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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA: „GLOBSEC 2017
BRATISLAVA FORUM – ADAPTING (TO) THE FUTURE“
INTERNATIONAL CONFERENCE: „GLOBSEC 2017
BRATISLAVA FORUM – ADAPTING (TO) THE FUTURE“
Ivana Slobodníková*
V posledných rokoch je možné sledovať výrazné zmeny takmer vo všetkých
sférach spoločnosti. Tempo, ktorým tieto zmeny prebiehajú je príliš rýchle
a tradičné štruktúry a inštitúcie medzinárodných vzťahov sa len veľmi ťažko
adaptujú. Práve technológie a globalizácia podnecujú rýchly rozvoj, ktorý okrem
mnohých pozitív priniesol aj mnohé bezpečnostné hrozby. Medzi takéto hrozby
patrí napríklad strach populácie, že ich práca bude nahradená robotmi.
Neustály prístup k informáciám prostredníctvom internetu podporil aj možnosť
šírenia nepravdivých správ neuveriteľnou rýchlosťou, čo v konečnom dôsledku
len prispieva k šíreniu strachu. Ľudia takto strácajú schopnosť kriticky myslieť
a spracovávať komplexné informácie. Štát a tradičné medzinárodné inštitúcie
nie sú schopné efektívne reagovať na túto situáciu, čoho dôsledkom je
zlyhávanie tradičných politických systémov.
Práve tieto skutočnosti viedli k vytvoreniu motta pre 12. ročník
medzinárodnej konferencie GLOBSEC 2017 Bratislava Forum: Adapting (to) the
future. Tohtoročný GLOBSEC sa konal 26. – 28. mája 2017 a do Bratislavy
priviedol mnohých vizionárov, profesionálov s inovatívnym myslením a politikov.
Hlavnými témami diskutovanými na tejto platforme bolo NATO, spolupráca
v oblasti zdieľania informácií, protiteroristické aktivity, obnova Blízkeho východu,
podpora partnerov z východných krajín, budúcnosť Európskej únie, demokracie
a svetovej ekonomiky.
Napriek tomu, že GLOBSEC 2017 sa venoval rôznorodým témam, v centre
pozornosti ostávajú otázky medzinárodnej bezpečnosti. Od apríla 2016 sa
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GLOBSEC venoval ročnému programu, ktorého súčasťou bola séria odporúčaní
týkajúcich sa budúcnosti Aliancie. Výsledky boli prezentované generálom
Johnom Allenom v rámci diskusie so zástupkyňou generálneho tajomníka
NATO Rose Gottemoeller a ministrom zahraničných vecí Litvy Linasom
Linkeviciusom. Otázkam NATO sa GLOBSEC venoval v niekoľkých formátoch,
pričom diskusie boli venované rozpočtu aliancie, verejnej mienke a samotnému
vnímaniu organizácie NATO verejnosťou, ako aj problému terorizmu.
V mnohých diskusiách bola zdôraznená úloha Aliancie pri boji s ISILom.
Rovnako však debata bola zameraná aj na vnútorné otázky obranných
rozpočtov jednotlivých členských štátov. Vedúce osobnosti tejto organizácie
budú potrebovať zmenu v myslení, lebo pokiaľ sa to nezmení, NATO sa nebude
schopné adaptovať na nové výzvy.
Potreba reformy spravodajských služieb bola ďalšou témou diskutovanou
v rámci GLOBSEC iniciatívy vedenou bývalým americkým ministrom pre
vnútornú bezpečnosť Michaelom Chertoffom. Samotná panelová diskusia sa
venovala najmä posilňovaniu zdieľania informácií medzi spravodajskými
službami prostredníctvom prepájania národných centier. Pre úspešné
dosiahnutie tohto cieľa sú však potrebné dva základné predpoklady: vzájomná
dôvera medzi národnými štátmi a zdieľanie informácií musí byť viac
operacionalizované tak, aby bolo možné vykonávať preventívne akcie proti
teroristom. John Frank, viceprezident pre európske vládne záležitosti
z Microsoftu nevyjadril úplnú podporu tejto myšlienke. Ako pozitívny príklad
uviedol spoluprácu medzi IT priemyslom v zmysle zdieľania informácií
o hrozbách pre rôzne servery. Otázke spravodajských služieb sa rovnako
venovali v diskusii na tému kybernetické vojenské nástroje využívané štátnymi
a neštátnymi aktérmi. Debata sa sústredila na ochranu kritickej infraštruktúry,
pričom podľa slov Johna Felkera, riaditeľa amerického Národného centra pre
kybernetickú bezpečnosť a komunikáciu zodpovednosť za túto ochranu by mala
byť rozdelená medzi súkromný a verejný sektor. V neposlednom rade sa na
GLOBSECu diskutovalo aj na tému financovania terorizmu. Viceprezident
spoločnosti Philip Morris International Alvise Guistiniani tvrdil, že nielen
partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom je spôsobom, ako čeliť
nelegálnym aktivitám. Pozornosť štátu na boj proti organizáciam podporujúcim
nelegálne aktivity by mala byť najmä z dôvodu ich vlastnej národnej
bezpečnosti, nielen kvôli daňovým únikom.
Budúcnosť jednotnej Európy bola témou diskutovanou pri niekoľkých
príležitostiach. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky začal debatu hneď
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vo svojom prejave, kedy poukázal na to, že západ nie je len geografický
koncept, ale moderný západ je desaťročia staré a hodnotovo založené
partnerstvo, v ktorom NATO a Európska únia sú inštitúciami tvoriacimi základ.
Európska únia nie je len ďalšia obchodná oblasť, ale jeden z najdôležitejších
projektov mieru a prosperity. V rovnakej línii zostával aj minister zahraničných
vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, ktorý zdôraznil, že dôvera
Európanov je základom všetkého úspechu. Ministri zahraničných vecí krajín V4
diskutovali na tému budúcnosti regiónu a Európskej únie. Napriek tomu, že
odzneli isté odlišnosti, ministri zdieľali víziu silnej Európy ako základu stability,
bezpečnosti a prosperity krajín V4. V debate Night-Owl Session
o viacrýchlostnej Európe po Brexite okrem iného estónska prezidentka Kersti
Kalulajd diskutovala o ekonomickej budúcnosti Európskej únie, pričom
zdôraznila, že v dobe, kedy Európska únia čelí viacrozmernej kríze, je potrebné
zamerať sa na takú štruktúru, ktorá bude schopná zaručiť pozíciu Európskej
únie ako lídra. Posledná panelová diskusia 12. ročníka GLOBEC Bratislava
Forum uviedla Donalda Tuska, prezidenta Európskej rady, Róberta Fica,
premiéra Slovenskej republiky a Bohuslava Sobotku, premiéra Českej
republiky. Všetci traja lídri sa zoberali viacrýchlostnou Európskou integráciou
ako jediným riešením v súčasnosti. Rozdelená Európska únia však neznamená
slabšia. Tento scenár je základnou črtou takého komplexného systému akým je
aj Európska únia.
Ďalšou diskutovanou témou počas Fóra boli slabé a silné stránky západných
demokracií. Jakub Wisniewski, riaditeľ GLOBSEC Policy Institute, otvoril túto
debatu poukázaním na tri trendy pri formovaní budúceho svetového poriadku.
Prvým trendom je svet pravidiel, je slabý práve v momente, keď ho potrebujeme
najviac. Podstatou druhého trendu je model otvorenej spoločnosti, ktorý je
zraniteľný a sporný. V súčasnej posfaktuálnej dobe si potrebujeme pripomenúť
pôsobivé príbehy a mali by sme ich naďalej šíriť. Nasledujúc tieto trendy
GLOBSEC predstavil ďalšiu svoju iniciatívu Defending Democracy in the Digital
Domain (D4). Jej ambíciou je na jednej strane porozumieť fenoménu „fake
news“. Medzi praktické riešenia tejto iniciatívy je poukázať na financovanie
týchto nepravdivých správ, identifikovanie automatických procesov šírenia
nepravdivých správ a definovania limitov anonymity internetu.
GLOBSEC 2017 Bratislava Forum uzavrel príhovorom Róbert Vass, riaditeľ
GLOBSECu. Tento ročník GLOBSECu privítal viac ako 1200 hostí z viac ako 70
krajín a venoval sa ako bezpečnostným, tak aj inovatívnym témam.
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