MATERIÁL č. 8
Scénáře

Scénář 1: Vraždy na vládní zakázku

Vraždy na vládní zakázku jsou politicky motivované vraždy
objednané a dokonce provedené vládou. Zřejmě se nejedná
o běžnou praxi, nicméně v minulosti k nim za různých režimů –
totalitních i demokratických – docházelo. Stejně jako v případě
všech jiných vražd porušují jedno ze základních lidských práv, tj.
právo na život.

Zdroj: MartinaVaculikova/iStock

Příklady vražd, které bývají spojovány s vládními zakázkami:
1. Operace Boží hněv po mnichovském masakru v roce 1972 – izraelská jednotka na příkaz
izraelského premiéra vystopovala a zabila tři přeživší Palestince, kteří zavraždili jedenáct
izraelských atletů;
2. Taktika „vystřel a zabij“ v Severním Irsku v 80. letech – policisté a vojáci údajně zastřelili
několik podezřelých, aniž se je pokusili zatknout.

Scénář 2: Neomezené věznění bez soudu

O neomezeně dlouhé věznění se jedná v případě, kdy státní orgán
zbaví bez soudu zadrženou osobu svobody. Tato praxe porušuje
lidská práva zadrženého, protože odporuje zásadě presumpce
neviny. Přestože se nejedná o běžnou praxi, některé vlády
v posledních letech zadržují bez soudu osoby podezřelé
z terorismu nebo velezrady.
Zdroj: sakhorn38/iStock

Příklady neomezeného věznění bez soudu:
1. Operace britské armády Demetrius – při ní byly pozatýkány a uvězněny stovky Irů, kteří se
údajně angažovali v Irské republikánské armádě (IRA);
2. Guantánamo – Američany kontrolovaná věznice na Kubě je využívána jako detenční
centrum, v němž jsou podezřelé osoby zadržovány po velmi dlouhou dobu.
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Scénář 3: Globální kontrola

Zdroj: http://www.waccobb.net/forums/showthread.php?99061-Political-Cartoons-Summer-2013
Globální kontrolou se rozumí masový dohled nad celými národy, který překračuje státní hranice.
Nejde o novou koncepci – nové je ale její zpolitizování. Globální kontrolou se rozumí i dohled v zájmu
veřejného zdraví. Politicky motivovaná globální kontrola porušuje mimo jiné právo jednotlivce na
soukromí. Zaměstnanec americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Edward Snowden zveřejnil
v roce 2013 sérii dokumentů, které upozornily na to, jak jeho zaměstnavatelé provádějí masovou
sledování občanů.







Lze za určitých okolností pozastavit dodržování lidských práv nebo tato práva zcela zrušit?
Lze omluvit případy, kdy je jedinec zbaven svých lidských práv ve jménu vyššího veřejného
zájmu?
Kde má zrušení lidských práv své hranice? Co si o tom myslíte? Souhlasili byste s tím, aby byl
za určitých okolností někdo zbaven svých práv?
Jsou potřeby společnosti důležitější než lidská práva jednotlivců?
Kdo má právo učinit konečné rozhodnutí o tom, zda mohou být podezřelé osoby zbaveny
svých práv?
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