
126. Valné zhromaždenie EUROMIL 

 

V dňoch 20. – 21. októbra 2022 usporiadal EUROMIL svoje 126. zasadnutie Valného 

zhromaždenia v Berlíne (Nemecko), ktorého hostiteľom bola naša členská asociácia DBwV 

(Nemecko). 

Prezident EUROMILU, pán Emmanuel Jacob otvoril konferenciu privítaním členov a 

podčiarknutím 50. výročia EUROMILU, ktoré sa oficiálne oslávilo 13. septembra v Bergisch 

Gladbach (Nemecko). Prezident EUROMILU vo svojom otváracom prejave vyzdvihol dôležitý 

vývoj, ku ktorému došlo v rezorte obrany počas minulého roka, ako je prijatie Strategického 

kompasu EÚ a Strategickej koncepcie NATO. Okrem toho poďakoval DBwV za spoluprácu pri 

organizácii valného zhromaždenia v Berlíne. 

Pokiaľ ide o Ukrajinu, EUROMIL požaduje diplomatické rozhovory a okamžité prímerie, ako aj 

rešpektovanie medzinárodného práva a noriem. Členovia Valného zhromaždenia si minútou 

ticha uctili pamiatku všetkých vojakov a civilistov, ktorí prišli o život pri plnení svojich úloh pri 

obrane svojej krajiny a slobody ľudí. 

Po privítaní prezidenta brigádny generál Keller, zastupujúci nemeckú ministerku obrany 

Christine Lambrechtovú, zdôraznil, že svet sa rýchlo mení, najmä oblasť bezpečnosti a 

obrany, pričom vysvetlil, čo tento Zeitenwende znamená. Podpredseda DBwV Thomas 

Schwappacher ďalej uviedol, že súdržnosť medzi európskymi štátmi je nevyhnutná a len 

prostredníctvom spolupráce je možné prekonať dnešné výzvy. 

Prvý deň 126. valného zhromaždenia ukončila prezentácia kampane #WeAgainstExtremism a 

kampane „Tváre života“. 

Druhý deň stretnutia sa začal prezentáciami a diskusiami s odborníkmi na rôzne témy;  Podplu 

na Holandskej akadémii obrany analyzoval problémy šikanovania v armáde. 

Okrem toho Dr. Veronica Bock, riaditeľka Centra pre etické vzdelávanie v ozbrojených silách 

(zebis), vysvetlila, ako klimatické zmeny pôsobia ako multiplikátor hrozieb. V tejto súvislosti 

zdôraznila, že ozbrojené sily sú obrovskými zdrojmi emisií a aby mohli napredovať vo svojich 

schopnostiach, musia sa prispôsobiť klimatickým zmenám. Konkrétne, prezentácia Dr. 

Veronicy Bock sa zamerala na vysvetlenie klimatických zmien ako multiplikátora konfliktov, 

spôsobov, akými zmena klímy ovplyvňuje ozbrojené sily a etických aspektov zmeny klímy z 

pohľadu globálnej a medzinárodnej spravodlivosti. 

Okrem toho Philipp Zeller, predseda predstavenstva BundeswehrGrün, neziskovej organizácie 

založenej členmi Bundeswehru, zdôraznil, že cieľom organizácie je poskytnúť odborné znalosti 

každej organizácii, ktorá požaduje základné informácie o akejkoľvek téme týkajúcej sa 

bezpečnosti a klímy. Uviedol tiež, že zmena klímy predstavuje hrozbu pre medzinárodnú 

bezpečnosť a ďalej zvyšuje migráciu a konflikty. Na otázku nasadenia armády pri živelných 

pohromách odpovedal, že niekedy je jediným riešením armáda, ale nemalo by ísť o ozbrojené 

sily. 



Stretnutie pokračovalo prezentáciou národných správ členov EUROMILU a výsledkov 

regionálnych stretnutí, ktoré sa v ten deň uskutočnili. Celkovo si členovia vymieňajú názory na 

otázky spoločného záujmu, ako je rodová rovnosť v ozbrojených silách, personálne 

vybavenie a platy. 

Stretnutie sa skončilo inauguráciou internej diskusie o úlohe EUROMILU v zmenenom 

geopolitickom prostredí. 
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