
NESEHNUTÍ
Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace.
Cílem našich ekologických a lidskoprávních aktivit
je ukázat, že změna společnosti založená na re-
spektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí
vycházet především zdola. Proto podporujeme
angažované l idi, kteří se zajímají o dění okolo sebe
a kteří považují zodpovědnost za život na naší
planetě za nedílnou součást své svobody.

Monitorujeme vývoz zbraní z ČR, žádáme zastavení
vývozu zbraní do diktátorských a autoritativních
režimů nebo do oblastí konfliktů. Zbraně konflikty
prodlužují a v rukou diktátorů zvyšují schopnost
represe a potlačování l idských práv. Jsme pro
řešení konfliktů mírovou cestou, a proto se zasazu-
jeme o českou zahraniční politiku, která je odpovědná,
transparentní a upřednostňuje lidská práva před
ekonomickými zájmy obchodníků se zbraněmi.
Nechceme české zbraně v rukou diktátorů!

Zaujalo vás téma vývozů zbraní z ČR? Chtěl i
byste se na něco zeptat? Nebo se zapojit jako
dobrovolník či dobrovolnice? Napište nám na
zbrane@nesehnuti.cz.

Naše činnost je závislá na finanční podpoře lidí, jako
jste vy. Podpořte nás l ibovolnou částkou na účet
č. 2600013234/2010 a staňte se tak změnou,
kterou chcete vidět na tomto světě. Děkujeme.

NESEHNUTÍ - NEzávislé Sociálně Ekologické
HNUTÍ

svoboda - zodpovědnost - angažovanost
Tel .: 543 245 342
brno@nesehnuti.cz

www.nesehnuti.cz I zbrane.nesehnuti.cz

Vývoz zbraní jako součást české
zahraniční politiky?

Objem zbraní vyvezených z České republiky dlou-
hodobě narůstá. Jen v roce 2016 stoupl vývoz na
18,2 miliard korun (674,8 mil ionů eur), meziročně
o 3,2 mil iardy korun. Značná část českých zbraní
a vojenského materiálu končí v zemích zasaže-
ných ozbrojenými konflikty (Irák, Nigérie, Afghánistán)
nebo ovládaných represivními režimy (Saúdská
Arábie, Egypt, Ázerbájdžán), všude tam jsou hrubě
porušována lidská práva místních. Znepokojení vy-
volává i narůstající vojenská spolupráce s Izraelem.

Členské státy EU nesmí vyvážet zbraně do zemí,
kde by mohly napomáhat k vnitřní represi nebo
při ozbrojených konfliktech.* Většina zemí EU přesto
nadále vyzbrojuje Saúdskou Arábii, která od roku
2015 vede válku v humanitární krizí zmítaném
Jemenu. Při ozbrojených konfliktech přitom nejvíce
trpí civil isté a civil istky, a z obchodů těží hlavně
zbrojařské firmy.

O udělování licencí na vývoz zbraní z ČR rozhoduje
Ministerstvo průmyslu a obchodu, které musí získat
kladné stanovisko dalších resortů. Ministerstvo
zahraničních věcí ČR je zodpovědné za zohlednění
stavu lidských práv v cílové zemi a také za dodr-
žování mezinárodních závazků.

Nesouhlasíte s exportem vojenského materiálu
z ČR do nestabilních regionů?

Nelíbí se vám, že zbrojaři vydělávají na
porušování lidských práv?

Napište na Ministerstvo zahraničních věcí ČR!
stiznosti@mzv.cz

Loretánské náměstí 5, 110 00 Praha 1

Materiál vznikl za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a nemusí vyjadřovat jeho stanovisko.

Vytištěno na recyklovaném papíře.
*Příslušníci súdánskych bezpečnostních
složek vyzbrojeni českými zbraněmi na cvičení v Egyptě.

* Podle Společného postoje Rady EU 2008/944/SZBP, Článek 2.



Režie: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR & Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Scénář: Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

V hlavních rolích: Ázerbájdžán, Afghánistán, Brazíl ie, Egypt, Irák,Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené
arabské emiráty, Vietnam, Thajsko a další

Zbrojí, má panenko (2016)
drama / katastrofický / válečný / thril ler / dokumentární

Nelítostné drama se odehrává před zraky celého světa. Z malé země uprostřed Evropy
dál proudí zbraně do míst, kde napomáhají porušování lidských práv nebo do oblastí ozbro-
jených konfliktů, kde způsobují utrpení civilního obyvatelstva. České zbraně jsou i tam, odkud
lidé utíkají. Dokáže malá skupina angažovaných jednotlivců zvrátit tento smrtonosný trend?
Přesvědčí Vládu ČR, že l idská práva mají vyšší hodnotu než peníze, nebo zvítězí zbrojařská
lobby?
Chcete happy end? Postavte se za zodpovědnou zahraniční politiku ČR!

Data: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Data: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

*„Nesvobodné” a „částečně nesvobodné”
země podle indexu svobody Freedom House.




