezi sebou domlouvat a 

diskutovat o problémech. Všechny státy, které se stávají členy OSN, podepisují _________________________. To je jakási 

zakládající smlouva a v ní stojí důležitá pravidla chování států. Aby se zabránilo tomu, že dojde znovu k válkám jako byla Druhá 

světová válka, zakazuje smlouva ze __________ státům používat násilí nebo výhrůžky násilím vůči jiným státům. Tím je státům 

nejpřísněji zakázáno útočit na jiné státy a vést proti nim válku. Státy mohou své armády používat jenom na _____________ . 

Existuje jediná výjimka: OSN může udělit svolení, takzvané ___________, a tak povolit, aby státy vedly válku proti určitým 

zemím nebo ozbrojeným skupinám. Tyto útoky se nazývají ___________________. Dovoleny jsou jen zřídka. K vojenským 

intervencím dochází například pokud stát v jedné zemi páchá velmi kruté zločiny na svých občanech nebo v některé zemi panuje 

občanská válka. 

Takové intervence musí být povoleny určitým orgánem OSN. Takzvanou ________________. Skládá se z 15 států. 5 z nich se 

nazývá _ _ _ _ _ _ _ _ _ členové. Jsou zde již po celou dobu od roku 1945. Jsou to tyto státy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. K nim patří dalších 10 států, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ členové. Ti se střídají každé dva roky. Aby 

bylo rozhodnuto o intervenci, musí pro ni hlasovat 9 členů Rady bezpečnosti OSN a nesmí proti ní hlasovat žádný stálý člen. 

Když jeden ze stálých členů proti tomu hlasuje, pak se to nazývá _________. Stálí členové Rady bezpečnosti OSN mají velmi 

odlišné představy o tom, jak má vypadat svět, proto se často nemohou shodnout, zda má v některé zemi proběhnout 

intervence či nikoliv. Často proto stálí členové návrhy vetují. Někdy to záleželo na tom, že vojenské intervence vůči některým 

zemím, ve kterých probíhaly občanské války nebo byly páchány jiné násilnosti, byly odsouhlaseny pozdě či vůbec ne. 

Existuje velká diskuse o tom, zda jsou vojenské intervence smysluplným nástrojem pro ukončení války. Neboť vojenská 

intervence vede nejprve k tomu, že se bojuje ještě více. 

Zasaďte následující slova vlevo do 

mezer s čárkovanou linkou (tak zde: 

_________________) v textu! 

- Druhá světová válka 

- Organizace spojených národů 

- Charta Organizace spojených 

národů 

- Článek 2 

- Obrana 

- Mandát OSN 

- Vojenské intervence 

- Rada bezpečnosti Organizace 

spojených národů 

- Veto 

Vyplň mezery s čárkovanou linkou (tak 

zde: _ _ _ _ _ _ _ _) údaji, které najdeš 

na stránce 3. 
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V následujícím textu je uvedeno několik argumentů pro a proti vojenským intervencím. Podívejte se prosím na ně a označte pak šipkou, jak přesvědčivý je podle vás 

ten který argument. 

 

PRO: Někdy mají vojenské intervence smysl: KONTRA: Vojenské intervence nemají nikdy smysl, protože: 

- Při obzvláště těžkém porušování lidských práv nebo občanských válkách 

nesmějí ostatní státy prostě přihlížet, musejí intervenovat, aby zabránily ještě 

horším věcem. 

 

není přesvědčivé velmi přesvědčivé 

 

- Vedou vždy k tomu, že intervenující státy mohou rozhodnout o tom, co se v 

zemi bude dít. 

 

 

není přesvědčivé velmi přesvědčivé 

- Když jsou státy příliš hluboko ponořené do chaotické situace, musí se ostatní 

státy postarat o to, aby zločiny byly v zemi ukončeny. 

 

není přesvědčivé                                                                           velmi přesvědčivé 

 

- Používá násí jako prostředek a umírá tak ještě více lidí. 

 

 

není přesvědčivé velmi přesvědčivé 

- Poněvadž neozbrojenou misí často nelze zločinecké skupiny nebo státy přivést 

k rozumu. 

 

není přesvědčivé                                                                         velmi přesvědčivé 

 

- Jejich dopady jsou velmi těžko kontrolovatelné. Stále existuje nebezpečí, že 

se občanská válka intervencí ještě zhorší. 

 

není přesvědčivé velmi přesvědčivé 

 

Zdroj: Volker Mathies: Stále znovu válku? Jak jí zabránit? Ukončit? Nedopustit? Ochrana a pomoc pro lidi? Opladen 1994, str. 61n. 
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Rada bezpečnosti OSN 

 

 

Doporučení k 

mírovému 

urovnávání sporů 

Rozhodnutí o 

nucených 

opatřeních 

(např. sankce) 

Rozhodnutí o vojenské 

intervenci 


