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Abstrakt 

Během deseti let v premiérském křesle vedl Tony Blair Velkou Británii do celkem pěti 

vojenských operací, více než jakýkoliv premiér v moderních dějinách. Ani jednu z 

těchto operací není možné považovat za operaci, která byla v národním zájmu. Tony 

Blair proto musel pro zdůvodnění nasazení britských sil používat jiný způsob 

legitimizace. Ve svých projevech se proto soustředil na užívání morálních argumentů, 

jež se stalo v průběhu devadesátých let přijatelným, zejména díky změnám na 

mezinárodním poli. Tato práce zkoumá, jaké morální argumenty Blair užíval a jak 

s nimi pracoval. Tyto argumenty zkoumá na nejdůležitějších operacích, do kterých 

Tony Blair Británii zapojil tedy do na operací v Iráku, Afghánistánu a Kosovu.   

     

Abstract 

For ten years he spent as the Prime Minister, Tony Blair led Great Britain in no less five 

then military operations, more than any other Prime Minister in the modern history. 

Neither of these operations was strictly speaking in British national interest and thus 

Tony Blair had to use other than the usual arguments to legitimize Britain’s 

participation. He therefore started using moral arguments. Usage of these became much 

more acceptable during the nineties due to the changes in the international arena, this 

thesis looks at which moral arguments Tony Blair used during his tenure as the Prime 

Minister and how he used them. It analyses his argument used to legitimize operations 

in Iraq, Afghanistan and Kosovo.      
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Úvod 
 

Tato práce se zaměřuje na zkoumání diskurzu Blairova přístupu k britské 

zahraniční politice v oblasti vojenských operací za vlád, jimž předsedal. V 

této době se Británie účastnila pěti větších operací – náletů na Irák v roce 

1998, náletů na Jugoslávii v roce 1999, mírové operace v Sieře Leone mezi 

lety 2000–2002, války v Afghánistánu, která začala v roce 2001 a války v 

Iráku započaté v roce 2003, tímto rokem zkoumané období také končí. Tony 

Blair sice vládl další čtyři roky, ale v tomto obdobní se již do dalších 

vojenských konfliktů nezapojil. Diskurz Blairovy zahraniční politiky je 

zkoumán na základě výroků Tonyho Blaira a snaží se popsat, jaké morální 

argumenty Blair používal, jak často a jakou jim dával váhu při zdůvodnění 

zahraničně politických kroků týkajících se ozbrojených zásahů.  

Tony Blair se ujal vlády v období, kdy se zásadně měnil přístup k řešení 

humanitárních krizí, národní suverenity a porušování lidských práv uvnitř 

státu. Rozpad sovětského bloku v roce 1989 a následný rozklad Sovětského 

svazu v roce 1991 přinesly do světové politiky mnoho zásadních změn. 

Pravidla a pravdy platné po čtyřicet let náhlé ztratily platnost. Nejpozději od 

roku 1948 byl svět viděn jako bipolární, dělil se na spojence Spojených států 

amerických, spojence Sovětského svazu a nezúčastněné státy.  

 

Rozpad tohoto bipolárního světa přinesl zásadní změny ve strategické 

doktríně států, které se účastnily Studené války, ať již stály na kterékoliv 

straně. Většina evropských států se připravovala na masivní pozemní 

vojenských konflikt a podle toho také byly budovány jejich armády, zaměřené 

na početné pozemní sily. Po zmíněném rozpadu však riziko konfrontace mezi 

dvěma bloky zmizelo. Evropské státy tak musely uvažovat o zásadní změně 

ve své strategické doktríně a – zejména v případě velkých států – o své roli 

ve světě.  
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Tyto změny vedly k vývoji konceptů reflektujících změnu role mezinárodního 

společenství. Na počátku 90. let se totiž vynořila řada konfliktů, na které 

mezinárodní společenství s obtížemi hledalo způsob, jak reagovat.  

Zásadní problémy se prohloubily zejména v Africe, kde se hroutily bývalé 

klientské režimy obou supervelmocí či došlo k zásadní dezintegraci bývalých 

kolonií, které se během Studené války nepřidaly ani na jednu stranu. S 

rozpadem sovětského bloku také rapidně narostlo napětí v mnohonárodní 

Jugoslávii, která se záhy propadla do krvavé občanské války, prvního 

podobného konfliktu od skončení druhé světová války.  

 

Jugoslávie představovala zejména pro Evropu obrovský šok. Nikdo v té době 

nečekal, že konflikt podobného rozsahu, brutality a urputnosti se může 

odehrát na evropské půdě. Navíc OSN ani jich mírová mise nedokázaly válku 

ukončit či alespoň zabránit rozsáhlým válečným zločinům, a totéž nedokázaly 

ani nejsilnější evropské západní státy jako Velká Británie, Francie a 

Německo. Zastavit válečné běsnění se podařilo až se zásahem Spojených 

států, které donutily srbské vedení k jednání o míru.    

 

Svět však čelil i dalším zásadním krizím. V Somálsku se zhroutil režim 

Saidda Barreho, který se opíral o Sovětský svaz, a země se propadla do 

válek a hladomoru. I zde nakonec mise OSN selhala, zejména po stažení sil 

USA, ke kterému došlo poté, co v bitvě o Mogadišo USA ztratily osmnáct 

vojáků. O rok později však zasáhla svět událost ještě většího rozsahu. Ke 

konfliktu došlo ve Rwandě, sužované občanskou válkou mezi většinovými 

Huty vedenou vládou (kterou podporovala i část členů kmene Tutsi) s 

tutsijskými rebely. Po dosud nevyšetřeném sestřelení letadla s Rwandským 

prezidentem zahájila Hutové genocidu zaměřenou proti menšinovým 

Tutsiům. Během necelých tří měsíců zemřelo 500 000 – 1000 000 lidí, včetně 

ministerské předsedkyně a většiny tutsijské elity a také mnoha umírněných 

Hutů. OSN ani žádné světová mocnost nedokázaly účinně zasáhnout a v 

podstatě jen přihlížely. Genocidu ukončila až ofenziva tutiských rebelů, kteří 

zahnali Hutuské milice a armádu a obsadili hlavní město Kigali. Jejich postup 

však vyvolal exodus Hutů, kteří prchali v obavě před pomstou.  
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Zejména tyto události položily základ pro zásadní změnu v tradiční 

zahraniční politice Velké Británie a dalších evropských států. Válka byla 

obvykle vyhlašována při ohrožení vlastního národa či spojenců, či pokud byly 

zásadně ohroženy národní zájmy, a především se týkala bojů mezi dvěma 

suverénními státy. Na konci 90. let 20 století se však objevila další motivace, 

a to morální či humanitární důvody. Ty začaly být uplatňovány nejen v 

případě války mezi dvěma národy, ale i války občanské. Začal být přijímán 

názor, že vojensky silné demokracie mají morální povinnost ochraňovat 

civilisty v cizích zemích, případně i před vlastní vládou. V návaznosti na výše 

zmíněné změny vzniklo v mezinárodní politice několik konceptů, které tyto 

změny a posuny reflektovaly, těmto konceptům se práce věnuje na 

následujících stránkách.  

 

Téma práce bylo zvoleno vzhledem k významu Tony Blaira v moderních 

britských dějinách a dopadu jeho kroků na současnou Británii i svět. Blair byl 

nejúspěšnějším labouristickým premiérem a spolu s Margaret Thatcherovou 

nejúspěšnějším povláčeným premiérem. Volby vyhrál celkem třikrát po sobě 

a vždy s výraznou většinou. Zároveň zavedl Británii do více válečných 

konfliktů než jakýkoliv premiér v moderní historii. Žádnou z těchto operací 

nebylo možné vnímat jako operaci v národním zájmu, alespoň ne v tradičním 

smyslu slova. Tony Blair tedy musel využívat jiných argumentů než 

tradičních. Práce zkoumá jeho práci s těmito novými „morálními argumenty“, 

jelikož osvětlují, jak Blair vnímal mezinárodní politiku či pozici Británie. Přes 

jeho zjevné politické a řečnické schopnosti je Blair vnímán značnou částí 

Británie negativně, a to včetně labouristických voličů. Přes řadu záslužných 

politických kroků, které za své vlády učinil, je spojován především právě 

s vojenskými operacemi, zejména invazí do Iráku. Jelikož se zahraniční 

politika stala jeho hlavním dědictvím, je důležité se snažit vyzkoumat jaké 

myšlenkové pochody a vnímání jej vedly k rozhodnutím, která učinil.          
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Koncepty ochrany civilistů a lidských práv vznikající v 
devadesátých letech dvacátého století a na počátku 
dvacátého prvního století.   

 

Zacházení s vlastním obyvatelstvem bylo tradičně výhradním právem daného 

státu a mezinárodní společenství do něj nezasahovalo. V těchto konceptech 

se však začal prosazovat náhled, že mezinárodní společenství má právo, a 

dokonce povinnost zasahovat. Stát páchající zločiny na vlastním 

obyvatelstvu se měl již napříště zodpovídat mezinárodnímu společenství a 

pokud by v páchání zločinů pokrčoval vystavoval by se riziku vnějšího 

zásahu. Tento postoj byl nicméně některými právními experty kritizován 

s tím, že stávající mezinárodní právo poskytuje dostatečné nástroje k zásahu 

v takovýchto situacích.1   

 

Obecně však platí, že po druhé světové válce byl přijat princip neintervence. 

Ta byla povolena jen v případě sebeobrany, pod patronátem OSN či pokud o 

intervenci požádala vláda státu. Princip neintervence zněl následovně: žádný 

stát nemá právo z jakéhokoliv důvodu zasahovat do vnitřních či vnějších 

záležitostí státu jiného. Vojenská intervence a jakékoliv jiné formy vměšování 

či vyhrožování suverénnímu státu jsou nepřípustné.2 V devadesátých letech 

se však začal objevovat nový přístup, který umožňoval státům zasáhnout i do 

vnitřních záležitostí států, pokud docházelo k páchání válečných zločinů. 

Ochrana civilistů začala být vnímána jako důležitější než suverenita daného 

státu. Tento přístup vešel ve známost jako humanitární intervence a dal se 

shrnout následovně: „násilná vojenské akce vnějším hráčem v relevantní 

politické komunitě, jejímž hlavním účelem je zabránit, snížit či zastavit 

probíhající či hrozící masové utrpení či ztráty na životech.“3   

                                                 
1 Oliver Corten, „Humanitarian Intervention: A Controversial Right“, UNESCO Courier (srpen 
1999): 58. http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz.  
2Christine Longo, „R2P: An Efficient Means for Intervention in Humanitarian Crises— A Case Study 
of ISIL in Iraq and Syria,“ George Washington International Law Review 4 , č. 48 (2016): 896. 
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz.  
3 „Intervention: When, Why and How?“,    
https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmdfence/writev/intervention/int10.
htm. 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/
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Tyto změny však daly impuls ke zviditelnění jiných problémů, ty byly dříve, ve 

srovnání se soupeřením USA a SSSR, často přehlíženy jako podružné. Větší 

pozornosti se dostalo také Organizaci spojených národů a mezinárodnímu 

společenství obecně. Mimo jiné se více ohlíželo na porušování lidských práv 

a páchání válečných zločinů ve vnitrostátních konfliktech.4  

 

V devadesátých letech vzniklo celkem pět konceptů, které rozdílnými 

způsoby řešily porušování lidských práv, páchání válečných zločinů a 

narušování státní suverenity. Z nich později vzešel všeobecně přijímaný 

koncept odpovědnosti za ochranu (R2P). 

 

První koncept, který je vnímán jako velmi kontroverzní, byl koncept 

práva/povinnosti zasáhnout. Jeho hlavními tvůrci a propagátory byli Bernard 

Kouchner, zakladatel organizace Lékaři bez hranic (Médicins sans frontiéres) 

a pozdější francouzský ministr zahraniční a Mario Bettani, profesor 

mezinárodního práva na universitě Paris-Sud. Tento koncept předpokládá, 

že mezinárodního společenství i humanitární organizace mají nejen právo, 

ale i povinnost zasáhnout v případě humanitární krize či páchání válečných 

zločinů, a to i pokud se tak děje jen na území jednoho státu a jedná se tak o 

vnitrostátní záležitost. Mezinárodní společenství má také právo, pokud daný 

stát brání pomoci, použít i sílu. Bernard Kouchner se během své politické 

dráhy snažil učinit z tohoto konceptu pevnou součást francouzské zahraniční 

politiky.5 Koncept práva/povinnosti zasáhnout se však navíc zdiskreditoval. 

Přispěl k tomu důraz na vojenskou sílu i fakt, že jeho hlavním propagátorem 

se stala bývala koloniální velmoc – Francie –, a proto je mimo Evropu 

mnohdy vnímán jako další „civilizační mise“ postkoloniálních velmocí. Často 

se také objevovala obvinění, že humanitární důvody slouží jen k zakrytí 

skutečných důvodů vycházejících spíše z reálné politiky.6 

 

Dalším konceptem byl koncept lidské bezpečnosti – zrodil se v devadesátých 

letech v dílně Rozvojového programu OSN (United Nations Developement 

                                                 
4 Veronika Bílková, Odpovědnost za ochranu nová naděje nebo staré pokrytectví (Praha: 
Univerzita Karlova, 2010), 27. 
5 Ibid., 28. 
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Program, UNDP).  Tento koncept vychází z premisy, že kromě bezpečnosti 

státu je nutné věnovat se i bezpečnosti jednotlivců bez ohledu na rasu, 

pohlaví, národnost, barvu kůže či sociální postavení. Koncept lidské 

bezpečnosti se soustředí na komplexní ochranu osob před strachem, nouzí a 

v zájmu zajištění všeobecně kvalitního života.7 

 

Jiným relevantním konceptem je suverenita jako odpovědnost. Vznikl v roce 

1996 a byl navržen súdánským diplomatem a zvláštním zástupcem 

Generálního tajemníka pro vnitřně přesídlené osoby Francisem Dengem. Dle 

tohoto konceptu nemá být suverenita nadále vnímána výlučně negativně jako 

ochrana státu před ostatními státy, ale také pozitivně, jako zodpovědnost 

k ostatním státům i vlastním obyvatelům.8   

 

V Africe se zrodil také další koncept, zejména v reakci na rozpad Somálska a 

různé rasové konflikty, především genocidu ve Rwandě. Znám je také jako 

zásada nelhostejnosti. Podle tohoto konceptu by státy na hromadné 

porušování lidských práv neměly reagovat nevměšováním ním, ale 

nelhostejností. Tato zásada byla také implantována do zakládajícího 

dokumentu Africké unie.9  

 

Posledním a zřejmě nejúspěšnějším konceptem v devadesátých letech byl 

koncept individuální trestní zodpovědnosti. Netýkal zásahů proti státům, ale 

vůči jednotlivcům. Předpokládal individuální odpovědnost státních, 

vojenských a dalších představitelů za porušování lidských práv, zločiny proti 

lidskosti, válečné zločiny. Tento koncept vedl k založení zvláštních tribunálů 

pro Rwandu, Jugoslávii, a nakonec také ke zrodu Mezinárodního trestního 

soudu.10  

 

Na počátku jednadvacátého století byl založen koncept odpovědnosti za 

ochranu; poprvé byl kodifikován v roce 2001 a posléze přijat OSN roku 2005. 

                                                                                                                                               
6 Corten, „Humanitarian intervention“, 58. 
7 Bílková „Odpovědnost“, 29. 
8 Ibid., 29  
9 Ibid., 30. 
10 Ibid.,30. 
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R2P v mnohém navazuje na předchozí koncepty, zejména se zaměřuje na 

podobné typy zločinů; připouští vojenské řešení, nicméně preferuje mírový 

postup, ačkoli předpokládá neochotu státu chránit obyvatelstvo (či přímo 

státní účast na zločinech) a nutnost zajistit spravedlnost. Vychází z obecného 

předpokladu, že se suverenitou přichází také zodpovědnost a součástí této 

zodpovědnosti je povinnost chránit vlastní občany. Pokud populace státu trpí 

a stát není schopen nebo ochoten situaci řešit, princip neintervence je třeba 

změnit na princip dle R2P.11  

 

Historický rámec zahraničních intervencí Tony Blaira 

 

Květen roku 1997 představoval v britských dějinách zásadní předěl. Po 

osmnácti letech vlády konzervativní strany vyhráli volby labouristé. Nejenže 

zvítězili, ale získali historickou většinu, obsadili 418 křesel z 659 tento 

výsledek znamenal většinu 179 míst.12 Jejich předseda Tony Blair byl také 

jedním z nejmladších premiérů v dějinách země. Jeho vítězství se dalo 

přispat do značné míry posunu Labour Party směrem více k politickému 

středu, který začal už za jeho předchůdce, předčasně zemřelého Johna 

Smithe.  

 

Blair při svém nástupu do funkce byl sice poslancem již čtrnáct let, ale neměl 

prakticky žádné zahraničně politické zkušenosti. Přesto se zahraniční politika 

stala jeho hlavním a určujícím dědictvím. Tony Blair se velmi angažoval v 

evropské politice, snažil se Británii připoutat blíže k Evropě a stál u zrodu 

Evropské bezpečností a obranné politiky. Nejvíce je však vzpomínán pro své 

zahraničně politické kroky, především v souvislosti se zahraničními 

intervencemi. Na následujících řádcích tato práce stručně rozebírá 

chronologii těchto jeho kroků.  

 

V době po svém zvolení navázal dobré vztahy s prezidentem spojených států 

Billem Clintonem. Oba si byli blízký jak věkově, tak mnoha názory. Oba také 

                                                 
11 Longo „R2P an efficient“, 894. 
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představovali na domovské politické scéně moderní levici. Nastoupili také do 

svých pozic po mnoha letech v opozici. První setkání Tony Blaira a Billa 

Clintona proběhlo dobře a oba státnici si rozuměli. Clinton také sdělil Blairovi 

důležitou informaci, které měla v budoucnosti ovlivnit britskou zahraniční 

politiku – a to, že britský vliv ve Washingtonu se bude odvíjet do značné míry 

od britského vlivu v Evropě.13 Blairovou ambicí nebylo udělat z Británie znovu 

významného globálního hráče – aby toho Británie dosáhla musela rozvíjet 

dva aspekty své ozbrojené síly a zvláštní vztah se spojenými státy.“14 Jeho 

blízký vztah k USA byl pak určujícím bodem jeho zahraniční politiky a nikdy v 

podpoře USA, alespoň navenek, nepolevil. 

 

Než byl Tony Blair postaven před rozhodnutí o své první zahraniční 

intervenci, uběhl více než rok. Tento první zákrok proběhl v Iráku, zemi, na 

kterou bylo od její porážky v roce 1998 uvaleno embargo a musela se 

podrobit zbrojním kontrolám, které měly zajistit, že nebude vyvíjet zbraně 

hromadného ničení. Vždy složitá irácké spolupráce se na počátku roku 1998 

velmi zkomplikovala a irácký diktátor Saddám Hussain vypověděl ze země 

zbrojní inspektory OSN. Díky následujícími postupným jednáním s 

představitelem OSN Kofi Annanem se však opět pomalu zlepšovala. Bill 

Clinton se nicméně rozhodl proti špatně spolupracujícímu Iráku zasáhnout, 

zredukovat jeho kapacity k případné výrobě zbraní hromadného ničení a také 

vyslat iráckému vedení signál, že USA jsou připraveny přikročit k akci, pokud 

bude potřeba. Čtyři dny trvající nálety začaly v prosinci 1998, operace 

dostala jméno Operace pouští liška Británie se této operace jako jediná další 

země aktivně účastnila. Clinton a Blair trvali na tom, že akce je oprávněná 

dle rezoluce 687, která ukončila iráckou válku. 15. listopadu tedy zahájili USA 

a Velká Británie nálety na Irák.15 Již tehdy ukázal svoji rozhodnost a 

nepřátelství vůči iráckému režimu.  

 

                                                                                                                                               
12 Amelia Hadfield-Amkhan, British Foreign Policy, Natíonal Identity and Neoclasical Realism 
(Plymouth: Rowland & Littlefield Publishers, 2010 ), 188. 
13 John Kampfner, Blair Wars (London: Free Press, 2003),12. 
14 Ibid., 16–17. 
15 Ibid., 25–31. 
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Okamžitým následkem akce bylo ukončení jednání mezi OSN a Irákem a 

následné odmítnutí Iráku podrobit se dalším kontrolám. Bylo to poprvé, co se 

USA a Británie pustily do akce, kterou odmítli jejich obvyklý evropští spojenci, 

zejména Německo, Francie a Itálie. Nicméně, i přes diplomatické škody Blair 

nepochyboval, že podpořit USA bylo správné. Jeden spolupracovník Tonyho 

Blaira dokonce poznamenal, že Blair má podporu USA ve své DNA. 

Parlament nebyl do diskuzí o náletech na Irák zapojen ani mu nebyla dána 

možnost řádně hlasovat.16  

 

Ve stejné době probíhala v Evropě další, mnohem rozsáhlejší a ve své době 

důležitější krize. Po skončení občanské války v Jugoslávii, která skončila 

osamostatněním většiny bývalých republik, zbyla z Jugoslávie jen kostra 

tvořená Srbskem a Černou horou. Krize tentokrát nepropukla mezi dvěma 

federativními republikami, ale přímo v Srbsku, v provincii Kosovo, kterou z 

většiny obývali Albánci. Vztahy mezi albánskou menšinou a Srby byly 

dlouhodobě napjaté a odebrání autonomie na konci 80. let prezidentem 

Miloševičem tyto problémy jen vyostřilo. Na konci roku 1998 se situace 

rapidně zhoršila a propukly střety mezi srbskými ozbrojenými silami a 

paramilitární Kosovskou osvobozeneckou armádou (UCK). Na boje 

reagovaly desetitisíce civilistů, zejména albánských útěkem k hranicím. 

Střety vyvrcholily v lednu 1999 masakrem v Račaku, kdy srbské ozbrojené 

síly pozabíjely čtyřicet civilistů (podle srbské strany se jednalo o bojovníky 

UCK). Západní státy se snažily donutit Jugoslávii k ukončení násilností a 

přijetí mírových sborů, to však režim prezidenta Slobodana Miloševiče 

odmítal. Jednání nakonec zkrachovala a země NATO se rozhodly přikročit 

k ozbrojené akci. V předvečer zahájení náletů přednesl Tony Blair v 

parlamentu zapálený projev obhajující účast Británie na této operaci. Nálety 

začaly 24.března a skončili 10. června. Dosáhly sice svého účelu v tom 

ohledu, že byla zastavena srbská agrese, Miloševič stáhl své jednotky a 

umožnil příchod mezinárodních pozorovatelů a mírových sborů, nicméně 

jejich celková účinnost je diskutována (například během samotné operace 

uprchlo z Kosova více lidí než předtím a pozemní násilnosti se načas 

                                                 
16 Ibid., 33. 
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vystupňovaly) navíc ztráty způsobené srbské armádě zřejmě nebyly tak 

veliké, jak se předpokládalo.  

 

Hlavní roli v těchto událostech sehrály USA, nicméně Británie hrála druhou 

nejdůležitější roli a její letouny provedly po USA nejvíce úderů. Tony Blair 

dokonce, na rozdíl od Bila Clintona, prosazoval pozemní operaci s tím,17 že 

jen vzdušná nestačí. Blair podporoval plán, který by znamenal nasazení 60 

000 britských vojáků.18 Podle vzpomínek byl Tony Blair jediným člověkem, 

který skutečně bojoval za pozemní operaci a údajně svým trváním na ní 

rozčiloval Billa Clintona, jeho administrativu i představitele dalších zemích 

NATO.19  Jeho předčení o nutnosti rozšíření operace mimo leteckou kampaň 

v průběhu náletů ještě narůstalo, zejména vzhledem k diskutabilní účinnosti 

náletů a ztrátám na civilním obyvatelstvu.20 Z tohoto hlediska je zajímavé, že 

zatímco prosazovaní pozemní operace se setkalo s odporem u politiků, tak, 

alespoň podle Blairových pamětí, tento názor podporovali vojáci, kteří byli 

přesvědčeni, že samotné bombardování je nedostatečné.21 V průběhu této 

operace přednesl v dubnu 1999 v Chicagu svůj dosud nejdůležitější 

zahraničně politický projev, ve kterém vytyčil svou vizi „mezinárodního 

společenství.“ Blíže se tomuto projevu věnuje následující kapitola. Události v 

Kosovu, a nakonec úspěšné zastavení srbské agrese utvrdily Tonyho Blaira 

v jeho přesvědčení, že podobné zásahy jsou správné a potřebné a ovlivnily 

tak jeho jednání v následujících letech. Sám vzpomínal, že v této době došel 

k přesvědčení, že pokud se z hlediska mezinárodní politiky politik pohybuje v 

neznámém terénu, musí si položit tři otázky: „Můžeme dopustit, aby se něco 

takového dělo? Může takový režim zůstat u moci? Můžeme dovolit, aby lidé 

dál trpěli takovým bezprávím?“22    

 

                                                 
17 Oliver Daddow, „'Tony's War'? Blair, Kosovo and the Interventionist Impulse in British Foreign 
Policy“, International Affairs 80, č. 3 (květem 2009): 554. 
18 Kampfner. „Blair wars“, 48-49. 
19 Stephen Benedict Dyson, Blair Identity. Leadership and foreing policy (Manchester: Manchester 
University Press, 2013),47-48. 
20 Ibid., 51. 
21 Tony Blair, Moje cesta (Praha: Práh, 2011),240. 
22 Ibid., 232. 
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Na počátku roku 2000 došlo k významné změně ve vztazích mezi USA a 

Velkou Británií V prezidentských volbách v USA zvítězil předchozího roku 

republikán George W. Bush a v lednu roku 2000 se ujal vlády. Tato změna 

zásadně ovlivnila budoucnost Británie i celého světa a měla značný dopad 

na Blairovo politické dědictví.  

 

Dva následující ozbrojené konflikty vyplývaly z událostí jedenáctého září. 

Dopoledne 11.září 2001 byl spáchán největší teroristický útok v historii, 

v New Yorku a Washingtonu při něm zemřelo přes 3 000 osob. Tony Blair byl 

v době útoku v Brightonu a chystal se vystoupit na sjezdu Kongresu 

odborových svazů, místo něj přednesl jen krátký proslov, ve kterém vyjádřil 

naprostou podporu USA. 23  Později toho dne vystoupil na veřejnost a 

pronesl projev k národu a prohlásil, že Británie a USA stojí bok po boku a že 

ani jedna země nespočine, dokud nebude zlo terorismu vyhlazeno ze 

světa.24 Brzy bylo zřejmé, že reakcí USA bude vojenská operace a jejím 

nejpravděpodobnějším cílem Afghánistán.   

 

Afghánistán byl logickým cílem. V zemi zuřila válka již od roku 1979. Od roku 

1996 ji vládlo mezinárodně neuznané fundamentalistické hnutí Tálibán. 

Zhruba od roku 1998 navíc poskytovalo úkryt organizaci Al-Kajdá, která měla 

útoky v USA na svědomí. Jednání s představiteli Tálibánu byla neúspěšná, a 

tak padlo rozhodnutí Al-Kajdu i její ochránce zlikvidovat vojenskou silou. O 

necelý měsíc později, 7. října roku 2001, zahájily Spojené státy spolu s řadou 

spojenců útok proti Afghánistánu. V prosinci pak došlo k ovládnutí země, 

svržení Tálibánu a zahnání Al-Kajdy. Její vůdce ovšem unikal až do roku 

2012. Podobně jako v Kosovu byli Britové velmi aktivními účastníky této 

operace a po USA poskytli nejvíce vojáků.   

 

Krátce po obsazení Afghánistánu se začala rýsovat další krize, a to krize 

irácká. Vláda George Bushe byla rozhodnuta donutit Saddáma Husajna se 

podřídit rezoluci OSN, přijmout zpět zbrojní inspektory a spolupracovat s 

                                                 
23 Tony Blair, „Full text of Tony Blair's speech“, 11.září 2001   
https://www.theguardian.com/world/2001/sep/11/september11.usa9  

https://www.theguardian.com/world/2001/sep/11/september11.usa9
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nimi. Na počátku roku 2002 Saddám sice opět zpřístupnil Irák mezinárodním 

kontrolám, ale jeho spolupráce byla značně problematická a rozhodně ne 

plná. Během roku 2002 se mezi západními zeměmi vyprofilovaly dvě 

skupiny, které prosazovaly rozdílný postup. USA a Velká Británie tvrdily, že 

Irák spolupracuje nedostatečně a tvrdě tlačily na Irácké vedení, aby začalo 

plně a bezpodmínečně spolupracovat. Pokud by tak neučinilo, hrozila válka. 

Druhá skupina, kterou představovaly zejména Francie, Německo a Rusko, 

trvala na uvážlivějším postupu a chtěla dát Iráku více času. Zásadní spor se 

rozhořel o rezoluci 1441 z listopadu 2002. Britové, Američané a jejich 

spojenci tvrdili, že již samotná rezoluce je opravňuje k akci. Jejich odpůrci s 

tím nesouhlasili a tvrdili že je nutná nová rezoluce. Američané a Britové trvali 

na své interpretaci i z toho důvodu, že při odporu Francie a Ruska jako členů 

OSN neměli šanci prosadit novou rezoluci. Tento spor vedl také k největší 

roztržce v NATO v jejích dějinách a dlouhodobě poznamenal vztahy mezi 

USA a jejich evropskými spojenci Francií a Německem. (Pozdější vojenskou 

operaci však podpořila řada dalších evropských tátu, kromě Británie např. 

Španělsko, Itálie, Polsko, Dánsko, Norsko, Slovensko nebo Česká 

republika.)  

 

Zatímco Američané a Britové jasně signalizovali, že jsou připravení použít 

sílu, druhá strana zatím silové řešení vylučovala. Krizi zásadně prohluboval 

přístup iráckého režimu, který sice částečně spolupracoval, ale mnohdy práci 

inspektorů sabotoval. Tony Blair se domníval, že jedním z důvodů bylo 

uvažované obnovení zbrojního programu. Hlavním cílem režimu mělo být 

zbavení se sankcí a posléze návrat k programu ZHN.25 Operace Irácká 

svoboda byla zahájená 20. března 2003 a trvala zhruba měsíc.  

 

Tony Blair se v irácké operaci zásadně angažoval, byl přesvědčený o její 

správnosti a byl tak připraven výrazně riskovat. Proti jeho politice se postavila 

nejen podstatná část veřejnosti ale i značný počet jeho stranických kolegů. 

Na své pozice rezignovali blízcí spolupracovníci Clare Shortová a Robin 

                                                                                                                                               
24 Tony Blair, „Blair's statement in full“  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/1538551.stm  
25 Blair, „Moje cesta“, 372‒375. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/1538551.stm
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Cook a proti válce hlasovalo 139 26 labouristických poslanců. Tony Blair 

přesto – díky podpoře konzervativců – svůj postup prosadil a Británie do 

první fáze irácké operace vyslala 46 000 vojáků.27   Blair byl podle všeho 

přesvědčený, že koná správnou věc, která stojí i za případnou ztrátu 

popularity. 

Struktura práce 

 

Struktura práce je následující: Úvodní část práce se zabývá především 

teoretickým základem, vytyčuje výzkumnou otázku a cíle práce, rozebírá 

možné přístupy k výzkumu mezinárodní politiky, vývoj interpretace role 

morálky a etiky v mezinárodních vztazích. Zabývá se také použitou 

metodologií a rámováním práce. Popisuje i stručný politický vývoj 

zkoumaného aktéra, Tonyho Blaira a faktory které ovlivňovaly jeho 

rozhodování v zahraniční politice. Následně vytyčuje výzkumná kritéria a 

výzkumný postup. Následují tři kapitoly rozebírající Blairovy argumenty 

uplatněné pro jednotlivé zkoumané státy tedy Jugoslávie, Afghánistán, Irák). 

Tyto kapitoly se zabývají způsobem, jakým Tony Blair využíval morální 

argumenty ve zdůvodňování ozbrojených intervencí, do kterých Velkou 

Británii přivedl. Je dělena podle jednotlivých zkoumaných argumentů.  

Sedmá kapitola následně shrnuje poznatky a obsahuje závěrečnou analýzu. 

Práci pak ukončuje závěr, který shrnuje dosažené poznatky a odpovídá na 

položené výzkumné otázky. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 „UK Parliament backs Iraq war“, BBC.co.uk, 19. března 2003  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2862749.stm.  
27 Tim Dunne, „When the shooting starts’: Atlanticism in British security strategy,“ International 
Affairs 5, č. 80 (2004): 893. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2862749.stm
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1.Výzkumný rámec 

 

1.1.Zpracování tématu v literatuře 

Britské zahraniční politice v době vlády Tonyho Blaira se věnuje nepřeberné 

množství knih, vydaných ať již v době jeho vlády nebo po jejím skončení. 

Další důležitou prací je kniha Paula D. Williamse z univerzity George 

Washingtona Foreign Policy under New Labour, 1997-2005.28 Tato kniha se 

zabývá prvními dvěma volebními obdobími Tonyho Blaira a jeho zahraniční 

politice zejména ve třech zásadních oblastech – vztazích s Evropskou unií, 

se Spojenými státy a politiky vůči Africe. Zahrnuje také vojenské konflikty, 

zejména válku v Iráku, a k tomu další aspekty zahraniční politiky. Poukazuje 

na cíl labouristů odtrhnout se od předchozího směřování konzervativců v 

zahraniční politice, opustit přísně pragmatický přístup a přijmout více 

principiální pozici. Tony Blair, ač chápal, že Británie už nemůže hrál roli 

supervelmoci, chtěl, aby zastávala zásadní pozici a ovlivňovala dění v mnoha 

oblastech. Další knihou vztahující se ke stejnému období je sborník British 

Foreign policy. The New Labour Years29 editovaná Oliverem Daddowem a 

Jamiem Gaskhartem; kniha vydaná v roce 2011 obsahuje 11 kapitol od 

různých akademiků, s tím, že každý se věnuje jinému aspektu britské 

zahraniční politiky. Zahrnuje rozbor britské zahraniční politiky, její ideologii, 

mocenskou politiku i její etickou dimenzi. Oliver Daddow je také autorem 

knihy New Labour and the European Union: Blair and Brown's Logic of 

History.30  Tato kniha se zabývá postupy Tonyho Blaira a jeho následovníka 

Gordona Browna, které využívali, aby zlepšili image EU v Británii a vtáhli 

Británii hlouběji do EU. Autor v tomto případě dochází k závěru, že přes 

veškerou snahu byly tyto pokusy neúspěšné a Británie zůstala do značné 

míry euroskeptická. Vztahem EU a Británie se rovněž zabýval Stefano Fella 

v knize New Labour and the European Union: Political Strategy, Policy 

                                                 
28 Paul D. Williams, Foreign Policy under New Labour, 1997-2005 (New York: Palgrave MacMillan, 
2005). 
29 Oliver Daddow a Jamie Gaskarth eds., British Foreign Policy: The New Labour Years 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011). 
30 Oliver Daddow a Jamie Gaskarth, eds., British Foreign Policy: The New Labour Years 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011). 
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Transition and the Amsterdam Treaty Negotiation.31 V této práci se soustředí 

na vztah Labouristické strany k EU před nástupem Tonyho Blaira, především 

však po něm po něm, a to již od doby kdy se v roce 1994 stal předsedou 

strany.  Jednou z nejnovějších, která také posloužila jako metodologický 

základ a inspirace pro tuto práci, je kniha Jana Vášky New Labour, Británie a 

svět. Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády za Tonyho Blaira a 

Gordona Browna.32 Tato kniha se věnuje diskurzu britské zahraniční politiky 

v období 1997–2010, kdy byla v Británii u moci Labouristická strana. 

Neomezuje se tedy jen na jednoho aktéra a jedno téma. Zahrnuje mimo jiné 

válku proti teroru i diskurz ve vztahu k USA, EU i zbytku světa. Zpracovává 

rovněž proměnu britského diskurzu, vzhledem k předchozím vládám a jak se 

posouval během vlády New Labour. Dle autora zůstával z hlediska 

základních idejí diskurz britské zahraniční politiky v zásadě stabilní. 

Zásadními tématy byly teze o nutnost reformy mezinárodního systému, 

příslušnosti Británie do EU, která byla také v britských národních zájmech a 

také teze, že šíření britských (evropských, západních) hodnot je v britském 

národním zájmu. 

 

Steven Kettell z univerzity ve Warwicku je autorem knihy New Labour and 

the New World Order: Britain's Role in the War on Terror, 33 která se věnuje 

zejména britské roli ve válce proti teroru. Tato kniha se nejprve zabývá 

britskou zahraniční politikou po roce 1945 a následně se zaměřuje na 

samotnou roli Británie ve válce proti teroru, a to až do roku 2010, kdy vláda 

New Labour skončila. Další knihou zabývající se samotnou válkou proti 

teroru je kniha Johna Kampfnera Blair wars.34  Vyšla v roce 2003 a autor 

tudíž nemohl zahrnout širší obraz následků obou hlavních invazí, ke kterým 

došlo v rámci války proti teroru. Ačkoli autorem této knihy byl novinář, – 

neřadí se tedy mezi akademické publikace, John Kampfner při práci na ní 

absolvoval desítky rozhovorů s vládními a bývalými vládními činiteli, 

                                                 
31 Stefano Fella, New Labour and the European Union (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 
2002) 
32 Jan Váška, New Labour, Británie a svět. Ideový rámec britské zahraniční politiky za Vlády 
Tonyho Blaira a Gordona Browna (Praha: Karolinum, 2017). 
33 Steven Kettell, New Labour and the New World Order: Britain's Role in the War on Terror 
(Manchester: Manchester University Press, 2011). 
34 John Kampfner, Blair Wars (London: Free Press, 2003). 
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poskytuje tedy podrobný obraz rozhodováni v britské vládě. Autoři obou 

těchto výše jmenovaných knih zaujímají k britské roli ve válce proti teroru a 

jednání samotného Tonyho Blaira velmi kritický postoj.  

 

Mezi knihy, které jsou pro tuto práci zásadní, patří takové, které se týkají 

teorie morální či spravedlivé války, v současné době označované například 

za humanitární intervence. Významným autorem, který se jako jeden z 

prvních věnoval principu intervence ve smyslu vojenského zásahu, který 

neslouží k obraně ani šíření moci daného státu, byl britský politik a jeden z 

otců moderního liberalismu John Stuart Mill. V článku nazvaném A Few 

Words On Non-Intervention35 ostře odmítá agresivní intervenci ve jménu 

určité ideje, zároveň vyjadřuje přesvědčení, že válka (která není obrannou) 

proti barbarům, tedy válka jako civilizační mise, je přípustná. Válka mezi 

dvěma stejně vyspělými státy přijatelná není. Podpora státu v boji proti jeho 

vlastnímu obyvatelstvu je, dle Milla, taktéž nepřijatelná. Stejně tak považoval 

za nepřijatelné pomáhat obyvatelstvu státu ve válce proti útlaku ze strany 

vlády, a to z toho důvodu, že svoboda a odvržení diktatury či jiné krutovlády, 

musí vyjít ze samého národa. Touha po osvobození musí vycházet z 

obyvatel, nikoli z vnějšího zásahu. Na druhou stranu připouštěl možnost 

pomoci národu bojujícímu proti cizí okupaci či vlastní vládě bráněné cizí 

mocností.  

 

Samostatnou skupinu tvoří knihy zaměřené na osobu Tonyho Blaira. Anthony 

Seldon, vice-kancléř univerzity Buckinghamu a autor celé řady životopisů 

britských ministerských předsedů, vydal dvoudílný Blairův životopis. První díl 

vyšel v roce 2004 a byl nazvaný Blair,36 druhý v roce 2007 pod názvem Blair 

Unbound.37 Obě knihy detailně popisují Blairův politický i osobní život. 

Stephen Benedict Dyson z univerzity v Connecticutu je pak autorem knihy 

Blair Identity. Leadership and Foreing Policy.38 V této knize se autor pokouší 

provést psychologický rozbor Blaira jako premiéra a jeho rozhodovacího 

                                                 
35 John Stuart Mill „A Few Words On Non-Intervention“, Foreing Policy Perspectives, No 8. 
http://www.libertarian.co.uk/lapubs/forep/forep008.pdf.   
36 Antony Seldon, Blair (London: Simon & Schuster UK, 2005).   
37 Antony Seldon, Blair Unbound (London: Simon & Schuster UK, 2008). 
38 Dyson, „Blair Identity“. 
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procesu, zejména v zahraniční politice. Činí tak na základě jeho prohlášení a 

jednání. Autor rozebírá jeho jednání v souvislosti s operacemi v Kosovu, 

Sieře Leone, Afghánistánu a Iráku. Poukazuje na fakt, že kosovská operace, 

ve které Blair vystupoval jako největší „jestřáb“ v NATO, posílila Blairův 

přístup k zahraniční politice a potvrdila jeho přesvědčení o správnosti jeho 

názorů. To se později projevilo při dalších operacích, kde vystupoval 

podobně rozhodně a s jasným zápalem a přesvědčením. Dalším důležitým 

aspektem v jeho rozhodování pak byla tendence vidět problémy příliš 

binárně, tedy pouze jako střety dobra a zla. Autor dochází k závěru, že 

celkově byla Blairova politika značně konzistentní, zejména v ochotě a 

připravenosti následovat USA. Dále tvrdí, že na Blairově rozhodování se do 

značné míry podílelo jeho přesvědčení o vlastních schopnostech a 

možnostech ovlivňovat dění. Jeho tendence činit rozhodnutí mimo běžné 

rozhodovací procesy a jen v úzkém kruhu spolupracovníku mu pak ztěžovala 

situaci, když se snažil vyvážit své závazky vůči USA a domácí odpor proti 

této politice. Autor shrnuje, že zatímco první období Blairovy vlády bylo z 

hlediska zahraničních intervencí úspěšné, po atentátech z jedenáctého září 

zapojil Blair Británii do akcí, které neměly širokou podporu veřejnosti a ve 

výsledku skončily politickým neúspěchem.   

           

Další důležitou skupinou knih jsou memoáry jednotlivých britských politiků. 

Jejich důležitost tkví především v tom, že dávají nejlepší možnost nahlédnout 

do uvažování daného politika. Jejich slabou stránkou je jednak lidská 

tendence se prezentovat určitým způsobem, dále pak fakt, že vznikají 

s časovým odstupem od událostí, které popisují. Autoři tak mohou zpětně 

určité události vnímat jinak. To platí ať již se jedná o paměti Tonyho Blaira 

samotného pod titulem A Journey,39 paměti jeho ministra financi a 

následovníka Gordona Browna My Life, Our Times,40 paměti ministra 

zahraniční Robina Cooka The Point of Departure,41 či kniha Clare Shortové, 

ministryně pro mezinárodní rozvoj do roku 2003, An Honourable Deception? 

                                                 
39 Blair, Moje cesta“. 
40 Gordon Brown, My Life, Our Times (London: Bodley Head, 2017). 
41 Robin Cook, The Point of Departure (London: Simon & Schuster, 2003). 
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New Labour, Iraq, and the Misuse of Power,42 ve které ostře kritizuje Tonyho 

Blaira a jeho politiku. Stejně jako Robin Cook, v roce 2003 předseda Dolní 

sněmovny, rezignovala kvůli válce v Iráku na svůj post.    

 

Steven Kettell se také věnoval analýze diskurzu britské zahraniční politiky v 

článku Dilemmas of Discourse: Legitimising Britain's War on Terror.43 Autor 

se zabýval celkovým diskurzem britské politiky v oblasti ozbrojených konfliktů 

během období vlád Tonyho Blaira. Uznává že během jeho prvního období, 

kdy došlo k válce v Kosovu a náletům na Irák, se celkem dařilo vládě 

zobrazovat tyto operace jako etické a humanitární, válku v Kosovu dokonce 

označovali jako progresivní válku. Ozbrojené střety druhého období, tedy 

Afghánistán a Irák však byly odlišné. I v případě těchto konfliktů se Blair a 

jeho vláda snažili opakovat morální argumenty o ochraně lidských práv a 

povinnosti chránit obyvatele před humanitární katastrofou. V tomto případě 

byl ale jejich úkol komplikovanější, jelikož museli zdůvodnit pozemní invaze 

do suverénních států, které aktivně nikoho neohrožovaly a ani v nich 

neprobíhaly etnické čistky. Navíc obě operace byly zaměřeny na změnu 

režimu, což bylo z hlediska mezinárodního práva velmi komplikované. Patrik 

Porter se v článku Last Charge of the Knights? Iraq, Afganistan and the 

Special Relationship44 věnoval Blairově zahraniční politice zejména z 

hlediska vztahu se Spojenými státy a roli zvláštního vztahu, v britské účasti 

na operacích v Iráku a Afghánistánu. Dle Portera byl Blair přesvědčen, že 

podporou USA bude mít Británie možnost ovlivňovat jejich rozhodnutí a tím, 

alespoň částečně získá vliv a moc o které v předchozích desetiletích přišla. 

Zvláštnímu vztahu, který patřil k důležitým aspektům Blairovy zahraniční 

politiky, se věnoval i článek Williama Wallace a Christophera Phillipse 

Reassessing the Special Relationship45. Autoři se v článku věnovali 

zvláštnímu vztahu od konce druhé světové války po zvolení prezidenta 

                                                 
42 Clare Short, An Honourable Deception? New Labour, Iraq, and the Misuse of Power (London: 
Simon & Schuster, 2005). 
43 Steven Kettell, „Dilemmas of Discourse: Legitimising Britain's War on Terror,“ The British 
Journal of Politics and International Relations, 15 (2013): 263-279, 
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz.  
44 Patrik Porter, „Last charge of the knights? Iraq, Afghanistan and the special relationship,“ 
International Affairs, 86, č.2(March 2010):355-375, https://www.jstor.org/stable/40664071.  

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/
https://www.jstor.org/stable/40664071
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Obamy. V části věnované zvláštnímu vztahu v době vlády Tony Blaira, 

dochází do značné míry ke stejnému závěru.    

 

1.2.Teoretické přístupy k výzkumu zahraniční politiky a roli 

morálky v zahraniční politice  

Na zahraniční politiku je možné pohlížet mnoha prizmaty a způsoby a 

přistupovat k ní z řady různých úhlů. Na následujících řádcích bude stručně 

představeno několik základních přístupů ke zkoumání zahraniční politiky. 

Jedněmi z nejdůležitějších přístupů jsou realistický a liberálně-idealistický 

přístup.  

 

Za prvního představitele politického realismu je považován Thúkydidés, 

jehož vysoce hodnotil i další významný realista Thomas Hobbes, který také 

jeho dílo přeložil do angličtiny. Thúkydidés nevytvořil žádnou politickou teorii 

či filozofii, ve své knize Peloponéská válka nicméně pečlivě rozebral její 

průběh a následně i důvody porážky Athén. Athény došly k přesvědčení, že 

je jejich právem a je spravedlivé, aby donutily ostatní městské státy podvolit 

se jejich moci. Svoji dominanci tedy považovaly za morální. Naopak Sparta, 

která se z počátku konfliktu neúčastnila, došla k závěru, že je spravedlivé, a 

tedy morální, se Athénám postavit.46,47  

 

Florentský myslitel Niccoló di Bernardo dei Machiavelli, známý zejména 

dílem Vladař, dodnes patří k výrazným představitelům realismu. Hlavním 

cílem správného panovníka by měla být maximalizace zisku a moci pro 

vládce a jeho lid, bez ohledu na škody, které napáchá na jiných. Slib či dané 

slovo měly smysl jen dokud přinášely užitek, pak je bylo možné porušit.48 

 

                                                                                                                                               
45 William Wallace a Christopher Phillips, „Reassessing the Special Relationship,“ International 
Affairs, 85 (Mar 2009):263-284, http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz.   
46 Iulia Volina-Motoc, „Moral-Rule and Rule of Law in International Politics: Common Sense 
Political Realism, Skepticismin: A Decade of Transformation“ IWM Junior Visiting Fellows 
Conferences, Vol. 8 (Vienna 1999):12-14 http://www.iwm.at/wp-content/uploads/jc-08-021.pdf.  
47 Thucydides, The history of the Peloponesian War http://www.gutenberg.org/files/7142/7142-
h/7142-h.htm. 
48 Niccoló Machiavelli, Vladař (Praha: Argo, 2012), 79-108. 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/
http://www.iwm.at/wp-content/uploads/jc-08-021.pdf
http://www.gutenberg.org/files/7142/7142-h/7142-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/7142/7142-h/7142-h.htm
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Již zmíněný Thomas Hobbes, autor díla Leviathan, je považován za 

zosobnění realistického myšlení. Dle Hobbese lidé bez vlády či jiné politické 

moci, která by je ovládala, sklouznou k přirozenému stavu, ten je 

charakterizován neustálým bojem, neexistení práva či spravedlnosti, lidé se 

tak mohou spoléhat jen sami na sebe.  V rámci státu jsou tyto sklony 

kontrolovány státní mocí, na mezinárodní scéně však podobná kontrola není 

a státy jsou tak odsouzeny k věčným válkám.49     

 

Významným představitelem politického realismu byl také Hans Morgenthau, 

dle jeho tezí nelze ve světě plně realizovat morální principy, jelikož lidská 

přirozenost vytváří svět protichůdných zájmů a konfliktů. Je třeba usilovat o 

páchaní co nejmenšího zla spíše než uskutečnění dobra.50  Dle Morgenthaua 

také není možné aplikovat klasické hodnocení morálky na jednání států, vždy 

je nutné je posuzovat i vzhledem k času a místu, kde se dané jednání 

odehrálo.51 

 

Další přístup ke zkoumání mezinárodních vztahů představuje liberálně-

idealistický přístup. Jako představitele je možné jmenovat Johna Stuarta 

Milla, Normana Angella či Johna Rawlse. Liberální přístup se od realistického 

liší v několika zásadních otázkách. Především připouští možnost trvalého 

míru a spolupráce mezi státy. Neztotožňuje se také s tezí, že státy vždy musí 

rozšiřovat svojí moc na úkor ostatních států. Zároveň také opouští pohled na 

stát jako jednolitého racionálního hráče, naopak vidí v rámci státu i 

mezinárodní politiky celou řadu dalších aktérů, kteří se nemusí vždy chovat 

rozumně.  

 

Norman Angell byl významným liberálním autorem, který se věnoval 

mezinárodním vztahům. Ve svém díle Velká iluze (The Great Illusion), která 

vyšla roku 1912, odmítá realistický přístup, podle kterého musí státy, aby 

zajistily svojou moc a úspěch, expandovat na úkor jiných států. Dle Angella je 

tento přístup již přežitý, a naopak může ekonomický úspěch a moc 

                                                 
49 Thomas Hobbes, Leviathan http://www.gutenberg.org/files/3207/3207-h/3207-h.htm.  
50 Hans J. Morgenthau, „Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace“,  
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/morg6.htm.  

http://www.gutenberg.org/files/3207/3207-h/3207-h.htm
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/morg6.htm
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podkopávat. Propojenost světových ekonomik znemožňuje, aby válka 

přinesla materiální výhody a tento názor nazývá velkou iluzí. Zároveň podle 

něj neexistuje přímá souvislost mezi ekonomickou a vojenskou silou, 

vojensky silný stát tak může být slabý ekonomicky a naopak. 52  

 

Jiným významným myslitelem liberální tradice byl Robert Keohane, který je 

považován za zakladatele neoliberalismu. Keohane vytvořil teorii funkční 

režimů, do níž integroval argumenty neoralismu (například vnímání státu jako 

aktéra schopného racionálního jednání). Zároveň však poukazuje na slabiny 

neorealistické teorie: dle Keohana nedokáže vysvětlit zejména řadu příkladů 

dlouhodobé a intenzivní spolupráce mezi státy. Státy tvoří mezinárodní 

režimy se sdílenými předpisy normami, pravidly a chováním, které tuto 

spolupráci umožňují.53   

 

Tato práce navazuje především na liberálně-idealistickou tradici, jelikož ta 

jednak umožňuje zaměření na jednoho konkrétního politika a nevnímá stát 

jako celek. Zejména ale připouští etickou dimenzi mezinárodní politiky a 

zavrhuje realistkou tezi o státu jako racionálním hráči, který vždy následuje 

své zájmy. Nicméně přijímá i část realistického přístupu, a to racionálitu 

rozhodování, v tomto případě jednoho určitého hráče, nikoliv státu. Práce 

vychází z předpokladu, že určitý politik může používat morální argumenty, 

být o nich přesvědčen, a přesto své rozhodování na základě těchto 

argumentů považuje za výsledek racionální úvahy.  

 

Z výše zmíněných přístupů a hodnocení je zřejmé, že určit jednoznačně 

platnou morálku v zahraniční politice není možné. Tato práce proto 

nezkoumá obecně platnou morálku či obecně platné morální argumenty, ale 

způsob, jakým tyto argumenty a morálku formuloval Tony Blair. Zkoumá tedy, 

co Tony Blair viděl, jak se dá vyvodit na základě jeho projevů a jednání, jako 

                                                                                                                                               
51 Hans J Morgenthau, Politics among nations (McGraw-Hill Education 2005), s. 3-17. 
52 Norman Angell, The Great Illusion, http://www.gutenberg.org/files/38535/38535-h/38535-
h.htm.  
53 Robert Keohane, After Hegemony : Cooperation and Discord in the World Political Economy 
(Princeton: Princeton University Press, 1984). 

http://www.gutenberg.org/files/38535/38535-h/38535-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/38535/38535-h/38535-h.htm
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morální důvody pro zahájení intervence a jak tyto své názory přenášel do 

svých projevů. 

 

1.3. Teorie práva národů dle Johna Rawlse 

Tato práce je vystavěna na díle amerického morálního filozofa John Rawlse 

(známého především jako autora díla Teorie spravedlnosti)54, který se ve 

svém díle věnoval politické filozofii a konceptu spravedlnosti. Jeho poslední 

kniha, Právo národů55, popisuje koncept liberálního mezinárodního práva, 

podle kterého by se mělo řídit mezinárodní společenství.  

Práce se striktně drží Rawlsowa označení „národ“ namísto stát. Hlavním 

důvodem proto toto odlišení je, že státy vymezují a sledují své racionální 

zájmy. Pokud tedy cíl státu je získávat moc, může to vést k ohrožení jiných 

států a národů. Liberální národ sice chce ochránit své území, ale ne jej 

rozšiřovat. Liberální národ usiluje o stabilitu a soužití s jinými národy.   

Rawls ve své knize dělí národy do pěti různých skupin. První jsou liberální 

národy. Ty musejí splňovat tři základní znaky. 1. Rozumnou, ústavní, 

demokratickou, spravedlivou vládu. 2.Občany sdružené „vzájemnou 

sympatií“ a morální povahou (liberální národy jsou racionální, rozumné, jejich 

volby i zákony se řídí rozumem, ale omezeny nutnou rozumností. Součástí 

této rozumnosti je spolupráce a stabilita mezi národy).    

Další skupinu národů tvoří slušné národy. Rawls takto nazývá neliberální 

národy, které naplňují určité znaky, díky kterým je možné je považovat za 

slušné. Tyto národy mají být liberálními národy tolerovány, nemají na ně být 

uvalovány sankce a mají být považovány za rovné národům liberálním. Aby 

byl národ považován za slušný nesmí být agresivní, musí respektovat lidská 

práva a spravedlnost. Musí mýt také jasně platný a dodržovaný právní 

systém, jehož vykonavatelé jsou upřímně přesvědčeni, že jejich právo je 

skutečně řízeno ideou spravedlnosti a dobra. Liberální a slušné národy pakl 

Rawls označuje za dobře uspořádané národy.  

 

                                                 
54 John Rawls, Teorie spravedlnosti (Praha: Victoria Publishing, 1995). 
55 John Rawls, Právo národů (Praha: Filosofia, 2009). 



   

 

24 

  

Následující tři skupiny pak označuje Rawls za národy, které nejsou dobře 

uspořádané. Z nich je pro tuto práci důležitá jen skupina národů stojících 

mimo zákon.  

 

Aby byl národ považován za národ stojící mimo zákon, musí zásadně 

porušovat lidská práva – Rawls takto označuje práva, která považuje za 

obecně celosvětově platná: jedná se o právo na svobodu od otroctví, 

nevolnictví, svobodu svědomí, ochranu před vražděním a genocidou. Tato 

práva jsou minimálním požadavkem a jejich neplnění je důvodem pro 

intervenci, v extrémních případech i vojenskou. Nicméně, aby byl národ 

považován za slušný, musí naplňovat i jiná lidská práva např. podle 

Všeobecné deklarace lidských práv, která mimo jiné zapovídá mučení. 

Dalším důvodem je agresivní a expanzivní politika daného státu.  

Tato práce vychází z Rawlsovy kategorizace národů a předpokládá, že 

všechny tři národy proti, kterým Británie vedla vojenské operace je možné 

označit za národy stojící mimo zákon.  

 

1.3.1. Spravedlivá válka dle Práva národů 

 

Právo národů je rozděleno do dvou hlavních částí. První pojednává o ideální 

situaci, která zahrnuje liberální a slušné národy. Druhá část se týká neideální 

situace, zejména tedy vedení války proti národům stojícím mimo zákon 

(jelikož dle Práva národů proti jinému státu válku vést nelze). Tato část také 

zahrnuje postup, jak jednat s národy zatíženými nepříznivými okolnostmi.  

Na úvod první části se věnuje teorii spravedlivé války. Rawls nejdříve 

vymezuje šest předpokladů nutných pro spravedlivou válku: jejím cílem je 

spravedlivý mír, dobře uspořádané národy mezi sebou válku nevedou, je 

nutné rozlišovat mezi vůdci národa stojícího mimo zákon, vojáky a civilisty. 

Civilisté mají být chráněni a nesmí být cílem útoku, jelikož ve státě stojícím 

mimo zákon nemají za válku žádnou odpovědnost, je nutné dodržovat lidská 

práva druhé strany, vojáků i civilistů, již během války by dobře uspořádané 

národy měly dávat najevo, jaký druh míru a vztahů si po válce přejí, praktické 

kroky ve vedení války musí být omezeny na základě zhodnocení jejich 

přiměřenosti. Dobře uspořádaný národ tak nemůže využít všechny 
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prostředky které má k dispozici k vítězství, pokud by tím porušil předchozí 

principy zejména princip číslo dvě.  

Dle Rawlse je tedy spravedlivá válka možná, pokud budou dodrženy 

předchozí požadavky. Rawlsova teorie však bohužel přesně neklasifikuje, 

kdy je možné vést spravedlivou válku proti národu stojícímu mimo zákon 

(kromě případů, kdy tento národ agresivně zaútočí proti jinému národu). 

Připouští sice možnost intervence při závažném porušení lidských práv, ale 

již se nespecifikuje, co za závažná porušení lidských práv považuje.  

 

Morálnosti války se zabývala i celá řada dalších autorů. Snad nejvlivnější 

teorii „spravedlivé války“ přináší Michael Walzer v knize Just and Unjust 

wars: A Moral Argument with Historical Illustartions.56 Walzer přichází s teorií 

agrese, kterou staví na rámci vnitrostátního trestního práva. Svou teorii staví 

na šesti zásadních bodech, aby následně poukázal na určité výjimky. 

Zmíněné základní body jsou: 1) existuje mezinárodní společenství a 

nezávislé státy; 2). mezinárodní společenství se řídí svými zákony, 

především zákony o teritoriální integritě a politické suverenitě; 3) jakékoli 

využití síly či hrozba jejího využití jedním státem proti suverenitě či integritě 

jiného státu se považuje za kriminální akt; 4) agrese legitimizuje dva typy 

ozbrojené odpovědi – sebeobranu napadeného státu a prosazení práv 

napadeným státem a jeho spojenci; 5) Pouze agrese ospravedlňuje válku; 6) 

po vojenském potlačení agrese je možné agresora také potrestat. Výjimky z 

tohoto rámce tvoří preemptivní úder a přímé vojenské intervence v několika 

situacích. Těmito situacemi jsou: Zaprvé se jedná o účast v občanské válce 

v případě, že druhé straně již poskytuje podporu jiná mocnost. Další 

možností je humanitární intervence v situaci, kdy přímo dochází 

k rozsáhlému porušování lidských práv, vraždění, či přímo genocidě.  

 

Marta Finnemorová se své knize The Purpose of Intervention: Changing 

Beliefs about the Use of Force57 věnuje mezinárodním intervencím a na třech  

                                                 
56 Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustartions (New 
York: Basic Books 2015). 
57 Marta Finnemorová, The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force  
(Ithaca: Cornell University Press, 2004). 
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příkladech ilustruje, jak se změnil přístup k intervencím, jejich legitimizaci a 

přijatelnosti. Poukazuje na fakt, že, ač vojenské intervence byly součástí 

mezinárodní politiky po staletí, jejich pojetí se zásadně změnilo. Dnes by 

například bylo nepřípustné vést válku kvůli dluhu. Poukazuje také na 

skutečnost, že dříve, pokud docházelo k intervencím na ochranu civilistů, 

dělo se tak primárně na ochranu bílých civilistů; to se v posledních dekádách 

posunulo a většina intervencí je zaměřena na ochranu civilistů jiných ras. 

Podle autorky tkví příčina v posunu ve vnímání lidství – lidství bylo dříve 

nebělošské populaci odpíráno. Humanitární intervence 19. století byly 

současně zaměřeny na ochranu křesťanů před muslimy. Dle autorky v 

současnému mezinárodním systému existují jen čtyři důvody pro humanitární 

intervenci – napadení jednoho státu jiným státem, masivní humanitární krize, 

rozsáhlé teroristické útoky (ze které daný stát nese odpovědnost) a výroba 

zbraní hromadného ničení. Je k němu možné sáhnout rovněž tehdy, pokud 

se vedení státu dopouští zásadního a rozsáhlého porušování lidských práv a 

masově využívá násilí proti vlastnímu obyvatelstvu. Dalším posunem je 

tendence označovat tyto zásahy jinak, než jako válku – užívají se označení 

jako intervence, operace apod. Poukazuje také na zásadní změnu ve vedení 

intervencí – jejich cílem již není jen zastavit zabíjení či nahradit vládnoucí 

garnituru jinou, ale kompletně rekonstruovat společnost. Důvodem jednak je, 

že zločinné režimy ohrožují stabilitou, produkují uprchlíky a podobně, a za 

druhé, že nové stabilní režimy podporují stabilitu regionu a tím nejen 

regionální, ale i mezinárodní bezpečnost. Zásadní změnou také je, že 

intervence musí být multilaterální, aby byla považována za humanitární.   

 

1.3.2. Aplikace Rawlsovy teorie 

 

Jak již bylo v této práci uvedeno, Tony Blair vedl Velkou Británii do pěti 

konfliktů, z nichž tři byly velmi rozsáhlé a vyžadovaly nasazení značného 

množství vojáků a zdrojů. Žádný ze států (či dle Rawlse národů) proti kterým 

byly tyto akce vedeny, nepředstavoval pro Velkou Británii přímé ohrožení, 

proto byl Tony Blair nucen používat jiný argument nežli sebeobranu či obranu 

spojence. To vedlo k tomu, že využíval celou řadu argumentů, které se podle 

Rawlsowa Práva národů daly označit jako morální, jelikož směřovaly proti 



   

 

27 

  

státům, které se daly považovat za státy stojící mimo zákon. Tato práce 

v základu dělí argumenty do dvou skupin: první skupina se zakládá na 

porušování lidských práv a druhá na vnější agresi. Je zde ještě zahrnuta 

jedna skupina argumentů, která není zařazena ani do jedné z výše 

zmíněných. Ve shodě s Právem národů práce také operuje s pojmem vůdce 

národa, čí úzké skupiny jeho vůdců, kteří jsou nejvíce zodpovědní za 

zločinnost režimu. Blair také opakovaně poukazoval na vinu vůdců těchto 

států, a naopak zdůrazňoval nevinu místních obyvatel, kteří si zaslouží 

pomoci a ochranu.  

 

Práce rozděluje argumenty, používané pro legitimizaci použití ozbrojené síly, 

do následujících skupin.   

 

Porušování lidských práv: Tento rozbor vychází z Rawlsovy klasifikace 

lidských práv a jeho chápání legitimity intervence proti národům, které je 

porušují a ocitají se tak mimo zákon. Lidská práva se i v mezinárodním právu 

stala důležitou veličinou a podle některých principů také důvodem k vedení 

spravedlivé války. Masové porušování lidských práv se tedy stalo, alespoň 

podle přístupu některých státníků a myslitelů, přijatelným casus belli, tedy 

důvodem k válce. V této oblasti se praxe sešla s Rawlsovou teorií. Do jaké 

míry to platí je těžké posoudit, jelikož Rawls nespecifikoval jasná kritéria, kdy 

ještě postačí sankce a kdy je nutné zasáhnout vojensky. Na následujících 

řádcích rozebírám v této práci Blairovy výroky týkající se porušování lidských 

práv. K opravdu závažným porušováním lidských práv docházelo v 

Afghánistánu i Iráku a Blair tento argument opakovaně využíval. Případ 

Kosova zde není zmíněný, jelikož porušování lidských práv v něm spadá 

spíše do kategorie humanitární krize/etnických čistek. To pochopitelně 

neznamená, že by Jugoslávie roku 1999 byla demokratickým státem, který 

lidská práva neporušoval. Nicméně na porušování lidských práv v Jugoslávii 

Blair nepoukazoval a nesloužily mu tak jako argument k legitimizaci 

vojenského zásahu.    

 

Humanitární krize: Argument akutně probíhající humanitární krize se 

objevoval především ve spojení s Kosovem, jelikož tam probíhal horký a 
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aktuální konflikt. Docházelo k vyhánění, etnickým čistkám, zabíjení. 

Desetitisíce lidí prchaly do okolních zemí, což dále vedlo k destabilizaci již 

tak nestabilního regionu. Menší roli hrály humanitární argumenty také v Iráku, 

kde sice neprobíhaly etnické čistky, ale lidé trpěli dopadem sankcí, které byly 

na režim uvaleny za jeho expanzivní politiku a špatnou spolupráci 

s mezinárodními organizacemi, které měly dohlížet proces zbavování se 

zbraní hromadného ničení.   

 

Podpora terorismu: Terorismus byl problémem i v průběhu studené války, 

nicméně problémy z něj pramenící byly do značné míry zastřeny studenou 

válkou. V Evropě se většinou jednalo o terorismus politický, cílený na změnu 

státního zřízení – RAF v Německu, Rudé brigády či Ordine Nuovo v Itálii – 

nebo nacionální, zaměřený na získání nezávislosti určité oblasti – ETA ve 

Španělsku, IRA v Irsku. Nicméně po pádu železné opony se z terorismu 

pomalu stal jeden z hlavních světových bezpečnostních problémů, ne-li ten 

nejdůležitější. Hlavním představitelem terorismu se časem stala sunnitská 

organizace Al Kajdá, která ostatním proslavila mnohem více, než straší 

teroristické organizace. Před útoky z jedenáctého září na sebe upozornila 

především útoky na ambasády USA v Keni a Tanzanii. USA reagovaly na 

tyto útoky bombardováním pozic Al Kajdy v Súdánu a súdánská vláda byla 

nakonec nucena Al Kajdu vypovědět. Tato organizace pak našla útočiště 

v Talibanem ovládaném Afghánistánu. V říjnu roku 2002 pak Al Kajdá 

zorganizovala útok na americký torpédoborec USS Cole kotvící v adenském 

přístavu. Podpora terorismu se tak stala jedním z argumentů užívaných 

k útoku na Afghánistán a posléze, v menší míře, rovněž vůči Iráku. 

 

Zbraně hromadného ničení: Argument týkající se získávání či šíření zbraní 

hromadného ničení byl Blairem využíván jen v případě Iráku, jelikož jako 

jediný ze zkoumaných států tyto zbraně vlastnil a vyráběl. Jugoslávie ani 

Afghánistán nedisponovaly možnostmi tyto zbraně vyrábět, a proto v jejich 

případě nebyly vůbec zmiňovány. Vlastnictví a snaha o jejich získání (ať již 

skutečná či údajná) byly také nejvíce zmiňovaným argumentem intervence v 

Iráku. Irák jako agresivní stát stojící mimo zákon, vyzbrojený plně funkčními 

ZHN, byl pojímán jako značné nebezpečí pro mír v regionu a ve světě. 
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1.4. Foreign Policy Analysis 

Pro naplnění cílů této práce bude vyžit metodologického přístupu Foreign 

Policy Analysis (FPA). Hlavním cílem FPA je vysvětlit procesy, které stojí za 

rozhodováním států v zahraniční politice. FPA se řadí k novějším přístupům 

ke zkoumání zahraniční politiky a výrazně se odlišuje od klasických přístupů. 

Tyto využívaly zejména tzv. realistické pojetí zahraniční politiky, stát byl brán 

jako jednotný hráč, sledující své neměnné a racionální zájmy. FPA používá 

jiný přístup. Opouští – do různé míry v závislosti na zvoleném modelu – jak 

předpoklad státu jako jednotného aktéra, tak chápání rozhodování státu jako 

racionálního aktu. Naopak vidí stát jako celou řadu aktérů – ať už 

jednotlivých politiků, ministerstev, dalších institucí, lobbistů atd. Centrálním 

prvkem zaměření většiny modelů FPA je aktér, tedy individuální osoba, která 

rozhodnutí přijímá či se na něm podílí. Stejně tak poukazují tyto modely na 

fakt, že rozhodnutí přijímaná představiteli států, jsou často ovlivněna 

neracionálními prvky. U FPA je také důležité, že je víceúrovňová – bere v 

potaz více úrovní rozhodování, a více faktorová – zahrnuje více faktorů, které 

rozhodování ovlivňují.58  

 

Tato práce využívá jeden z řady modelů FPA, a to model racionálního hráče, 

který umožňuje zaměřit se na proces rozhodování jedné konkrétní osoby v 

tomto případě Tonyho Blaira. Dle tohoto modelu prochází rozhodovací 

proces v zahraniční politice čtyřmi fázemi: první fáze se dá nazvat 

identifikace problému – dle tohoto modelu jde o proces značně subjektivní, 

protože závisí na tom, co daný hráč považuje za problém. Důležité také je, z 

jakých faktů a náhledů hráč vychází. Důležité také je, z jakých faktů a 

náhledů hráč vychází. Určitý stát například získá jaderné zbraně. Reakce 

jednotlivých hráčů na mezinárodním poli pak bude záviset na jejich názorech, 

pohledech, zkušenostech a vztazích s danou zemí. Jednání hráčů tedy 

nevychází z faktu samotného, ale z komplexního přístupu k tomuto faktu. Ve 

druhé fázi je třeba racionálně seřadit předpokládané výsledky zahraniční 

politiky dle jejich preference. Tedy např. hráč by nebyl racionální, pokud by 

                                                 
58 Valerie M. Hudson, „Foreign policy analysis: Actor specific Theory on the Ground of 
International Relations“, Foreign Policy Analysis (March 2005): 1-4, 
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz.  

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/
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diplomacii preferoval před ekonomickými sankcemi a ty pak preferoval před 

válkou, ale zároveň preferoval válku před diplomacií. V průběhu třetí fáze je 

třeba se podívat na všechny možnosti postupu a důkladně vyvodit jejich 

důsledky. A nakonec během čtvrté dochází k racionálnímu rozhodnutí, které 

bere v potaz vyhodnocení výsledků z třetího a preferenci dopadů z kroku 

dva.59   

 

1.5.Tony Blair 

Tato práce se zabývá projevy Tonyho Blaira a morálními argumenty které 

využíval. Jelikož určit jednoznačně a objektivně, co je a co není morální, je 

obtížné, snaží se tato práce nahlížet na tyto argumenty tak, jak je podle 

dostupných zdrojů viděl Tony Blair, a tedy rozebírá argumenty, které on 

chápal jako morální. Práce přitom vychází z výše zmíněných kritérií Johna 

Rawlse. Pro pochopení jeho jednání a vyjadřování je třeba krátce nahlédnout 

i na osobu Tonyho Blaira, jeho vývoj jako politika. V následující části se proto 

tato práce krátce věnuje životu tohoto bývalého premiéra a hlavním faktorům, 

které ovlivňovaly jeho rozhodování. Jako premiér si Tony Blair osvojil 

svébytný styl vlády. Ten se vyznačoval velmi rychlým přístupem k 

rozhodování a odporem ke kabinetním jednáním a rokováním v komisích. 

Blair často rozhodoval jen s několika nejbližšími spolupracovníky v čísle 10, 

bez ohledu na kabinet či zodpovědného ministra. Tento přístup se projevoval 

zejména v zahraniční politice. Některé zdroje z okolí Blaira dokonce uváděly, 

že ještě před vítězstvím ve volbách se domluvil s Gordonem Brownem na 

jistém rozdělení moci. Brown podpoří Blaira jako předsedu a výměnou za to 

dostane značnou kontrolu nad vnitřní politikou země a vzdá se vlivu na 

politiku zahraniční.60  Blairův přístup k rozhodování se také vyznačoval 

netolerancí k nejasnostem a komplexními problémům, preferoval 

rozhodování podle základních principů.61  Na počátku Blairovi a jeho straně 

vládnutí komplikoval fakt, že při nástupu do funkce neměl Tony Blair k 

dispozici skoro nikoho se zkušenostmi s vládní funkcí. Konzervativci vládli 

                                                 
59 Sadra Shahryarifar, „A Defence on the Prominence of Rational Actor Model within Foreign 
Policy Analysis“, Khazar Journal Of Humanities & Social Sciences 19, č. 1 (2016), 
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz. 
60 Dyson, „Blair identity“, 36‒38. 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/
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osmnáct let a díky tomu neměla Labouristická strana žádné politiky, kteří by 

se mohli ujmout pozic ve vládě a zároveň již měli vlastní vládní zkušenost.  

Blair si svými kroky vysloužil označení liberální či kosmopolitní 

intervencionalista, vyznačoval se přehnaným přesvědčením o své pravdě a 

připraveností provést preemptivní úder, i když jakékoliv nebezpečí nebylo 

jasně potvrzeno. Ani v pozdějších letech nikdy nepřipustil, že by intervence, o 

kterých rozhodoval, byly nesprávné. I v případě Iráku razil názor, že odstranit 

Saddáma bylo správné, i když se nenašly žádné zbraně hromadného ničení. 

Rovněž z jeho pozdějších výroků je zřejmé, že Blairovo rozhodování bylo 

ovlivněno jeho náboženským vyznáním, které také ovlivňovalo jeho názor na 

dobro a zlo. Tony Blair dokonce před válkou Iráku požádal o audienci u 

papeže, ta mu byla udělena i přesto, že byl anglikán (proto byla hlavním 

hostem jeho žena, katolička).62  

 

Je vysoce pravděpodobné, že na Blairovo rozhodování a vnímání světa měla 

vliv jeho víra. Blair patřil spolu s William Gladstonem a Margaret 

Thatcherovou k nejotevřeněji věřícím premiérům a razil myšlenku, že 

náboženská víra je silou dobra ve světě. V jeho životě sehrál v tomto ohledu 

zásadní roli Peter Thompson, spolužák z univerzity, který v něm probudil 

zájem o náboženství, ve stejné době začal také jeho zájem o politiku. Blair 

úzce spojoval své náboženství s politikou, byl zastánce komunitně a sociálně 

orientovaného křesťanství. Tento postoj přitáhl k Labouristům řadu věřících 

voličů, kteří už byli buďto unaveni, nebo vyloženě odpuzováni konzervativní 

vládou. Blairovo vnímaní v oblasti mezinárodní politiky bylo značně 

černobílé. Jedna strana byli ti dobří (tato strana samozřejmě zahrnovala 

Británii) a na druhé straně ti zlí. Proti zlu bylo nutno bojovat a zlo druhé 

strany tedy ospravedlňovalo intervenci. Blairovi je však třeba přiznat, že 

zatímco aktivně podporoval intervence „proti zlu“, tak jeho zaujetí pro šíření 

dobra, nebo alespoň, toho, co jako dobro chápal, se neomezovalo jen na 

                                                                                                                                               
61 Ibid., 2.  
62 Kenjiro Harata, „The Christian Politics of Tony Blair, Faith and Values in the moder World“, 
Joumal of Political Science and Sociology, č.18, 60. 
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válečná tažení. Aktivně podporoval rozvojovou a další pomoc, ochranu 

životního prostředí či zrušení dluhu pro země třetího světa.63  

 

V jeho zahraničně politických krocích hrály zásadní roli také dva další faktory. 

Prvním bylo přesvědčení o důležitosti vazby na USA. Blair chápal, že Británie 

už není dost silná, aby určovala světové dění jako dřív, byl však přesvědčen, 

že pokud bude těsně spolupracovat s vedením spojených států, bude mít 

možnost ovlivňovat jejich rozhodování a Británie tak získá moc a vliv alespoň 

přeneseně.  Druhým faktorem bylo přesvědčení o nutnosti těsnější vazby ne 

Evropu. Blair byl po Edwardu Heathovi prvním skutečně pro-evropským 

premiérem. V návaznosti na události v Kosovu dokonce spolu s Jacquesem 

Chiracem inicioval vznik Evropské bezpečnostní a evropské politiky.64 

 

Z Blairových výroků a postojů se zdá, že nikdy nebyl realistickým politikem 

typu Henryho Kissingera, ale spíše idealistou. Byl přesvědčený o šíření 

dobra, jak jej definoval on sám, a boji proti zlu. Tento postoj ho vedl k řadě 

vojenských zásahů, počínaje Kosovem a konče Irákem. Zásadní roli v jeho 

rozhodování hrála, jak lze soudit na základě jeho jednání, jeho víra, 

současně však víra v komunitu tak jak jí vytyčil ve svém projevu o 

mezinárodním společenství (viz dále v práci), zároveň i silné přesvědčení o 

své pravdě a správnosti postojů.  

1.6. Metodologie 

Tato práce je jedinečná tří případová studie s jasným časovým ohraničením. 

Případem je diskurz politiky zahraniční Tonyho Blaira v letech 1998–2003 se 

zaměřením na vojenské operace Velké Británie. Přesněji se jedná o dobu od 

projevu před prvními nálety na Irák v roce 1998 přes parlamentní projevy 

před zahájení náletů na Jugoslávii, projev o mezinárodní komunitě v 

Chicagu, až po Blairův parlamentní projev před počátkem války v Iráku. 

Práce využívá analýzu FPA, model racionálního hráče. Práce má za cíl 

ukázat, jakým způsobem Blair využíval morální argumenty pro zdůvodnění 

své politiky. Vychází z předpokladu, že je využíval, jelikož ve svých projevech 

                                                 
63 Ibid. 
64 Porter, „Last Charge“.  



   

 

33 

  

nevycházel z realistické tradice, a tedy nezdůvodňoval svoji politiku národním 

zájmem, ale kladl důraz zejména na zločiny daných režimů, možnou podporu 

terorismu apod. Tato práce využívá diskurzivní a obsahové analýzy, zároveň 

také využívá metodu Foreign Policy Analysis (FPA). Pro vymezení určitých 

argumentů jako morálních užívá Rawlsova Práva národů.  

 

Postup analýzy 

Tato práce využívá diskurzivní analýzy, zarámované do Foreign Policy 

Analysis, využívající model racionálního hráče. Zkoumá výroky Tonyho Blaira 

vztahující se k zahraniční politice velké Británie v oblasti vojenských operací 

a hledá odpověď na otázku, nakolik Tony Blair používal morální argumenty 

pro zdůvodnění svých kroků. 

 

Tento text vychází z patnácti různých projevů Tonyho Blaira pronesených 

mezi lety 1998–2003. Prvním zkoumaným projevem je jeho prohlášení 

v předvečer několikadenních náletů na Irák v roce 1998, dva dny před 

zahájením náletů na Jugoslávii, posledním pak projev k parlamentu před 

útokem na Irák. Byly zvoleny všechny jeho větší zahraničně politické projevy, 

kde se věnoval vojenským operacím. Tyto projevy byly staženy jednak z 

oficiálních parlamentních stránek, ale i různých médií – zejména The 

Guardian ale také ze stránek British Political Speech, oficiálních stránek 

národního archivu a dalších zdrojů.    

 

V těchto zvolených projevech práce hledá odkazy k následujícím morálním 

tématům, jak viděl Tony Blair. Sleduje, jak tato témata rámoval a využíval a 

také jakým způsobem se tato témata, v jeho projevech, vyvíjela.   

V době své vlády zahájil Blair pět vojenských operací, tato práce se nicméně 

především týká jen tří z nich – náletů na Jugoslávii, války v Afghánistánu a 

války v Iráku. Jak bylo zmíněno, práce jen okrajově zahrnuje dvoudenní 

nálety na Irák z roku 1998. Pozdější operaci v Sieře Leone, se nevěnuje 

vůbec, jelikož ani ta nebyla více zmiňována. Je zajímavé, že právě tomuto 

zásahu se Tony Blair ve svých projevech věnoval jen okrajově, přestože jako 

jediná byla jednoznačně úspěšná a ani její oprávněnost nebyla zásadně 

zpochybněna. 



   

 

34 

  

 

Analýza probíhá na základně dvojího čtení a věnuje se analyzování větných 

celků, vět i slovních spojení, která souvisejí se zkoumaným tématem. 

Analýza byla zpracována bez použití výpočetní techniky. 

Práce zkoumá výskyt morálních argumentů ze strany Tonyho Blaira na 

několika úrovních, zároveň pak na základě jeho argumentů vyhodnocuje 

Blairovy kroky a zasazuje je do modelu racionálního hráče FPA. Samotná 

analýza je rozdělena do tří kapitol podle tří jednotlivých vojenských operací, 

tedy na Kosovo, Afghánistán a Irák. Každá z těchto kapitol je pak dělena do 

dvou částí, první, ve které je provedena samotná diskurzivní analýza a 

druhé, kde je na základě Blairových výroků z předchozí kapitoly a jeho kroků 

v zahraniční politice vyhodnocen jeho rozhodovací proces.  

 

Morální či etické argumenty, po kterých práce pátrá, jsou stanoveny na 

základě Práva národů Johna Rawlse a jeho klasifikace státu stojícího mimo 

zákon. Hledané argumenty se tedy vztahují k následujícím skupinám 

argumentů: 1. Obecnému porušování lidských práv danou vládou ať už jde 

popravy, mučení, zavíraní lidí do vězení, politický a náboženský útlak či 

odpírání základních lidských práv. 2. Páchání genocidy, etnických čistek či 

ve státě probíhající humanitární katastrofě, která je vinou vedení státu. Po 

těchto dvou oblastech zaměřených spíše na ochranu obyvatel daných států 

následují argumenty zaměřené na vnější agresi státu. Morálnost těchto 

argumentů je spornější, jelikož mohou být chápány jako klasické realistické 

argumenty. Je však třeba mít na paměti, že žádných ze sledovaných států 

nepředstavoval pro Británií přímou hrozbu. Nicméně dle Rawlse může být 

vnější agresivita států důvodem pro intervenci 3. Podpora terorismu. Tato 

práce pojímá podporu terorismu státem jako součást vnější agrese. 4. 

Skutečná a přímá vnější agresivita státu proti jiným státům, ať již k ní došlo v 

minulosti – za předpokladu, že zůstává stejná agresivní vláda–, nebo právě 

probíhá. 5. Snaha o získání či uchování zbraní hromadného ničení. 

V případě, že se jedná o agresivní stát mimo zákon, již jen snahu o získání 

ZHN je možné vnímat jako agresivní krok. Tato část také zahrnuje 

argumenty, kdy se Blair vyjadřoval přímo k vůdcům těchto států, zdůrazňoval 

jejich vinu, a naopak nevinu běžných obyvatel a sympatie k nim. I tento 
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argument vychází z Práva národů, přesněji z teorie spravedlivé války, kdy, 

aby válka byla spravedlivá, musí být nejen vedena proti státům mimo zákon, 

ale musí také primárně směřovat proti vůdcům těchto států, a ne jejich 

obyvatelům.  

 

Následně práce krátce vyhodnocuje Blairovy argumenty rovněž z pohledu 

Michaela Walzera a Marthy Finnemorové. Pro Waltzera patřila mezi 

přípustné důvody pro intervenci například občanská válka, do které se již 

zapojila jedna mocnost (v čemž se shodoval s Millem), jako další důvod 

připouští probíhající masové zločiny proti lidskosti a porušování lidských 

práv. Finnemorová připouští širší rozsah argumentů, k těm, které uvádí 

Waltzer přidává podporu terorismu.    

 

Druhá část každé z těchto kapitol pak na základě Blairových výroků a kroků 

konstruuje rozhodovací proces Tonyho Blaira dle fází vytyčených v modelu 

racionálního hráče FPA. Tedy: 1) identifikace problému; 2) preferovaný 

výsledek; 3) následky zahraničně politických kroků; 4) rozhodnutí. Na 

základě této klasifikace pak a výstupů z analýzy se následně snažím dojít k 

závěru, zda Tony Blair postupoval jako racionální hráč z hlediska FPA.  

Výsledkem práce tedy bude nejen soupis argumentů, které Blair využíval, ale 

i jak, zda odpovídají požadavkům na spravedlivou válku z hlediska Walzera a 

Finnemorové. Závěrečnou otázkou této práce bude, zda je možné Blaira 

považovat na základě dříve rozebraných argumentů za racionálního hráče 

podle modelu FPA.  

 

I zde je nutné zmínit, že je potřeba mít na paměti riziko určité předpojatosti, 

vycházející z osobního výběru textů, témat zkoumaných i samotné analýzy 

vybraných textů. Práce se proto snaží být co nejtransparentnější při výběru 

textů ke zkoumání i při zkoumání samotném.    
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2. Krize v Kosovu 

2.1. Osoba vůdce 

 

Před konfliktem v Jugoslávii obvinil Tony Blair Slobodana Miloševiče 

z neplnění podmínek příměří z roku 1998: „Milosevic has failed to meet any 

of these requirements.“65 Připomněl také, že zásadní vinu na eskalaci 

konfliktu mělo odebrání kosovské autonomie; jež prosadil rovněž Miloševič: 

„It was Milosevic who stripped Kosovo of its autonomy in 1989. It is Milosevic 

who is now refusing to tackle a political problem by political means.“ 

Zdůraznil také, že nyní je jen na Miloševičovi, zda zvolí cestu míru nebo 

války „The choice is now his. Milosevic can choose peace for the peoples of 

Kosovo and an end to the Federal Republic of Yugoslavia’s isolation in 

Europe.“66 Deklaroval jasnou vůli jednat a zmínil vinu Miloševiče. „We have 

no alternative but to act and act we will, unless Milosevic even now chooses 

the path of peace.“ 67 

 

K vině Slobodana Miloševiče, který byl již tou dobou ve vězení, za konflikt 

v Kosovu se vrátil i několik let po skočení kosovské operace v dubnu 2002 

v prezidentské knihovně George Bushe staršího. Připomněl, že v době 

Kosovské krize zahájil Miloševič jako brutální diktátor program etnických 

čistek proti nevinným lidem, jejichž obdobu Evropa nezažila od nacistických 

dob: „(…) where a brutal dictator, Slobodan Milosevic, was embarked upon a 

programme of ethnic cleansing of innocent people – in this case, Muslims – 

the likes of which Europe had not seen since the Nazis“68  Opět se k němu 

vrátil  6. října 2002 během projevu ve Varšavě „Milosevic has done enough 

damage, for one man, in one country.“ Následně Miloševiče obvinil 

z rozpoutání tří válek, které si vyžádaly desetitisíce obětí a miliony uprchlíků 

a to, co se během těchto válek odehrálo, označil za barbarské.  „Acts of 

                                                 
65 Tony Blair, „We must act ‒ to save thousands of innocent men, women and children“, The 
Guardian, 23. března 1999, 
https://www.theguardian.com/world/1999/mar/23/balkans.tonyblair. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Tony Blair, „Speech at the George Bush Senior Presidential Library“, British Political Speech 
7.dubna 2002 http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=281.  

http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=281
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barbarism not seen in Europe since the Second World War. Their effect felt 

throughout Europe.“69 

2.2. Humanitární krize 

 

Tento argument Blair poprvé využil na počátku svého projevu ve sněmovně, 

kdy prohlásil, že hlavním důvodem ozbrojené akce je snaha zastavit 

humanitární krizi: „We do so for very clear reasons. We do so primarily to 

avert what would otherwise be a humanitarian disaster in Kosovo.“ 

Pokračoval výčtem humanitárních dopadů – desetitisíce vyhnaných; 

zdůraznil, že 10 % obyvatel Kosova je nyní bez domova, 65 000 lidí bylo 

vyhnáno od počátku krize, 25 000 během posledních čtyř dní a 2000 lidí 

zahynulo. Dále prohlásil, že musí před barbarskými akty, smrtí a etnickými 

čistkami ochránit tisíce mužů, žen a dětí: „barbarism and ethnic cleansing by 

a brutal dictatorship“.  

 

Podobně použil tento argument ve svém projevu o mezinárodním 

společenství, kde připomněl, že se v Evropě dějí hrozné věci o kterých 

všichni doufali, že se již znovu nevyskytnou „Unspeakable things are 

happening in Europe. Awful crimes that we never thought we would see 

again have reappeared – ethnic cleansing, systematic rape, mass murder“. 

Blair zmínil, že tyto události je nutné vnímat v širším měřítku, nikoli izolovaně. 

Zároveň odmítl Bismarckův princip neintervence, který Bismarck vyjádřil 

slovy, že Balkán nestojí za kosti jediného pomořanského granátníka. 

„Bismarck famously said the Balkans were not worth the bones of one 

Pomeranian Grenadier.“ V současné době považoval Blair tento názor za 

neobhajitelný. Naopak prosazoval myšlenku, že není jiná možnost než 

zastavit etnické čistky a že se jedná o spravedlivou válku „This is a just war, 

based not on any territorial ambitions but on values. „We cannot let the evil of 

ethnic cleansing stand. We must not rest until it is reversed.“ S odkazem na 

historii tvrdil, že appeasement nefunguje a také, že pokud se nepostavíme a 

                                                 
69 Tony Blair, „Speech by the British Prime Minister, Tony Blair, to the Polish Stock Exchange“, 
CVCE.eu 6. října 2002, 
https://www.cvce.eu/en/obj/address_given_by_tony_blair_to_the_polish_stock_exchange_wars
aw_6_october_2000-en-f8c765d9-ad33-4ce3-bfbe-7dd6d01141d7.html.  

https://www.cvce.eu/en/obj/address_given_by_tony_blair_to_the_polish_stock_exchange_warsaw_6_october_2000-en-f8c765d9-ad33-4ce3-bfbe-7dd6d01141d7.html
https://www.cvce.eu/en/obj/address_given_by_tony_blair_to_the_polish_stock_exchange_warsaw_6_october_2000-en-f8c765d9-ad33-4ce3-bfbe-7dd6d01141d7.html
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nezastavíme diktátora hned, nevyhnutelně bude potřeba prolít mnohem více 

krve později.70    

2.3.Vnější agrese 

 

V roce 1998 sice Jugoslávie nebyla agresivní navenek, ale za občanské 

války o několik let dříve napadlo Srbsko sousední svazové republiky a 

pokusilo se získat Srby obývané enklávy. Tyto události Blair opakovaně 

připomínal ve svých projevech a vinu za konflikty na Balkáně pak přičítal 

v první řadě Miloševičovi a jeho režimu V parlamentním projevu Blair 

poukázal na hořké zkušenosti ve 20. století; tvrdil, že nestabilita v jedné části 

Balkánu se přelije i do dalších, což ovlivní celou Evropu. Připomněl také, že 

v EU v té době žilo 20 milionů uprchlíků z balkánských zemí. „We act also 

because we know from bitter experience throughout this century, most 

recently in Bosnia, that instability and civil war in one part of the Balkans 

inevitably spills over into the whole of it, and affects the rest of Europe too. 

Let me remind the House. There are now over 1 million refugees from the 

former Yugoslavia in the EU.“71  

 

Když se uvedené argumenty vyhodnotí podle Rawlsových kritérií, je zřejmé, 

že Blair využíval řadu argumentů, které těmto kritériím odpovídají. 

Poukazoval na rozsáhlé porušování lidských práv, etnické čistky, zabíjení a 

další. Zdůrazňoval také dopady humanitární krize na civilisty v Kosovu. 

Argumentoval také osobou vůdce, který mohl zastavit nejen humanitární 

krizi, ale také blížící se válku. Vůdce podle Blaira nicméně raději vystavil 

svou zemi hrozbě války.  

 

Uvedené argumenty odpovídají plně nejméně jedné z podmínek uvedených 

Michaelem Walzerem. V Jugoslávii probíhala akutní humanitární krize, 

umíraly stovky a tisíce civilistů, desetitisíce byly na útěku. Útěk takového 

množství osob navíc destabilizoval region, který se vzpamatovával z právě 

proběhlé občanské války v Jugoslávii. Ze stejného důvodu Blairova 

                                                 
70 Tony Blair, „Doctrine of the International Community“, The National Archives, 24. dubna 1999 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.number10.gov.uk/Page1297.  

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.number10.gov.uk/Page1297
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argumentace naplňuje také podmínky pro humanitární intervenci pode 

Marthy Finnemorové. Navíc se jednalo o multilaterální operaci vedenou ve 

shodě s celým NATO. 

 

Blairův postup a argumentaci z hlediska teorie racionálního hráče FPA je 

možné vyhodnotit následovně (jak bylo zmíněno výše rozbor je rozdělen do 

čtyř fází): 

 

První fáze. Blair nepochybně považoval dění v Jugoslávii za zásadní 

problém. Události, ke kterým docházelo v Kosovu považoval za naprosto 

nepřijatelné. Toto dění navíc hrozilo destabilizací celý balkánský region. 

Z těchto důvodů viděl události a chování jugoslavského vedení jako zásadní 

problém.   

Druhá fáze. Tony Blair preferoval mírové řešení krize. V nejlepším případě 

měl Miloševič ustoupit mezinárodnímu tlaku, ukončit násilnosti a přijmout 

mírovou dohodu. Když to vše odmítl, bylo z Blairova hlediska druhým 

nejlepším řešením zahájit válečnou operaci.  

Třetí fáze. Následkům vojenské operace se Blair ve svých výrocích 

nevěnoval. Spíše rozváděl, jaké důsledky by mělo nejednání. Je jisté, že si 

uvědomoval, jaké následky může mít podobná operace, nicméně byl 

připraven tyto následky riskovat.    

Čtvrtá fáze. Z Blairova hlediska bylo rozhodnutí jít do boje s Jugoslávii 

racionální. V evropské zemi, jen nedaleko hranic EU, probíhaly etnické čistky 

a masivní vyhánění civilistů z domovů. To bylo nepřijatelné jednak z hlediska 

morálního, tak z hlediska racionálního, jelikož tím byla ohrožena stabilita 

všech okolních zemí. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
71 Blair, „We must act“, 23. března 1999. 
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3.Operace v Afghánistánu 

3.1. Osoba vůdce (vedení státu) 

 

Vinu vedení státu zdůraznil také krátce před zahájením náletů na Afganistán. 

Tehdy připomněl, že afgánští civilisté nejsou nepřátelé, nepřítelem byla Al 

Kajdá a tálibánský režim, který měl ještě možnost se podvolit. Civilistům 

naopak vyjádřil podporu a sympatie. „The Afghan people are not our enemy. 

For they have our sympathy and they will have our support. Our enemy is 

Osama Bin Laden and the Al Qaida network, who were responsible for the 

events of September 11. The Taliban regime must yield them up or become 

our enemy also“72 Podobný argument zopakoval i krátce po zahájení náletů 

v parlamentním projevu. Zmínil také, že obyvatelé Afghánistánu nejsou 

nepřáteli a akce že je vedena tak aby minimalizovala civilní oběti.  „we 

wanted time to make sure that the targets for any action minimised the 

possibility of civilian casualties. Our argument is not with the Afghan 

people.“73 

3.2. Porušování lidských práv 

 

V projevu v říjnu 2001 před útokem na Afghánistán Blair poukázal na 

brutalitu a útlak ze strany režimu Tálibánu. Poukázal na zákaz kultury, tance, 

hudby, naprosté potlačení jakékoliv jiné než tálibánské interpretace islámu a 

jiných náboženství. Na zásadní potlačování ženských práv, kdy dívky 

nesměly chodit do škol, ženy neměly žádná pravá a dům nesměly opustit bez 

manžela. Ty, které porušily tato pravidla, byly kamenovány. K zacházení se 

ženami přímo řekl, že „There is no sport allowed, or television or 

photography. No art or culture is permitted. All other faiths, all other 

interpretations of Islam are ruthlessly suppressed. Those who practice their 

faith are imprisoned. Women are treated in a way almost too revolting to be 

credible. First driven out of university; girls not allowed to go to school; no 

                                                 
72 Tony Blair, „Full text of Tony Blair's speech to parliament“, The Guardian, 4. října 2001, 
https://www.theguardian.com/world/2001/oct/04/september11.usa3.  
73 Tony Blair, „Coalition against International Terrorism“, Parliament.uk, 8. října 2001,  
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmhansrd/vo011008/debtext/11008-
01.htm#11008-01_spmin0.   

https://www.theguardian.com/world/2001/oct/04/september11.usa3
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmhansrd/vo011008/debtext/11008-01.htm#11008-01_spmin0
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmhansrd/vo011008/debtext/11008-01.htm#11008-01_spmin0
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legal rights; unable to go out of doors without a man. Those that disobey are 

stoned “74  Poukázal také na skutečnost, že Afganistán je nejdůležitějším 

producentem heroinu a na ironii, že zatímco afgánský heroin zabíjí lidi na 

ulicích Británie, Tálibán za takto utržené peníze nakupuje zbraně.75 O tři dny 

později v jiném projevu se opět věnoval tématu lidských práv.  Připomněl, že 

obyvatelé, jsou především obětmi režimu, žijí v hrozné chudobě a útlaku a 

ženy nemají ani základní lidská práva. „They are victims of the Taliban 

regime. They live in poverty, repressed viciously, women denied even the 

most basic human rights, and subject to a crude form of theocratic 

dictatorship that is as cruel as it is arbitrary.“76 

3.3. Humanitární krize 

 

Před invazí do Afganistanu se také krátce zmínil o humanitární hrozbě. „I 

believe the humanitarian coalition to help the people of Afghanistan to be as 

vital as any military action itself.“ Toto prohlášení následoval poukazem, že 

Afghánistán byl na pokraji humanitární katastrofy již dříve – dvacet let válek a 

čtyřleté sucho vedlo k milionům uprchlíků a dalším milionům lidí závislým na 

zahraniční pomoci. 77 

3.4. Podpora terorismu 

 

V projevu na konferenci labouristické strany 2.10.2001 zdůraznil Blair 

spolupráci obou radikálních muslimských organizací (Tálibánu a Al Kajdy), 

když poukázal na fakt, že jen dva dny před útoky z jedenáctého září byl Al 

Kajdou zavražděn nejpřednější velitel opozice proti Tálibánu, Ahmad Shah 

Masúd. „Two days before the 11 September attacks, Masood, the leader of 

the opposition Northern Alliance, was assassinated by two suicide bombers. 

Both were linked to Bin Laden. Some may call that coincidence. I call it 

payment – payment in the currency these people deal in: blood.“ 78 Zde proti 

sobě postavil „nás“ civilizaci a „je“ nepřátelé pro které je krev platidlo. Ve 

                                                 
74 Tony Blair, „Tony Blair's speech“, The Guardian, 2. října 2001, 
https://www.theguardian.com/politics/2001/oct/02/labourconference.labour6.  
75 Ibid. 
76 Blair, „Coalition against“. 
77 Blair, „Tony Blair's speech to Parliament“, 4. října 2001. 
78 Ibid. 

https://www.theguardian.com/politics/2001/oct/02/labourconference.labour6
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stejném projevu pak Tálibánu vzkázal, že si musí vybrat: buď vydají Al Kajdu, 

nebo přijdou o moc. „We will put a trap around the regime. I say to the 

Taliban: surrender the terrorists; or surrender power.“ Připomněl, že nejen 

USA a Velká Británie ale i Evropská unie a NATO, celé mezinárodní 

společenství, udeří proti terorismu kdekoliv. „Its your Choice. We will take 

action at every level, national and international, in the UN, in G8, in the EU, in 

NATO, in every regional grouping in the world, to strike at international 

terrorism wherever it exists. “ I v tomto případě, když používal Blair obrat 

„my“ nemyslel tím jen Británii, ale i její spojence a celé mezinárodní 

společenství. Nestavěl se do role někoho, kdo mluví jen za sebe, sděloval 

názor (civilizovaného) světa. Dále také konstatoval, že ti, kteří financují 

terorismus nebo pro teroristy perou peníze, jsou stejně vinní jako teroristé 

samotní. „Those that finance terror, those who launder their money, those 

that cover their tracks are every bit as guilty as the fanatic who commits the 

final act.“ 79  

 

Propojení Al Kajdy a Tálibánu opět zmínil o dva dny později v parlamentním 

projevu. Poukázal na fakt, že obě skupiny jsou těsně propojeny, Bin Ládin 

dodával Tálibánu zbraně, peníze a bojovníky a jeho lidé trénovali bojovníky 

Talibánu a zastávali významné pozice ve velitelské struktuře tálibánského 

vojska. Tálibán na druhou stranu nabízel Bin Ládinovy zázemí, mohl si 

v zemi zřídit bezpečné tábory a participovat na obchodu s drogami. Zdůraznil 

že Al Kajdá a její vedení musí být pohnáni před spravedlnost a zneškodněni. 

Pokud šlo o Tálibán a jeho možnosti, prohlásil: „And we must ensure that 

Afghanistan ceases to harbour and sustain international terrorism. If the 

Taliban regime will not comply with that objective, we must bring about 

change in that regime to ensure that Afghanistan's links to international 

terrorism are broken.“ 80 

Tyto režimy spojil i v dalším parlamentním projevu ze 7.10., kdy , že 

Británie(západ) je v konfliktu s Tálibánem a Al Kajdou, protože teroristé zabili 

tisíce lidí, a protože Tálibán poskytuje teroristům výměnou za peníze 

bezpečný přístav. „We are in conflict with Osama bin Laden and the Taliban 

                                                 
79 Blair, „Tony Blair's speech“, 2.října 2001. 



   

 

43 

  

regime because the terrorists killed thousands of innocent people, including 

hundreds of Muslims and women and children; and because the Taliban 

regime, in return for financial and other support, give them succour.“81 

 

Na počátku roku 2002 opět podtrhl spojení Tálibánu s terorismem: „For years 

Afghanistan was ruled by the Taliban. For years it nurtured the Al Qaeda 

terrorist network.“ Pokračoval s tím, že celé roky žil Tálibán z obchodu 

s drogami, jako padlý stát rozšiřující náboženský a politický extremismus.  

Lidé byli drceni pod botou fanatiků („crushed under the heel of fanatic“). Dle 

Blaira nebyl útok z 11. září jen útokem na Ameriku, ale na všechny 

demokratické státy.82     

 

Blair využíval argumenty odpovídající teorii Johna Rawlse i v případě války v 

Afghánistánu. Centrálními tématy, k nimž se vracel nejvíce, bylo zejména 

porušování lidských práv, a především podpora terorismu ze strany vedení 

státu. Podobně jako v Kosovu zdůrazňoval vinu vládnoucího režimu, a že 

válka není vedena proti místnímu obyvatelstvu.  

 

Na Blairovy výroky lze aplikovat Walzerovu podmínku vnější agrese. 

Afghánistán sice nepředstavoval přímé nebezpečí pro okolní státy, nehrozila 

invaze afghánské armády do jiných zemí. Nicméně afghánská vláda aktivně 

podporovala teroristy z Al-Kajdá a poskytovala jim ochranu. V zemi také 

zuřila občanská válka, což představovalo riziko nestability. Navíc byl 

Afghánistán ovládán ultrakonzervativním hnutím Tálibán a existovalo 

nebezpečí, že bude svojí verzi víry „vyvážet“ za hranice. Jinak 

v Afghánistánu nefigurovala žádná zahraniční velmoc, neprobíhalo tu ani 

secesionistické hnutí a, ač docházelo k porušování lidských práv v nevídané 

míře, nedalo se označit za genocidu či humanitární krizi.  

 

Blairovy argumenty by vyhověly rovněž podmínkám Finnemorové, a to v řadě 

ohledů. Afghánistán podporoval terorismus a v dané době byl jeho největším 

                                                                                                                                               
80 Blair, „Tony Blair's speech to Parliament“, 4. října 2001. 
81 Blair, „Coalition against“. 
82 Blair, „Speech at the George Bush“. 



   

 

44 

  

ochráncem. Porušoval také lidská práva v nesmírném měřítku, což podrývalo 

stabilitu země i celého regionu. Stejně jako v případě Kosova se jednalo o 

multilaterální operaci. 

 

Blairův postup a argumentaci z hlediska teorie racionálního hráče FPA je 

možné vyhodnotit následovně  

První fáze. Tony Blair vnímal Afghánistán jako zásadní problém, zejména 

kvůli fundamentalismu jeho režimu a podpoře terorismu. Z výroků je zřejmé, 

že režim považoval za zavrženíhodný a krutý a současně nebezpečný pro 

zbytek světa kvůli podpoře bin Ládina. Nicméně v tomto případě byla 

hlavním problémem samotná přítomnost Al – Kajdy a jejího vůdce. Je 

považoval za nejzávažnější bezpečnostní rizika, které bylo nezbytné 

odstranit.  

Druhá fáze. Blair viditelně preferoval mírové řešení. Pokud by Tálibán vydal 

Al-Kajdu a jejího vůdce, byl by Blair (alespoň na základě svých projevů) 

připraven do války nejít. Oproti ponechání Afghánistánu tak, jak byl, 

s Tálibánem u moci a Al – Kajdou jako hostem, však viditelně preferoval 

válku. 

Třetí fáze. Blair se ve svých výrocích následkům vojenské operace příliš 

nevěnoval. Zdůrazňoval, že válka není vedena proti místním lidem a že po 

skončení války bude nutné vybudovat nový režim. Větší roli však v jeho 

výrocích nehrály. 

Čtvrtá fáze. Opět je možné říci, že Blair postupoval dosti racionálně. Al-Kajdá 

podporovaná Tálibánem s bezpečným zázemím v Afghánistánu a zdroji 

pocházejícími z obchodu s drogami představovala zásadní nebezpečí. 

Samotný režim tak zahraničí nebezpečný nebyl, ale jím podporovaný 

terorismus ano. Jak ukázaly útoky v New Yorku a Washingtonu, teroristé byli 

schopni zaútočit všude ve světě. Afghánistán navíc hrozil destabilizací 

regionu. Z tohoto důvodu, bereme-li v potaz Blairovy morální argumenty, je 

možné říci že z Blairova pohledu se jednalo o racionální rozhodnutí, které 

bylo v zájmu Británie.  
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4.Irácká krize 

4.1. Osoba vůdce 

 

V projevu z prosince 1998, krátce před několikadenními nálety na Irák, Blair 

prohlásil, že tato akce nebyla nevyhnutelná „This action of course could have 

been avoided.“ 83 Připomněl také, že od první války v Zálivu se celé 

mezinárodní společenství snažilo zabránit Saddámovi Hussainovi ve výrobě 

nukleárních, chemických či jiných ZHN a zabránit mu v ohrožování svých 

sousedů. V zájmu světové bezpečnosti a stability neměl mít možnost takové 

zbraně získat; pokud by se nenechal přesvědčit diplomacií, měl být jeho 

program na výrobu ZHN zničen vojensku silou „Our quarrel is not with Iraqui 

people, it has never been…. If he will not, through reason and diplomacy, 

abandon his weapons of mass destruction programme it must be degraded 

and diminished by military force.“84 

Na konci projevu pak zdůraznil, že spor není s obyvatelstvem Iráku, ale se 

Saddámem a zlým režimem, který reprezentoval – ve vztahu k režimu však 

již nezbývala jiná alternativa. K ozbrojené akci přikročily (USA a VB) s 

politováním, ale rozhodně. Již nešlo dělat nic jiného „We have exhausted all 

other avenues. We act because we must“ 85  

 

V roce 2002 se hlavním cílem jeho kritiky stal Saddám Hussain a jeho režim. 

V září 2002 Blair Saddáma opět jasně odsoudil. Poukázal na skutečnost, že 

po svržení Tálibánu je Saddám nejhorším diktátorem na světě. „Meanwhile 

Iraq's people are oppressed and kept in poverty. With the Taliban gone, 

Saddam is unrivalled as the world's worst regime: brutal, dictatorial, with a 

wretched human rights record“86 Pokračoval i dalším odsouzením Saddáma 

a zmínil, že při jednání s diktátory je nutné podpořit hrozbu silou. „But when 

dealing with dictators – and none in the world is worse than Saddam – 

                                                 
83Tony Blair, „Blair on bombing Iraq“, The Guardian, 16. prosince 1998, 
https://www.theguardian.com/politics/1998/dec/17/politicalnews.uk.  
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Tony Blair, „Speech to TUC conference“, British Political Speech, 10. září 2002,  
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=284.  

https://www.theguardian.com/politics/1998/dec/17/politicalnews.uk
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=284
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diplomacy has to be backed by the certain knowledge in the dictator's mind 

that behind the diplomacy is the possibility of force being used.“87 

V listopadu pak pokračoval ve své kritice Saddáma, zároveň však zdůraznil, 

že konflikt není s Iráckým obyvatelstvem a zaručil teritoriální integritu Iráku. 

„There is no dispute with the Iraqi people“ Dle Blaira bylo řešení konfliktu jen 

a jen na Saddámovi, na něm záviselo, jestli se konflikt vyřeší mírově nebo 

silou.88  

 

V jiném projevu pak uvedl, že za určitých okolností je válka jediný možný 

způsob jednání, zejména pokud jde o konflikt s diktátorem.  „Sometimes and 

in particular dealing with a dictator, the only chance of peace is a readiness 

for war.“ Později pronesl, že odstranit Saddáma by byl z morálního hlediska 

správný akt, ale není důvodem pro válku, „it is the moral case for removing 

Saddam. It is not the reason we act.“ Válka mohla být vedena jen v souladu 

s mandátem OSN. Ale díky tomuto morálnímu zdůvodnění znamenalo, že s 

mandátem OSN se západ může pustit do války s čistým svědomím. „But it is 

the reason, frankly, why if we do have to act, we should do so with a clear 

conscience“ Připomněl protestujícím, že zanechání Saddáma u moci povede 

k neštěstí a krveprolití. Přímo označil odstranění diktátora za humánní krok.  

„So if the result of peace is Saddam staying in power, not disarmed, then I 

tell you there are consequences paid in blood for that decision too…Ridding 

the world of Saddam would be an act of humanity. It is leaving him there that 

is in truth inhumane.“ Projev pak uzavřel slibem, že po odstranění Saddáma 

by měly (západ, koalice proti Saddámovi) přebudovat Irák v zájmu jeho 

obyvatel. 89     

V projevu před parlamentem v březnu 2003 opět zdůraznil hrůznost a krutost 

Saddámova režimu, ale také to, že pokud se nyní západ stáhne a vzdá, 

Saddám si bude připadat jako vítěz a všechny ostatní diktatury uvidí že v 

západu nebudou čelit odhodlanému a silnému soupeři „What will Saddam 

                                                 
87 Ibid. 
88 Tony Blair, „Prime minister's address to the Lord Mayor's Banquet“, The Guardian, 11. listopad 
2002,  https://www.theguardian.com/politics/2002/nov/11/labour.iraq.  
89 Tony Blair, „Speech at Labour's local government, women's and youth Conferences“, British 
Political Speech, 15. únor 2003, http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-
archive.htm?speech=306.  

https://www.theguardian.com/politics/2002/nov/11/labour.iraq
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=306
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=306
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feel? Strengthened beyond measure. What will the other states who 

tyrannise their people, the terrorists who threaten our existence, what will 

they take from that? That the will confronting them is decaying and feeble“90 

4.2. Porušování lidských práv 

 

Zatímco v Blairových projevech k Iráku v roce 1998 nehrála lidská práva 

zásadnější roli, v průběhu dubna 2002 je již zmínil a postupně se stala 

jedním ze zásadních témat. Saddámův režim označil za krutý a brutální, 

který mučí a popravuje své obyvatele. „The regime of Saddam is detestable. 

Brutal, repressive, political opponents routinely tortured and executed.“ Dle 

Blaira také, tento režim neváhal obětovat vlastní obyvatele či použít 

chemické zbraně proti okolním státům či svým vlastním lidem.91 

 

Irák za porušování lidských práv kritizoval i v projevu ze září 2002. Připomněl 

v něm, že Saddám využil své zbraně hromadného ničení proti vlastnímu 

obyvatelstvu. Útok zasáhl desítky měst a vesnic. Zranění civilisté byly 

dobíjení na místě iráckými vojáky. Poukázal také na nesmírný rozsah tohoto 

zločinu, kdy zemřelo téměř 100 000 Kurdů. „In one attack alone, on the city 

of Halabja, it is estimated that 5,000 were murdered and 9,000 wounded in 

this way. All in all in the North around 100,000 Kurds died, according to 

Amnesty International.“ Dalších 200 000 osob bylo vyhnáno ze svých 

domovů. 92 

 

Rovněž v projevu z ledna 2003 připomněl zločiny Saddámova režimu: 

zavírání, mučení a popravy nevinných; jednání iráckého režimu označil a za 

barbarské. „He regularly imprisons, executes and tortures the mass 

population …. the extent of such barbaric acts.“ Zároveň zdůraznil rozsah 

těchto zločinů, který byl podle něj těžko představitelný a uvěřitelný. „you will 

be hard pressed to find a family in Iraq who have not had a son, father, 

brother killed, imprisoned, tortured and/or "disappeared".“ Dle Blaira byla 

                                                 
90Tony Blair, „Tony Blair's speech opening today's debate on the Iraq crisis in the house of 
Commons“, The Guardian, 18. března 2003, 
https://www.theguardian.com/politics/2003/mar/18/foreignpolicy.iraq1. 
91 Blair, „Speech at the George Bush“. 
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zasažena skoro každá rodina. Odsoudil také kritiky americké politiky, teď 

když podle něj běžní lidé v Iráku dostali naději, že se tohoto hororového 

režimu zbaví. Poukázal také na protesty proti jednání britské vlády a na fakt, 

že pokud by vláda poslechla požadavek protestujících, následkem bylo další 

utrpení iráckých obyvatel. „There will be no march for the victims of Saddam, 

no protests about the thousands of children that die needlessly every year 

under his rule, no righteous anger over the torture chambers which if he is 

left in power, will be left in being. I rejoice that we live in a country where 

peaceful protest is a natural part of our democratic process. But I ask the 

marchers to understand this.“ 93 

 

Krutost režimu a porušování lidských práv zmínil i v dalším projevu. 

Připomněl mučení, věznění, potlačování opozice a popravy páchané 

režimem. „The brutality of the represivní – the death and torture camps, the 

barbaric prisons for political opponents, the routine beatings for anyone or 

their families suspected of disloyalty are well documented.“ Pokusil se také 

přiblížit, v jak opresivním a krutém prostředí iráčtí obyvatelé žijí: “We take our 

freedom for granted. But imagine not to be able to speak or discuss or 

debate or even question the society you live in.“ Pokud nebude Saddám 

odstraněn tak, budou takto muset žít nadále. Jediná cesta, jak se tohoto 

života zbavit, bylo vnějším svržení Saddáma.94  

4.3. Humanitární krize 

 

V Iráku také probíhala humanitární krize, byla však jiného druhu než ta 

v Kosovu. Zatímco krize v Kosovu byla akutní a způsobená vojenskými 

operacemi a etnickými čistkami, krize v Iráku byla dlouhodobá a nastala 

vinou zchudnutím země následkem válek a sankcí uvalených na irácký 

režim. Blair v projevu z počátku roku 2003 také do jisté míry přesvědčoval 

obyvatele protestující proti jeho krokům, když zdůrazňoval humanitární 

problémy v zemi. Připomněl, že pokud by lidé protestující v ulicích dosáhli 

svého, vedlo by to k setrvání Saddáma u moci, přestože jej sami 
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demonstranti třeba nenávidí. „Many of the people marching will say they hate 

Saddam. But the consequences of taking their advice is that he stays in 

charge of Iraq, ruling the Iraqi people“ V roce 1978 byl Irák bohatý stát – 

bohatší než Portugalsko nebo Malajsie – v roce 2003, 135 z 1000 dětí 

umíralo dříve, než dosáhlo pěti let – většinou na průjmová obecnění či 

onemocnění dýchacího ústrojí, třetina dětí v jižním a středním Iráku trpěla 

chronickou podvýživou (Severní Irák sem Blair nezařadil, protože jeho 

podstatné části byly pod kontrolou kurdských milic). „A country where today, 

135 out of every 1000 Iraqi children die before the age of five - 70 percent of 

these deaths are from diarrhoea and respiratory infections that are easily 

preventable. Where almost a third of children born in the centre and south of 

Iraq have chronic malnutrition.95 

 

Ke stejnému argumentu se vrátil i později, v jiném projevu, když opět 

zdůraznil někdejší bohatství Iráku a jeho současnou tragickou situaci „Today 

it is impoverished, 60 % of its population dependent on food aid. Thousands 

of children die needlessly every year from lack of food and medicine. Four 

million people out of a population of just over 20 million are in exile.“96 

4.4 Vnější agrese 

 

Blairův projev k prvním výročí 11. září se pochopitelně věnoval i samotnému 

teroristickému útoku a útlostem, které nesaldovaly, ale největší pozornost 

věnoval probíhající irácké krizi.  V souvislosti s režimem Saddáma Hussaina 

tehdy připomněl, že Saddám již zahájil dvě agresivní války. Poukázal na fakt, 

že v nich zahynulo více než milion lidí. „He has twice before started wars of 

aggression. Over one million people died in them. When the weapons 

inspectors were evicted from Iraq in 1998 there were still enough chemical 

and biological weapons remaining to devastate the entire Gulf region.“97 

Saddámovi a nebezpečnosti jeho režimu se věnoval i dále a varoval před 

rizikem, který tento režim představuje pro budoucnost s tím, že krize možná 

                                                                                                                                               
94 Blair, „Tony Blair's speech opening“. 
95 Blair, „Speech at Labour's local“. 
96 Blair, „„Tony Blair's speech opening“. 
97 Blair, „Speech to TUC“. 
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nepřijde ihned, nebo příští rok, ale přijde, a bude to chyba mezinárodního 

společenství, že o nebezpečí vědělo, ale nic neudělalo: „it may not erupt and 

engulf us this month or next; perhaps not even this year or the next But it will 

at some point. And i do not want it on my conscience that we knew the threat, 

saw it coming and did nothing“ Následně pak připomněl, že Saddám byl 

první, kdo použil chemické zbraně proti vlastnímu obyvatelstvu. Tvrdil také, 

že Saddám vedl osm let dlouhou válku s Íránem, ve které zemřel milion lidí, a 

když jí prohrál, napadl Kuvajt „Saddam the man who killed a million people in 

an eight year war with Iran, and then, having lost it, invaded Kuwait“ 98 

4.5. Podpora terorismu 

 

Zatímco Američané při zdůvodňování konfliktu v Iráku opakovaně 

naznačovali spojení Al Kajdy a iráckého režimu, Blair se podobným spojením 

do značné míry vyhýbal. V době irácké krize poukazoval spíše na rizika 

padlých států a dostupnosti zbraní hromadného ničení a na fakt že všechny 

brutální diktatury mají podobně iracionální vnímání světa a posunuté hranice 

toho, co je přijatelné. Mluvil spíše o obecných souvislostech: „Terrorism and 

WMD are linked dangers. States which are failed, which repress their people 

brutally, in which notions of democracy and the rule of law are alien, share 

the same absence of rational boundaries to their actions as the terrorist.“ 99 

Nicméně v posledním projevu před zahájením války terorismus a irácký 

režim, přece jen – jakkoli volně – propojil. Zdůraznil, že porážkou al Kajdy 

v Afghánistánu problém terorismu nekončí „The removal of the Taliban in 

Afghanistan dealt it a blow. But it has not gone away.“ Opět zmínil, že 

zločinné státy a teroristé mají sice rozdílné metody, ale stejný pohled na svět, 

zejména jsou nepřátelští vůči západním hodnotám: „(they) detest the 

freedom, democracy and tolerance that are the hallmarks of our way of life“ 

Spojení mezi těmito dvěma nebezpečnými elementy se zároveň posilovalo. 

Blair viděl jako velmi jasné („clear and present“) nebezpečí, že toto spojené 

povede k tomu, že teroristické skupiny budou vlastnit zbraně hromadného 

ničení. Kdyby teroristé z 11. září mohli zabít 30 000 nebo 300 000 lidí místo 
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3000, udělali by to. Připomněl, jaké nebezpečí by vlastnictví chemických 

nebo biologických zbraní v rukou teroristů představovalo. „Three kilograms of 

VX from a rocket launcher would contaminate a quarter of a square kilometre 

of a city. Millions of lethal doses are contained in one litre of Anthrax. 10,000 

litres are unaccounted for.“ Jak VX, tak Antrax Irák dříve prokazatelně 

vlastnil, zmínka o 10 000 chybějících litrů Antraxu jasně mířila na Irák. Irák 

současně chápal jako test odhodlání západu. Svět se měl spojit („world 

should unite“). Pokud by svět neprosadil rezoluci 1441, vedlo by to 

v budoucnosti k dalším škodám. Nejhorší by bylo pokračovat v politice 

přechozích let: „To fall back into the lassitude of the last 12 years, to talk, to 

discuss, to debate but never act; to declare our will but not enforce it; to 

combine strong language with weak intentions, a worse outcome than never 

speaking at all.“ Tento postup by jen znevěrohodnil mezinárodní společenství 

a komplikoval by vyjednávání s obdobnými státy v budoucnu.100 

4.6. Rozvoj zbraní hromadného ničení 

 

Argument týkající se získávání či šíření zbraní hromadného ničení byl 

Blairem využíván jen v případě Iráku, jelikož jako jediný ze zkoumaných států 

tyto zbraně vlastnil a vyráběl. Jugoslávie ani Afghánistán nedisponovaly 

možnostmi tyto zbraně vyrábět, a proto v jejich případě nebyly vůbec 

zmiňovány. Vlastnictví a snaha o jejich získání (ať již skutečná či údajná) 

byly také nejvíce zmiňovaným argumentem války v Iráku. Irák jako agresivní 

stát stojící mimo zákon, vyzbrojený plně funkčními ZHN, byl pojímán jako 

značné nebezpečí pro mír v regionu a ve světě. 

 

Blair argument se zbraněmi hromadného ničení využil již v předvečer 

bombardování Iráku v roce 1998, poté, co Saddám vypověděl ze země 

zbrojní inspektory. Již tehdy potvrdil, že je absolutně přesvědčen o 

Saddámově nebezpečnosti a nutnosti mu zabránit si opatřit zbraně 

hromadného ničení. „We remain absolutely together in our analysis of the 

continuing dangers posed by Saddam Hussein and our determination not to 
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allow him Weapons of Mass Destruction.“101. Jen o den později, již ohlásil 

chystané nálety na Irák, které měly Saddáma donutit podřídit se vůli 

mezinárodního společenství a podlomit jeho schopnost ZHN produkovat.102 

Co se irácké spolupráce týče, měly efekt přesně opačný, jelikož Saddám 

následně veškerou spolupráci ukončil  

 

Po čtyři následující roky nebyl, do značné míry díky jiným událostem, Irák 

v centru pozornosti. To se však změnilo v roce 2002, kdy se na něj pozornost 

a ZHN znovu upřela. Blair zdůraznil, že není možné Iráku umožnit získání 

ZHN, jednalo se by o ignorování poselství 11. září. Podle Blaira byla zpráva 

Saddámovi jasná. Musel vpustit inspektory zpět do země a zpřístupnit jim 

jakékoliv místo, umožnit mluvit s kýmkoliv a v jakýkoliv čas. „The message to 

Saddam is clear: he has to let the inspectors back in, anyone, any time, any 

place that the international community demands.“ 103 

 

V září 2002 argument o Iráku a zbraních hromadného ničení zopakoval, své 

přesvědčení, že Irák tyto zbraně stále vlastní: „When the weapons inspectors 

were evicted from Iraq in 1998, there were still enough chemical and 

biological weapons remaining to devastate the entire Gulf region.“ Připomněl 

také, že Saddám se dříve aktivně snažil o získání jaderné zbraně. Tento 

program roky popíral a narušili jej až zbrojní inspektoři (Saddámův program 

byl silně narušen v roce 2001 izraelským náletem na íránský jaderný 

reaktor). Blair také poukázal na pokračující porušování podmínek OSN ze 

strany Iráku. „He is in breach of 23 outstanding UN obligations requiring him 

to admit inspectors and to disarm.“ Saddám navíc celé roky bránil zbrojním 

inspektorům v práci, lhal a kladl jim všemožné překážky.104   

 

Pokud se jednalo o Saddámovo odzbrojení a podmínky, které měl splnit, 

Blair uváděl: „Let it be clear that he must be disarmed. Let it be clear that 

there can be no more conditions, no more games, no more prevaricating, no 

                                                 
101 Tony Blair, „Tony Blair – 1998 Speech on Foreign Affairs“, Political Speech Archive, 15. 
prosince 1998,  http://www.ukpol.co.uk/tony-blair-1998-speech-on-foreign-affairs/.  
102 Blair, „Blair on bombing“. 
103 Blair, „Speech at the George Bush“. 
104 Blair, „Speech to TUC“. 
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more undermining of the UN's authority. And let it be clear that should the will 

of the UN be ignored, action will follow.“105 

Blair následoval stejný přístup i v dalších projevech. V listopadu pronesl, že 

Saddám má dvě možnosti: buďto poslechne nařízení Rady bezpečnosti OSN 

a dobrovolně odzbrojí, nebo odmítne a bude odzbrojen silou: „or he can defy 

the world, in which case he will be disarmed by force.“106 

 

Argument ZHN využil také v dalším projevu, kde opět poukázal na spojení 

mezi terorismem a státy mimo zákon se zbraněmi hromadného ničení a 

označil je jako dvojčata chaosu, „twins of chaos.“ Podle něj se nikomu 

nezodpovídaly, a tak nebyly omezeny vůli lidu. Označil je za extrémní a 

nelidské, obávající se demokratických hodnot a tolerance. Jejich cílem byla 

destabilizace. Státy, které vyvíjejí ZHN, šíří je, importují nebo exportují 

vědecké znalosti, technologii balistický raket a společnosti, které jim v tom 

pomáhají, považoval Blair za nebezpečné, protože neoperovaly v rámci 

mezinárodních dohod a neřídila se žádnými pravidly. „They don't conform to 

any rules.“ Následně položit řečnickou otázku, zda je možné zaručit, že 

pokud Saddám tyto zbraně bude mít a vyvíjet, znovu je nepoužije proti 

vlastním lidem či jiným státům.107 

 

V posledním zkoumaném projevu, který pronesl v britském parlamentu před 

hlasováním o válce, Blair zahájil své vyjádření k Iráku slovy o zbraních 

hromadného ničení. Poukázal na fakt, že Irák tyto zbraně použil nejen vůči 

Íránu ale i vůči svým vlastním lidem. Vedle toho podle Blaira plánoval jejich 

použití proti spojencům Británie, kteří Saddámova vojska vyhnali z Kuvajtu. 

Tato záležitost byla OSN vyhodnocena jako urgentní a byl založen 

UNSCOM. Saddám v dubnu 1991 dostal příkaz do 15 dní dodat výkaz všech 

ZHN. Irák tehdy jakékoliv vlastnictví ZHN poopřel. V roce 1992 pak Irák 

přiznal vlastnictví ZHN v minulosti, ale zbraně prý již zničil. Blair se pak 

obsáhle věnoval tomu, jak se Irák v 90. letech postupně vzdaloval 

mezinárodnímu společenství: přes špatnou spolupráci s inspektory, útěk 
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Saddámova zetě Hussaina Kamala, který byl zodpovědný za program 

biologických zbraní a později byl i s bratrem po návratu do Iráku zavražděn. 

Blair zmínil nálety z roku 1998 a odchod inspektorů. Připomněl rozsah 

arzenálu chemických a biologických zbraní, jejichž osud nebyl v roce 1998 

znám. „When the inspectors left in 1998, they left unaccounted for: 10,000 

litres of anthrax; a far reaching VX nerve agent programme; up to 6,500 

chemical munitions; at least 80 tonnes of mustard gas, possibly more than 

ten times that amount; unquantifiable amounts of sarin, botulinum toxin and a 

host of other biological poisons; an entire Scud missile programme.“ Irácké 

tvrzení že tyto zbraně byly zničeny označil za absurdní. Zdůraznil, že mandát 

OSN je jasný: „1441 is a very clear Resolution. It lays down a final 

opportunity for Saddam to disarm.“ Následně uvedl, že Irák musí tuto rezoluci 

naplnit. 108  Blair také zmínil, že bohužel není možné intervenovat proti všem 

krutým nebo agresivním státům. Ale pokud se takový stát snaží získat ZHN, 

pak by jednoznačně mělo dojít k zásahu.  

 

Ze všech zkoumaných států věnoval Blair Iráku největší pozornost, a to 

zejména z toho důvodu, že se jednalo o zdaleka nerozsáhlejší ze tří 

zkoumaných vojenských operací a irácká krize trvala výrazně déle než krize 

ostatní. Blair při jejím zdůvodňování také využil nejvíce argumentů, které 

odpovídají Rawlsově teorii. Značnou váhu kladl na rozsáhlé porušování 

lidských práv, agresivitu režimu, hlavním tématem však byly ZHN a 

nebezpečí, které v rukou Iráku představují. Poukazoval rovněž na zločinný 

charakter iráckého vůdce, jehož hlavní obětí byli iráčtí civilisté.   

 

Otázka zní, zda Blairovy argumenty v případě války v Iráku odpovídaly 

požadavkům na humanitární či morální intervenci podle Michaela Walzera. 

Blair nepoukazoval na etnické čistky či masové zabíjení na území Iráku. 

Porušování lidských práv bylo sice rozsáhlé a trvalé, ale nepřesáhlo 

k masovému vraždění. Nicméně, jak sám Blair zmiňoval, Irák takové činy 

dříve páchal a tím vládnoucí režim minimálně prokázal připravenost se jich 

dopouštět. Občanská válka ani snaha o odtržení území v Iráku ostatně 
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neprobíhala. Posledním přípustným argumentem byla podle Waltzera vnější 

agresivita režimu. Ani v tomto případě nebyl irácký režim agresivní v době, 

ve které jednání probíhalo. Nicméně, jak Tony Blair opakovaně připomněl, 

Irák byl agresivním režimem a v minulosti napadl dva své sousedy. Dalších 

útoků se nedopouštěl spíše protože neměl potřebné kapacity, ne protože by 

nechtěl. Když tedy budeme vycházet z požadavků na legitimní intervenci 

podle Michaela Walzera, lze myslím tvrdit, že Blairovy argumenty je naplnily 

jen částečně. Oba body, v kterých by vyhověly, se týkaly spíše historie, a ne 

probíhajících událostí. Nicméně bylo zřejmě, že tomu tak bylo v důsledku 

oslabení režimu, sankcím a bezletovým zónám v Iráku, nikoli díky nějaké 

pozitivní proměně iráckého režimu.  

 

Když na Blairovy výroky pohlédneme s ohledem na podmínky popsané 

Finnemorovou, výsledek je jiný. Saddám dříve vlastnil ZHN, jeho spolupráce 

s mezinárodním společenstvím byla nedostatečná a odmítal přesvědčivě 

dokázat, že žádné takové zbraně nevlastní. Stejně tak bylo nepopiratelné, že 

se jeho režim dopouští rozsáhlého porušování lidských práv. Operace krom 

toho byla multilaterální, ač se někdy vyskytuje tendence ji líčit jako 

samostatnou operaci USA a Velké Británie. Ve skutečnosti se účastnilo 40 

států, včetně 12 států NATO. Lze tedy shrnout, že pokud by byly Blairovy 

výroky hodnoceny podle podmínek Finnemorové, došli bychom k závěru, že 

používal morální argumenty jako stěžejní nástroj legitimizace svých kroků. 

 

Blairův postup a argumentaci z hlediska teorie racionálního hráče FPA je 

možné vyhodnotit následovně  

První fáze. Na základě Blairových výroků je zřejmé, že vnímal Irák a jeho 

ZHN jako zásadní problém pro celý region, případně celý svět. Tento náhled 

podporovala jednak agresivita režimu, fat že využil ZHN proti vlastnímu 

obyvatelstvu a v neposlední řadě také dalekosáhlé porušování lidských práv 

páchané režimem.  

Druhá fáze. I přes zásadní odpor k Saddámovu režimu z jeho výroků 

vyplývalo, že by, podobně jako v předchozích případech, preferoval mírové 
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řešení. Saddámovým režimem opovrhoval a bylo zřejmé, že nechce, aby 

zůstal u moci, nicméně pokud by Saddám začal plně spolupracovat a jasně a 

otevřeně odzbrojil, preferovaným řešením by byl mír. K tomu také Blair 

směřoval. Současně však nechtěl mít za každou cenu. Nebyl ochoten 

ustoupit v zájmu míru a nechat Saddáma dále vládnout.   

V průběhu třetí fáze je třeba se podívat na všechny možnosti postupu a 

důkladně vyhodit jejich důsledky. Blair zjevně zvažoval následky svého 

jednání. Uvědomoval si, že válka přinese mnoho bolesti, nicméně z jeho 

hlediska odzbrojení Saddáma a odstranění jeho režimu za to stálo. Zároveň 

si uvědomoval, že bude nutné Irák zrekonstruovat. Ze zpětného pohledu je 

zřejmé, že si důsledky svého jednání plně neuvědomoval. Přesto si za svými 

rozhodnutími dosud stojí. Blair se také věnoval případným následkům, které 

by přineslo stažení hrozby a ponechání Saddáma u moci se ZHN. To 

považoval za naprosto nepřijatelné.  

Čtvrtá fáze. Finálním Blairovým rozhodnutím bylo jít do války. Z výše 

uvedeného vychází, že z jeho pohledu se jednalo o racionální rozhodnutí. 

Saddáma považoval za nebezpečného pro celý region, považoval jej za 

tyrana, který brutálně utlačoval své obyvatele a měl v úmyslu v tom 

pokračovat. Ústup by znamenal navýšení rizik pro celý region a posílení 

pozice diktátora. Z Blairova hlediska bylo tedy racionální rozhodnutí vytrvat, 

neustoupit a jít do války.  
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5. Analýza textů 

 

Z předchozích stránek je zřejmé že Tony Blair uplatňoval celou řadu 

argumentů, které dle Práva národů Johna Rawlse mohly vést k intervenci 

proti režimu stojícímu mimo zákon. Tato práce předpokládá, že režimy 

v Jugoslávii, Afghánistánu i Iráku je možné označit za režimy stojící mimo 

zákon.  

 

Blair také opakovaně cílil na vůdce těchto režimů. Činil tak již během krize 

v Jugoslávii, kdy zdůrazňoval vinu Miloševiče a jeho nerespektování 

mezinárodních dohod. Nejvíce kritizoval Saddáma Hussaina. Zatímco jméno 

Slobodana Miloševiče zmínil v analyzovaných projevech šestatřicetkrát, 

jméno Saddáma padlo dvaasedmdesátkrát. Tento rozdíl je však 

pochopitelný, Miloševič sice byl autokratický vládce, ale Saddámův režim 

potlačoval lidská práva podstatně více. Saddám byl také, narozdíl od 

Miloševiče, ztělesněním režimu, kterému vládl a byl jeho nezpochybnitelným 

a absolutním vůdcem.  Jistý dopad na tento rozdíl měl i fakt, že Iirácká krize 

probíhala déle, než krize v Kosovu a Blair jí věnoval více pozornosti. Případ 

Afghánistánu byl trochu specifický, protože ač měl Tálibán jednoho vůdce, 

mullu Umara, jednalo se o specifický režim, v němž byla vazba na vůdce 

méně silná. Hlavním důvodem útoku proti Afghánistánu bylo ostatně ukrývání 

Usámy bin Ládína, který vůdcem státu nebyl; samotného bin Ládína zmínil 

Blair ve svých projevech třicetkrát. Ve všech třech případech také Blair 

zdůrazňoval preferenci mírového řešení, které bylo ještě před začátkem bojů 

možné. Opakovaně zdůrazňoval, že nyní je rozhodnutí na vůdcích daného 

státu. Miloševič se mohl rozhodnout přistoupit na mír v Kosovu, Tálibán mohl 

vydat bin Ládina a Saddám začít spolupracovat s inspektory. Vždy to byla ta 

druhá strana, která zvolila válku. Připomínal také že běžní civilisté jsou 

nevinní a válka není vedena proti nim, nýbrž proti jejich zavrženíhodným 

režimům.  

 

U každé ze sledovaných vojenských operací převažovaly při legitimaci 

zásahu odlišné argumenty. V případě Kosova byla hlavní váha argumentů na 
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probíhající humanitární krizi, etnické čistky a vyhánění obyvatel z jejich 

domovů. Blair zdůrazňoval masovost zločinů proti lidskosti, jejich 

barbarismus, hrozbu jejich pokračování a také slib, který mezinárodní 

společenství dalo obyvatelům Kosova, že zajistí jejich bezpečnost. Několikrát 

také připomněl hrůzy druhé světové války a postavil je na roveň etnickým 

čistkám páchaným v Kosovu. V případě Afghánistánu leželo argumentační 

těžiště zejména ve spolupráci Tálibánu s Al Kajdou a podpoře této 

teroristické organizace. Tálibán poskytoval Al Kajdě výměnou za peníze a 

bojovníky bezpečí a ochranu na svém území. Tyto dvě organizace tedy 

využívaly Afghánistán ve vzájemné symbióze. V případě Iráku, který 

představoval největší ze sledovaných vojenských operací a také zasadil 

Blairově reputaci nejhlubší rány, byl Blairem kladen největší důraz na 

vlastnictví zbraní hromadného ničení a na krutou a nelítostnou povahu 

režimu. Tony Blair opakovaně zdůrazňoval, že porušování lidských práv v 

Iráku není hlavním důvodem operace, ale dodává ji morálním ospravedlnění, 

pokud proběhne. Připomínal také, co bude znamenat, pokud se mezinárodní 

společenství nevypořádá se Saddámem, jaké hrůzy budou pokračovat a jak 

ústup jen utvrdí Saddámovu pozici.  

 

V případě Afghánistánu, který lidská práva porušoval podstatně více (což i 

sám Blair zmínil ve svém projevu), sice argumentaci porušování lidských 

práv používal také, ale v podstatě menší míře. Důvodů pro tento rozdíl bylo 

zřejmě několik. Prvním byl opět čas, který Tony Blair měl k dispozici. Od 

útoků na New York a Washington do počátku útoků proti Afghánistánu uběhl 

necelý měsíc. Z hlediska mezinárodního práva se také jednalo o podstatně 

jasnější případ, kdy za USA a Británií stálo prakticky celé mezinárodní 

společenství. Operace v Afghánistánu měla také širší podporu u britského 

obyvatelstva. Tony Blair tedy nepotřeboval uplatňovat tolik argumentů pro 

legitimizaci svých kroků. 

 

Blair také obecně akcentoval dva další argumenty. Prvním bylo poučení 

z minulosti. Používal je v případě Miloševiče a zejména Saddáma Hussaina. 

Zde používal dva způsoby argumentace. Jednak zdůrazňoval, jak se svět 

negativně poučil z ustupování diktátorům, že appeasement nefungoval „We 



   

 

59 

  

have learned twice before in this century that appeasement does not work“ 

109 a diktátor ponechaný bez opozice většinou musel být poražen později, za 

cenu mnohem více obětí. „we will have to spill infinitely more blood and 

treasure to stop him later.“110 Zároveň však připomínal historické zločiny 

vůdců národů, proti kterým vystupoval. Pokazoval na válku v Bosně, Íránu či 

Kuvajtu, zdůrazňoval nebezpečnost daných režimu pro regionální i světovou 

stabilitu.  

 

Druhý opakující se argument do jisté míry souvisel s tím prvním. 

Zdůrazňoval, že diktátorům se nedá ustupovat. Hrozit silou, připravovat se na 

válku a pak se stáhnout, když diktátor neustoupí, je podle něj velmi chybné. 

Takový postup podkopával důvěryhodnost a mohl posilovat a povzbuzovat 

další diktátory. Naopak jasná akce by ukazovala připravenost prosadit 

požadavky mezinárodního společenství.      

 

     Na Blairovo jednání a argumentaci je také nutné nahlížet v kontextu doby, 

kdy své rozhodnutí činil. Ve světě a mezinárodní politice v té době docházelo 

k zásadním posunům. Zejména v tom, že se stalo přijatelným intervenovat 

v suverénním státu, pokud mezinárodní společenství došlo k závěru, že je 

tento krok potřeba. Tyto změny nastaly jednak v souvislosti s globálními 

politickými změnami, ale také několika zásadními krizemi, v nichž 

mezinárodní společenství selhalo. Jasným případem byla Rwanda, kde 

dokonce figuroval kontingent OSN, nicméně malý a nedostatečně 

vyzbrojený, takže vojáci OSN mohli jen bezmocně sledovat probíhající 

genocidu. Tyto události měly nepochybně vliv na Blairův pohled na 

intervence a zahraniční politiku. V roce 2001 prohlásil že pokud by se 

Rwanda odehrávala dnes, mělo by mezinárodní společenství povinnost 

zasáhnout: „And I tell you if Rwanda happened again today as it did in 1993, 

when a million people were slaughtered in cold blood, we would have a moral 

duty to act there also.“111 

 

                                                 
109  Blair, „Doctrine of the International“. 
110 Ibid. 
111 Blair, „Tony Blair's speech 2. října. 2001". 
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Vliv změn ve světě se ukázal v jednom z jeho nejzásadnějších zahraničně 

politických projevů, předneseném v Chicagu v dubnu roku 1999. Tony Blair 

zde vtyčil pět základních otázek, které je nutné zvážit dříve než se stát 

rozhodně k intervenci. Tyto otázky byly následující 1. Jsme si jistý svou věcí? 

Války byla z jeho pohledu neskonalým nástrojem řešení humanitární krize ale 

ve střetu s diktátory často nástrojem jediným. 2. Vyčerpali jsme všechny jiné 

možnosti? Vždy se mělo usilovat o mírové řešení. 3. Jaké vojenské akce je 

možné z praktického hlediska podniknout? 4. Jsme připraveni na dlouhodobý 

závazek? Není možné okamžitě stáhnout vojáky, když operace skončí. Je 

lepší zůstat déle s třeba skromnými silami, než se stáhnout brzy a pak se 

znovu vracet. 5. Máme na operaci národní zájem?  

 

V průběhu tohoto projevu také vtyčil svůj pohled na mezinárodní 

společenství. Svět byl tak propojený, že již nebylo možné se izolovat. Přímo 

prohlásil, že všichni jsou teď internacionalisty: „We are all internationalists 

now, whether we like it or not.“ Zejména také odmítl, že humanitární krize či 

etnické čistky v jedné zemi jsou záležitostí jen země samotné.112 Ve svých 

politických rozhodnutích všechny tyto otázky zodpověděl tak, že opravňovaly 

vojenskou akci. Svou věcí si byl Blair jist ve všech případech. Zda byly 

z faktického hlediska vyčerpány všechny možnosti míru před počátkem 

války, je otázka, nicméně Tony Blair byl přesvědčen, že ano, nebo 

přinejmenším takto argumentoval. Ve všech třech uvedených zemích byla 

Británie připravena setrvat dlouho, jak Blair předem dával najevo, a také tam 

její ozbrojené síly po celé roky setrvaly. Pokud šlo o otázku národního zájmu, 

hlavní argument se týkal stability a bezpečnosti daných regionů. V případě 

Iráku se ještě přidával element zbraní hromadného ničení. Ve svém 

argumentu o vzájemné propojenosti států Blair de facto navázal na Angella, 

který podobný argument použil již v roce 1912. Od té doby došlo k ještě 

těsnějšímu ekonomickému a politickému propojení jednotlivých států 

 

Při legitimizaci svých zahraničně politických kroků se Tony Blair často 

uchyloval k jednoznačně rozdělenému vidění světa. Opakovaně stavěl do 

                                                 
112 Blair, „Doctrine of the International“. 
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protikladu západ, Británii a její spojence, případně mezinárodní společenství, 

které označoval souhrnně jako „my“. Tato strana byla implicitně civilizovaná, 

snažící se o mír a stála proti druhé straně což byli „oni“. Tyto stranu Blair 

opakovaně označoval jako barbarskou. Představovaly jí kruté režimy, 

utlačující své obyvatele a odpírající jím základní lidská práva. Blair svým 

přístupem k argumentaci jen potvrzoval svůj zjednodušený pohled na 

politické otázky. Ti správní, mezi, než počítal i sebe, vždy stáli na té správné 

straně proti té špatné. Ve sledovaných projevech nikdy nepřiznal svým 

soupeřům legitimitu a nikdy v těchto otázkách neuznal chybný postup. Sám 

je dosud přesvědčen že v případě Iráku i dalších krizí postupoval správně a 

pokud někde připouští chybu tak v tom, že měl být ještě radikálnější.     

 

Blairova argumentace nejenže odpovídala teorii oprávněné intervence Johna 

Rawlse, ale ve všech sledovaných případech se shodovala s klasifikací 

humanitární operace podle Marthy Finnemorové a ve dvou případech i 

s Michaelem Walzerem. Je tedy možné říci že z hlediska teorií spravedlivé 

války Blair kritéria pro její vedení svými argumenty naplnil. Stejně tak je 

možné říci, že podle přístupu zmíněných autorů používal pro legitimizaci 

svých kroků morální argumenty.  

Blair nejenže využíval morální argumenty, ale při zasazení do modelu 

racionálního hráče, je zřejmé, že jeho rozhodnutí byla i racionální. Nejednalo 

se o racionalitu v klasickém realistickém pojetí, kdy by Británie rozšiřovala 

svojí moc, ale spíše o hájení stability a bezpečnosti, a to jak regionální, tak 

světové.  
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6.Závěr 

Diskurz zahraniční politiky ve sledovaném období, tedy letech 1998–2003, 

jasně vykazoval zaměření na morální argumenty namísto argumentů 

realistických, pokud je na ně uplatníme klasifikaci Johna Rawlse.     

Tony Blair se ujal vlády ve složité době, kdy docházelo ke značným posunům 

v mezinárodní politice a která jej v této oblasti postavila před řadu velmi 

složitých rozhodnutí. Kosovská krize, následovaná útoky z jedenáctého září, 

válkou v Afghánistánu a posléze i Iráku vedly k zapojení Británie pod jeho 

vedením do bojů v rozsahu, které britské síly nezažily od skončení druhé 

světové války. 

 

Jelikož žádný ze států, proti kterým se válka vedla, neohrožoval přímo 

Británii a nevedl přímou agresi proti jejím spojencům, musel Tony Blair 

zdůvodňovat své zahraničně politické kroky jinými než tradičně realistickými 

argumenty. Aby legitimizoval zapojení britských sil do rozsáhlých bojů, 

uplatňoval také morální či etické argumenty. Zmiňoval zejména absenci 

základních lidských práv – zahrnujících právo na svobodu projevu, vyznání a 

podobně – páchání etnických čistek, věznění, popravy. Dále také poukazoval 

na agresivitu daných režimů, jejich podporu terorismu a snahu o získání 

zbraní hromadného ničení. Tyto argumenty nejen zdůrazňovaly, že se jedná 

o národy nebezpečné, které bez váhání páchají zločiny na vlastním 

obyvatelstvu, ale také, dle Rawlsova přístupu, prokazovaly, že se jedná o 

národy stojící mimo zákon. Proti takovým národům bylo možné vést 

intervenci a stále považovat nejen válku, ale i argumenty pro její legitimizaci 

používané, za morální.   

 

Blair tyto argumenty používal pro všechny zkoumané operace. Často je také 

opakoval. Vždy také zdůrazňoval že válka není vedená proti danému národu, 

ale proti jeho vedení a že toto vedení nese hlavní díl viny za probíhající 

válku. V jeho argumentaci se jen lišila váha, kterou danému argumentu 

přičítal. U každého ze zkoumaných případů kladl hlavní váhu na jiný morální 

argument, navíc některé argumenty uplatňoval jen u některých ze 

zkoumaných konfliktů. U všech z nich však platí, že morální argumenty byly 



   

 

63 

  

hlavním legitimizačním nástrojem pro zdůvodnění vojenských operací. 

Z pohledu FPA se dá navíc říci, že naplňoval model racionálního hráče a 

jeho argumenty tak byly morální i racionální.    

 
 
Summary 

 

In the end it can be summarized that Blair used moral arguments 

repeatedly and they were his most important legitimization tool when it 

came to explain Britain´s participation in the three military operations 

concerned.   

 

Blair came to power at the time of wide-reaching international changes. 

Not only was it just seven years after the collapse of the iron curtain but 

due to the several large-scale crises during the last decade of the 

twentieth century, the international community began rethinking its attitude 

to the state sovereignty and what the state can be allowed to do to its own 

inhabitants. During this time, it has gradually become permissible to use 

military force against the state that was committing severe human rights 

abuses. These changes allowed Blair to use moral arguments instead of 

just the usual rational or realist ones.          

 

All the arguments he used are in line with John Rawls theory as explained 

in the „Law of the Nations.“ It is also fully in line with the requirements for 

humanitarian operation as described by Martha Finnemore and two of the 

analysed cases are also in line with Michael Walzer theory. Blair used 

wide array of the various moral arguments, some he used for all of the 

operations, some arguments only in regard to particular military actions. 

Also, for each of the conflicts he used different argument as the most 

important one. In the case of Kosovo, it was the widespread ethnic 

cleansing and killing of civilians, in the case of Afghanistan, the connection 

and collusion of its leadership with Al-Qaeda and with Iraq the main 

argument was proliferation of the weapons of mass destruction and to 

certain extent human rights abuses.  If his reasoning, used in his 
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speeches, is applied to the Rational Actor Theory of the Foreign policy 

Analysis it can be said that he, in his view, was also behaving like a 

rational actor.    
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