Otevřený dopis NESEHNUTÍ Radě města Brna
Vážení členové a členky Rady Statutárního města Brna,
dnes při příležitosti Mezinárodního dne míru bychom vám coby představeným města Brna
rádi adresovali několik návrhů týkajících se obsahové náplně činnosti společnosti
Veletrhy Brno (dále jen BVV) v souvislosti s Mezinárodním veletrhem obranné a
bezpečnostní techniky IDET.
Na tomto veletrhu pravidelně vystavují firmy, které dodávají zbraně představitelům
diktátorských režimů, zemím, kde jsou soustavně porušována lidská práva, a také do
oblastí s probíhajícími konflikty. Například juntou ovládaný Egypt zažívá podle světových
lidskoprávních organizací největší potlačování lidských práv ve své novodobé historii [2].
I přesto na veletrhu vystavující Česká zbrojovka dodala od roku 2013 egyptské
policii 79 000 pistolí a získala zakázku na výrobu dalších několika desítek
tisíc. Miliony kusů munice do této země dodala vlašimská firma Sellier and Bellot [1].
Proti vývozu zbraní do Egypta v roce 2014 protestovalo patnáct českých a evropských
organizací [3]. Tyto dodávky jsou totiž v přímém rozporu s evropskými závazky,
konkrétně se Společným postojem Rady Evropské unie ve věci kontroly vývozu
vojenských technologií a vojenského materiálu [4]. Ten deklaruje rozhodnutí členských
států EU zabránit vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, jež by mohl být
použit pro vnitřní represi, mezinárodní agresi nebo by mohl přispět k regionální
nestabilitě. Jakkoli by takovémuto jednání mělo být předejito udělením nesouhlasného
stanoviska k vývozní licenci ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR, které má
povinnost sledovat stav lidských práv v zemi odběratele, hrají v celé záležitosti
nezanedbatelnou roli právě zbrojařské veletrhy, kde jsou obchody se zbraněmi
dojednávány.
Z tohoto důvodu je veletrh IDET stejně jako podobné veletrhy všude po světě akcí, která
je terčem kritiky lidskoprávních aktivistů a aktivistek a po mnoho let také předmětem
občanských protestů. Nyní, když jsou BVV ve většinovém vlastnictví města, nastává nová
situace. Vedle výše zmíněných záležitostí pokládáme za nanejvýš problematický
fakt, že kontroverzní veletrh, jakým IDET bezesporu je, je pořádán touto
obchodní společností s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna [5].
Rádi bychom proto v této věci vešli v jednání se zástupci a zástupkyněmi města Brna.
Věříme, že nejsme jediní, kdo by rád žil ve městě, které se distancuje od obchodu se
zbraněmi a nepropůjčuje mu městské prostory. Pořádání zbrojařského veletrhu na
půdě města v našich očích poškozuje dobré jméno, které si na jiných polích
pracně buduje. Takovéto počínání nacházíme v nesouladu s hodnotami, jako jsou
solidarita, nekonfliktnost, respekt a vstřícnost, které jsou mezi jinými veřejně
prezentovány coby Hodnoty města [6]. Nezbytné je tedy podle nás zvážit vhodnou
alternativu ke zbrojařskému veletrhu.

Navzdory přesvědčení, že by podobný veletrh neměl ve městě probíhat, předpokládáme,
že přípravy jsou již v pokročilé fázi, tedy již není možné zvrátit realizaci veletrhu IDET
2017. Proto vyzýváme město Brno k realizaci následujících opatření:
•

•
•

•

Zvýšení transparentnosti veletrhu a včasné informování veřejnosti v klíčových
záležitostech tak, aby s informacemi mohla s dostatečným časovým předstihem
nakládat. Především se pak jedná o zveřejnění národních delegací, které se
veletrhu účastní (až do roku 2013 šlo o běžnou praxi).
Neposkytnutí dalších (reprezentativních) prostor města k účelům setkání
delegátů a delegátek či k prezentaci zbrojařských firem.
Otevření otázky o budoucí podobě kooperace BVV s veletrhem IDET na
projednávání zastupitelstva města Brna. V souvislosti s výše uvedenými
skutečnostmi by tato jednání mohla být prvním krokem k rozvázání spolupráce.
Zmapování možnosti nahrazení veletrhu IDET například konferencí OSN ke
změně klimatu (bit.ly/BRNO-klima) nebo nabídnutí místa pro konání urbanistického
či architektonického fóra apod.
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