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Politici a korporácie na pomoc Libanonu 
 

Americké korporácie a politici USA a Libanonu sa dohodli na spoločnom postupe pri 
obnove vojnou zničenej krajiny.  

 
Paríž, Bratislava, 31.1.2007 – Politickí predstavitelia Libanonu a USA spolu so zástupcami 
amerických korporácií predstavili medzinárodný plán obnovy Libanonu. Cieľom programu je 
odstránenie krízového stavu v krajine, obnova infokomunikačnej infraštruktúry, vytvorenie 
pracovných miest, zvyšovanie kvalifikácie pracovných síl a podpora e-governmentu.   
 
“Libanon po skončení vojenského konfliktu čelí dramatickým výzvam. Partnerský program je 
pre Libanon veľkým prínosom, je to v súčasnosti najrozsiahlejšia medzinárodná aktivita 
zameraná na obnovu Libanonu,” povedal Fouad Siniora, premiér Libanonu na medzinárodnej 
konferencii v Paríži. 
 
Významné americké spoločnosti s celosvetovou pôsobnosťou ako Intel Corporation, Cisco, 
GHAFARI, Inc.  a Occidental Petroleum Corporation – vytvorili v septembri 2006 na žiadosť 
prezidenta USA medzinárodný partnerský program zameraný na obnovu Libanonu. K 
skupine sa v priebehu konferencie pripojila aj spoločnosť Microsoft. 
 
“Spojené štáty majú eminentný záujem pomôcť dlhodobo zlepšiť situáciu obyvateľov 
Libanonu. Partnerský program výrazne prispieva k naplneniu tohto cieľa,” povedala na 
konferencii americká ministerka zahraničných vecí Condoleeza Rice. 
 
Krízový stav sa snažia zlepšiť a postupne odstrániť skupiny mimovládnych organizácií, 
financované prostredníctvom partnerského programu. Organizácie pomôžu predovšetkým pri 
zabezpečovaní primeraných životných podmienok, obnove obývaných oblastí, škôl a 
vzdelávacích procesov. 
 
Opätovný rozvoj infokomunikačnej infraštruktúry bude spočívať v implementácii 
medzinárodnej internetovej ústredne a internetového komunikačného uzla. Súčasťou 
implementácie budú aj dodávky zariadení, tréningy a konzultačné služby. Cieľom aktivity je 
posilnenie lokálnej infraštruktúry a podpora ekonomického rozvoja.  
 
V snahe zabezpečiť trvalý ekonomický rast, partnerský program ďalej sprostredkuje 
pracovné stáže pre 500 študentov v libanonských a amerických spoločnostiach. Spoločnosť 
Cisco zvýši počet svojich vzdelávacích inštitúcií – Networking Academies – v Libanone na 
dvojnásobok súčasného stavu. 
 
Základom opätovného rozvoja Libanonu je obnova súkromného sektora. Partnerský program 
v priebehu ostatných dvoch mesiacov identifikoval viac ako 100 podnikateľských projektov, 
ktoré je možné rozvíjať prostredníctvom zahraničných investícií a medzinárodných joint 
ventures. Aktivity v tejto oblasti zastrešia zakladajúce spoločnosti partnerského programu v 
spolupráci s americkou obchodnou komorou, libanonskými obchodnými organizáciami a 
viacerými medzinárodnými konzultačnými spoločnosťami. 
 
Podpora Libanonu je nasmerovaná aj do oblasti e-government. Partnerský program 
zabezpečí internetové prístupové body k sociálnym on-line službám ako pracovné školenia, 
zdravotnícke informácie, vzdelávacie programy alebo on-line knižnice. 
“Človek má možnosť zmeniť život iného človeka len príležitostne, na úrovni komunity je to 
ešte zriedkavejšie. Prostredníctvom tohto partnerstva však máme príležitosť zmeniť osud 
krajiny, a možno aj celého regiónu,” povedal John Chambers, výkonný riaditeľ spoločnosti 
Cisco.  
 

Viac informácií o partnerskom programe je možné nájsť na www.lebanonpartnership.org 


