Zámer vzniku OS EU, OS OSN a NEUTRALITA SR.
Výhody (klady) a nevýhody (zápory) - porovnanie a zhodnotenie:
A., Výhody vzniku jednotných Ozbrojených síl OSN (OS OSN) s jednotným
velením – ďalej (OS OSN).
Po vzniku OS OSN :
Úvod : Novými rokovaniami o mieri, podpisom nových mierových dohôd a dohodou o vzniku
jednotných OS OSN s jednotným velením by sa zabezpečil celosvetový MIER, s udržateľným
rozvojom človeka na planéte ZEM.
1., Zastavilo by sa v celom svete nezmyselné súťaženie vojenských paktov a jednotlivých krajín
v zbrojení , pozn. vrátane Severnej Kórei a Iránu.
2., Zamedzilo by sa vzniku nových lokálnych vojen, z veľkej časti by sa zastavili teroristické akcie
v celom svete, zastavili by sa občianske vojny, porazil by sa IS ( Islamský štát) a jej ideológia ISIS.
Novovzniknutá ,, Polícia OSN“ by napomáhala zastaveniu genocídy proti vlastnému obyvateľstvu
na jeho územiach. Novovytvorená finančná polícia OSN by dohliadala na nakladanie s finančnou
podporou určenou pre jednotlivé štáty, aby prostriedky boli použité na cielené PROJEKTY, na ktoré
boli vyčlenené.
3., Malo by to za následok zníženie výroby zbraní a ich systémov, zníženie potreby financií na
výcvik vojsk, nižšie nákladov na logistickú podporu vojsk, zníženie stavov (počtov vojakov , zbraní
a zbraňových systémov), zabezpečil by sa len nevyhnutý počet vojakov a techniky v OS OSN, na
planéte Zem a v Kozmickom priestore.
4., Znížením výroby zbraní, by bolo zníženie spotreby nerastného bohatstva (surovín) a zníženie
spotreby energií na ťažbu surovín a na výrobu zbraní.
5., Znížením ťažby surovín, potreby energií, výroby zbraní a ich systémov, znížením výcviku vojsk
a ich potreby sa zníži ekologická záťaž, spomalia sa klimatické zmeny a zníži sa finančná potreba až
o 40% na plnú bojaschopnosť a potreby OS OSN, na planéte ZEM.
6., Znížením ekologickej záťaže v dôsledku pôsobenia novovzniknutých OS OSN, sa znížia náklady
na odstraňovanie následkov zhoršovania klímy a ekologickej záťaže prírody.
7., Znížením finančných nákladov až o 40% v mld. USD v r. 2015 by bola úspora v rámci sveta 760
mld. USD, v r. 2016 by to už mohlo byť viacej ako 800 mld. USD, tieto peniaze by sa mohli využiť na
zastavenie migrácie ľudí vo svete, celosvetové zvýšenie životnej úrovne, zvýšenie vzdelanosti,
rozvoj vedy, urýchlené zavádzanie nových technológií vo svete a najmä v rozvojových krajinách so
zvyšovaním ich životnej úrovne. Tiež by sa urýchlil výskum vo vesmíre. Hlavným rozvojovým
prvkom, programom by bolo zalesňovanie max. plôch planéty Zem a tým zníženie klimatických
zmien na planéte Zem, celosvetové zlepšenie života pre človeka.
8., Vytvorením OS OSN by v podstate zanikol nepriateľ, postačovali by národné polície
a medzinárodná polícia OS OSN na riešenie vnútroštátnych vecí . Polícia OS OSN, by riešila
záležitosti podľa požiadaviek OSN, v boji proti medzinárodnému terorizmu, korupciu,
zamedzovanie genocídy na vlastnom národe a dohľad na medzinárodné programy finančne
podporované MMF a inými medzinárodnými bankami.

OS OSN by boli na pomoc ľuďom po zemetraseniach, ďalších prírodných katastrofách, na
obranu planéty Zem pred nepredvídateľnými mimozemšťanmi, meteoritmi a inými udalosťami. .
9., Použitie medzinárodných OS OSN - Len v nutnom, nepredvídanom prípade, povolenie zásahu
by schvaľovala rada OSN a BR OSN.

Nevýhody:
Nevýhody vlastne neexistujú
Môžu tu byť hypotetické otázky, pochybnosti zneužitia medzinárodných OS OSN, náš názor je taký,
ak bude priama občianska kontrola krajín OSN, nad dianím vo svete a nad výkonom rozhodnutia
rady OSN a RB OSN, ktoré nemôžu byť odtrhnuté od verejnosti a verejnej mienky občanov planéty
ZEM . Tiež v OS OSN, budú rotujúci velitelia s jednotlivých krajín OSN v pomernom zastúpení ... ,
ktorých budú tvoriť preverení dôstojníci, tak aby boli schopní riadiť jednotlivé veliteľstvá
v súčinnosti, velitelia budú rotovať z jednotlivých krajín OSN – kontrolná činnosť bude tiež
rotujúcimi ľuďmi. Veliteľstvo OS OSN bude podriadené generálnemu tajomníkovi OSN a Rade
Bezpečnosti OSN, v súčinnosti s Radou bezpečnosti OSN (RB OSN), bude krížová občianska kontrola
jednotlivých veliteľstiev OS OSN. Je nutné zvoliť, taký mechanizmus kontroly, aby neboli zneužité
OS OSN !
Vznikom jednotných OS OSN s jednotným velením, by sa zabezpečil trvalý celosvetový MIER,
s udržateľným rozvojom človeka na planéte ZEM . Hlavnými garantmi vzniku OS OSN by bola RF –
Šanghajský pakt a USA – Pakt NATO .

B., Vznik Ozbrojených síl EÚ (OS EÚ):
Nevýhody OS EÚ:
1., Zvýšila by sa súťaž v zbrojení, vznikom ďalšieho ozbrojeného zoskupenia vojsk – paktu EÚ.
2., Zvyšovanie militarizmu vo svete, väčší predpoklad vzniku 3. Sv. vojny ! Zvýšené
a nekontrolovateľné zbrojenie, sa môže dostať mimo kontrolu viď. zbrojenie v Severnej Kórei,
skúška jadrových nosičov a jadrovej zbrane. Nejednotnosť krajín OSN v pôsobení proti IS a ISIS.
3., Zhoršenie vzťahov s Východným blokom, ohrozenie dodávok ropy a zemného plynu,
obmedzenie rozvoja obchodu.
4., Predpoklad vzniku ďalších lokálnych vojen a následných občianskych vojen, nárast migrácie
v celosvetovom rozmere.
5., Zatiaľ ešte je nejednotnosť krajín EÚ v zahraničnej politike. V budúcnosti je nutná dohoda na
zjednotení sa v zahraničnej politike, konsenzom s národnými parlamentmi a parlamentom EÚ.
., Zvyšovanie finančných výdajov členských krajín OS EÚ na zbrojenie.
Pozn. Financovanie členskými krajinami EÚ, vrátane Slovenska po vzniku OS OSN, by sa
znižovalo a po vytvorení OS EÚ náklady na vytvorenie a udržanie OS EÚ, budú drahšie pre členské
krajiny OS EÚ !
6., Nezabezpečí sa trvalý celosvetový mier – stále tu bude hrozba terorizmu, lokálnych vojen,
predpoklad vzniku 3. Sv. vojny. Nezabezpečí sa trvalý mier s udržateľný rozvojom človeka na
Slovensku a na planéte Zem.

Výhody OS EÚ:
Zabezpečí sinú jednotnú obranu EÚ s ochranou Schengenské hranice ...
Pozn. ...toto už dávno členské armády EÚ v súčinnosti velením NATO mali zabezpečiť, pokiaľ by

bola vôľa zodpovedných zástupcov v EÚ a v organizácii NATO, Schengenské hranice mohli byť
zabezpečené v súčinnosti s OS NATO, zodpovední to nechali na pospas prírody
s nekontrolovateľným príchodom ľudí z tretích krajín, cez nechránenú Schengenskú hranicu do EÚ !
Pozn. : do budúcna nevieme s kým OS EÚ vo svete budú partnermi a pôsobiť. Politická situácia
sa môže zmeniť, v konečnom dôsledku USA by sa mohli teoreticky stať aj nepriateľom EÚ, toto
nikto nemôže do budúcna vyvrátiť !?

C., NEUTRALITA - Neutralita Slovenskej republiky – NIE.
Dôvody:
1., Z historického hľadiska Slovensko stále bolo v dianí v boji o národnú identitu. Pomerne máme
jasné postoje na demokratizáciu spoločnosti vo vnútri štátu aj navonok. Sme pokroková svetová
krajina a vždy máme čo povedať svetu.
V minulosti za národné povedomie bojovali Štúrovci a iní velikáni, veľkú zásluhu na vzniku
samostatnej Československej republiky v r. 1918 má vlastenec Rastislav Štefánik ...
V súčasnej dobe tiež prispievame k zastaveniu prúdenia imigrantov z tretích krajín –
odmietnutím povinných kvót a vyhlásením p. premiéra Róberta Fica, že nových nepriateľov si
nemienime vytvárať, to bolo na margo Ruskej federácie. To všetko sú dôležité historické a súčasné
postoje zahranično – politického smerovania Slovenskej republiky.
Preto sa nemôžeme stiahnuť do ulity a nech to za nás rieši niekto iný. Chceme sa podieľať na
celosvetovom MIERI a udržateľnom rozvoji človeka v SR a celosvetovo.
2., Neutralita Švajčiarska nám určite nemôže byť vzorom, podľa nášho názoru OZ Pán Občan,
Švajčiarsko sa prikrýva cudzou perinou organizáciou NATO. My Slováci, nemáme záujem sa dostať
mimo hru ,,o nás bez nás“, ako neutrálny štát a prikrývať sa cudzou perinou. Máme záujem byť
nápomocný finančne a byť pri tvorbe zahraničnej mierovej politiky s ,, Udržateľným rozvojom
človeka na Slovensku a na planéte Zem! „.

Záver:
OZ Pán Občan, Nie je zástancom vytvárania nových Ozbrojených paktov , či už by to boli OS EÚ
alebo OS Afriky, OS Arabských krajín. Sme aj ďalej za celosvetový MIER a vznik jednotných OS
OSN s jednotným velením, pre udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem .
Sme za myšlienku predsedu vlády SR Róberta Fica, nevytvárajme si z bývalých priateľov
NEPRIATEĽOV !
Hlavnými garantmi vzniku OS OSN by bola RF – Šangajský pakt a USA – Pakt NATO, krajiny G – 20
a krajiny vlastniace jadrové zbrane.
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