Dánsko (Grónsko)
Jména diplomatů, kteří zastupují Dánsko: Ivaana, Pipaluk, Malik, Aputsiaq, Minik
Na konferenci zastupujete zájmy svého státu – Dánska a zároveň autonomní oblasti Grónska. Od vedoucích
představitelů státu jste dostali závazné instrukce a příkazy, kterými se máte na konferenci řídit.

Vyjádření ministerského předsedy Grónska Kima Kielsena:
„Vážení diplomaté, pověřuji Vás úkolem zastupovat na konferenci arktických států naši zemi – Grónsko.
Pamatujte si, že výsledek této konference může znamenat historický milník a novou naději pro naši zemi, pro
naše obyvatele. Víme, že arktická oblast skýtá bohaté zásoby ropy a zemního plynu. Prosadíme těžbu těchto
surovin, díky tomu ubude v naší zemi počet nešťastných nezaměstnaných mladých lidí. Ti díky špatné
ekonomické situaci opouštějí Grónsko s vidinou lepších pracovních příležitostí, v horším případě páchají
sebevraždy – vždyť jsme na žebříčku počtu sebevražd ve světě na prvním místě. Pokud prosadíme možnost
další těžby surovin, můžeme tohle všechno změnit. Naše země se stane ekonomicky silnější a bohatší a zvýší se
tak i životní úroveň našeho ostrova.
Navíc tyto nové zdroje ropy a zemního plynu v arktické oblasti by mohly nahradit postupně ubývající zásoby
těchto surovin ve světě. Samozřejmě vám dávám za úkol přesvědčit komisi o tom, že Grónsko má výhradní
právo na těžbu těchto surovin. Naše vláda provedla nedávno podmořský geologický výzkum, který prokázal, že
Lomonosovův štít je prodlouženou součástí Grónska a tudíž patří nám.
Díky tomu, že bychom získali tuto oblast kolem severního pólu a zvětšili tak území našeho státu, bychom měli
mít jakožto větší země silnější hlas ve světě při prosazování svých zájmů.“

Použité zdroje:
https://www.nordicnames.de/wiki/Greenlandic_Statistics_of_2001-2010
https://www.washingtonpost.com/sf/world/2017/02/10/greenland-needs-money-is-a-uranium-mine-theanswer/?utm_term=.b89348f44122
https://matmatch.com/blog/raw-materials-of-the-arctic/?fbclid=IwAR0cNzRZhEY9lj9hSUFahT8Vd4RhYY9sF2j8KKw7e8XjfpeVRcGQzorJQ-Q
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/04/21/474847921/the-arctic-suicides-its-not-the-dark-that-kills-you
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1004733-boj-o-arktidu-pokracuje-dansko-chce-severni-pol
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1558850-rusko-je-nejvetsi-zeme-na-svete-chce-byt-ale-jeste-vetsi

Kanada
Jména diplomatů, kteří zastupují Kanadu: Jackson, Liam, Aiden, Gabriel, Luca
Na konferenci zastupujete zájmy své vlasti – Kanady. Od vedoucích představitelů svého státu jste dostali
závazné instrukce a příkazy, kterými se máte na konferenci řídit.
Vyjádření parlamentu Kanady k situaci v Arktidě:
„Protože dosud nemáme vypracovanou národní strategii pro Arktidu, zasíláme vám, jakožto našim zástupcům
na konferenci závěr, na kterém jsme se shodli při projednávání této otázky v parlamentu:
Vzhledem k tomu, jak velké území v arktické oblasti zaujímáme, a také proto, že podvodní Lomonosovův práh
je podle našich výzkumů z geologického hlediska součástí Kanady, považujeme se za vedoucí činitele v otázce
Arktidy. Myslíme si, že prvořadým úkolem všech arktických států by měla být ochrana domorodých obyvatel a
životního prostředí v této oblasti. Chceme, abyste na konferenci otevřeli diskuzi na toto téma – spolupráce mezi
státy v ochraně obyvatel a životního prostředí v arktické oblasti. Přikládáme zde vyjádření prezidenta kanadské
národní organizace domorodých obyvatel – Inuitů (Inuit Tapiriit Kanatami) Natana Obeda: „Naši obyvatelé na
severu země už teď trpí dopady globálního oteplování a neustálého narušování životního prostředí. USA už teď
rozprodává moře ropným firmám s vidinou obrovského bohatství plynoucí z těžby ropy v této oblasti, která jim
ani navíc nepatří. Máme obavu, že další rozšíření těžby ropy a zemního plynu naprosto a nenávratně zdevastuje
naše domovy.“
„Věříme tedy, že na konferenci prosadíte vzájemnou spolupráci států za účelem ochrany Inuitů a zlepšení jejich
postavení a životních podmínek v oblasti Arktidy pod vedením našeho státu.
Pokud by se díky tání ledovců měla zpřístupnit námořní cesta přes dosud trvale zamrzlé oblasti Severního
ledového oceánu, je zcela logické, že kontrolu nad touto cestou bychom měli převzít my – vždyť toto území
patří Kanadě. Pokud se na konferenci bude diskutovat toto téma, musíte prosadit to, že Kanada bude tento
dopravní koridor kontrolovat.“

Použité zdroje:
https://www.itk.ca/
http://www.enviweb.cz/51513
https://matmatch.com/blog/raw-materials-of-the-arctic/?fbclid=IwAR0cNzRZhEY9lj9hSUFahT8Vd4RhYY9sF2j8KKw7e8XjfpeVRcGQzorJQ-Q
https://arctic-council.org/en/about/states/canada/
https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/komu-patri-severni-pol.A150429_182016_pozice-tema_lube?
https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2019/09/20190925-arctic-and-northern-policy-framework-inuit-nunangat-final-en.pdf

USA
Jména diplomatů, kteří zastupují USA: Noah, Mason, Mia, Harper, Brooklyn
Na konferenci zastupujete zájmy své vlasti – USA. Od vedoucích představitelů svého státu jste dostali několik
dopisů, které obsahují závazné instrukce a příkazy, kterými se máte na konferenci řídit.
Vyjádření Úřadu pro oceánské a polární záležitosti:
„Úřad pro oceánské a polární záležitosti vám doporučuje se na konferenci zaměřit na podporu svobodné
mezinárodní spolupráce, volný obchod v oblasti, ochranu životního prostředí a podporu domorodých obyvatel
v oblasti.“
Vyjádření prezidenta USA:
„Podle vyjádření zástupců Kanady by snad moře mezi Kanadou a Grónskem mělo patřit jim. Co to je za
nesmysl? Jak si dovolují toto vůbec tvrdit? Vždyť toto moře je mezinárodní cesta spojující Atlantik s Pacifikem.
To je jako kdybych já, za Spojené státy americké, prohlásil oceán mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy za naše
vnitřní moře. Takže těm Kanaďanům řekněte, ať si nechají ty svoje ostrovy, které tam mají zakreslené v
atlasech, ale moře mezi nimi ať neupírají nám, ostatním státům, protože jim prostě nepatří.“
Vyjádření viceprezidenta USA Mikea Pence:
„Právo mírovým způsobem využívat Arktidu by měly mít všechny státy stejné, včetně těch, které se v oblasti
Arktidy nenachází. Věříme ve svobodný trh. Ze zkušeností víme, že svobodné a férové soutěžení odehrávající se
podle zákonů přináší nejlepší výsledky. Ale všechny státy musí hrát podle stejných pravidel, jinak by měly být
z tohoto soutěžení vyloučeny.
S Ruskem, jakožto jedním ze členů Arktické rady, úspěšně spolupracujeme v mnoha oblastech – za to jim patří
potlesk a my rozhodně chceme v této spolupráci pokračovat. Znepokojují nás ale ruské nároky na mezinárodní
vody v Severním ledovém oceánu – konkrétně jejich nároky na tzv. Severní mořskou cestu, kterou mají v plánu
propojit s čínskou Námořní hedvábnou stezkou, a kde už teď Rusové nelegálně požadují po ostatních státech,
aby je nejdříve požádali o povolení proplout touto cestou. Navíc na palubě jejich lodí musí být přítomen ruský
námořník. Pokud státy odmítají žádat o povolení k proplutí, je jim vyhrožováno vojenskou silou a potopením
jejich lodí.
Taková provokace je ale součástí ruské politiky v Arktidě, kdy Rusové znovu obsazují opuštěné vojenské
základny z dob studené války. Navíc staví nové a nové vojenské základny v oblasti, stejně jako zde vybudovali i
16 hlubokomořských přístavů. Upozorněte Arktickou radu, že tyto ruské vojenské akce si zaslouží speciální
pozornost. Všichni dobře známe, že Rusko se nebojí použít násilí v prosazování svých zájmů. To, že je Arktida
divočina, neznamená, že zde nemají platit mezinárodní zákony.“

Použité zdroje:
https://www.natoaktual.cz/zpravy/trident-juncture-cviceni-arktida-nato-cviceni-rusko.A181109_113624_na_zpravy_m00
https://www.e15.cz/zahranicni/boj-o-nerostne-bohatstvi-kanada-si-dela-naroky-na-severni-pol-1045361
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41153.pdf

Rusko
Jména diplomatů, kteří zastupují Rusko: Alexander, Ivan, Boris, Jekatěrina, Darja
Na konferenci zastupujete zájmy své vlasti – Ruska. Od vedoucích představitelů svého státu jste dostali závazné
instrukce a příkazy, kterými se máte na konferenci řídit.
Vyjádření ruské vlády:
„Našim zájmem jsou především přírodní zdroje, zvláště energetické suroviny – ropa a zemní plyn, které jsou
nejdůležitějšími surovinami pro naši ekonomiku. Již nyní zásobujeme podstatnou část Evropy těmito
surovinami. V případě nových nalezišť v Arktidě bychom mohli zásobovat evropské země ještě ve větší míře.
V našem zájmu je, abychom kontrolovali tzv. Severní mořskou cestu, která by spojovala Evropu s Pacifikem.
Tento bod je čím dál více aktuální díky tajícím ledovcům. Ruská federace na to má právo, protože zabírá velkou
část pobřeží na celém eurasijském kontinentu.“
Vyjádření ruského ministerstva přírodních zdrojů k výzkumu v Arktidě:
„Naše expedice Arktika 2007 měla jasné cíle. Základem bylo spustit na dno Severního ledového oceánu dva
batyskafy MIR. Jeden měl v místě severního pólu vztyčit ruskou vlajku vyrobenou z titanu a oba batyskafy pak
sbíraly vzorky hornin, bláta, rostlin a vody. Následný výzkum měl dokázat, že podmořské geologické vrstvy na
dně oceánu, konkrétně Lomonosovův práh, je z geografického hlediska součástí pevninské ruské mělčiny.
S hrdostí Vám můžeme oznámit, že naše mise byla úspěšná! Vztyčili jsme naši vlajku na dně oceánu v místě
severního pólu, nasbírali jsme vzorky na dně oceánu a tyto vzorky se shodují se vzorky z naší pevniny. Jasný
důkaz, že toto území patří nám!“
Vyjádření ruské vlády:
„Jsme si vědomi, že rozvoj arktického regionu si vyžádá velké finanční náklady. Chceme zajistit stavbu
potřebných plavidel a budování infrastruktury na moři i na souši. Počítáme, že náklady nám pomohou pokrýt i
soukromé investice nebo spolupráce s dalšími zeměmi.“

Použité zdroje:
https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/komu-patri-severni-pol.A150429_182016_pozice-tema_lube?
https://www.mzv.cz/file/625949/RM_03_02_10_Arkticka_oblast.pdf
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2072160-zeme-u-severniho-polu-si-deli-arktidu-lakaji-je-zasoby-ropy-a-plynu

Norsko
Jména diplomatů, kteří zastupují Norsko: Jonas, Mathias, Christian, Thea, Nora
Na konferenci zastupujete zájmy své vlasti – Norska. Od vedoucích představitelů svého státu jste dostali
závazné instrukce a příkazy, kterými se máte na konferenci řídit.
Vyjádření norského ministra zahraničí Börge Brende:
„Arktida je většinou oceán a jeho ekonomické využití je velmi slibné pro investice, rozvoj a zaměstnanost.“
„Norsko klade důraz na podporu mezinárodního práva, především pak na Úmluvy o mořském právu jako
stěžejního právního základu pro správu Severního ledového oceánu a přilehlých oblastí. Odmítáme debaty o
nahrazování stávajícího režimu, jež pouze vyvolávají nejistotu. Z pohledu Norska je stavění se za mezinárodní
právo přirozené. Norsko je v podstatě malým státem, který se nachází ve strategicky velmi významné oblasti.
Právě mezinárodní právo prostřednictvím Úmluvy o mořském právu mu umožnilo stát se významnou námořní
mocností.“
Vyjádření někdejšího premiéra Norska a současného generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga:
„V roce 2006 jsme představili vládní dokument Strategie pro Daleký sever, který měl za cíl sjednotit a
zefektivnit politiku týkající se arktických oblastí. Podle dokumentu má být pro Norsko Daleký sever
nejdůležitější strategickou prioritou v následujících letech a novou dimenzí zahraniční politiky. Dokument uvádí,
že zde existují skutečné konflikty zájmů spojené s využíváním rybolovu a budoucích ropných zdrojů.“
„Jedním ze stěžejních bodů Strategie je vykonávání státní autority na Dalekém severu spolehlivě, konzistentně
a předvídatelně. Pro výkon suverenity má být zásadní přítomnost armády a dalších ozbrojených složek v oblasti.
Dalšími prioritami jsou mimo jiné rozvoj mezinárodního povědomí o regionu, správa přírodních zdrojů na
Dalekém severu, zajištění rozvoje těžebních aktivit a posilování spolupráce s Ruskem.“
Vyjádření norského ministra obrany Franka Bakke-Jensena:
„Rusko nepovažujeme jako přímou hrozbu. Nicméně žijeme v nepředvídatelné době, kdy si nemůžeme být
ničím jisti. Proto je nutné investovat do obrany a ukázat Rusku naši sílu. Arktidu jim nedáme. Proto na severu
Norska pořádáme vojenské cvičení pod taktovkou NATO.“

Použité zdroje:
https://is.muni.cz/th/spoo2/Bakalarska_prace-Radek_Palicka.pdf
https://www.mzv.cz/file/625949/RM_03_02_10_Arkticka_oblast.pdf
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2072160-zeme-u-severniho-polu-si-deli-arktidu-lakaji-je-zasoby-ropy-a-plynu
https://www.natoaktual.cz/zpravy/trident-juncture-cviceni-arktida-nato-cviceni-rusko.A181109_113624_na_zpravy_m00?

Evropská Unie (EU)
Jména diplomatů, kteří zastupují Evropskou unii: Valtteri (Finsko), Elin (Švédsko), Jiří (ČR), Caroline (Dánsko),
Maximilian (Německo), Mária (Španělsko)
Na konferenci zastupujete zájmy Evropské Unie. Od Evropské komise jste dostali několik dopisů, které obsahují
závazné instrukce a příkazy, kterými se máte na konferenci řídit.
Vyjádření Evropské komise k situaci v Arktidě:
„Cílem EU je bezpečná, stabilní, udržitelná a prosperující Arktida. Není to důležité pouze pro oblast Arktidy, ale i
pro EU, potažmo pro celý svět. V Arktidě má své území celkem 8 států. Jelikož 3 z toho (Švédsko, Dánsko a
Finsko) jsou členové EU, cítíme velkou zodpovědnost. Proto máte před sebou velice důležitý úkol, který se ze
všech sil pokusíte prosadit na konference.
Jaké opatření navrhujeme:
Je velice důležité dbát na intenzivní ochranu tamějšího životního prostředí. Působením člověka dochází
k velkým změnám klimatu, což je zapotřebí změnit. Mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje je
velice důležitá.
Samotná EU se zavázala k tomu, že sníží emise skleníkových plynů, které mají negativní vliv na změny klimatu o
40 % do roku 2030, do roku 2050 pak dokonce o 80 % oproti roku 1990. Bylo by velmi dobré, kdyby se vám
podařilo přesvědčit i ostatní členy Arktické rady k tomuto kroku.
Dalším bodem, který EU v oblasti Arktidy zastává, je financování výzkumu, jenž pomáhá studovat např. dopad
změn klimatu na permafrost (trvale zmrzlou půdu), na místní živočichy, obyvatele, atd. EU podporuje tento
výzkum velkým finančním obnosem, který v minulém desetiletí činil zhruba 200 milionů eur. Kooperace
ostatních členů by výzkum, který by mohl vést ke zlepšení situace, velmi usnadnila.
Evropská unie by ráda spolupracovala nejen se všemi arktickými státy, ale také s mezinárodními fóry a místními
obyvateli, na vypracování komplexního programu pro přizpůsobování se změně klimatu.“

Použité zdroje:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0021&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/MEMO_16_1540?fbclid=IwAR13f_r7QdBUmSgb5L2n8acbdab4ca0qIiQ0DsasP6e52
YbJztwBBCCrUJU

Všechna vyjádření zde uvedená jsou upravená, nebo zcela smyšlená a byla vytvořena pouze pro účely této
aktivity. Při jejich tvorbě jsme ovšem vycházeli ze skutečných událostí, strategických cílů, programů a
dokumentů jednotlivých států, či skutečných prohlášení jejich představitelů – viz uvedené zdroje ke každému
ze států.

Dánsko (Grónsko) – použité zdroje:
https://www.nordicnames.de/wiki/Greenlandic_Statistics_of_2001-2010
https://www.washingtonpost.com/sf/world/2017/02/10/greenland-needs-money-is-a-uranium-mine-theanswer/?utm_term=.b89348f44122
https://matmatch.com/blog/raw-materials-of-the-arctic/?fbclid=IwAR0cNzRZhEY9lj9hSUFahT8Vd4RhYY9sF2j8KKw7e8XjfpeVRcGQzorJQ-Q
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/04/21/474847921/the-arctic-suicides-its-not-the-dark-that-kills-you
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1004733-boj-o-arktidu-pokracuje-dansko-chce-severni-pol
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1558850-rusko-je-nejvetsi-zeme-na-svete-chce-byt-ale-jeste-vetsi

Kanada – použité zdroje:
https://www.itk.ca/
http://www.enviweb.cz/51513
https://matmatch.com/blog/raw-materials-of-the-arctic/?fbclid=IwAR0cNzRZhEY9lj9hSUFahT8Vd4RhYY9sF2j8KKw7e8XjfpeVRcGQzorJQ-Q
https://arctic-council.org/en/about/states/canada/
https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/komu-patri-severni-pol.A150429_182016_pozice-tema_lube?
https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2019/09/20190925-arctic-and-northern-policy-framework-inuit-nunangat-final-en.pdf

USA – použité zdroje:
https://www.natoaktual.cz/zpravy/trident-juncture-cviceni-arktida-nato-cviceni-rusko.A181109_113624_na_zpravy_m00?
https://www.e15.cz/zahranicni/boj-o-nerostne-bohatstvi-kanada-si-dela-naroky-na-severni-pol-1045361
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41153.pdf

Rusko – použité zdroje:
https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/komu-patri-severni-pol.A150429_182016_pozice-tema_lube?
https://www.mzv.cz/file/625949/RM_03_02_10_Arkticka_oblast.pdf
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2072160-zeme-u-severniho-polu-si-deli-arktidu-lakaji-je-zasoby-ropy-a-plynu

Norsko – použité zdroje:
https://is.muni.cz/th/spoo2/Bakalarska_prace-Radek_Palicka.pdf
https://www.mzv.cz/file/625949/RM_03_02_10_Arkticka_oblast.pdf
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2072160-zeme-u-severniho-polu-si-deli-arktidu-lakaji-je-zasoby-ropy-a-plynu
https://www.natoaktual.cz/zpravy/trident-juncture-cviceni-arktida-nato-cviceni-rusko.A181109_113624_na_zpravy_m00?
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