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1   Úvod

Téma umístění americké základny s radiolokátorem protiraketové obrany se v uplynulých dvou letech řadilo mezi nejdiskutovanější otázky na politické scéně, stalo se předmětem velmi intenzivní veřejné debaty a zásadně rozdělovalo celou společnost. Zastánci i odpůrci nasadili pozoruhodně širokou škálu argumentů (od vysoce věcných až po zcela iracionální) a snažili se získat podporu politických zastupitelů na všech úrovních i podporu veřejného mínění. Zdálo se, že se „téma radar“ promítne i do následujících parlamentních voleb, ovšem v září 2009 se americká strana rozhodla, že architektura protiraketové obrany bude přebudována a umístění radiolokátoru v České republice nebude potřebné. Přestože již bylo oficiálně deklarováno, že na území ČR by měl být umístěn jiný prvek systému, v současné době lze celé téma americké vojenské základny pokládat za dočasně pozastavené. Zdálo se mi tedy jako vhodné pro práci, která by ověřila aplikaci modelu „Policy Paradox“. Pokrývá dobu od oficiální žádosti USA o prostor pro základnu (leden 2007) do změny amerického postoje (září 2009).

2   Cíle

První skupinu dimenzí modelu „Policy Paradox“ představují cíle (Goals), tj. jakési obecné hodnoty, s nimiž zdánlivě souhlasí každý, ovšem jejichž upřesnění už vzbuzuje zásadní spory. Ze čtyř cílů, jak je definuje Deborah Stone, se v diskusích o americké základně plně uplatnily dva, zatímco témata rovnosti (Equity) a svobody (Liberty) se neobjevovala. (Některá chápání termínu svobody podle definice D. Stone by se snad aplikovat dala, ale vzhledem k propojení všech čtyř „cílových“ dimenzí se vztahují spíše k bezpečnosti.)
Jednoznačně nejvíce používanou dimenzí v tomto tématu byla podle čekávání bezpečnost (Security),  Stone, D.: Policy Paradox, s. 86-107. jíž se zaštiťovali zastánci i odpůrci americké základny. Ostatně celé téma patří do sektoru vojenské bezpečnosti, takže není nijak překvapivé, že na obou stranách se argumenty tohoto typu objevovaly nejčastěji a že se k tématu často vyjadřovali odborníci na vojenskou a bezpečnostní politiku. Jestliže vezmeme v úvahu pět sporných bodů v konceptu bezpečnosti,  Tamtéž, s. 99. jak je definuje Stone, můžeme je aplikovat i na argumentaci obou stran debaty. Především je zřejmé, že pro obě strany neměla americká základna jen hodnotu materiální (tj. svůj primární účel, obranu proti balistickým střelám), ale byla vnímána i jako symbol a satisfakce. Už sama skutečnost, že by se tu nacházela základna americké protiraketové obrany, byla jejími zastánci chápána jako zvýšení bezpečnosti ČR (zcela bez ohledu na reálnou vojenskou účinnost), ať už jako „zbraň“ proti raketovému či teroristickému útoku „darebáckých států“, nebo jako nástroj proti nárůstu vlivu Ruska.  Steigerwald, K.: Nechceš radar USA? Budeš mít ruský, on-line text. Naopak odpůrci prezentovali americkou základnu jako věc, která sama o sobě bezpečnost ČR snižuje, neboť představuje hlavní cíl jakéhokoli potencionálního útoku (znovu bez ohledu na reálnou vojenskou efektivitu) a že elektromagnetické vyzařování radaru může znamenat zdravotní a ekologické nebezpečí.  Kaucký, S.: Íránské rakety nikdy nebudou přesné, on-line text.
S tím je možno propojit i aplikaci druhého sporného momentu, tj. absolutního a relativního pojímání bezpečnosti. Podle zastánců by radar znamenal zvýšení bezpečnosti ČR absolutně i relativně (neboť bychom byli chráněni i lépe ve srovnání s jinými státy, jež by takové zařízení na svém území neměly), zatímco podle odpůrců by naopak došlo k absolutnímu i relativnímu snížení bezpečnosti. S prvním sporným bodem konceptu bezpečnosti bodem souvisí také bod třetí, tj. „fyzické přežití vs. širší cíle“; jak bylo uvedeno, zastánci i odpůrci vnímali základnu nejen jako čistě vojenský prostředek s účelem zamezit přímému fyzickému ohrožení (tj. útoku balistickou raketou), ale též jako politický nástroj, který Česko mnohem úžeji spojí s politikou USA (což bylo podle zastánců správné, kdežto dle odpůrců chybné).

Při diskusích se neobyčejně silně projevoval čtvrtý sporný bod, tedy čas. Zastánci základny pracovali s pojetím „safety“ (tj. prevencí budoucích rizik) a opakovaně zdůrazňovali, že celý systém americké protiraketové obrany je budován dlouhodobě a že bude poskytovat ochranu i před hrozbami, jež v této chvíli ještě neexistují, za několik let však mohou být zcela reálné.  Protiraketová obrana, WWW stránky. Naopak odpůrci tuto argumentaci odmítali a opakovali, že jestliže neexistují aktuální hrozby, nemá cenu tvořit proti nim ochranu; vedle toho tvrdili, že vývoj raket v „darebáckých státech“ se nedá spolehlivě předvídat. A projevil se vlastně i pátý sporný bod, tedy koncept „relačních potřeb“ společnosti, protože téma radaru působilo (byť asi ne záměrně) jako faktor integrující i rozdělující části společnosti, tj. silně ovlivnilo sociální vazby.
Druhým cílem, který byl v diskusích používán, byla efektivita (Efficiency), tj. snaha získat co největší výstupy z co nejmenších vstupů.  Stone, D.: Policy Paradox, s. 61-85. Opět se projevila většina sporných bodů tohoto konceptu, jak je definuje Stone. Zejména vznikl spor už o tom, kdo má právo definovat, co je skutečným ziskem z americké radarové základny; dle zastánců to byla pochopitelně vláda, ale podle odpůrců to měla být celá veřejnost (která byla většinově naladěna proti). Zastánci mohli argumentovat dost širokým spektrem „vedlejších“ zisků, např. ochotou Američanů poskytnout nám v rámci smlouvy o umístění základny i další vojenskou pomoc včetně dodávek vojenské techniky. Vedle zvýšení obranyschopnosti se mnohdy hovořilo o ekonomickém profitu, který by byl s pobytem amerických vojáků spojen, a rovněž o vědeckém prospěchu, který by Česku přinesla aktivní participace na vývoji systému protiraketové obrany. Toto současně odpovídá dalšímu spornému bodu, tj. započítání výstupů, jež jsou zároveň vstupy.  Protiraketová obrana, WWW stránky.
Na straně odpůrců se pochopitelně více zdůrazňovaly vstupy, resp. náklady na straně ČR, které by podle nich byly příliš vysoké, než aby mohla být americká základna považována za „efektivní“. Vedle již zmíněného (údajného) snížení bezpečnosti mluvili mj. o financích, které jsou třeba na úpravu vybrané lokality pro umístění radaru, či o energetické náročnosti radaru, jež si bude žádat přebudování elektrické rozvodné sítě, nebo o údajném nebezpečí tvořeném elektromagnetickým vyzařováním radaru. Na to zastánci radaru odpovídali tím, že část těchto nákladů budou stejně hradit USA a že vybudování silnic nebo nových elektrických rozvodů je přece samo o sobě i užitečnou investicí, resp. ziskem. Speciální skupinu argumentů odpůrců pak představovaly pochybnosti o protiraketové obraně jako takové; argumentovalo se ne zcela ideálními výsledky střeleckých testů, zranitelností statického radarového zařízení či trvajícími debatami v USA.  Kaucký, S.: Protiraketová obrana USA: Výsledky testů budí rozpaky v odborných kruzích, on-line text. Proti tomu stavěli zastánci základny tvrzení, že systém samozřejmě ještě nemůže být perfektně funkční, protože se dosud nalézá ve vývojové fázi a jeho plné operační způsobilosti má být dosaženo až někdy po roce 2015.

3   Problémy

Druhou hlavní skupinu dimenzí modelu „Policy Paradox“ tvoří problémy (Problems), resp. způsoby jejich definice a prezentace v politice. Na prvním místě jsou to symboly (Symbols) neboli používání a výrazů se zástupným významem.  Stone, D.: Policy Paradox, s. 137-162. První podskupinu tvoří „příběhy“, tedy definice problémů pomocí vyprávění. Zastánci radaru mluvili o útoku raket Íránu či KLDR a o nárůstu vlivu Ruska ve střední Evropě, který by (bez základny USA) mohl skončit i novým upadnutím Česka do podřízenosti Moskvě.  Buchert, V.: Ruské ne, Rusku ne, on-line text. V této souvislosti se hovořilo o rostoucí aktivitě ruských tajných služeb na našem území, o snaze Ruska ovlivnit veřejné mínění či o finanční podpoře odpůrců radaru.  BIS: Ruské tajné služby vedly v Česku kampaň proti radaru, on-line text. Naopak odpůrci mluvili o raketovém úderu Ruska proti radaru (asi i za použití nukleárních zbraní), jindy zase o přípravách USA na preventivní úder proti Rusku (kde měla protiraketová obrana hrát roli ochrany před ruskou odvetou),  Rázl, L.: Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku?, on-line text. obligátně i o ziscích vojensko-průmyslového komplexu apod. Časté bylo porovnávání vojáků USA se sovětskými okupačními vojsky a „strašení“ jejich případnými trestnými činy.  Zatočil, J.: Okupace tehdy. A co dnes?, on-line text. Jednu dobu se hovořilo o instalaci jaderných hlavic na antirakety v Polsku nebo o alternativě, že do podzemních sil pro antirakety budou instalovány útočné střely.  Kotrba, Š.: Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely, on-line text. Celkově je možno říci, že „příběhy“ používané v debatách o radaru v ČR náležely převážně do skupiny, kterou Stone definuje jako „příběhy o kontrole“, konkrétně pak mezi „spiknutí“.
Byly užívány rovněž některé metafory, např. popisování radaru jako „brdské koule“, nebo synekdochy, mj. používání termínu „veřejnost“ či „veřejné mínění“ pouze pro označování té části populace, jež v otázce radaru zastávala stejný názor jako mluvící politik.  Prokop, D.: Podpora radaru stoupá, přesvědčoval Topolánek. Průzkum je ale sporný, on-line text. Typické bylo také dvojznačné chápání mnoha vyjádření (ambiguity), v důsledku něhož zastávaly objektivně shodné názory osoby, které jinak vyšly z úplně odlišných stanovisek. Následkem toho se proti radaru „sjednotily“ pozoruhodně rozmanité politické síly, od systémových i antisystémových parlamentních subjektů (ČSSD i KSČM) přes neparlamentní politické skupiny (od anarchistů po neonacisty) až po intelektuály, umělce nebo vědce.  Ne základnám, WWW stránky. Velmi heterogenní ale byli i zastánci radaru, kde se vyskytovaly osoby, které explicitně prohlašovaly radar za „nástroj“ proti vlivu Ruska, i osoby, které takovou funkci výslovně odmítaly.

Druhou dimenzi prezentace problémů představují čísla (Numbers). V otázce radaru se tato dimenze projevila velice silně zejména při diskusích na téma elektromagnetického vyzařování a jeho nebezpečnosti pro lidský organismus nebo životní prostředí. Obě strany vyprodukovaly několik rozsáhlých fyzikálních studií s množstvím vzorců, rovnic, schémat a velkých čísel, na nichž se dokazovala neškodnost  Americká data přesvědčila Čechy, že radar neškodí, on-line text. či naopak škodlivost záření.  Kotrba, Š.: Radarová základna: dezinformace znehodnocují občanskou debatu, on-line text. Následovaly ostré spory o přesnosti studií a obě strany se vzájemně napadaly kvůli údajně nesprávným jednotkám nebo chybně zadaným parametrům.  Wirnitzer, J.: Kritická studie hodnotila jiný radar, říká armádní hygienik, on-line text. Dále se polemizovalo o dosahu radaru, dostřelu balistických raket, efektivitě protiraketových střel a jejich hlavic apod. Speciální případ tvořily průzkumy veřejného mínění; odpůrci opakovali, že 60 až 70 % veřejnosti umístění americké vojenské základny odmítá, zatímco zastánci radaru označovali tyto průzkumy za schematické a tvrdili, že ideu protiraketové obrany jako takové lidé všeobecně podporují, a že kdyby se seznámili se všemi plusy a minusy, vznikl by většinový souhlas.  Prokop, D.: Podpora radaru stoupá, přesvědčoval Topolánek. Průzkum je ale sporný, on-line text.
Třetí koncepcí problémů jsou příčiny (Causes).  Stone, D.: Policy Paradox, s. 188-209. Je celkem charakteristické, že obě strany dávaly přednost prezentaci záměrných příčin se zamýšlenými důsledky, kam podle D. Stone patří např. „spiknutí, která fungují“.  Tamtéž, s. 191. Plán USA umístit v Česku radar byl ze strany odpůrců prezentován jako součást snahy o vojenskou expanzi, zatímco zastánci radaru byli popisováni jako nekritičtí podporovatelé amerických zájmů, kteří občany Česka záměrně vystavují riziku, ignorují veřejné mínění a podporují závody ve zbrojení.  Ne základnám, WWW stránky. Naopak mnozí zastánci základny se soustředili na Rusko; obviňovali odpůrce radaru ze snahy odpoutat Česko od euroatlantických bezpečnostních struktur a přiblížit je Moskvě, popř. je i vystavit nebezpečí raketového útoku. Někteří silní zastánci radaru záměrně vytvořili dichotomii „buď s Amerikou, nebo s Ruskem“, čímž každého jaksi „nutili“ si vybrat.  Buchert, V.: Ruské ne, Rusku ne, on-line text. Právě tyto tendence obou stran hledat „něco v pozadí“ pravděpodobně přispěly ke zmíněnému sjednocení rozličných politických sil na obou stranách sporu, ovšem zejména v případě zastánců asi současně způsobily i znechucení řady lidí, kteří s radarem souhlasili, ale odmítali protiruský akcent.

Čtvrtou složkou problémů jsou zájmy (Interests), resp. definování stran sporu, určení věcí a jevů ovlivňujících a ovlivňovaných a následná transformace do politické mobilizace.  Stone, D.: Policy Paradox, s. 210-231. Lze říci, že tuto složku podstatně lépe zvládli odpůrci radaru, protože se jim podařilo přesně to, co Stone označuje za efektivní, totiž prezentovat zájmy druhé strany (tedy zastánců radaru) jako „silné a špatné“, tedy úzké, partikulární, materiální apod., zatímco sami odpůrci se profilovali jako „dobří a slabí“, tj. zastupující zájmy společnosti, zájmy široké a veřejné. Příkladem toho byly např. „neviditelné“ demonstrace, postavené na tvrzení, že vláda ignoruje většinový názor veřejnosti.  Ne základnám, WWW stránky. Kampaň vlády s cílem získat veřejnou podporu se minula účinkem (přestože je otázka, zda vůbec byla reálná šance veřejné mínění výrazněji posunout) a demonstrace a další veřejné akce pro podporu radaru, ač existovaly, nebyly zdaleka tak silné jako akce odpůrců. Charakteristická byla i profilace politických stran, jež se rozdělily po linii „vláda vs. opozice“ shodně s názorem na radar; zajímavý byl totální obrat ČSSD, za jejíchž vlád kdysi jednání o základně začala, ale která po zjištění, že názor veřejnosti je spíše odmítavý, zaujala negativní postoj,  Česká strana sociálně demokratická, WWW stránky. od něhož si (ne nelogicky) slibovala volební zisk.
Pátou a poslední dimenzi představují rozhodnutí (Decisions), která jsou v modelu „Policy Paradox“ uskutečňována zejména s ohledem na zisk politické podpory.  Stone, D.: Policy Paradox, s. 232-258. Ve sporu o radar lze jasně rozeznat některé kroky odpovídající rozhodovací sekvenci podle D. Stone.  Tamtéž, s. 257. Typickou ukázkou jsou nejednoznačné a proměnlivé postoje politických stran, což se projevilo během volební kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2006 a poté během jednání o vládě a po vyslovení důvěry druhé Topolánkově vládě. ODS a ČSSD se jasně a jednoznačně vyjádřily právě až poté, co se ujasnilo rozdělení vlády a opozice ve sněmovně, naopak Strana Zelených zůstala dlouhodobě nejednotná. Ovšem i ČSSD si nejspíše nechávala jakási „zadní vrátka“ a deklarovala podmínky (ač těžko splnitelné), za nichž by základnu podpořila.  Česká strana sociálně demokratická, WWW stránky. Obě strany debaty prezentovaly svoji pozici jako jedinou přijatelnou, prakticky odmítaly jakékoliv kompromisy a pořád opakovaly tytéž selektivní a účelové argumenty („dialog hluchých“).  Kučera, V.: Debata o radaru: jak němí s hluchými, on-line text. Je ale třeba říci, že postupy odpůrců základny odpovídaly modelu „Policy Paradox“ poněkud více než postupy zastánců, protože zastánci činili i kroky, které Stone výslovně nedoporučuje, především už tím, že prosazovali alternativu s nižší veřejnou podporou.

4   Řešení

Konečně třetí skupinou dimenzí modelu „Policy Paradox“ jsou řešení (Solutions), tj. různé nástroje pro dosažení deklarovaných cílů, resp. pro překonávání problémů. Jako první jsou to pohnutky (Inducements) neboli také „odměny a tresty“.  Stone, D.: Policy Paradox, s. 265-284. Tato dimenze se v případě sporu o americkou základnu týká především zastánců, neboť ti měli k dispozici exekutivní pravomoci vlády. Jednou z takových odměn měly být nepochybně investice do zaostalého regionu Brd, které vláda přislíbila tamním obcím.  Sís, J.: Vláda uplácí Brdy za radar, stěžují si obce u Libavé, on-line text. Podobnou funkci mohly mít i přísliby ekonomických nebo vědeckých profitů vyplývajících z aktivní účasti ČR v protiraketové obraně. Projevila se však zde nejednotnost „dávajících“ i „přijímajících“ a možné nepředvídatelné reakce; některé obce příslib vlády vítaly, kdežto u jiných vzbudil ještě větší odpor. „Trestem“ měla být zřejmě varování před raketovým útokem nebo nárůstem ruského vlivu, ale i tady se projevil jeden ze sporných bodů konceptu pohnutek, tedy jiné vnímání na obou stranách; odpůrce radaru prostě tyto hrozby neznepokojovaly, resp. nepřikládali jim význam nebo je přímo odmítali. A pokud ohrazení kóty, kde měl radar stát, mělo být „trestem“, pak působilo spíše kontraproduktivně, neboť pro odpůrce jen získalo vítanou pozornost médií.  Ne základnám, WWW stránky. Další dimenzi řešení tvoří pravidla (Rules), resp. stanovené normy chování.  Stone, D.: Policy Paradox, s. 284-304. Dle mého názoru se však toto řešení v této otázce prakticky neuplatnilo, protože otázka radaru zůstala skutečně pouze v rovině diskusí a vlastně nedošlo k implementaci praktických kroků. Lze jen předpokládat, že nějaká praktická pravidla by byla vytvořena teprve v případě realizace projektu.
Třetí dimenzi představují fakta (Facts), tedy způsob přesvědčování lidí ne pomoci odměn a trestů, ale pomocí manipulace s jejich uvažováním a vnímáním světa.  Tamtéž, s. 305-323. Tento faktor se při diskusi o základně USA uplatňoval neobyčejně silně, a to na obou stranách. Zastánci i odpůrci často využívali stereotypů a předsudků; ti první „strašili Ruskem“, zatímco druzí apelovali na protiamerické cítění. S prakticky všemi „fakty“ a informacemi se permanentně manipulovalo, sahalo se k velmi rozdílným interpretacím (např. u prezentace závěrů bukurešťského summitu NATO)  Ne základnám, WWW stránky. a na obou stranách existovala snaha dodávat veřejnosti nikoli nesporná fakta, nýbrž tendenční informace, ač podle mého názoru byly takovéto tendence u odpůrců výrazně silnější než u zastánců. Vláda a zastánci radaru sice měli k dispozici teoreticky větší kapacity, což D. Stone předpokládá, ale praktické kroky vlády byly v mnoha případech nepovedené a odpůrci projevili pozoruhodnou schopnost kvalitně využívat své teoreticky menší prostředky; navíc se jim řadou akcí (jako peticemi, demonstracemi nebo hladovkou) podařilo přitáhnout i značnou pozornost médií, takže „souboj“ v prezentaci a interpretaci informací byl přinejmenším spíše vyrovnaný, a v některých obdobích nebo v některých otázkách lze dokonce konstatovat, že se lepší pozice podařilo získat odpůrcům radaru.  Rolčík, J.: Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru, on-line text.
Čtvrtou dimenzí řešení jsou práva (Rights), tedy právní způsob řešení problémů.  Stone, D.: Policy Paradox, s. 324-353. Ovšem podobně jako v případě pravidel se tato dimenze příliš neuplatnila, tedy pokud pominu spíše komicky působící pokusy typu trestního oznámení na funkcionáře vlády pro vlastizradu. Lze předpokládat, že po případném úspěšném ukončení ratifikace smluv nebo po zahájení stavby by se objevily žaloby ze strany odpůrců (byly zmínky i o podání k Ústavnímu soudu),  Třeček, Č.: ČSSD zvažuje, že dá americký radar k Ústavnímu soudu, on-line text. avšak s největší pravděpodobností by nevedly k úspěchu. Podstatně větší význam měla dimenze pátá a poslední, tj. moci (Powers), která se dotýká změny distribuce rozhodovacích pravomocí.  Stone, D.: Policy Paradox, s. 354-375. Přesně tohoto tématu se týkala i jedna z hlavních dimenzí diskuse o radaru, a sice referendum. Zastánci radaru argumentovali Ústavou ČR, podle níž o umístění cizích vojsk na našem území rozhoduje parlament nadpoloviční většinou. Rovněž upozorňovali, že jde o vysoce odbornou záležitost, jejíž všechny aspekty nelze veřejnosti dost dobře podat, takže rozhodnutí by mělo být na politicích, kteří vezmou v úvahu názor expertů a poté na svou odpovědnost rozhodnou. Naopak odpůrci tvrdili, že o tak významné otázce by měla rozhodovat veřejnost v referendu a že by lidé nemuseli rozhodovat o složitých technických otázkách, pouze o tom, zda na území ČR chtějí zahraniční vojáky.  Vozka, S.: Rakety, radar, referendum, on-line text. Proběhla řada referend na úrovni obcí (v naprosté většině bylo výsledkem jasné odmítnutí), plánovalo se referendum ve Středočeském kraji a politické strany s negativním názorem několikrát neúspěšně předložily návrh celostátního referenda. Vláda to (z pochopitelných důvodů) zásadně odmítala, čímž ovšem dala odpůrcům do ruky další silnou zbraň, tedy možnost tvrdit, že vláda se „bojí“ názoru veřejnosti.  Ne základnám, WWW stránky.

5   Závěr

Celkově lze říci, že rozhodování o umístění amerického radaru v ČR velmi dobře odpovídá koncepci „Policy Paradox“. Obě strany používaly stejné esenciální argumenty, tj. bezpečnost a efektivitu, ale na jejich interpretaci měly diametrálně odlišné názory. Při prezentaci celého problému se výrazně nasazovaly symboly (zejména „příběhy“), argumentace čísly, prezentace záměrných příčin a protichůdných zájmů (a v důsledku toho pak profilace zájmových skupin) a rozhodovací proces s cílem získat veřejnou podporu (což bylo ovšem podstatně patrnější na straně odpůrců). Konečně v dimenzi řešení se silně uplatnily odměny a tresty, přesvědčování pomocí „faktů“ (ve skutečnosti však záměrně manipulovaných a tendenčních) a snaha změnit způsob rozhodování pomocí změny distribuce moci (spor o referendum). Vývoj celé otázky je podle mého názoru dokonalou ilustrací transformace (či spíše deformace) vysloveně odborné, vojenské a bezpečnostní záležitosti v předmět veřejné diskuse a oportunistického politického boje, což je proces, který by dle mého názoru ve vyspělém demokratickém státu neměl nikdy nastat. Momentálně lze americkou vojenskou základnu na území ČR považovat za odloženou, ale v žádném případě ne zastavenou záležitost, neboť USA již deklarovaly zájem umístit zde prvky nové architektury protiraketové obrany. Je otázkou, zda se i další etapa diskuse na toto téma povede v podobném duchu, ale jestliže ano, lze oprávněně předpokládat, že se opět bude jednat o ukázku aplikace modelu „Policy Paradox“.
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