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MODEL 2018

VIII. ročník Studentského modelu Valného
shromáždění OSN se uskuteční v Plzni
od pátku 7. do středy 12. září 2018. Na přípravě
akce se podílí 20členný organizační tým
a předpokládaný počet delegátů je kolem padesáti.

Kateřina Špalková a Ondřej Skrla
hlavní koordinátoři Modelu 2018

model@simulaceplzen.cz

Účastníci mají možnost vybrat si mezi I. a III. výborem
Valného shromáždění, anglicky jednající
Radou bezpečnostiOSN, lobbingovou sekcí
a žurnalistickým Press týmem PDS.

První den probíhají registrace a neformální
seznámení. O víkendové části se účastníci nejprve
věnují teambuildingu a poznávání ostatních, dále je
čekají nejrůznější workshopy směřující k osobnímu
rozvoji a také k bližšímu rozboru výborových témat
a v neposlední řadě také příprava na další dny.

Od pondělí se pak po slavnostním zahájení
a panelové debatě konají oficiální jednání výborů,
do nichž se také aktivně zapojují jednotliví lobbisté
a během nichž si žurnalisté z Press týmu zkoušejí
simulovat zpravodajství v praxi. Během celé akce
jsou večerní programy věnovány dalším aktivitám,
např. diplomatické recepci se zajímavými hosty,
večeřím ve výborech nebo třeba zahradní slavnosti.
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TÉMA KONFERENCE

Jako téma konference jsme vybrali jeden z Cílů udržitelného rozvoje
OSN, konkrétně č. 6 –GlobalWater Challenge. Problematiku
světového nedostatku vody tedy budou řešit výbory v rámci svých
agend, ale promítne se např. také do panelové debaty, která jednání
výborů odstartuje. Každý výbor má pak dle svého zaměření ještě další
bod agendy k řešení:

III. VÝBOR
Sociální, humanitární a kulturní výbor

Zajištění přístupu k pitné vodě a udržitelné vodohospodářství
Jednou ze základních podmínek rozvoje, prosperity, ale i samotné
lidské existence je přístup k vodě. V současné době jedna třetina
populace nemá zajištěný přístup k této životodárné látce a situace
v rozvinutých zemích není ani zdaleka tak dobrá, jak by se mohlo zdát.
Humanitární programy pro pomoc rozvojovým zemím selhávají kvůli své
dlouhodobé neudržitelnosti a s probíhající klimatickou změnou i stálým
nárůstem spotřeby vody hrozí, že se situace bude jen zhoršovat.

Nezávislá žurnalistika a bezpečnost novinářů
Nezávislá žurnalistika je jedním ze základních pilířů demokracie.
Novináři, kteří nám objektivní informace předávají, často čelí nebezpečí
jak ze strany vlád, tak i nevládních organizací. Jen v roce 2017 bylo
zabito 74 novinářů a další desítky byly uvězněny. Jak zajistíme
nezávislost informací a bezpečnost těch, kteří nám je zprostředkovávají?

I. VÝBOR
Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost

Ozbrojené konflikty o vodní zdroje
V roce 1950 obsadily jednotky Čínské lidové republiky Tibetskou
náhorní plošinu – důvodem byly mj. zdroje vody, které se zde nacházejí.
Roku 2016 omezilo Turecko průtok řek Eufrat a Tigris ze svých přehrad
do Sýrie a Iráku, čímž výrazně dopomohlo k porážce Islámského státu.
Hrozí konflikt mezi Egyptem a Súdánem, neboť Súdán účelově omezuje
hladinu Nilu. Voda je v současné době vysoce nedostatkovým zbožím,
které může dopomoci k vítězství, nebo naopak k porážce ve válkách.
OSN však stále nemá odpovědi na palčivé otázky, které v budoucnosti
mohou hrát klíčovou roli. Může jeden stát ovlivnit množství vody, které
protéká do jiného státu? Může jeden stát vojensky zajistit zdroj vody,
přestože se nachází na území jiného státu? A má OSN případně
dostatečné prostředky, kterými by těmto jevům zabránila?

Situace v Jihočínskémmoři
Jihočínské moře je druhou nejpoužívanější námořní cestou na světě.
Jedná se také o místo s obrovskou zásobou ropy a zemního plynu.
Ačkoliv si na toto území klade nárok hned několik států, v poslední době
se snaží nejvíce rozšiřovat svůj vliv Čínská lidová republika, a to zejména
stavěním umělých ostrovů a zastrašováním lodí ostatních států. Tento
stav se ale příliš nezamlouvá USA a jejich spojencům v oblasti, proto je
tedy Jihočínské moře momentálně nejnebezpečnějším předmětem
konfliktu v Asii.

E
M

L

O
D 18



VIII. ročník Studentskéhomodelu
Valného shromáždění OSN

Plzeň 2018
P D S

TÉMA KONFERENCE

RADABEZPEČNOSTI
United Nations Security Council

War in Yemen
The Arab Spring has passed and its aftermath, the “Arab winter”, is in
place. A resurgence of authoritarianism and Islamic extremism has led
to yet another civil war, this time in Yemen. Twomajor powers of the
Middle East, the Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran, are trying
to abuse the situation in order to reinforce their power in the region. Not
much effort has been put in to stop the war, until now.

Reforming the Peacekeeping strategy
More than 10,000 UN peacekeepers play a crucial role in the efforts of
the United Nations to navigate volatile regions to security and stability.
In today’s world the “Blue Helmets” are slowly shifting to a more active
position in conflicts where no peace is yet to be kept. Can the United
Nations preserve its neutrality, while peacekeepers are sometimes
perceived as a party to the conflict? Shall the peacekeeping forces be
deployed in the fight against terrorism? How can the UN ensure that
peacekeepers in the field are properly trained and equipped?

LOBBINGOVÁSEKCE

Globální finanční stabilita
Jedním z primárních cílů mezinárodních finančních institucí je zajištění
globální finanční stability; tento úkol zahrnuje zejména zajištění stability
veřejných dluhů, měnových kurzů a bankovního systému. Pro dosažení
těchto cílů využívají mezinárodní finanční instituce zejména prostředek
obvykle známý jako SAP (Structural Adjustment Programmes), tedy
úvěry podmíněné strukturálními reformami daných ekonomik.

PRESS TÝMPDS

Žurnalistika a její role v 21. století je nezpochybnitelná. Jak ale dostat
článek do lokálních novin, rozpoznat fake news, zpracovat informace
nebo udělat rozhovor s hostem?

V letošním Press týmu si všechny tyto dovednosti účastník osvojí jak
na kameru, tak na papír, a navrch si zkusí simulovat roli válečného
zpravodaje v jedné ze světových televizí jako BBC, Al Jazeera nebo
CCTV. Nemine je tvorba výstupů, odporující si informace a časový pres.
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PDS – KDO JSME?

Plzeňská diplomatická simulace

„Vždycky jsem si říkala, proč s tím někdo něco neudělá. Pak jsem
si uvědomila, že já jsem také někdo.“ – Lily Tomlin

PDS je dobrovolný nepolitický spolek studentů středních a vysokých
škol zabývajících se organizováním a zajišťováním vzdělávacích akcí
pro studentskou i širší veřejnost. PDS je zapsaný spolek, který vznikl
z iniciativy studentů, kteří tak chtějí realizovat projekty na základě zájmu
ostatních studentů o osvojení nejen diplomatických znalostí.

Poslání spolku
Podporovat osobní rozvoj účastníků s využitím metod autentické
simulace činnosti organizací národního i nadnárodního charakteru.

Sdružovat studenty se zájmem o mezinárodní vztahy, mezinárodní
obchodní politiku a mnoho dalších politických věd.

Poskytovat kontakt s vysokými představiteli mezinárodního
obchodu, politiky a diplomacie.

Rozšiřovat povědomí účastníků o nejdůležitějších problémech
dnešního světa a podpořit diskusi.

Rozvíjet kritické myšlení účastníků a podporovat individualitu
a tvorbu vlastního názoru.

Naučit argumentaci, rétorice, vyjednávání a pomáhat osvojení
soft skills.

Našemetody

Díky našim vzdělávacímprojektům, které zprostředkováváme pro
studenty středních a vysokých škol, mají účastníci možnost vzdělávat se
v oblastech, které podle nás z většiny nejsou dostatečně zahrnuty
v běžném školním vzdělávacímprogramu. Naše metody jim umožňují
nabýt znalosti mnohem praktičtějším způsobem – jsou součastí situací,
kterým reálně čelí vysocí političtí představitelé, což po nich žádá
mnohem více než jen povrchní znalost problému.

Většina našich projektů je založena na simulaci jednání
mezinárodních organizací, jakými jsou například Rada bezpečnosti
OSN či Valné shromáždění OSN.Delegát je zástupcem státu, který
si sám zvolil, a stává se součástí simulace, která velice realisticky
simuluje reálnou vysokou politiku a její nároky na delegáta. Veden
vysoce akademicky vyškolenýmpanelempředsednictva, delegát je
žádán, aby vyjednával a spolu se zástupci ostatních států došel k řešení
či závěru daného problému. V případě, že je jednání úspěšné, je jeho
výstupem rezoluce či jiný mezinárodní dokument, který reflektuje shodu
a úsilí všech delegátů.

www.simulaceplzen.cz
www.facebook.com/SimulacePlzen
www.instagram.com/SimulacePlzen
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Viktor Karlíček
předseda PDS

karlicek@simulaceplzen.cz
+ 420 732 355 016
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Simulace Plzeň, z. s.
Zelenohorská 186/10
326 00 Plzeň 2-Slovany
IČO: 056 93 055
info@simulaceplzen.cz
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