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Bc. Alexandra Kučerová
Irácká ústava aneb rozpad Iráku či vytvoření silné irácké federace?
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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Irák je zemí, která se stala do jisté míry mementem, co se týče rozhodování v rámci
mezinárodní politiky. Ať se zde zasahuje nebo nezasahuje, výsledky jsou pro Evropu
negativní. V době před asi 15 lety panoval názor, že suroviny v rámci země jsou přeci jen
rovnoměrně rozděleny mezi tři stěžejní komunity. Nyní více rezonuje poznatek, že arabští
sunnité obývají víceméně poušť bez nalezišť ropy a zemního plynu. Tento pohled je
zpochybňován i samotnými arabskými sunnity, ale tak jako tak je situace v soustátí napjatá.
Autorka situaci pojala edukativně, aby ji vysvětlila i méně informovaným čtenářům.
Příspěvek je přitom mezioborový, vede etnografie a bezpečnostních studií, je tu rozměr
ústavní či hospodářský.
I když některé údaje v kontextu vývoje konfliktu dozajista zastarávají, a některé zdroj jsou
z otevřených encyklopedií, pozitiva příspěvku podle mého názoru rozhodně převažují. Velmi
podporuji zveřejnění příspěvku v tomto tématickém „asijském“ čísle čtvrtletníku Ochrana
a Bezpečnost.
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