
 

Přepis projevu pana Jeana-Yvese Le Driana, ministra pro Evropu 

a zahraniční věci, na konferenci « Odkaz roku 1989 : Porevoluční 

naděje a deziluze »  

Praha, 6. prosince 2019 

 

Vážený pane ministře, milý Tomáši, 

Vážený pane rektore Univerzity Karlovy, jenž nás hostíte, 

Vážená paní prorektorko, 

Vážený pane řediteli Akademie věd, 

Vážený pane řediteli CEFRESu, milý Jérôme Heurtaux, 

Vážené dámy, vážení pánové, 

Vážení přátelé, 

 

od roku 1989 uplynulo již 30 let. Celá jedna generace, jež přešla od 

euforie k pochybnostem. 

 

Jsem přesvědčeným Evropanem a musím vám říci, že Evropa je 

smyslem mého politického působení. Vzpomínám si na zanícení 

a jásot těch podzimních dní roku 1989, jež změnily podobu našeho 

kontinentu a dotkly se všech evropských národů, a to bez výjimky.  

 

Jakožto francouzského ministra pro Evropu a zahraniční věci mne 

trápí, že s každým uplynulým desetiletím si připomínáme rok 1989 

nesměleji, jsme čím dál tím méně jednotní. Přitom dnes potřebujeme 

více než kdy dříve Evropu silnou, svobodnou a hrdou na své zásady. 



 

 

Proto jsem si přál přijet sem, do Prahy, na půdu Univerzity Karlovy, 

do srdce Evropy, a společně s Vámi se zamyslet nad významem roku 

1989, nad tím, co tento rok vypovídá o tom, jací dnes jsme, 

a o evropských cílech, jež si musíme uchovat. Je to sdělení Evropana 

ostatním Evropanům v tento jedinečný rok, sdělení vyjadřující jeho 

naděje, deziluze, ale také sdělení o budoucnosti ducha roku 1989, jež 

jsem Vám dnes přijel předat. 

 

Rozčarování, které dnes někteří popisují, podněcuje k zamyšlení 

historiky a vědce. To je také jednou z výzev této konference, 

pořádanou pražským Francouzským ústavem pro výzkum ve 

společenských vědách, Akademií věd a Karlovou univerzitou, kterým 

tímto děkuji za pozvání a za možnost moci zde před Vámi dnes 

vystoupit. 

 

Měl by to být podnět k zamyšlení pro historiky a vědce, ale i podnět 

k zamyšlení pro všechny Evropany – zejména pro ty, kteří mají 

politickou zodpovědnost. Staví před nás řadu zásadních otázek: 

různost ve vzpomínkách na naši historii, autonomii a bezpečnost 

Evropy, skloubení suverenity jednotlivých států a suverenity 

evropské.  

 

Odpovědět na toto rozčarování, znovu nalézt nit a energii našeho 

evropského snu, to je naší společnou výzvou. 



 

 

* 

Začnu tím, kvůli čemu jsem do Prahy nepřijel. Jsem politik 

a vystupuji na vědecké konferenci sociálních věd. Každý máme svou 

zodpovědnost. Všechny jsou velké, nicméně nejsou všechny stejného 

druhu. Nebudu vám tudíž dávat přednášku o dějinách. 

 

Vědci musejí mít možnost pracovat svobodně na této části dějin stejně 

jako na ostatních. Tento rok si nepřipomínáme jen rok 1989, ale také 

80 let od uzavření paktu Molotov-Ribbentrop a uskutečnění 

nacistických a sovětských okupací v Evropě, jež probíhaly zároveň 

a následně po sobě. 

 

Protože pro některé je velkým pokušením vést, ve službách určité 

ideologie, „politiku dějin“. Využívat minulosti, otevírat staré rány, 

přispívat k nejasnostem. Dnes čelíme nebezpečí přepisování dějin 

v závislosti na přehodnocování národních zájmů a diskurzů.  

 

Četné legendy vystavené na oficiálních pravdách přiživily na našem 

kontinentu příliš mnoho krvavých rozepří na to, abychom mohli zůstat 

lhostejní k jejich novému šíření. Navrátit se k ideálům Osvícenství 

v Evropě znamená zachovat v naší společnosti kritické myšlení. 

Pokud pravda a nepravda mají stejnou váhu, pak slovo pravda ztrácí 

svůj význam. 

 



 

Z tohoto důvodu, dámy a pánové, požádalo 23 států, včetně Francie, 

na základě iniciativy francouzského předsednictví v Radě Evropy, 

o vytvoření střediska pro výuku dějin v Evropě. Díky sestavení 

neutrálních a věcných programů a školních učebnic umožní toto 

středisko vést učitele k diskuzi, umožní bránit rasistickým, 

xenofobním a antisemitským projevům a přispět ke sbližování mezi 

národy. A možná se díky tomu podaří ukázat, že při respektu 

k jednotlivým národním dějinám existují i dějiny, které nás spojují, 

dějiny našeho kontinentu a evropského ducha, jehož jsme dědici a 

garanty. 

 

Jak pravil Marc Bloch, jeden z nejvýznamnějších francouzských 

historiků: „nepochopení přítomnosti se rodí nevyhnutelně z neznalosti 

minulosti“. Může se rodit také z manipulace s dějinami. Mezi 

evropské zásady patří akademická svoboda a tam, kde je tato svoboda 

ohrožena, jsou ohroženy demokracie a mír.  

 

Naší politickou zodpovědností, na rozdíl od vědecké odpovědnosti, je 

vytvořit na základě vašich výzkumných prací sdílenou evropskou 

paměť, a to v souladu se dvěma principy. 

 

Zaprvé je to důsledný respekt k národním vzpomínkám, které musí 

být uznány a jimž musíme naslouchat. Naše národní příběhy jsou 

vystaveny na základě vybraných odkazů na minulost. Stejné datum 

může být napříč evropskými státy vnímáno odlišně. 



 

 

Rok 1968 tak nevyvolává stejné konotace u Francouzů, Čechů či 

Poláků. Jiným příkladem může být oslava 100. výročí konce první 

světové války, které jsme si v loňském roce připomněli v Paříži. Pro 

nás znamená rok 1918 příměří a úlevu pro všechny Francouze. Ale na 

Vašem území bylo toto období až do roku 1923 poznamenáno 

rozpadem říší, válkami, revolucemi, přesuny obyvatel a pogromy.  

 

A stejně tak rok 1989, v mysli Francouzů či Němců se objeví na 

prvním místě pád Berlínské zdi, až poté události, jež jsou neméně 

jímavé, jako například lidský řetěz vinoucí se na konci srpna roku 

1989 přes všechny 3 baltské státy, státy, jejichž anexi jsme nikdy 

neuznali, ale jež ještě nenabyly svou suverenitu. Toto pochopení 

našich odlišných národních vzpomínek musí být srdcem evropského 

projektu. Je nutné, aby všichni Evropané, Francouzi počínaje, si toho 

byli vědomi a chápali to. 

 

Zadruhé říci toto neznamená souhlasit s přepisováním či využíváním 

minulosti. Neznamená to podporovat historický relativismus či 

revisionismus. Neznamená to ani šířit jednu shora unifikovanou verzi. 

Nejde o to vytvořit jediné dějiny, ale o rozvinutí „evropského 

historického povědomí“ založeného na přesvědčení, že naše národní 

dějiny tvoří základ pro společně povědomí Evropanů, konečně 

sjednocených ve své různorodosti.  

 



 

Mějme na paměti slova Victora Huga: „Ve vzpomínkách je naše síla. 

Když se je snaží pohltit noc, je potřeba zažehnout velká data stejně 

jako zažeháme pochodně.“ Připomínat si rok 1989 a zamýšlet se 

společně nad jeho sliby, jak těmi splněnými, tak těmi, jež byly 

zklamáním, může jedině posílit naše odhodlání tvořit naši společnou 

budoucnost v míru a demokracii. 

 

Stojím tu dnes před Vámi z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že 

evropská paměť by měla umožnit polyfonii vzpomínek národních. 

Jsem přesvědčen, že se musíme smířit s rozmanitostí našich 

vzpomínek, abychom lépe pochopili v čem je tato různorodost stěžejní 

pro to, čím Evropa je.  

 

Když v roce 1983 Milan Kundera hovořil o „tragédii střední Evropy“, 

neměl tím na mysli jen sovětskou nadvládu. Mrzelo ho zejména, že 

Západ už střední Evropu vidí pouze jako součást Sovětského impéria. 

Rozdíly, jež jsou mezi námi, nemohou ani dnes převážit nad tím, co 

nás spojuje, náš společný osud a všeobecné zásady vycházející z doby 

osvícenství. 

 

Jsem přesvědčen, že právě zapojením všech těchto hlasů do 

společného příběhu, jejž musíme kolektivně tvořit, můžeme díky 

vzájemnému dialogu plně pochopit význam roku 1989 pro dějiny 

Evropanů. Zdůrazňuji to proto, a zdůrazňoval jsem na začátku tohoto 



 

projevu, že musíme nejprve pochopit, odkud pocházíme, abychom se 

mohli společně rozhodnout, kam musíme směřovat. 

 

* 

Dovolte mi nyní říci, co představuje rok 1989 pro Francouze a proč 

jsem si přál přijet do Prahy oslavit obrat roku 1989, kdy po 50 letech 

okupace – nacistické, poté sovětské – nabyly země střední Evropy 

svou svobodu, svou suverenitu a kdy mohlo započít znovusjednocení 

Evropy. Rok 1989 nám přinesl 3 významné odkazy: svobodu, 

suverenitu a jednotu.  

 

Rok 1989 samozřejmě znamená návrat svobody a svobod, konec 

totalitního útlaku a útisku jedince, vítězství demokracie a právního 

státu, jinými slovy zrod státu nikoli utlačujícího, ale chránícího. 

 

To je ostatně smyslem evropského projektu, tak jak jej popsal Jean 

Monnet: „Nepropojujeme státy, sjednocujeme lidi.“ Mohl by ještě 

dodat „svobodné lidi“. Nezapomínejme, že demokracie nemůže 

existovat bez zřízení, které chrání práva a svobody a které zajišťuje 

nadřazenost práva nad silou. Ti, kteří připodobňují takzvanou 

„liberální“ demokracii k „tyranii“ menšin, ti, kteří připodobňují 

takzvanou „liberální“ demokracii k multikulturalismu, k pohrdání 

tradicemi, nejsou jen sofisty, ale také trpí ztrátou paměti. Zapomínají, 

že zde v Praze, stejně jako ve Varšavě a v Budapešti, se muži a ženy 

vzepřeli totalitarismu a i za cenu svého života bojovali za svobodu.  



 

 

Přijel jsem sem tedy v prvé řadě vzdát hold všem těm, kteří před 

třiceti lety povstali a prosadili u ohromených vlád „moc bezmocných“, 

řečeno slavnými slovy Václava Havla. 

 

Václav Havel – to je jméno, jež zde nemohu zmínit, aniž by se mi 

nevybavilo, Tomáš o tom mluvil před chvílí, ráno 9. prosince 1988, 

kdy se uskutečnilo historické setkání mezi Françoisem Mitterandem 

a osmi československými disidenty, včetně toho, jenž se později stal 

prvním prezidentem svobodné země. Jsem hrdý, velmi hrdý na to, že 

Francie takto uznala jeho boj. O rok později jsme ve Francii v hojném 

počtu sledovali s obdivem a nadšením národy střední Evropy, které 

vzaly osud do svých rukou a rozhodly se psát svou vlastní historii, ve 

skutečnosti nejen svou vlastní historii, ale naši, historii 

znovusjednocené Evropy. 

 

Spolu s nimi bych chtěl vzdát čest památce disidentů, jejichž 

odbojový duch v určitém smyslu předpřipravil toto vzplanutí. Mám na 

mysli Jana Palacha. Mám na mysli Václava Havla i Jana Patočku a 

všechny, kteří se spolu s nimi podíleli na Chartě 77. Mám na mysli 

otce Popieluszka, kaplana Solidarity, a mnohé další, jako například 

studenty v Budapešti roku 1956, kteří za svobodu bojovali. 

 

Řekl jsem, že rok 1989 znamená svobodu, ale rok 1989 znamená také 

opětovné dosažení nezávislosti a suverenity všech zemí, které předtím 



 

byly pod sovětskou nadvládou. Revoluce roku 1989 ukončili 

Brežněvovu doktrínu, čili teorii o omezené suverenitě, jež byla 

zformulována po okupaci Československa Sovětským svazem a jeho 

spojenci 21. srpna 1968 a po nadějích vyvolaných Pražským jarem. A 

bylo to opět v Praze, kde tato doktrína zanikla poté, co zde byla 

1. července 1991 rozpuštěna Varšavská smlouva.  

 

Máme-li na paměti tuto před 30 lety znovunabytou suverenitu, měli 

bychom být pozorní k projevům zdrženlivosti, jež se místy objevují 

právě v souvislosti s pojmem „evropské suverenity“, ještě se k tomu 

vrátím. A já chápu, proč země bývalého východního bloku k národní 

suverenitě tak lnou, je to drahocenné bohatství, z něhož se v minulosti 

radovali jen po krátký okamžik. I z toho důvodu sami dotčené země, 

nikoli třetí mocnosti, rozhodují, jakých spojenectví budou či nebudou 

součástí.  

 

A konečně svoboda nabytá roku 1989 je svobodou pro celý evropský 

kontinent. Jak jsem již řekl, raději používám termín znovusjednocení 

Evropy, jež nás sbližuje, než rozšiřování, jež nás oddaluje jeden od 

druhého. Jak pravil A. Camus: „Špatně věci pojmenovat znamená 

přispět k neštěstí tohoto světa.“ To, co je špatně pojmenováno, 

nemůže být správně chápáno. 

 

Tato znovunabytá svoboda, tyto stránky dějin, jejž jste s odvahou psali 

vy, Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Rumuni, byly i naše. Získali jste je 



 

i pro nás. Svoboda Evropy, včetně té západní, byla omezená 

podrobeností střední Evropy a sovětským vlivem. Rok 1989 je také 

koncem rozdělení Evropy podle Jaltské konference, jemuž jsme se 

podřídili, ale s nímž Francie nikdy nesouhlasila. „Spíše než o „návrat 

do Evropy“ – kterou země střední Evropy nikdy neopustily, jak 

poznamenal Milan Kundera – šlo o potvrzení geografické, ale také 

kulturní a tudíž i politické skutečnosti, občas ochotně zakrývané: 

o jednotu evropského kontinentu. 

 

Dámy a pánové, abych se vrátil k tomu, co ve svém projevu před 

chvílí zmiňoval Tomáš, chtěl bych vám říci, že „Východní“ Evropa 

nikdy neexistovala. Je to umělé označení z dob studené války. Není to 

relevantní rozdělení vycházející z dlouhé evropské historie. Díky 

událostem roku 1989 má Evropa, která byla na dlouhou dobu 

připravena o důležitou část sebe sama, poprvé příležitost stát se 

aktivním tvůrcem svých dějin, nikoli pouhým účastníkem. 

 

A ti, kteří argumentují tím, že současné Evropě chybí jednota, 

a odsuzují tak automaticky evropský projekt, se mýlí: jednota našeho 

kontinentu není abstrakcí, politickým sloganem či „intelektuálním 

sněním“, je to konkrétní skutečnost pro všechny Evropany, kteří 

každodenně zažívají svobodu pohybu tak draze získanou.  

 

Možná nejtragičtějším dopadem migrační krize roku 2015 je právě to, 

že se zavírají hranice, staví se zdi a zpochybňuje se prostor volného 



 

pohybu, jenž byl vytvořen Schengenskou dohodou. Neboť Schengen 

je spolu s eurem a Erasmem, pokud vezmeme příklad i z jiné oblasti, 

jednou z nejkonkrétnějších a nejviditelnějších ukázek evropského 

sjednocení. Tyto nabyté výhody jsou nutné a křehké zároveň, ostatně 

stejně jako evropský projekt. Proto tváří v tvář všem prorokům 

špatných zpráv, kteří se nerozpakují poučovat vedeni zájmy volebních 

preferencí, neváhejme připomínat, co jsme společně mohli a také 

dokázali pro národy vybudovat.  

 

* 

Horizontem, k němuž tyto různorodé vzpomínky na rok 1989 směřují, 

je samozřejmě náš společný evropský projekt. Rád bych vás teď 

seznámil se závěry, které z tohoto exkurzu do naší společné historie 

vyvozuji pro naši společnou budoucnost. 

 

Projekt, jehož nositeli jsme vy i my, Francie, je projektem evropského 

humanismu, který začíná nekompromisní obranou našich hodnot a 

našich zásad. Je to projekt sociální, hospodářské a fiskální 

konvergence, jak Tomáš připomněl. Je totiž zcela nezbytné reagovat 

na deziluzi a překlenovat propasti, které Evropu dělí. Nejsou novou 

zdí mezi „dvěma Evropami“, které existují vedle sebe v rámci 

Evropské unie. Nerovnosti, populistické svody, ztráta smyslu a 

záchytných bodů jsou výzvami, které sdílíme my všichni. Musíme je 

chápat jako společné výzvy. 

 



 

Tento projekt je ve vztahu k přílišnému rozmachu globalizace 

a výzvám mezinárodní konkurence projektem evropské síly ve 

službách našich národů. Více než kdy dříve mezinárodní život řídí 

mezinárodní chaos a hrubá vyjádření mocenských vztahů. A Evropa 

stojí před volbou: strpět to a riskovat, že si nechá diktovat, co má 

dělat, nebo se prosadit a trvat v zájmu své identity a svých zásad na 

svém, kdykoli to bude zapotřebí.  

 

Bez váhání volím druhou možnost. Proč? Protože, jak řekl Paul 

Valéry, civilizace jsou smrtelné. A jak toho dosáhneme? Tím, že se 

Evropa stane tvůrcem svého osudu. 

 

Za těchto okolností musím připomenout, co je beztak také zjevné: 

z dlouhodobého hlediska tento projekt nedokážeme úspěšně 

realizovat, pokud nebudeme schopni zajistit svoji bezpečnost.  

 

Proto si myslím, že si nemůžeme připomínat rok 1989, kdy se Evropa 

znovu sjednotila na demokratických zásadách a humanistických 

hodnotách, aniž bychom si vzpomněli také na rok 1990 a přijetí 

Pařížské charty pro novou Evropu. O co tehdy šlo? O vybudování 

evropské kolektivní bezpečnosti uplatněním deseti hlavních zásad 

přijatých od roku 1975 v Helsinkách. 

 



 

Avšak tato ambice vybudovat evropskou kolektivní bezpečnost, která 

byla tak živá na počátku devadesátých let, se postupně vytrácela. 

Musíme ji oživit. 

 

Pozvolna jsme přihlíželi tomu, jak mizí to, co přispívalo k vytvoření 

bezpečnostní struktury zavedené Pařížskou chartou, a byli jsme 

svědky soustavné snahy o její rozložení, což přispělo k postupnému, 

systematickému a již téměř úplnému odstranění všech prostředků 

regulace násilí: od opatření založených na důvěře po smlouvy 

o omezení zbrojení, ať už jakékoli kategorie. Dohromady tak vzniklo 

nebezpečné vakuum, kvůli němuž na našem kontinentu znovu hrozí 

konflikt, ať již náhodný, či úmyslný. Množící se vojenské incidenty to 

dokládají. Máme-li být věrní slibům z roku 89, musíme se chtít dostat 

z této nestability, tedy chtít tato rizika omezit.  

 

Od dob konfliktu v bývalé Jugoslávii, který Evropanům ukázal, jakou 

nesou odpovědnost za zaručení bezpečnosti kontinentu, se objevily 

další hrozby. Nemám na mysli jen extrémně násilné teroristické činy. 

Do Evropy se znovu vrátila válka: nejprve do Gruzie a pak na 

Ukrajinu. Na půdě jednoho z evropských velkoměst došlo k použití 

chemických zbraní. Kyberútoky měly podrývat a ohrožovat samé 

základy našich demokracií, našich volebních postupů, našich 

veřejných debat. 

 



 

Zdá se, že někteří se s tím smířili. Ale my, Evropané, po strašlivých 

dramatech, která na našem kontinentě šířila zkázu po celé 20. století, 

my se s tím smířit nemůžeme. To je také důvod, proč se nechceme 

spokojit se statem quo ve vztahu k Rusku, když víme o jeho 

agresivním počínání, které již deset let narušuje naše strategické 

prostředí. 

 

Co tedy potřebujeme k tomu, abychom zajistili svou bezpečnost 

a vrátili se ke slibům z listopadu 1990, kdy byla v Paříži přijata 

Charta, která měla znovu položit základy evropské bezpečnostní 

struktury? 

 

Především potřebujeme transatlantické vazby.  

 

I my, Francouzi, je chceme zachovat. Potřebujeme je, politicky, 

vojensky, strategicky. Zejména ve vojenských operacích, které 

vedeme na Blízkém východě a v zemích Sahelu za přítomnosti 

ozbrojených sil České republiky. To nám ale nebrání v tom, abychom 

o jejich dalším vývoji uvažovali prozíravě a abychom z toho vyvodili 

všechny důsledky. Každý chápe, že časy, kdy Evropa mohla péči 

o svoji bezpečnost plně svěřit ostatním a spoléhat se výhradně na ně, 

už minuly. A tento posun nenastal až zvolením prezidenta Trumpa. 

Podmínkou, zdůrazňuji podmínkou, silného a důvěryhodného 

transatlantického svazku je to, co v Evropě nazýváme strategickou 



 

autonomií, což je pojem, který se přesně překrývá s pojmem sdílení 

zátěže. 

 

Ostatně někteří američtí protějšci nastiňují, že právě díky naší 

schopnosti jednat samostatně je Francie pro Washington v oblasti 

obrany nejlepším partnerem. 

 

Potřebujeme transatlantické vazby, potřebujeme také, aby NATO 

zůstalo tím, čím se po roce 89 stalo pro každého z nás: silou stability. 

 

Proto také Francie chtěla zahájit diskusi o potížích, které 

Severoatlantická aliance v současné době zažívá. Summit, který se 

právě uskutečnil v Londýně, je začátkem skutečné strategické debaty 

v rámci aliance. Bylo to nezbytné v zájmu udržitelnosti a konsolidace 

transatlantického svazku. 

 

Podmínkou sine qua non síly Severoatlantické aliance je, aby 

Evropané začali vystupovat proaktivněji a aby plnili více závazků 

v rámci nově vytvořené a nově vyvážené aliance. Evropská obrana bez 

NATO nebude lepší, stejně jako NATO nebude důvěryhodnější 

a udržitelnější bez posílení evropských závazků. 

 

Myslíme si to už dlouho a Francie se konkrétním způsobem zapojuje 

do odrazujících a obranných pozic NATO v pobaltských státech 

a v Černém moři. Francie respektuje bezpečnostní zájmy všech svých 



 

partnerů a evropských spojenců a bere je plně za své, bude je vždy 

hájit jako nedotknutelnou prioritu. To ostatně prezident Francouzské 

republiky prohlásil předevčírem v Londýně. Jsme a budeme i nadále 

neoblomní, bude-li ve hře svrchovanost naše vlastní nebo našich 

partnerů a spojenců. Naši spojenci se na Francii, na její závazek i na 

a její armádu, mohou spolehnout. Vždy. 

 

Zatřetí v Evropě potřebujeme bezpečnostní organizaci, která zaručí 

strategickou stabilitu celého kontinentu. 

 

To je také smyslem sloganu NATO, který od roku 1967 spojuje 

odstrašování a dialog. Je to také smyslem návrhu prezidenta 

Francouzské republiky, když hovoří o vytvoření evropské struktury 

bezpečnosti a důvěry. 

 

Řekněme si to jasně, říkám to zde jednoznačně: pokud chceme zvrátit 

systematické rozkládání, o němž jsem před chvilkou hovořil, musíme 

mluvit s Ruskem. Bez úslužnosti a bez naivity, abychom ochránili 

bezpečnost všech Evropanů, musíme rozehrát mocenské vztahy, 

kdykoli to bude nutné. Ale nemůžeme jednoduše ignorovat zeměpis. 

 

Iniciativy, které jsme zahájili, jsme připravili přísně v souladu 

s dohodnutými evropskými zásadami. Nemáme v úmyslu zanedbávat 

bezpečnostní zájmy našich evropských partnerů, ba právě naopak – 

protože jsou také našimi zájmy. 



 

 

Proto bychom si přáli, aby se Evropané chopili velkých strategických 

a vojenských témat a tématu jádra, neboť ta přímo ovlivňují jejich 

bezpečnost. A patří mezi ně i opětovné vytvoření právního rámce 

a transparentních opatření, která umožní omezit rizika nedobrovolné 

vojenské eskalace, stanovit omezení kapacit našich protivníků, a tím 

snížit hrozbu. 

 

V důsledku zrušení Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách 

v Evropě, ukončení Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího 

doletu a nejistotě, která bude do roku 2021 panovat kolem smlouvy 

New START, Evropě hrozí, že znovu rozpoutá divadlo bezuzdného 

vojenského a jaderného soutěžení, které nectí žádná pravidla. Takovou 

situaci jsme nezažili od konce šedesátých let a berlínské a kubánské 

krize. 

 

Je naší povinností, nás Evropanů, znovu ovládnout zbrojení v Evropě, 

pokud se nechceme stát jen pouhým jevištěm střetů třetích mocností. 

Přáli bychom si tedy, aby o tom Evropané začali v blízké době 

uvažovat jako o evropském příspěvku k strategickým úvahám 

o Severoatlantické alianci, které předevčírem započaly, a k obraně 

našich zájmů a našeho pohledu na mezinárodní pořádek. 

 

A konečně, dámy a pánové, musíme znovu nalézt podstatu a smysl 

zásad přijatých v Helsinkách a podstatu a smysl Pařížské charty. 



 

 

Jestliže dochází k porušování helsinských zásad, děje se tak vždy na 

úkor toho, co se snažíme vybudovat zde v Evropě. Posledních třicet 

let je toho dokladem. Jestliže dojde k rozdělení na sféry vlivu, dochází 

k pošlapání svrchované rovnosti států a práv, která jsou nedílnou 

součástí svrchovanosti. Jestliže je silou zpochybněna jediná hranice, je 

ohrožena neporušitelnost všech hranic a spolu s ní i zásady 

nepoužívání násilí a územní celistvosti států. Jestliže jsou odpůrci ve 

vězení a základní nebo akademické svobody jsou fakticky omezeny, 

dochází k pošlapávání lidských práv a demokracie. 

 

Proto věřím, že jsou tyto základní zásady, helsinské zásady a Pařížská 

charta, jakož i nutnost je plně uplatňovat, nadále zcela aktuální. Je na 

nás, abychom se vrátili k tomu, o co jsme se pokoušeli před třiceti 

lety. Během roku tuto diskusi dostaneme na evropskou úroveň, 

abychom se tomuto tématu mohli společně věnovat od této chvíle až 

do listopadu 2020, kdy se koná třetí ročník Pařížského mírového fóra. 

 

 

* 

V podstatě lze říci, že jak v oblasti bezpečnosti, tak i v jiných 

otázkách, je naším úkolem dosáhnout skutečné evropské 

svrchovanosti.  

 



 

Už jsme na tom začali pracovat. Díky tomuto úsilí si Evropa konečně 

začíná uvědomovat svoji sílu, která jí umožní zachovat si svobodu jak 

v rozhodování, tak při uplatňování hodnot, jichž je nositelkou.  

 

Tato společná svrchovanost neubírá nic z naší národní svrchovanosti. 

V nebezpečném světě, ve světě přehnané soutěže, je chrání. Zvolit 

jednu neznamená vzdát se druhé. Naopak! 

 

Chápu, že země, které ještě před třiceti lety patřily k východnímu 

bloku, se na svou svrchovanost silně upínají. Ale chci jim říci, že 

evropská suverenita neznamená ani návrat Svaté říše římské, ani 

návrat Brežněvovy doktríny na bruselský způsob. Je to možnost, jak 

může každý stát zůstat nezávislým ve světě, kde je rivalita mocností 

znát ve všech oblastech. 

 

S velkým důrazem vám tedy chci říci: skutečný Evropan 

nezpochybňuje existenci a důležitost národních států, stejně jako 

skutečný vlastenec neodmítá a neodsuzuje Evropu. Vlastenecký 

Evropan nebo evropský vlastenec ví, že bez silných národů je 

evropský projekt oslaben a bez silné Evropy jsou slabší i naše národy. 

 

Pokud tedy nechceme pouze snášet změny 21. století, je zásadní, aby 

Evropané ovládli jedno odvětví, které jim tuto svrchovanost zaručí, 

hodně jsme o tom s Tomášem před chvílí hovořili: a to odvětví 

digitální. 



 

 

Protože i v tomto odvětví existuje skutečné riziko, že nám ostatní 

vnutí, co chtějí oni, ať už se jedná o země nebo o podniky. V tomto 

novém konfrontačním prostoru sledujeme uplatňování sofistikovaných 

mocenských strategií, jejichž cílem je napadat a destabilizovat. Hrozí 

nám také závislost na cizích technologiích, od sítí 5G po umělou 

inteligenci. A konečně je zde také riziko, že praktiky některých 

velkých hráčů soukromého sektoru kvůli nedostatečné regulaci poruší 

základní práva našich občanů, zejména pokud jde o respektování 

soukromí. 

 

Mezi námi Evropany na to musíme reagovat tak, abychom dosáhli 

evropské digitální svrchovanosti, která bude efektivní a odpovídat 

našim hodnotám, tedy nebude usilovat ani o izolaci, ani o dominanci, 

ale zároveň nám umožní svobodně rozhodovat o svém osudu. 

 

Je třeba říci, že nezačínáme od nuly. Máme technickou infrastrukturu 

i inovační ekosystémy. Máme vizi toho, jaký digitální svět si přejeme: 

„svobodný, otevřený a bezpečný“. Máme kapacity na to, abychom ho 

prosadili. Dokázali jsme to u obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů, GDPR, a nyní pracujeme na tom, abychom to dokázali 

u digitální daně. 

 



 

Podle mého názoru, abychom dosáhli digitální svrchovanosti Evropy 

a vnesli do digitálního prostředí evropskou vizi a lidská práva, se 

musíme zabývat čtyřmi oblastmi. 

 

Nejprve musíme posílit bezpečnost kyberprostoru.  

 

Jak jsem řekl, bezpečnost je nezbytným předpokladem pro naši 

suverenitu. Špionáž, sabotáž či nelegální vniknutí nabývají v digitální 

době nových rozměrů a stávají se ohrožením, jež nemůžeme tolerovat. 

Abychom byli schopni se těmto hrozbám bránit a případně na ně být 

i schopni reagovat, musíme mít své vlastní prostředky a možnosti. 

Musíme také posílit stabilitu prostředí, ve kterém se uskutečňují, tedy 

kyberprostoru. 

 

V souvislosti s tím jsme již podnikli několik kroků: zmiňme například 

Pařížskou výzvu o důvěryhodnosti a bezpečnosti kyberprostoru, jež 

sdružuje vlády a podniky s cílem vytvořit společné zásady a ochránit 

tak práva osob a posílit mezinárodní standardy. Kromě Pařížské výzvy 

je zde také Christchurchská výzvu, jež má za cíl zabránit užívání 

internetu k teroristickým účelům. A také můžeme ale také pomáhat 

ostatním státům, aby se ochránily, aniž by byly nuceny stát se 

závislými na nějaké kyber-velmoci. 

 

Zadruhé také musíme zvítězit v bitvě o inovace.  

 



 

Evropa se v posledních letech vydala cestou digitální inovace. Několik 

evropských měst, mimo jiné i Paříž, se staly inovativními ekosystémy. 

 

Evropa musí napnout své síly a navrhnout evropská řešení výzev 

budoucnosti jakými jsou: inteligentní města, propojené zdravotnictví, 

autonomní dopravy. Musíme určit kritické oblasti a sektory, od 5G až 

po otázky digitální identity a kryptoměn. A samozřejmě musíme 

rozvíjet výzkum a jeho propojení s podniky. 

 

Jsem přesvědčen, že musíme pokračovat v rozvoji opravdového 

jednotného digitálního trhu. Ale to není vše. Musíme také 

s odhodláním pracovat na posilování evropských digitálních 

technologií, ať už jde o uchovávání dat, nakládání s daty velkého 

objemu či cloud computing. To je klíčem k zajištění dodržování 

našich hodnot a práv našich občanů. 

 

Zatřetí musíme upevnit naši roli coby regulační mocnosti. 

 

Stejně jako jsme postupovali u GDPR, musíme pokračovat 

v inovování na poli pravidel: abychom v této oblasti zajistili 

předvídatelnost a důvěryhodnost, ale také abychom zaručili 

dodržování základních zásad. Mám na mysli regulaci umělé 

inteligence, regulaci obsahu a bezpečnost kyberprostoru. Ve všech 

těchto oblastech musíme, milý Tomáši, vytvořit většinové koalice. Ale 

to dokážeme. 



 

 

Začtvrté bychom měli ochraňovat naše společné vlastnictví, kterým 

jsou společné a otevřené digitální infrastruktury. 

 

V dnešní době je evropský inovátor nucen využívat soubor zdrojů – 

infrastruktury, data, platební systémy – které patří monopolistickým 

hráčům. Ti si tak, za referenčních podmínek, které si sami bez jakékoli 

dohody určují, prosazují vlastní pravidla hry. 

 

Protože nemáme o suverenitě hegemonní představu, preferovali 

bychom, aby byl digitální svět uspořádán kolem společného 

vlastnictví, aniž by docházelo k přivlastňování těmi, kdo drží monopol 

v oblasti výpočetní techniky, těmi, kdo drží monopol díky tomu, že 

ovládají technologii a uplatňují finanční nadvládu. Musíme proto 

zůstat obezřetní, abychom ochránili či rozvinuli společné a otevřené 

digitální infrastruktury, jež budou moci být užívány a zlepšovány 

všemi. 

 

Ve všech těchto oblastech si Francie přeje, abychom společně 

s evropskými státy, které se dobrovolně zapojí, mohli v roce 2020 

zahájit úvahy o evropské digitální suverenitě. Mám pocit, že tato 

úvaha je v souladu s prvním prohlášeními nové předsedkyně Komise. 

 

 

* 



 

Drazí přátelé,  

 

budu končit, hovořil jsem již dlouze. Ale chtěl bych vám říci, že jestli 

je něco, co se můžeme z roku 1989 zpětně naučit, pak je to to, že 

dějiny nejsou lineární. Nyní je módní kritika západní arogance, která 

vyústila, v době zhroucení sovětského bloku, ve vítězství liberální 

demokracie a ekonomiky trhu. 

 

Nicméně by nebylo dobré, aby po tehdejším „demokratickém 

determinismu“ následoval po 30 letech „determinismus populistický“. 

Vzhledem k rostoucímu populismu, k popírání demokratického 

liberálního modelu a ke zpochybňování multilateralismu, je nyní 

předpovídán „konec liberálního řádu.“ V jistém slova smyslu nový, 

obrácený konec dějin, jenž je spíše založený na bázlivém ústupu než 

na světlých zítřcích! 

 

Avšak tím opravdovým poučením z roku 1989 je to, že dějiny se 

nedají napsat předem a jsou psány lidmi. Političtí představitelé se nad 

tím nemohou než radovat; je to ve výsledku skvělá zpráva svědčící 

o tom, že Evropané mohou svobodně tvořit svou budoucnost, a pokud 

budou postupovat společně, mohou vytvářet a hájit modely 

společnosti a mezinárodní správy, jimž věří. A jak říkal Václav Havel, 

bojovný duch a odvaha se vyplácí. 

 



 

Nepochybně se ještě nenaplnily všechny sliby roku 1989. Mělo by to 

být důvodem pro to poddat se všeobecnému rozčarování? Nemyslím 

si. Naopak, přijde mi to spíše jako o důvod více, aby Evropané 

i nadále ruku v ruce psali svou společnou historii. 

 

To je, dle mého názoru, ten nejlepší způsob, jak zachovat věrnost 

duchu roku 1989 a vzdát čest všem mužům a ženám, kteří před třiceti 

lety svou vírou, svou vytrvalostí a svým nadšením vytvořili historii, 

vaši historii, naši historii, ve prospěch naší společné Evropy, Evropy 

svobodné, svrchované a lidské. 

 

Dále bych chtěl vyzvat každého z nás k čerpání sil z roku 1989 

k lepšímu budování Evropy budoucnosti. V této souvislosti mi dovolte 

zakončit můj projev slovy inspirovanými Nietzschem, která jsou plná 

moudrosti pro každého z nás: Obohacovat minulost tvoříce 

budoucnost, taková nechť ať je naše přítomnost. 

 

Děkuji Vám. 


