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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Pokud je řeč o (regionální) přeshraniční spolupráci, většinu čtenářů bezmála automaticky
napadne představa, že se jedná o evropský unikát. Opak je ale pravdou, nejen ani Evropa, ani
Evropská unie, nejsou v tomto ohledu unikátní, jak ukázal nedávný příspěvek na téma
situace v Africe.
I v Amerikách platí, že z hlediska bezpečnosti je příznačné, že některé z přeshraničně
propojených regionů pomáhají i šíření různých forem přeshraničního zločinu, včetně
nelegální migrace. To je ilustrativní ohledně situace na hranici Mexika a Spojených států
amerických, případně co se týče současné spletité situace okolo Venezuely. Řada hraničních
úseků je zde nehlídaných, případně nehlídatelných, daleko od posledních výsp civilizace.
Co samostatně vyzdvihuji, je ta skutečnost, že autoři se přitom neomezují na empirii, ale je
zde snaha o akademickou a zobecňující teoretickou nadstavbu (i když to není snadné a ani
jednoznačné).
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