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Diskuse v Senátu: Čína a Rusko usilují o vnitřní oslabení demokratických zemí 

  

V pondělí, 26. února 2018 hostil Senát České republiky přednášku s diskusí o vlivu Ruska a 

Číny v demokratických zemích. Jak ukazuje prezentovaná studie, tyto dvě země mají značný 

vliv na média, kulturu, akademickou a neziskovou sféru, či infrastrukturní projekty ve státech 

po celém světě. 

Setkání, které se uskutečnilo pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka, zahájil jménem 

výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátor Tomáš Czernin. “Ano, to je válka, v níž se 

nyní nacházíme. Válka tichá a zákeřná. Válka o mysl, vůli a svobodu člověka. Pokud nebudeme 

obezřetní, snadno se může stát, že cizí mocnost ovlivní mysl, ovládne vůli a zbaví člověka svobody, 

aniž by si toho povšiml a aniž by se bránil”, řekl senátor Czernin. 

Rusko a Čína za posledních deset let investovaly miliardy dolarů do ovlivňování veřejného mínění po 

celém světě. Panelisté, mezi nimi sinolog Martin Hála, španělský novinář Juan Pablo Cardenal,  ředitel 

polského think-tanku Institute for Public Affairs Jacek Kucharczyk či Grigorij Mesežnikov, ředitel 

slovenského Inštitútu pre veřejné otázky, představili novou studii o ovlivňování demokracie v Polsku, 

Slovensku, Argentině a Peru. Upozornili například na některé typické postupy, kterými tuto „tichou 

válku“ po celém světě vede Čína: najímání současných či bývalých politiků a diplomatů, zdánlivě 

výhodné infrastrukturní půjčky, postupné ovládnutí médií či vstup na akademickou půdu. 

„Současný režim v Rusku zjevně věří, že politické změny, které proběhly před 30 lety ve střední a 

východní Evropě, nejsou nevratné“, řekl Grigorij Mesežnikov. 

Diskuse, kterou moderovala Shanti Kalathil, ředitelka Mezinárodního fóra pro demokratická studia, se 

uskutečnila za spolupráce Nadace Forum 2000, National Endowment for Democracy a Výboru pro 

zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky. 

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot 

a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní 

a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech 

oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.  
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