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Anotace 

Diplomová práce „Perspektivy kubánského přechodu k demokracii“ se snaží 

analyzovat současnou situaci na Kubě a zodpovědět otázku, zda je přechod 

k demokracii na Kubě možný a pokud ano, v jakém časovém horizontu. Také se 

snaží dokázat, resp. vyvrátit dvě předem formulované hypotézy: „přechod 

k demokracii je na Kubě možný, ale až v delším časovém horizontu“ a „za života 

Fidela Castra ke změnám na Kubě nedojde“. Jsou zde také nastíněny teoretické 

modely přechodu k demokracii, stručná historie Kuby, jejíž znalost je pro 

pochopení současné situace a perspektiv budoucího kubánského přechodu 

nezbytná. Práce se obsáhle věnuje charakteristice kubánského režimu a jeho 

představitelů, analýze občanské společnosti a opozičních skupin na Kubě a také 

mezinárodní situaci, resp. jednotlivým mezinárodním aktérům, kteří jsou schopni 

ovlivnit jak situaci na Kubě tak i její budoucí vývoj. Prostřednictvím aplikace 

teoretických modelů a znalostí současné situace na Kubě jsou zde načrtnuty 

i možné scénáře a faktory přechodu a také ve stručnosti nastíněny některé 

nezbytné následné reformy. 

  

Annotation 

Diploma thesis „Perspectives of the Cuban Transition to Democracy“ tries 

to analyze the current situation in Cuba and answer a question if the transition to 

democracy is possible and if so, in which period of time. It also tries to confirm 

or disprove two hypotheses set ahead: ‘the transition to democracy is possible but 

only in a long period of time’ and ‘there will not be any changes during Fidel 

Castro’s life’. This paper also tries to depict some theoretical models of the 

transition to democracy, brief history of Cuba which is indispensable for 



understanding of the current situation in Cuba and the perspectives of the future 

transition as well. The thesis also comprehensively deals with characterization of 

the current Cuban regime and its main representatives, analysis of the civil 

society and the inner opposition in Cuba and also with the international situation 

and its main actors which are able to to influence the current situation in Cuba 

and its future transition as well. There are also depicted some scenarios and 

factors of the future transition and briefly described some essential subsequent 

reforms though the application of some theoretical approaches on the analysis of 

the particular situation in Cuba. 
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Nástin tématu: 

Otázka demokracie, jejích podmínek a charakteristik je jedním 

z nejstarších témat, jež se v politickém myšlení objevily, byť se její pojímání 

v průběhu historie dosti lišilo. Rozdíl mezi antickou přímou demokracií a dnešní 

demokracií reprezentativní je zřejmý na první pohled. I dnes existují různé 

názory na definici demokracie, jedni ji definují nejjednodušeji jako vládu lidu, 

jiní jako například Karl Popper zejména jako prostředek, jak odstranit vládnoucí 

od moci bez krveprolití. Zhruba do 70. let 20. století se úsilí politologů 

zaměřovalo na studium okolností vzniku demokracie, jejích charakteristik 

a zejména na studium konce demokracie a nástupu nedemokratických režimů 

(hlavně v souvislosti s vývojem v Latinské Americe). V 70. letech se zájem 

vědců obrací a politologický výzkum se snaží odpovědět na otázku jak probíhá 

přechod od nedemokratických poměrů k více demokratickým.  Pro tento 

výzkum, který se původně rozšířil ve španělsky mluvícím prostředí, se vžil název 

teorie přechodů či tranzitologie. Práce obvykle přinášejí popisy určitých 

historických příkladů, popřípadě návrhy na dílčí postupy. Významné jsou též 

práce zabývající se teoretickými modely přechodů. 

V první části práce bych se ráda zaměřila na některé teoretické modely, 

jež byly na téma přechodů doposud publikovány. Zejména na samotnou 

problematiku přechodů k demokracii (změna vždy nemusí vést k demokracii, 

nelze vyloučit určitý regres), vlny demokratizace, jednotlivé etapy, typologii 

a hlavní aktéry přechodů k demokracii. Dále také na podmínky, jež jsou pro 

úspěšný přechod nezbytné. Zmíněny by byly práce významných autorů, které se 

této problematice věnují, např. Alfreda Stepana, Terry L. Karl, Phillippa 

Schmittera, Dankwarda Rustowa, Adama Przeworského či Samuela 

P. Huntingtona. 

Druhá část diplomové práce by měla uplatnit teoretické přístupy při 

analýze konkrétní situace v konkrétní zemi, v případě mé práce při analýze 

situace na Kubě. Na základě studovaných modelů bych navrhla jisté perspektivy, 

jak by zde mohl přechod probíhat a faktory a podmínky, jež by ho mohly 

ovlivnit. V neposlední řadě bych ráda zmínila nezbytné reformy, které bude 
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muset Kuba v budoucnu realizovat. Dále mě bude zajímat, zda a jak by se 

Kubánci mohli poučit z přechodů k demokracii, jež proběhly po pádu 

komunismu ve střední a východní Evropě, a také role mezinárodního 

společenství v tomto procesu. 

První teoretická část bude založená na studiu knižních prací a studií 

renomovaných autorů publikovaných v zahraničních odborných časopisech, např. 

Political Science Quaterly, Comparative Politics či Latin American Research 

Review. 

Druhá část diplomové práce se bude také opírat o vědecké studie 

zabývající se kubánským přechodem, zejména o práce vzniklé na půdě Institutu 

pro kubánská a kubánsko-americká studia na Univerzitě v Miami. Dalším 

zdrojem budou elektronické materiály, případně i rozhovory s příslušníky 

kubánské opozice a účastníky Summitu Mezinárodního výboru pro demokracii 

na Kubě (např. J. Céspedes, F. Calzón, O. Gutierrez, R. H. Colás, M. Del Toro, 

C.A. Montaner, R. O`Brian, N. Peréz-Crespo, A. Rodriguez, L. Zumpolle atd.), 

jenž se konal v září 2004 v Praze. Dále budu také vycházet z aktuálního 

zpravodajství světových médií informujících o současném dění na Kubě např. 

z internetových portálů Cuba Daily, LatinAmerican Post či zpravodajství 

CNN/World. 

Předběžná osnova práce: 

1. Úvod, formulace hypotéz 

2. Teoretické modely přechodů k demokracii, jednotlivé etapy, typologizace 

a hlavní aktéři přechodů 

3. Rozbor současné politické situace na Kubě 

4. Faktory ovlivňující budoucí přechod a perspektivy jeho vývoje 

5. Nezbytné následné reformy a jejich inspirační zdroje 

6. Závěr 
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Úvod 

Otázka demokracie, jejích podmínek a charakteristik je jedním 

z nejstarších témat, jež se v politickém myšlení objevily, byť se její pojímání 

v průběhu historie dosti lišilo. Klíčové se toto téma stalo zejména po Druhé 

světové válce, jelikož demokracie byla vnímána jako záruka toho, že 

k podobným konfliktům v budoucnu již nedojde. Zhruba do 70. let 20. století se 

úsilí politologů zaměřovalo na studium okolností vzniku demokracie, jejích 

charakteristik a zejména na studium konce demokracie a nástupu 

nedemokratických režimů (hlavně v souvislosti s vývojem v Latinské Americe). 

V 70. letech se zájem vědců obrací a politologický výzkum se snaží odpovědět 

na otázku, jak probíhá přechod od nedemokratických poměrů k více 

demokratickým.  Pro tento výzkum, který se původně rozšířil ve španělsky 

mluvícím prostředí, se vžil název teorie přechodů či tranzitologie. Práce obvykle 

přinášejí popisy určitých historických příkladů, popřípadě návrhy na dílčí 

postupy. Významné jsou též práce zabývající se teoretickými modely přechodů. 

Mezi nejznámější autory zabývající se přechody k demokracii patří např. Alfred 

Stepan, Guillermo O`Donnell, Terry L. Karlová, Phillippe Schmitter, Dankward 

Rustow, Seymour M. Lipset, Scott Mainwaring, Adam Przeworski či Samuel 

P. Huntington. 

Kromě teoretických prací se autoři zabývající se touto problematikou 

zaměřují z velké části na přechody k demokracii, které již proběhly, tj. analyzují 

a retrospektivně aplikují teoretické modely na konkrétní historické případy. Tato 

práce s názvem Perspektivy kubánského přechodu k demokracii se však věnuje 

zemi, kde přechod k demokracii (doposud) neproběhl, což s sebou beze sporu 

nese jistá úskalí, zejména nebezpečí přílišných spekulací. Vědoma si tohoto 

nebezpečí, snažila jsem se „věštění z křišťálové koule“ vyhnout a přinést pouze 

takové teorie, které se opírají o doposud známá fakta, popsat současnou 

politickou situaci na Kubě a nastínit hlavní aktéry a faktory mající potenciál 

ovlivnit jak současnou situaci na ostrově tak i budoucí přechod.  
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Důvodů, proč jsem se rozhodla ve své diplomové práci zpracovávat právě 

toto téma, je více. Prvním impulsem byla bezesporu má účast na summitu 

Mezinárodního výboru pro demokracii na Kubě (ICDC), jež se konal v září roku 

2004 v Praze a jehož jsem se účastnila jako dobrovolník. Při této příležitosti jsem 

se setkala s mnoha zajímavými lidmi, kteří tímto tématem doslova „žili“, což mě 

přimělo se o tuto problematiku zajímat více. Navíc jsem zjistila, že v české 

literatuře je prací zabývajících se kubánskou problematikou pouze velmi malé 

množství (většina z nich se navíc omezuje pouze na historii Kuby či na 

životopisná data Fidela Castra), přestože zájem lidí o informace týkající se dění 

na Kubě je poměrně velký. Dalším důvodem, proč jsem se rozhodla věnovat 

tématu kubánského přechodu k demokracii, byl fakt, že jsem na toto téma 

napsala již bakalářskou práci.1 V ní jsem však neměla dostatek prostoru věnovat 

se této problematice tak, jak si zaslouží, proto jsem se rozhodla v diplomové 

práci svůj výzkum rozšířit a aktualizovat.  

V práci jsem se tedy zaměřila na popis současné politické a ekonomické 

situace na Kubě, vymezení a nástin hlavních politických aktérů a jejich aktivit 

(jak v rámci kubánského režimu, tak i uvnitř kubánské občanské společnosti 

a v rámci exilové komunity) a na analýzu možných přechodových scénářů. 

Snažila jsem se také zodpovědět otázku, zda je přechod k demokracii možný 

a pokud ano, v jakém časovém horizontu. Na počátku výzkumu jsem 

formulovala i následující hypotézy: 

(1) Přechod k demokracii je na Kubě možný, ale až v delším časovém 

horizontu. 

(2) Za života Fidela Castra ke změnám na Kubě nedojde. 

Pokud bychom brali v úvahu pouze české prostředí, je dosavadní stav 

výzkumu týkající se problematiky kubánského přechodu téměř nulový. V českém 

prostředí (avšak ani ne česky psaná) se na toto téma vyskytuje pouze antologie 

příspěvků z pražského summitu Mezinárodního výboru pro demokracii na Kubě 

konaného v roce 2004 nazvaná Letters to Cuba, resp. Cartas a Cuba, kterou 

editovali Matěj Černý, Roisin Joyce a Freddy Valverde. Tomuto tématu 

                                                 
1 Její některé pasáže jsou využity i v diplomové práci. 



 3 

a zejména problematice lidských práv na Kubě se věnuje společnost Člověk 

v tísni. Ta slouží nejen jako sekretariát Mezinárodního výboru pro demokracii na 

Kubě (ICDC), ale také v roce 2008 zprovoznila webové stránky s názvem Hotel 

Kuba - dvě tváře jedné země, které se snaží informovat (nejen) turisty cestující 

na Kubu o stinných stránkách Castrova režimu, věnují se současné situaci na 

Kubě, politickým vězňům a také odkazují na česky psané články zabývající se 

kubánskou problematikou. Člověk v tísni také provozuje webové stránky 

v anglickém jazyce Cubalog.eu, na nichž lze mimo jiné nalézt odkazy na 

nejdůležitější články o Kubě publikované v zahraničních médiích a také bulletin 

nesoucí název Cuba – Europe Dialogues, do něhož přispívají i představitelé 

vnitřní kubánské opozice a který je cenným zdrojem informací pro všechny, kteří 

se kubánské problematice věnují.  V anglickém či španělském jazyce je studií 

věnujících se nejrůznějším aspektům přechodu k demokracii na Kubě poměrně 

velké množství. Mezi nejvýznamnější informační zdroje patří zejména 

Association for the Study of the Cuban Economy, která mimo jiné každoročně 

pořádá konferenci s názvem Cuba in Transition a příspěvky (výzkumy a studie  

většinou na určité dílčí téma) z jednotlivých konferencí následně uveřejňuje ve 

sborníku Papers and Proceedings, kterých bylo do dnešní doby vydáno celkem 

šestnáct. Na této aktivitě se podílí i Institute for Cuban and Cuban-American 

Studies University of Miami, který je dalším významným informačním zdrojem. 

Na jeho webových stránkách lze nalézt mnoho výzkumů, studií a statistik, které 

jsou zpracovány velkým množství autorů a odborníků na kubánskou 

problematiku a které jsou dostupné široké veřejnosti. 

Práce je postavena na užití komparativní metody, konkrétně tzv. případové 

studie (case study). Byť existují mezi odborníky pochyby, zda zkoumání jednoho 

konkrétního politického systému a příčin jeho vnitřního vývoje, ještě 

komparativní metodou je. 2 V práci je dále použita jak komparace synchronní, jež 

je například aplikovaná na programy nejznámějších opozičních uskupení či na 

politiku jednotlivých mezinárodních aktérů v jednom konkrétním časovém úseku 

(v dnešní době) tak i komparace diachronní, kdy je brán v úvahu časový horizont, 

                                                 
2 Více viz. například Říchová 2002: 74-102. 
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aplikovaný například na proměnu vztahů mezi Kubou a Spojenými státy, resp. 

Kubou a Evropskou unií. 

První část, resp. první kapitola je zaměřena na vybrané teoretické modely, 

zejména na samotnou problematiku přechodů k demokracii (např. na fakt, že 

v průběhu přechodu nelze vyloučit určitý regres a demokracie být dosaženo 

nemusí), vlny demokratizace, jednotlivé etapy, typologii, hlavní aktéry přechodů 

k demokracii a na nezbytné podmínky přechodu. Zmíněny jsou práce 

významných autorů, které se této problematice věnují, např. Alfreda Stepana, 

Terry L. Karlové, Phillippa Schmittera, Dankwarda Rustowa, Adama 

Przeworského a Samuela P. Huntingtona.  

 Druhá část práce se snaží o uplatnění těchto teoretických přístupů při 

analýze konkrétní situace na Kubě. Ve druhé kapitole je stručně nastíněna 

historie Kuby, jejíž znalost je pro pochopení současné situace na Kubě 

a perspektiv budoucího kubánského přechodu nezbytná. Důraz je kladen na 

události 20. a 21. století, zejména  na historické milníky v dějinách Kuby jakým 

byl například rok 1959, kdy se na Kubě k moci dostalo Hnutí 26. července, jehož 

nejvýraznější postavou byl právě Fidel Castro, rok 1961, kdy se Castro 

definitivně přiklonil na stranu Sovětského svazu a kubánskou revoluci prohlásil 

za revoluci socialistickou či rok 2008, kdy Fidel Castro veřejně oznámil, že se již 

nebude ucházet o nejvyšší funkce v zemi a kdy se moci chopil jeho mladší bratr 

Raúl Castro. 

 Třetí kapitola se věnuje charakteristice kubánského režimu a jeho 

organizační struktuře, které dominuje Komunistická strana Kuby. Zmíněny jsou 

i ústavně zakotvené instituce jako je Národní shromáždění lidové moci, Státní 

rada  a Rada ministrů. Prostor je věnován i analýze politických elit, ekonomické 

situaci, represím vůči kritikům režimu a situaci politických vězňů. 

 Čtvrtá kapitola se zaměřuje na analýzu občanské společnosti a vnitřní 

kubánské opozice. Je zde zmíněn jak její historický vývoj tak i jednotlivé 

opoziční skupiny a jejich činnost. K nejznámějším opozičním aktivitám patří 

Projekt Varela, který je neodmyslitelně spjat s osobou Oswaldo Payá Sardiñase, 

a také Shromáždění na podporu občanské společnosti neboli Asamblea, v jehož 
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čele stojí známá disidentka Marta Beatriz Roque. Prostor je zde proto věnován 

i detailnější komparaci programů těchto dvou politických uskupení. 

 Pátá kapitola se zabývá mezinárodní situací, konkrétně vývojem 

a současnými aktivitami kubánského exilu ve Spojených státech, a dalšími 

organizacemi působícími v zahraničí, které se aktivně zasazují za dodržování 

lidských práv na Kubě a za kubánský přechod k demokracii. Část kapitoly je 

zaměřena i na stanoviska aktérů mezinárodních vztahů jakými jsou Spojené státy, 

Evropská unie a země Latinské Ameriky. Důraz je zde kladen i na postoj České 

republiky. 

 Poslední šestá kapitola zmiňuje možné scénáře a faktory přechodu a ve 

stručnosti i některé nezbytné následné reformy. Důležitou část kapitoly tvoří 

teoretická východiska, která se snaží aplikovat teoretické modely přechodu 

k demokracii na konkrétní případ Kuby. 
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1. Teorie přechodů k demokracii 

Prací a odborných studií zabývajících se teoretickými modely přechodů 

k demokracii existuje velké množství, a to i přesto, že tento typ zkoumání je 

poměrně mladý. K jeho rozšíření došlo až v 70. letech 20. století. Do té doby se 

zájem politických vědců soustředil zejména na problematiku pádu 

demokratických politických režimů a na následné nastolení různých typů režimů 

nedemokratických. Hojnou studnicí poskytující empirický materiál pro toto 

zkoumání se mimo jiné stal vývoj v Latinské Americe. Jak již bylo řečeno výše, 

teprve v 70. letech minulého století se výzkum zaměřil na opačné procesy, tj. na 

takové, které vedou k ukončení nedemokratického režimu a (v ideálním případě) 

k nastolení demokracie. Pro tento výzkum, jenž se původně rozšířil hlavně ve 

španělsky mluvícím prostředí,3 se vžil název teorie přechodů neboli tranzitologie. 

K nejznámějším autorům, kteří se touto problematikou zabývají, patří například 

Dankward A. Rustow, Alfred C. Stepan, Terry L. Karlová, Phillippe 

C. Schmitter, Guillermo O`Donnell, Samuel P. Huntington, Adam Przeworski, 

Seymour M. Lipset, Scott Mainwaring či Giuseppe Di Palma. 

Na úvod je také potřeba se zmínit o problematice termínu „přechod 

k demokracii“. To, že nedemokratický režim padne, totiž ještě nemusí 

automaticky znamenat ustavení demokracie. Někteří autoři, mezi nimi například 

i Adam Przeworski, proto poukazují na problematičnost používání tohoto 

termínu. Przeworski zdůrazňuje, že demokracie nemusí být jediným možným 

výsledkem přechodu, ale že „zhroucení autoritářského režimu se může zvrátit 

nebo vést k nové diktatuře“ (Przeworski 1991: 37). Termín přechod k demokracii 

je tedy obviňován  z toho, že předurčuje možný výsledek tranzice, a to přesto, že 

mnohdy je výsledek přechodu nejistý. Ale jak mezi odbornou tak i laickou 

veřejností, je tento výraz natolik rozšířen, že jakékoliv revize tohoto termínu se 

nesetkaly s velkým úspěchem. Autoři se spíše snaží na toto nedokonalé 

pojmosloví upozornit a zdůraznit nevyzpytatelnost výsledků jednotlivých 

přechodů. 
                                                 
3 To bylo ovlivněno faktem, že jedním z nejvýznamnějších inspiračních zdrojů se stal úspěšný přechod 
k demokracii ve Španělsku, jenž se uskutečnil v roce 1975 po smrti generála Franka. 
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Jak to již ve společenskovědních disciplínách bývá, shoda na definicích 

jednotlivých pojmů se nachází dosti těžko, proto existuje i více definic termínu 

přechod k demokracii. Například již výše zmíněný Adam Przeworski přechod 

označuje za „strategickou situaci, která vzniká s kolapsem diktatury“ (Przeworski 

1991: 37). Obsáhlejší definici naopak ve své knize O přechodech k demokracii 

poskytli Vladimíra Dvořáková a Jiří Kunc. Přechod je podle nich „v zásadě 

interval mezi jedním a druhým politickým režimem,“ kdy „aktéři bojují nejen za 

uspokojení svých bezprostředních zájmů (a zájmů těch, koho se domnívají 

reprezentovat), ale také o určení pravidel a procedur, jejichž konfigurace 

rozhodne o vítězích a poražených v budoucnu (…)“ (Dvořáková, Kunc 1994: 

77). 

Ať již zní konkrétní definice přechodu k demokracii jakkoliv, jejich 

společným znakem (vyjádřeným buď explicitně či implicitně) je právě nejistota 

a nemožnost naplánování výsledku přechodu. S tím souvisí i to, že jen stěží lze 

nějaký přechod k demokracii přesně okopírovat doufaje, že se situace vyvine 

stejným směrem. Na tento fakt upozornil ve své práci Transitions to Democracy: 

Toward a Dynamic Model již Dankwart A. Rustow. Tvrdil, že přechod 

k demokracii není celosvětově rovnoměrný proces, který vždy zahrnuje ty samé 

společenské třídy, stejné typy politických záležitostí nebo dokonce ty samé 

metody řešení (Rustow 1970: 345). Přesto nám zkoumání jednotlivých 

v minulosti již proběhlých přechodů k demokracii, ať už úspěšných či nikoli, 

může napomoci v našem úsilí o porozumění dějinným událostem a poskytnout 

cenné poučení o jednotlivých aspektech přechodu. Ty mohou do určité míry 

sloužit jako inspirační zdroj, odstrašující příklad nebo pouze jako zdroj 

informací. 

V rámci zkoumaní přechodů k demokracii se autoři snaží nalézt odpovědi 

na různé otázky, jako například: jakou povahu měl odstraňovaný režim,4 jaké 

                                                 
4 V této souvislosti se nejčastěji setkáváme s obecným rozlišením na režimy totalitní, jejichž všeobecně 
přijímanou definici podali Carl J. Friedrich a Zbigniew K. Brzezinski, a na režimy autoritářské, jejichž 
charakteristiku a vyčerpávající klasifikaci poskytl Juan J. Linz. Z české literatury více viz. Dvořáková, 
Kunc či Balík, Kubát. Známé je také rozdělení nedemokratických režimů podle Samuela P. Huntingtona 
na systémy jediné strany, vojenské režimy a osobní diktatury (více viz. např. Huntington 1991-1992: 580-
581) 
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byly příčiny přechodu, kdo byli hlavní aktéři přechodu a jaké zvolili strategie, 

k jakému obecnému typu lze daný přechod přiřadit, kdy se konaly první 

svobodné volby, za jakou dobu byla přijata demokratická ústava, kdy lze datovat 

konec přechodu, zda byl přechod úspěšný či nikoli a v neposlední řadě zda je 

možné danou zemi v současné době označit za konsolidovanou demokracii5 

(Ženíšek 2006: 12). 

Pravděpodobně mezi nejvíce diskutované otázky patří právě ony příčiny, 

které vedou k přechodu k demokracii. V současné době lze identifikovat zhruba 

tři hlavní přístupy,6 které se snaží vysvětlit, co demokratizaci vlastně způsobuje. 

Jsou jimi: modernizační, strukturální a tranzitní přístup. Je však důležité mít na 

paměti, že jednotlivé přístupy se nemusejí automaticky vylučovat, ale naopak 

mohou být do určité míry komplementární. Autoři řazení k modernizačnímu 

přístupu, jako je například Seymour Martin Lipset či Philips Cutright, jsou  

přesvědčeni, že existuje spojení mezi stabilní demokracií a určitými 

ekonomickými a sociálními podmínkami. Jinými slovy, že demokratizace je 

spojena s ekonomickým a sociálním rozvojem, kde důležitou roli hrají takové 

faktory, jako je například vysoké HDP, všeobecně rozšířená gramotnost, stupeň 

urbanizace, lékařská péče, stupeň industrializace či spotřeba energie na hlavu 

(Rustow 1970: 337; Dvořáková, Kunc 1994: 13-14). Problémem ale je, že 

tomuto teoretickému přístupu odporuje řada empirických příkladů, tj. že existují 

i chudé státy jako je například Ghana, Mali či Indie, kde se demokracii poměrně 

daří. Někteří autoři se proto přiklánějí k takové interpretaci, že modernizace je 

spíše schopná demokracii udržet nežli ji ustavit. Typickými příklady, na které lze 

modernizační přístup aplikovat, jsou demokratizační procesy v Jižní Koreji a na 

Tchaj-wan (Ženíšek 2006: 58). 

                                                 
5 Různými typy demokracie se zabýval německý politolog Wolfgang Merkel, který také zformuloval 
detailní definici konsolidované demokracie. Vývoj ale může vést i jiným směrem, proto výsledkem 
přechodu může být i tzv. hybridní režim spojující prvky autoritářství a demokracie nebo trvalá ale 
nekonsolidovaná demokracie, o kterých hovořil Philippe C. Schmitter. Nejnověji se tomuto tématu ve své 
práci věnuje Fareed Zakaria, který činí rozdíl mezi neliberální a liberální demokracií. 
6 V některé literatuře se lze setkat s rozlišením pouze dvou přístupů. První se zabývá nezbytnými 
podmínkami demokratizace (do této skupiny lze zařadit jak výše zmíněný modernizační tak i strukturální 
přístup). Druhý přístup naopak svoji pozornost zaměřuje na zkoumání procesů (v hlavním textu je tento 
přístup označen jako tranzitní). 
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Mezi autory, kteří jsou řazeni ke strukturálnímu přístupu, patří například 

Antony Giddens či Barrington Moore. Hlavní důraz kladou na strukturální změny 

jak ve společnosti, státě tak i v charakteru mezinárodního uspořádání. V rámci 

tohoto konceptu se počátek demokratizačního procesu vysvětluje jako důsledek 

např. rozmachu střední třídy obyvatelstva v určité společnosti či je spojen se  

smrtí hlavního představitele nedemokratického režimu, čímž se v tomto případě 

změní struktura vládní elity, nebo je počátek přechodu k demokracii spojen 

s rozpadem bipolární struktury světa. 

Třetím přístupem snažícím se vysvětlit demokratizaci je tzv. tranzitivní 

přístup. Je spojen s pracemi autorů jako je např. Dankwart A. Rustow, Juan 

J. Linz, Scott Mainwaring, Guiseppe Di Palma, Terry L. Karlová,  Philippe 

C. Schmitter či Adam Przeworski. Hlavní význam je přikládán procesům 

a politickým aktérům, jejich víře, psychologickému chování a zejména 

strategiím, které si tito aktéři volí. Jinými slovy, důraz je kladen zejména na 

studium politických elit, jejich preferencí a struktury.7 Jak ve své práci uvádí 

politolog Marek Ženíšek, tento přístup „patří k nejvíce preferovaným způsobům 

při pokusu o vysvětlení konkrétního přechodu k demokracii. Důvodem je fakt, že 

stále více příkladů dokazuje, že nejvíce určujícím faktorem přechodu 

k demokracii jsou jednotlivá rozhodnutí vládnoucí elity, která iniciuje nebo 

dovolí uskutečnit politické změny směrem k přechodu k demokracii (Ženíšek 

2006: 59). 

Jak již bylo řečeno výše, tyto přístupy se ale nemusí nutně vylučovat, ba 

naopak, mohou se ve vysvětlení určitého přechodu doplňovat. „Strukturální 

přístupy mohou dobře vysvětlovat obecné příčiny zhroucení režimu a konsolidaci 

nových režimů. Procesní přístupy mohou vysvětlovat načasování zhroucení 

režimu a přechodu, stejně tak metodu pokusu a omylu při hledání nového 

životaschopného režimu“ (Kitschelt 1992: 1028-1029).  

 

                                                 
7 Tj. zda lze v rámci vládní elity identifikovat zastánce tvrdé linie a reformátory či zda je opozice 
rozdělena na radikály a umírněné. 
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1.1. Dankwart A. Rustow a jeho dynamický model 

Rustowova práce Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model 

z roku 1970 je považována za základní studii zabývající se problematikou 

procesů vedoucích k prosazení demokracie. Rustow je oceňován zejména za to, 

že se do studia demokratizace pokusil vnést dynamiku a periodizaci. Strukturální 

přístup sice zlehčoval, nezavrhoval jej však úplně, ale spíše se ve své analýze 

zaměřil na zkoumání procesů. Odmítl považovat za nezbytné podmínky 

umožňující demokratizaci takové ukazatele jako je minimální úroveň 

ekonomického rozvoje či sociální diferenciace. Naopak za jedinou strukturální 

podmínku považoval pouze národní jednotu. To podle jeho názoru jednoduše 

znamená, že „velká většina obyvatel nesmí mít pochyby či vnitřní výhrady k jaké 

politické komunitě patří“ (Rustow 1970: 350). Jakým způsobem bylo této 

jednoty dosaženo – zda geograficky, dynasticky či administrativně – není 

podstatné. Jediné, čím je nutné se zabývat, je existence konfliktů a konsensu, 

jelikož demokracie je podle Rustowa proces přizpůsobování a určitého řešení 

konfliktů, které jsou všude jiné, stejně jako jsou všude jiní nositelé těchto 

konfliktů. To je také důvod, proč Rustow odmítá hledat standardní předpoklady 

a podmínky přechodu k demokracii (Dvořáková, Kunc 1994: 19). 

Co se týče metodologie, Rustow ve své práci zdůrazňoval, že faktory, 

které mohou činit demokracii stabilní se nemusejí shodovat s těmi faktory, které 

mohou k demokracii vést. Podle jeho názoru je navíc možné, že v různých fázích 

přechodu se jako klíčové mohou jevit rozdílné faktory. Byl také přesvědčený, že 

k demokracii může vést více cest, tj. jak již bylo zmíněno výše, že vznik 

demokracie není geograficky uniformní proces,  jenž by měl stejnou podobu ve 

všech částech světa (Rustow 1970: 346). 

Rustow také vznik demokracie nepovažuje za akci, která by byla 

dokončena během krátké doby, například jednoho roku, ale vnímá ji jako časově 

delší proces, zahrnující minimálně jednu generaci. To bude, podle jeho názoru, 

od politických vědců vyžadovat, aby se více ponořili do historie. Byl také 

přesvědčený, že vnější vlivy ze zahraničí jsou během přechodu přítomny téměř 
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vždy. Z historie je např. známo mnoho příkladů, kdy se válka stala hlavní 

demokratizační silou (Rustow 1970: 347-348). 

Jak již bylo několikrát řečeno, Rustow ve své práci nehovoří tak jako jiní 

autoři o nezbytných předpokladech demokracie, ale zabývá se dynamikou 

politického procesu a uvažuje o fázích přechodu. Ty rozlišuje celkem tři – 

přípravnou, rozhodující a uvykací. 

• Přípravná fáze (preparatory phase) – v této první fázi se etablují 

protagonisté boje proti stávajícímu režimu a objevuje se nová elita, která 

vyburcuje ostatní k určité koordinované akci. Ať již konkrétní sociální složení 

soupeřících sil či podstata problémů není všude na světě stejná, ale liší se nejen 

zemi od země, ale i v průběhu času v jedné konkrétní zemi. Je také důležité 

zdůraznit, že demokracie není v této fázi ještě hlavním cílem, nýbrž většinou 

náhodným produktem bojů. Další charakteristikou přípravné fáze je polarizace, 

která vzniká v důsledku dlouhotrvajícího boje a následného seskupení 

jednotlivých protagonistů do dvou táborů.8 V této fázi se také může velmi snadno 

stát, že vývoj směrem k demokracii bude ještě odkloněn. Přípravnou fázi podle 

Rustowa uzavírá „promyšlené rozhodnutí části politických vůdců přijmout 

existenci rozmanitosti v jednotě a nakonec institucionalizovat některé klíčové 

aspekty demokratické procedury“ (Rustow 1970: 355). 

• Rozhodující fáze (decision phase) – je charakterizovaná jako akt 

promyšleného, explicitního konsensu. Je zde patrná ochota k jednání a hledání 

konkrétních kompromisních řešení. Přesto, jak píší Dvořáková s Kuncem, „v této 

fázi stále platí, že dosažené kompromisy mohou znamenat pouze náhodnou nebo 

druhotnou volbu, stále trvají rozdíly jak v zásadních obsahových záležitostech, 

tak v procedurálních otázkách (rozsah a obsah volebního práva atd.)“ 

(Dvořáková, Kunc 1994: 20-21). Motivy ke kompromisům mohou být různé, 

např. obava z občanské války. Co je ale podle Rustowa v této fázi podstatné, 

nejsou nějaké abstraktní hodnoty, které političtí vůdci vyznávají, ale to, jaké 

konkrétní kroky jsou ochotni podniknout. (Rustow 1970: 357). 

                                                 
8 Pokud je toto dělení vedeno podle regionální linie, je výsledkem spíše odtržení nežli demokracie.  
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• Uvykací fáze (habituation phase) – je závěrečnou fází procesu 

demokratizace. Aby se dohoda uzavřená politickými vůdci mohla stát 

universální, musí být přenesena jak mezi profesionální politiky tak i širokou 

veřejnost. Obě tyto skupiny se učí z úspěšného řešení některých problémů 

a demokratické principy jsou tak postupně aplikovány do stále více sfér. Aby víra 

v demokracii rostla, je nutné, aby se na správě záležitostí účastnilo co nejvíce 

různých politických sil. Jinými slovy, „počáteční rozhodnutí musejí být 

korunována úspěchem, aby se proces šířil, a ti vůdcové, kteří se s demokracií 

smířili jako s pragmatickou volbou, jsou postupně nahrazováni přesvědčenými 

demokraty“ (Dvořáková, Kunc 1994: 21). 

Jak již z výše uvedeného vyplývá, hlavním přínosem Dankwarta 

A. Rustowa byla jeho schopnost nahlížet na demokratizaci jako na dynamický 

proces s rozlišitelnými fázemi a nikoliv jako na výsledek předem daných 

podmínek. Zdůraznil také fakt, že výsledná demokracie nemusí být často předem 

definovaným a chtěným cílem, ale je naopak většinou pouze vedlejším 

produktem probíhajících bojů mezi soupeřícími silami. 

1.2. Alfred C. Stepan a jeho klasifikace konců autoritářských 
režimů 

Dalším teoretikem, který se zabývá otázkou přechodů k demokracii, je 

politolog Alfred C. Stepan. Ten je zejména oceňován za vytvoření klasifikační 

škály konců autoritářských režimů neboli cest k redemokratizaci. Stepan tuto 

teorii nastínil ve své stati nazvané Paths toward Redemocratization: Theoretical 

and Comparative Considerations, jež je uveřejněná ve sborníku z roku 1986 

nazvaném Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, který 

editovali Guillermo O`Donnell, Philippe C. Schmitter a Laurence Whitehead.9 

Další Stepanovou prací, která se věnuje problematice demokracie a její 

konsolidaci, je kniha napsaná společně s Juanem J. Linzem Problems of 

                                                 
9 Tento sborník je pouze jeden ze čtyř svazků, které byly pod názvem Transitions from Authoritarian 
Rule oublikovány. Další tři svazky vydány formou paperbacku nesou  podnázvy: Tentative Conclusions 
about Uncertain Democracies, Latin America a Southern Europe. Všechny čtyři svazky, které tvoří 
syntézu předchozích poznatků týkající se problematiky demokratizace, byly vydány také jako hardcover 
pod názvem Prospects for Democracy. 
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Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and 

Post-Communist Europe, jež byla publikovaná v roce 1996. 

Stepan ve své stati načrtl osm možných cest, které vedou k ukončení 

autoritářských režimů a k procesu redemokratizace. Sám však připomíná, že je 

velice těžké udržet typologickou čistotu, proto je možné, že některé empirické 

příklady mohou obsahovat znaky více než jedné kategorie. První tři typy Stepan 

spojuje zejména s historickou minulostí a s ukončením válečných konfliktů či 

dobytím určitého území. Většina historických příkladů úspěšné redemokratizace, 

které jsou spojeny převážně s evropských kontinentem, spadá právě do prvních 

tří kategorií. Rozdíl mezi nimi je ve vnitřních podmínkách a v míře kolaborace 

místních elit a obyvatelstva s nedemokratickým režimem. Zbylých pět 

Stepanových typů se od předešlých liší tím, že zde klíčovou roli již nehraje vnější 

vojenská síla, nýbrž sociálně-politické faktory. Těchto pět typů lze rozdělit dále 

podle toho, kdo je iniciátorem změn, zda představitelé režimu či opoziční síly. 

• Vnitřní restaurace po dobytí z vnějšku (internal restoration after 

external reconquest) –  popisuje takovou situaci, kdy byla původní funkční 

demokracie ve válce přemožena nedemokratickými silami, ale s jejich porážkou, 

na které se podílely vnější síly, byla demokracie opětovně restaurována. Stepan si 

v této souvislosti klade otázky, týkající se nejen viny a míry kolaborace 

původních demokratických elit s nedemokratickým režimem, ale také hloubky 

změn v sociální, ekonomické a politické struktuře dané země. Pokud byla 

spolupráce s představiteli nedemokratického režimu a strukturální změny 

minimální, výsledkem je právě vnitřní restaurace. Pro ilustraci lze do tohoto typu 

pádu nedemokratického režimu zařadit Nizozemí, Norsko, Dánsko a Belgii po 

druhé světové válce. 

• Vnitřní přeformulování (internal reformulation) – jedná se také 

o typ redemokratizace započaté po porážce nedemokratického režimu vnější 

silou. Ale na rozdíl od prvního typu/cesty se jedná o takovou situaci, kdy ke 

kolapsu předchozího demokratického režimu více přispěly vnitřní okolnosti, kdy 

byla zřetelná větší míra kolaborace a kdy došlo během okupace k hlubším 

změnám. Poté není možná jednoduchá restaurace předchozího demokratického 
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režimu, ale je zapotřebí hlubší ústavní přeformulování, v extrémním případě 

může dojít i k občanské válce. Do této kategorie lze zařadit poválečné Řecko 

a Francii. 

• Zvnějšku monitorované nastolení (externally monitored 

installation) – tato kategorie podle Stepana zahrnuje takové případy, kdy 

„demokratické síly10  porazí autoritářský režim a hrají hlavní roli při formulování 

a nastolování demokratického režimu“ (Stepan 1986: 71). Nevýhodou tohoto 

typu je problém legitimity, naopak jako výhodu lze vnímat fakt, že vítězné 

demokratické síly mají moc odstranit státní aparát a vojenské a politické instituce 

starého autoritářského režimu, které tvoří nejdůležitější překážky pro 

redemokratizaci. Nejtypičtějšími příklady spadajícími do této kategorie jsou 

Spolková republika Německo a Japonsko po druhé světové válce. 

• Redemokratizace zahájená zevnitř autoritářského režimu 

(redemocratization initiated from within the authoritarian regime) – jedná se 

o takovou situaci, kdy někteří držitelé moci dojdou k závěru, že vzhledem 

k měnícím se podmínkám budou jejich zájmy lépe hájeny v rámci 

demokratického režimu.11 V této souvislosti se můžeme setkat se třemi 

problémy: (1) držitelé moci se mohou pokusit zvrátit své původní liberalizační 

rozhodnutí, jelikož dojdou k závěru, že cena tolerance je vyšší než cena represe; 

(2) držitelé moci se pokusí ustavit taková pravidla hry, aby jejich hlavní zájmy 

byly garantovány i v rámci demokratického režimu, tj. ustaví pouze omezenou 

demokracii; (3) bezpečnostní aparát si může zachovat svá privilegia nedotčena, 

což je v rámci tohoto typu pravděpodobnější než u jiných typů/cest, které vedou 

k ukončení autoritářského režimu. Jako empirické příklady náležící k tomuto 

typu Stepan uvádí Španělsko po smrti generála Franca roku 1975, Řecko v roce 

1973 a Portugalsko v roce 1974. Podle mého názoru, by do tohoto typu bylo také 

                                                 
10 Těmito vítěznými demokratickými silami nejsou myšleny síly zevnitř režimu, ale naopak zvnějšku, tj. 
jsou jimi armády (demokratických) států. Ty porazí armádu nedemokratického režimu ve válce 
a následně nastolí demokracii. 
11 Stepan tento typ dále člení ještě do tří podtypů, podle toho, která část nedemokratického režimu se 
stává hybnou silou celého procesu – zda civilisté či civilní politické vedení; armáda-vláda anebo armáda-
instituce. U všech podtypů je však důležité, aby iniciativu shora doprovázel i tlak z nitra společnosti 
vyžadující demokratizaci. 
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možné zařadit Maďarsko na konci 80. let 20.století a Sovětský svaz, resp. Rusko 

na začátku 90. let. 20. století. 

• Ukončení režimu tlakem společnosti (society-led regime 

termination) – jak již napovídá samotný název, tento typ zahrnuje situaci, kdy je 

přechod iniciován protesty různých organizací, masovými byť nekoordinovanými 

generálními stávkami nebo všeobecnou ztrátou důvěry v politiku vlády. 

Výsledkem však nebývá úplná redemokratizace, ale spíše vytvoření nové 

nástupnické nedemokratické vlády či ustavení dočasné vojenské junty, která do 

budoucna přislíbí konání voleb. Do tohoto typu náleží některými svými prvky 

Řecko v roce 1973, Peru v roce 1977 a Argentina v roce 1969. Z novějších 

přechodů by do této kategorie mohly spadat, byť pouze některými svými prvky, 

například Československo a Polsko v roce 1989 či Gruzie v roce 2003, Ukrajina 

roku 2004 a Kyrgystán v roce 2005. 

• Pakt mezi politickými stranami - s konsociačními prvky či bez nich 

(party pact – with or without consociational elements) – což podle Stepana 

znamená vybudování širokého opozičního paktu, který může mít eventuálně 

některé konsociační rysy. Členové paktu se spojují nejen za účelem porážky 

autoritářského režimu, ale také aby položili základy budoucího demokratického 

režimu, který bude obsahovat takové prvky jako je vzájemné veto, formule 

podílu na moci, velké koalice či depolitizaci klíčových témat. Podle Stepana lze 

do této kategorie zařadit do určité míry např. Rakousko, kde byl sice autoritářský 

režim poražen vnějšími silami. Ty ale společně s konsocialismem hrály důležitou 

roli při tvorbě demokratických institucí. Dále lze do této kategorie zařadit 

Kolumbii a Venezuelu v roce 1958. 

• Organizovaná násilná revolta koordinovaná reformistickými 

stranami (organized violent revolt coordinated by democratic reformist parties) – 

je typ, který má stranický základ, jelikož strany mohou poskytnout oproti 

ukončení režimu tlakem společnosti nepřerušované politické směrování. Fakt, že 

byl nedemokratický režim poražen vojensko-politickým bojem, poskytuje 

stranám větší prostor pro výraznou restrukturaci státního aparátu. Stepan je 

přesvědčen, že nejblíže tomuto typu je revolta v Kostarice v roce 1948. 
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• Revoluční válka vedená marxisty (marxist-led revolutionary war) – 

je takový typ, kdy se revoluční síly dostanou k moci poté, co porazí autoritářský 

státní aparát. To je také důvod, proč právě tuto cestu doprovází největší 

socioekonomické změny. Zásadním problémem je však fakt, že tento typ ze své 

podstaty zabraňuje existenci více politických stran, které by představovaly 

alternativu k nově ustavené vládě, a které by měly šanci získat moc 

prostřednictvím soutěživých voleb. K tomuto typu lze přiřadit například Čínu 

v roce 1949, Nikaraguu roku 1979 či Kubu v roce 1959. 

Jako každá typologie se i ta Stepanova, která je hodnocena zejména pro 

svoji obsáhlost a podrobnost, potýká s řadou kritických poznámek. Ty míří 

zejména na nemožnost udržení typologické čistoty, pokud je tato teorie 

konfrontována s praxí. Mnoho autorů se proto přiklání pouze k rozlišení 

přechodů podle toho, zda byla změna vyvolána elitami starého režimu či 

zahájena opozicí. 

1.3. Aktéři a strategie podle Terry L. Karlové a Phillipa 
Schmittera 

Zastánci výše zmíněného přístupu jsou i Terry Lynn Karlová a Phillippe 

C. Schmitter. Ti si v souvislosti s pády nedemokratických režimů odehrávajících 

se po celém světě od 70. let 20. století, zejména však na konci let osmdesátých 

a počátku let devadesátých, kladli otázku, jak je možné, že tyto země, které mají 

různé výchozí podmínky, se rozhodly nastoupit cestu demokratizace. Svoji teorii 

publikovali v roce 1991 pod názvem Modes of transition in Latin America, 

Southern and Eastern Europe. 

Karlová a Schmitter se domnívají, že období přechodu doprovází velká 

politická nejistota a i „malé rozdíly a méně významná volba [strategií - pozn. 

aut.], jejichž důležitost není často těm, kteří je zažívají, známá, mohou mít velké 

dopady a vést systém zcela jiným směrem“ (Karl, Schmitter 1991: 270). Toto již 

napovídá, že oba autoři odmítají považovat za rozhodující pro průběh a výsledky 

přechodu jakési nezbytně dané podmínky a předpoklady, ale naopak za 

nejdůležitější považují konkrétní aktéry a strategie, které si tito aktéři volí. 

Demokratizaci považují, za „komplexní historický proces s analyticky 
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rozdílnými, ale empiricky se překrývajícími fázemi přechodu, konsolidace, 

přetrvávání a eventuálně dekonsolidace“ (Karl, Schmitter 1991: 271). V každé 

fázi se dostávají do popředí rozdílní aktéři s odlišnými preferencemi, zdroji 

a časovými horizonty. Je však důležité mít na paměti, že přestože změna režimu 

vyvolává velkou nejistotu, rozhodnutí, která činí jednotliví aktéři, reagují nebo 

jsou podmíněná socioekonomickými strukturami a již existujícími politickými 

institucemi nebo institucemi, které lidé mají ve svých vzpomínkách. Jinými 

slovy, historicky vytvořené struktury mohou omezovat anebo v některých 

případech zvyšovat možnosti volby, které jsou daným politickým aktérům 

k dispozici. 

Podle Schmittera a Karlové je tedy přechod zapříčiněn aktéry, kteří si volí 

strategie, jež vedou ke změně režimu. Tito aktéři, jak již bylo řečeno výše, jsou 

ve svém výběru omezeni převládajícími sociálními, ekonomickými a politickými 

strukturami a co je důležité, interakce mezi aktéry volícími určité strategie může 

často vyústit v situace, které žádná ze stran původně nepreferovala. A je to právě 

konkrétní kombinace těchto dvou proměnných – aktérů a strategií – jež definuje 

typ přechodu. Strategie může nabývat podob od jednostranného použití síly až 

k mnohostranné ochotě ke kompromisům. Mezi těmito póly leží podle autorů 

propletená a nejasná oblast akcí, kdy si jednotliví aktéři vzájemně vyměňují 

výhružky, kdy je přítomno fyzické zastrašování, nátlak a značná mobilizace na 

podporu jednotlivých aktérů. Co se týče aktérů, zde lze rozlišovat mezi případy, 

kdy hlavní iniciativa ke změnám vychází zdola, tj. od aktérů, kteří jsou podřízeni 

nebo vyloučeni z ekonomického, sociálního či politického života, anebo naopak 

shora, od elit, jež dominují politickým institucím, těší se společenské prestiži 

anebo mají ekonomické výsady. A opět mezi těmito póly leží nejasná oblast, kdy 

představitelé režimu a opozice soupeří o to, kdo bude udávat směr přechodu. 

Nutno dodat, že toto je také oblast, kdy do průběhu přechodu mohou výrazně 

zasáhnout vnější aktéři. Často jsou to ti, kteří přispěli k vojenské porážce 

předešlého autoritářského režimu. 
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Schéma 1: Typy přechodů podle Karlové a Schmittera 
 
      STRATEGIE    
   KOMPROMIS     SÍLA  
   Multilaterální     Unilaterální 
           

                    
    PAKT        VNUCENÍ 
          TU    
    [VEN-58]    BR    
 ELITY   [COL-57]  [COS-48] ECU PGY*   
    E     H      
    UGY      SU*  ELS* 
         CHI  BUL*   GUA* 

             
          P   
        PER     
AKTÉŘI        [VEN-48]*  [JPN] 
       ARG    [D] 
    DDR      GR [A] 
         [I]    
      [ARG-46]*    ROM* 

    CZ        [YU-45]* 
    PL        [MEX-10]* 
    YU*      [BOL-52]*   
            [CUB-59]* 
 MASY   [GUA-46]*      [NIC-79] 
            [USSR-17]* 
    REFORMA      REVOLUCE 
                    

* Země, které se nestaly nebo se ještě nestaly demokraciemi. 
Zdroj: Karl, Terry L.a Schmitter, Philippe C. (1991): „Models of transition in Latin America, Southern 
and Eastern Europe.“ International Social Science Journal, Vol. 43, No. 128, s. 276. 

 

Na základě kombinací těchto proměnných definoval Schmitter s Karlovou 

následující čtyři ideální typy přechodů: 

•  Pakt (pact) – je taková situace, kdy se vládnoucí elity mezi sebou 

dohodnou na mnohostranném kompromisu. Je důležité, aby do tohoto procesu 

byli zahrnuti všichni politicky relevantní aktéři. Tento typ přechodu má 

v podstatě formu série dohod, které na sebe navazují a jsou na sobě závislé, 

zahrnují např. dohodu mezi vojenskou a civilní složkou moci, mezi politickými 

stranami či mezi státem a různými společenskými organizacemi. Zakládající 

pakty se přes svou inklusivní povahu snaží rozšiřovat a zejména vytyčovat 

prostor pro reprezentaci s cílem ubezpečit doposud dominantní skupiny, že jejich 
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hlavní zájmy budou respektovány. Typickými příklady jsou Španělsko v roce 

1975 a Uruguay v roce 1984. 

• Vnucení (imposition) – je proces, kdy elity k prosazení změny 

režimu použijí jednostranně sílu. Do této kategorie lze zařadit Turecko, Brazílii 

či Sovětský svaz. 

• Reforma (reform) – popisuje takovou situaci, kdy dochází 

k masové mobilizaci zdola a k dosažení kompromisního řešení bez nutnosti 

použití násilí. Příkladem může být Československo a Polsko. 

• Revoluce (revolution) – je takovým typem, kdy masy k poražení 

stávajícího nedemokratického režimu použijí sílu. Do této kategorie lze zahrnout 

například Kubu v roce 1959 či Nikaraguu v roce 1979. 

Jak již bylo naznačeno výše, mezi těmito čtyřmi póly leží mnoho případů, 

kdy dochází ke kombinaci jak aktérů, tak strategií, např. kdy je násilí zmírněno 

kompromisem ještě předtím, než se stane dominantním prvkem přechodu či 

přestože jsou masy aktivní, elity předchozího režimu jsou schopné tyto masy 

stále kontrolovat. Takovými smíšenými příklady jsou například Portugalsko, 

Chile, Německá demokratická republika či Rumunsko. Dále je také nutné si 

uvědomit fakt, že ne vždy přechod vyústí v demokracii.  

Mezi odborníky se objevují rozdílné názory na to, jaký typ přechodu vede 

nejčastěji k demokracii. Podle Karlové a Schmittera k nastolení demokracie 

vedou nejčastěji přechody shora, tj. pakt nebo vnucení, kdy si původní vládnoucí 

elity zachovají alespoň část bývalé moci nebo alespoň některá privilegia.12 

Přechod formou paktu, jemuž ve své práci věnují nejvíce prostoru, staví na první 

místo ještě před vnucení. Na druhou stranu k tomu dodávají, že díky své povaze 

je u přechodů shora pravděpodobné, že často povedou pouze k omezené formě 

demokracie. 

                                                 
12 Empirické příklady naznačují, že revoluce sice vede k nastolení relativně dlouhodobé dominance, jako 
příklad lze uvést Rusko v roce 1917, Čínu v roce 1949 nebo Kubu roku 1959, ta ale zřídkakdy nabývá 
demokratické formy. Příklady z Latinské Ameriky jako Argentina mezi lety 1946 až 1955 či Guatemala 
od roku 1946 do roku 1954 navíc také podle Schmittera s Karlovou dokazují, že ani reforma nevede často 
ke konsolidované demokracii, byť s koncem studené války se tento výsledek může změnit (Karl, 
Schmitter 1991: 280). 
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Tento teoretický model, který se zaměřuje na aktéry a strategie, umožňuje 

podle mnoha autorů, lépe než Stepanova klasifikace do přechodové teorie 

začlenit i nedávné přechody k demokracii ve střední a východní Evropě (Říchová 

2000: 245). Také oproti Huntingtonovi, jenž se zaměřoval na vztahy mezi 

jednotlivými aktéry, a o kterém bude zmínka níže, dává tento přístup větší 

prostor při klasifikaci konkrétních přechodů, a to díky svému pólovému pojetí, 

které umožňuje například zařadit zemi pouze na hranici uvedeného pólu a tím 

naznačit, že se danému ideálnímu typy pouze blíží (Ženíšek 2006: 73-74). 

1.4. Model Samuela P. Huntingtona 

Samuel P. Huntington, široké veřejnosti známý spíše jako autor knihy The 

Clash of Civilizations, je dalším velmi důležitým politologem zabývajícím se 

teorií přechodů. V této souvislosti je neznámější jeho kniha nazvaná The Third 

Wave. Democratization in the Late Twentieth Century13 vydaná v roce 1991 

a v menší míře také jeho odborný článek Will More Countries Become 

Democratic? z roku 1984. 

Huntington se ve své knize zabýval nejen procesem přechodu 

k demokracii a problematikou demokratické konsolidace, ale navíc se mu 

povedlo do své analýzy zahrnout zhruba 35 empirických případů z Latinské 

Ameriky, jižní a východní Evropy, jihovýchodní Asie a Afriky, což je daleko 

více než je při komparativních analýzách tohoto typu obvyklé (Munck 1994: 

357). Huntigton byl přesvědčen, že v průběhu moderní historie došlo ke třem 

vlnám demokratizace. Demokratizační vlnu charakterizuje jako „skupinu 

přechodů od nedemokratických režimů k demokratickým, které se odehrají 

v rámci určité časové periody a které významně ,přečíslí‘ přechody v opačném 

směru během určité doby. Vlna také obvykle zahrnuje liberalizaci nebo 

částečnou demokratizaci politického systému, jenž se nestane plně 

demokratickým“ (Huntington 1991: 15). Každá z prvních dvou vln byla podle 

jeho názoru následována zpětnou vlnou, kdy se některé země, které původně 

                                                 
13 Huntington také na přelomu roku 1991 a 1992 publikoval v Political Science Quarterly článek 
s názvem How Countries Democratize, což je v podstatě text třetí kapitoly z jeho knihy The Third Wave. 
Democratization in the Late Twentieth Century.    
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přešly k demokracii, navrátily k nedemokratické formě vládnutí. Počátek 

poslední třetí vlny demokratizace klade do roku 1974, kdy došlo k pádu 

nedemokratického režimu v Portugalsku.14  

Huntington se ve svém zkoumání demokratizace snaží o nalezení určité 

střední cesty mezi dvěma přístupy k demokracii, tj. těmi, které kladou důraz na 

nezbytné předpoklady pro vznik demokracie (S. M. Lipset) a těmi, jež vidí 

zásadní význam v povaze politických procesů (G. O`Donnell, P. C. Schmitter, A. 

Przeworski). Jeho přístup, lze podle názoru Gerarda L. Muncka, nazvat jistým 

teoretickým eklekticismem (Munck 1994: 357). 

Na rozdíl od Rustowa, který kritizoval ty studie, jež se zaměřovaly 

výhradně na předpoklady demokracie, Huntington tyto předpoklady ze své 

analýzy úplně nevyloučil. Byl však podobně jako Rustow přesvědčen, že se 

„faktory, které jsou odpovědné za konec nedemokratického režimu mohou lišit 

od těch, které vedou k vytvoření demokracie“15 (Huntington 1991: 35). 

Huntington se také domníval, že demokratizace je výsledkem kombinace více 

faktorů a tato kombinace se navíc liší jak geograficky tak časově. Klíčovou roli 

při přechodu k demokracii ale podle jeho názoru hraje politické vedení 

a politické dovednosti, což by však ve snaze o vysvětlení demokratického vývoje 

nemělo vést k naprostému odmítnutí širších sociálních, ekonomických 

a kulturních faktorů. V této spojitosti tedy Huntington vysvětluje vznik třetí vlny 

demokratizace jako kombinaci následujících pěti faktorů: 

(1) prohlubující se problém legitimity autoritářského systému v důsledku 

vojenské porážky, ropných šoků či selhání ekonomiky 

(2) nebývalý globální růst ekonomiky v 60. letech 20. století, který způsobil 

zvýšení životního standardu a vzdělání a rozšíření městské střední třídy 

(3) změny v doktríně a aktivitách katolické církve, která se z obhájce statusu 

quo stala oponentem nedemokratických režimů 

                                                 
14 Pro úplnost, Huntington jednotlivé vlny datuje následovně: první vlna demokratizace 1828-1926; první 
reverzní vlna 1922-1942; druhá vlna demokratizace 1943-1962; druhá reverzní vlna 1958-1975 
(Huntington 1991: 16). 
15 Jelikož je dosti pravděpodobné, že nedemokratický režim bude nahrazen jiným nedemokratickým 
režimem nežli právě demokracií. 
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(4) změny v politice vnějších aktérů, např. v 60. letech 20. století rozhodnutí 

ES/EU o rozšíření členství, od 70. let 20. století posun v politice USA 

směrem k podpoře lidských práv a demokracie, Gorbačovova politika 

týkající se (ne)udržení Sovětského impéria 

(5) efekt sněhové koule neboli demokratizační efekt, kdy první přechody 

k demokracii přestavovaly model pro ostatní státy. 

Huntington se poté od otázky co přechod způsobuje, tj. od analýzy 

podmínek přechodu, obrací k tomu, jak přechod postupuje, tj. k roli aktérů 

a jejich strategiím a vzájemným interakcím.16 Jeho argumentace se do určité míry 

drží modelu O`Donnella a Schmittera, který podali ve své práci nazvané 

Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain 

Democracies vydané v roce 1986. Schmitter s O`Donnellem rozlišovali čtyři 

skupiny aktérů podle jejich postoje k demokracii17 a jako hlavní důvod pro 

započetí přechodu považovali rozkol mezi zastánci tvrdé linie (hard-liners) 

a reformátory (soft-liners) uvnitř režimu. Huntington na rozdíl od nich rozlišuje 

aktérů pět.18 V rámci vládnoucí elity nedemokratického režimu rozlišuje zastánce 

tvrdé linie (standpatters) a reformátory, které dělí na demokratizátory 

(democratizers) a liberalizátory (liberals). V rámci opozice rozeznává radikální 

extremisty (radical extremists) a demokratické umírněné (democratic 

moderates). Každý z výše uvedených aktérů zahrnutý do procesu demokratizace 

má podle Huntingtonova jak vzájemně se vylučující tak i společné cíle. 

„Reformers a standpatters jsou rozděleni ohledně liberalizace a demokratizace, 

ale podle všeho mají společný zájem na omezení moci opozičních skupin. 

Moderates a radicals mají společný zájem na svrhnutí existujícího režimu 

a uchopení moci, ale neshodnou se na tom, jaký typ nového režimu má být 

vytvořen.19 Reformers a moderates mají společný zájem na vytvoření 

demokracie, ale jsou často rozděleni ohledně toho, jak by se měly nést náklady 

                                                 
16 Tímto se do určité míry přibližuje přístupu Adama Przeworského, který se zabýval strukturou 
preferencí jednotlivých aktérů, a o kterém bude zmínka níže. 
17 Zastánci tvrdé linie a reformátoři v rámci nedemokratického režimu a umírnění a radikálové uvnitř 
opozice. 
18 Poté však v jednotlivých modelech pracuje také pouze se čtyřmi. 
19 O tom mluví i Przeworski, podle jehož názoru „ne všechna protiautoritářská hnutí jsou 
prodemokratická“ (Przeworski 1991: 94). 
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na její vytvoření a jak by se měla moc v jejím rámci rozdělit. Standpatters 

a radicals jsou naprosto v opozici co se týče otázky, kdo by měl vládnout, ale 

mají společný zájem na oslabení demokratických skupin v centru a na polarizaci 

politiky ve společnosti“ (Huntington 1991: 122). Huntington je navíc přesvědčen, 

že pokud ve vládě dominují standpatters a v opozici radicals, je ustavení 

demokracie nemožné. 

Huntington tedy rozeznává tři základní interakce v rámci 

demokratizačního procesu, a to mezi vládou a opozicí, mezi reformátory 

a zastánci tvrdé linie a mezi umírněnými a extremisty v rámci opozice. Na 

základě rozdílných vzájemných interakcí mezi výše uvedenými klíčovými aktéry 

rozlišuje tři typy přechodu: 

• transformace (transformation)20 – je proces, v jehož rámci hraje 

klíčovou roli vzájemná interakce mezi reformisty a zastánci tvrdé linie uvnitř 

vlády. Nejprve je nezbytné, aby se objevili reformisté, kteří by byli přesvědčeni, 

že pohyb směrem k demokracii je žádoucí a nezbytný.21 Demokratizační proces 

je však v tomto případě nastartován pouze tehdy, pokud jsou reformisté silnější 

než zastánci tvrdé linie, pokud je vláda alespoň na počátku procesu silnější než 

opozice a pokud je silnější umírněná opozice nežli ta extrémní. V průběhu 

demokratizačního procesu je možné, že bude umírněná opozice kooptována do 

vládnoucí koalice a zastánci tvrdé linie budou naopak poraženi. Jinými slovy, 

demokratizační proces v tomto případě zahájí elita vládnoucího režimu, tak jako 

tomu bylo například u Španělska, Chile, Brazílie či Maďarska. Je třeba dodat, že 

linie mezi transformací a transplacementem není zcela jasná a některé případy 

mohou být legitimně zařazeny do obou kategorií. 

                                                 
20 Linz tento typ přechodu nazývá reforma (reform). Share a Mainwaring používají termín transakce 
(transaction). 
21 Důvody tohoto přesvědčení dělí Huntington zhruba do pěti skupin. V prvním případě reformisté dojdou 
k závěru, že náklady na udržení moci jsou příliš velké. Zadruhé reformisté chtějí zmenšit nebezpečí, 
jemuž by museli čelit, pokud by se udrželi moci, ale poté moc ztratili. Zatřetí se představitelé 
nedemokratického režimu domnívají, že by ani v demokratických volbách neprohráli. Začtvrté reformisté 
často věří, že by se jim tak zvýšila legitimita v očích mezinárodního společenství a tím se například 
otevřely dveře pro ekonomickou a vojenskou pomoc. A zapáté reformisté věří, že se jejich země dostala 
evolucí do takového bodu, kdy by také jako ostatní vyspělé země měla přijmout demokratický režim 
(Huntington 1991: 127-129). 



 24 

• nahrazení (replacement)22 – je druhým typem přechodu. Na rozdíl 

od transformace v něm hlavní úlohu hrají opoziční síly, jejichž zapříčiněním 

autoritářský režim zkolabuje či je svržen. Důležité jsou interakce mezi vládou, 

které dominují představitelé tvrdé linie, a opozicí a mezi umírněnými a radikály 

v rámci opozice. Aby se přechod k demokracii mohl uskutečnit, musí být 

v konečném důsledku silnější nejen opozice než vláda ale také umírněná opozice 

nežli extrémní. Huntington k tomu dodává: „Bývalé opoziční skupiny se chopí 

moci a poté konflikt často vstupuje do nové fáze, kdy skupiny zahrnuté do nové 

vlády mezi sebou bojují o podobu režimu, který chtějí ustavit. Replacement ve 

zkratce zahrnuje tři rozdílné fáze: boj, který by zapříčinil pád, pád a boj po pádu“ 

(Huntington 1991: 142). Dále Huntington uvádí, že tento typ přechodu je 

poměrně vzácný23 a do roku 1990 se jich odehrálo pouze šest. Mezi empirické 

příklady, které mohou do tohoto typu přechodu náležet, patří např. Německá 

demokratická republika, Rumunsko, Portugalsko, Filipíny, Argentina či Řecko. 

• transplacement24 – je označení pro spojení (nejen slovní ale logicky 

i obsahové) prvních dvou Huntingtonových typů - transformation 

a replacementu. Do češtiny lze tento typ nejlépe přeložit jako sjednaný přechod. 

Transplacement popisuje takový proces, kdy je demokratizace výsledkem 

kombinované akce vlády a opozičních skupin. Hlavní interakce se vedou mezi 

reformátory ve vládě a umírněnou opozicí. Navíc je každá z těchto skupin 

schopna dominovat nedemokratickým silám ve vládě či opozici. Vláda je 

ochotna vyjednávat o změně režimu, ale na druhou stranu není ochotna tuto 

změnu sama iniciovat. Z tohoto důvodu musí být tlačena do formálních či 

neformálních jednání s opozicí. Jak již bylo řečeno, v rámci opozice jsou silnější 

skupinou umírnění. Ti ale nejsou natolik silní, aby byli schopni vládu svrhnout. 

Ani vládní představitelé nejsou dostatečně silní na to, aby mohli jednostranně 

                                                 
22 Linz pro tento typ používá termín ruptura. Share a Mainwaring zhroucení nebo kolaps (breakdown, 
collapse). 
23 Zejména co se týče přechodů od systému jediné strany a vojenských režimů. Běžnější jsou naopak 
u přechodů od nedemokratického režimu, který je charakterizován jako osobní diktatura. A to hlavně 
z toho důvodu, že vůdcové, kteří autoritářský režim vytvořili, jej obvykle sami neukončí. 
24 Linz tento typ nerozlišuje. Share a Mainwaring ho nazývají vymanění se (extrication). 
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určit podobu budoucího systému.25 Z těchto důvodů se spolu obě skupiny snaží 

vyjednávat. Někdy se před započetím vyjednávání uskuteční změny v rámci 

vládnoucí elity. Často si vláda s bývalou opozicí vymění určité garance 

a v některých případech je také možné, že se domluví alespoň na dočasném 

sdílení moci. Země, které k tomuto typu řadí Huntington, jsou například Polsko, 

Československo, Nikaragua, Bolívie, Uruguay  či Korea. 

Huntington také rozlišuje, z jakého typu režimu se přechod odvíjí, např. 

podle jeho názoru přechod k demokracii z osobní diktatury se děje poté, co 

diktátor zemře a jeho následovníci se rozhodnou pro demokratizaci nebo když je 

svržen či špatně odhadne své síly a věří, že může vyhrát volby. Huntington ve 

své práci též poskytuje rady těm silám, jež v každém typu přechodu hrají 

klíčovou roli. Opozičním skupinám aktivním v replacement například radí, aby 

zaměřily svoji pozornost na pochybnou legitimitu režimu, kultivovaly generály, 

praktikovaly nenásilí, rozvíjely kontakty s médii a zahraničními lidsko-právními 

organizacemi, podporovaly jednotu mezi sebou a byly připraveny po pádu 

režimu rychle vyplnit vakuum ztráty autority, tím, že budou podporovat 

demokratické a charismatické vůdce ze svých řad a rychle zorganizují volby, aby 

si nová vláda zajistila legitimitu (Huntington 1991: 607-608). Zároveň je ale 

přesvědčen, že nejčastěji mají přechody formu buď transformation nebo 

transplacementu. Nejúspěšnější v konsolidaci demokracie je podle jeho názoru 

transplacement a následně transformation. 

1.5. Fáze přechodu Adama Przeworského 

Dalším teoretikem, zabývajícím se problematikou přechodů, je Adam 

Przeworski. Ten se jako mnoho dalších autorů domnívá, že demokracie je pouze 

jedním z možných výstupů kolapsu nedemokratických režimů. Ve své knize 

nazvané Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern 

Europe and Latin America, jež byla vydaná v roce 1991, se kloní při zkoumání 

přechodu k demokracii k procesnímu přístupu, ale na rozdíl od ostatních autorů 

                                                 
25 Zároveň si vláda uvědomí, že opozice je natolik silná, že může vládnoucí režim ohrozit, v tom případě, 
že by vláda s opozicí nevyjednávala. Je možné, že by vláda musela zvýšit represe, mohly by zesílit 
rozdíly mezi vládnoucími skupinami a zvýšit se možnost, že vládu převezmou zastánci tvrdé linie. Navíc 
by také mohla utrpět mezinárodní legitimita. 
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se daleko více opírá o teorii her. Stejně jako O`Donnell se Schmitterem, kteří za 

iniciátora přechodu v Latinské Americe a jižní Evropě považovali vnitřní faktory, 

se Przeworski domnívá, že i ve východní Evropě podnět k zahájení přechodu 

vzešel zevnitř jednotlivých zemí, a to i přesto, že zde existoval vnější tlak. Podle 

Przeworského „změna v Sovětském svazu nepoháněla přechody v Maďarsku 

a Polsku; co však činila bylo to, že odstranila klíčový faktor, který je [přechody – 

pozn. aut] blokoval. Tlak byl vnější, ale podnět vnitřní“ (Przeworski 1991: 5). 

Przeworski také stejně jako O`Donnell a Schmitter vyzdvihuje důležitost 

rozštěpení uvnitř nedemokratického režimu jako faktoru, jenž se podílí na 

zahájení přechodu, a spojuje v podstatě načasování přechodu s vynořením se 

těchto rozkolů. Vznik těchto rozkolů vidí částečně jako reakci na společenské 

události. Podle Muncka však Przeworski ve své práci původ těchto rozkolů 

uvnitř režimu pouze popisuje, ale bohužel nevysvětluje (Munck 1994: 359). 

Przeworski se ve své práci obdobně jako Rustow zabýval i fázemi 

přechodu. Ty identifikoval celkem dvě: 

• liberalizace  (liberalization) – je počáteční fází přechodu 

charakteristická tím, že nedemokratický režim povolí vznik některých 

autonomních skupin.26 Przeworski to vysvětloval působením sil shora a zdola. 

Jinými slovy, za postupné otevírání systému může jak rozkol v rámci vládnoucí 

elity, tj. rozdělení na liberalizátory (liberalizars) a zastánce tvrdé linie 

(hardliners), tak i mobilizace společnosti. „Liberalizace je výsledkem interakce 

mezi různými křídly v rámci autoritářského režimu a autonomních organizací 

v občanské společnosti. Veřejná mobilizace signalizuje potencionálním 

liberalizátorům možnost aliance, která by byla schopna změnit mocenské vztahy 

v rámci vládnoucího bloku v jejich prospěch; viditelné rozkoly uvnitř 

mocenského bloku občanské společnosti naznačují, že politický prostor pro vznik 

autonomních organizací byl otevřen“ (Przeworski 1991: 57). Je nutné upozornit, 

že liberalizátoři nemají za cíl zahájení přechodu k demokracii, ale pouze posílení 

                                                 
26 Przeworski se totiž domníval, že to, co ohrožuje autoritářský režim není ztráta legitimity, ale právě 
vznik „společných projektů nabízejících alternativní budoucnost“ (Przeworski 1991: 54-55).  Bernard si 
ale v této souvislosti klade otázku, proč se tedy liberalizátoři, pokud není legitimita důležitá, snaží do 
struktur autoritářského režimu zahrnout nově vzniklé skupiny občanské společnosti (Bernard 1994: 60-
61). 
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vlastní pozice a případné uvolnění napětí ve společnosti. Výsledek liberalizace 

tedy záleží na výběru strategií a na struktuře preferencí jednotlivých aktérů. 

V této souvislosti rozlišuje Przeworski celkem pět možných výstupů interakcí 

mezi liberalizátory a občanskou společností. Jsou jimi: diktatura status quo 

(status quo dictatorship), rozšířená diktatura (broadened dictatorship), zúžená 

diktatura (narrower dictatorship), povstání (insurrection) a přechod (transition). 

Zároveň se domnívá, že pokud by všichni aktéři znali všechno a každý by znal to 

samé, možnými výsledky hry by byly pouze status quo či rozšířená diktatura. 

Aby mohl být výsledkem hry přechod, musí do hry podle jeho názoru vstoupit 

určitý iracionální prvek, např. to, že liberalizátoři budou deklarovat jinou 

strukturu preferencí než mají ve skutečnosti. Kunc s Dvořákovou na této teorii 

kritizují přílišnou racionalizaci jednotlivých aktérů, zejména autonomních 

organizací občanské společnosti. „V liberalizaci je jejich existence nutně 

embryonální a počínání roztříštěné. A jde-li o existenci výraznou, vyjádřenou 

vysokým stupněm lidové mobilizace, jde pak o džina stěží zvládnutelného 

i samými vůdci těchto společenských hnutí (…) a s počínáním pro všechny 

ostatní aktéry nepředvídatelným“ (Dvořáková, Kunc 1994: 89-90).27 Dalším 

problémem je také fakt, že se do této analýzy obtížně převádějí takové hodnoty 

jako je např. čest či morálka. 

• demokratizace (democratization) – navazuje na liberalizaci, v tom 

případě, pokud je liberalizace úspěšná. Przeworski navíc rozeznává dva rozdílné 

aspekty demokratizace, a to vymanění se z autoritářského režimu a ustavení 

režimu demokratického. Co se týče vymanění se z autoritářského režimu, jeho 

analýza navazuje stejně jako ta Huntingtonova na práce Schmittera 

s O`Donnellem a jejich rozlišení politických aktérů na zastánce tvrdé linie 

a reformátory v rámci nedemokratického režimu a umírněné a radikály uvnitř 

                                                 
27 Nutno však uvést, že Przeworski ve své práci také uvádí další dvě vysvětlení přechodu k demokracii. 
Ty již nespadají do kategorie teorie her, která počítá s fixními preferencemi a racionalitou aktérů, a to 
i přesto, že jsou špatně informovaní. Jedno z dalších vysvětlení je vysvětlení sociologické, kdy na základě 
nově ustavených osobních kontaktů mezi liberalizátory a představiteli opozice, liberalizátoři dojdou 
k závěru, že se opozice nemusejí tak obávat, jak si zpočátku mysleli. To má za následek změnu jejich 
preferencí. Druhé alternativní vysvětlení je psychologické, kdy aktéři již nejsou vnímáni jako racionální. 
Navíc mezinárodní tlak či ekonomická a politická stagnace jim omezí výběr mezi preferencemi pouze na 
liberalizaci systému. 
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opozice. K vymanění může dojít pouze tehdy, pokud se spojí reformátoři z řad 

mocenského bloku s umírněnými představiteli opozičních sil. Demokratizace se 

od liberalizace liší tím, že zde noví účastníci politické hry z řad opozice již 

nehrají podřadnou roli, ale usilují o samostatnou a aktivní politiku. Demokratický 

režim bude navíc ustaven pouze v tom případě, „pokud se různé soupeřící 

politické síly shodnou na institucionálním rámci, který bude připouštět 

otevřenou, i když omezenou, soutěž (…)“ (Przeworski 1991: 80). Jinými slovy, 

v této fázi dochází na základě vzájemných jednání k budování demokratických 

institucí a nových pravidel hry. 

Przeworski na rozdíl od O`Donnella, Schmittera i Huntingtona vidí pouze 

malé historické spojení mezi formou přechodu a rysy nově vznikajícího režimu. 

Uvádí pro to dva důvody. Prvním z nich je načasování, tedy že se nedávné 

přechody k demokracii odehrály za stejných politických podmínek a že se 

jednotlivé demokracie od sebe navzájem učily. Jako druhý důvod uvádí fakt, že 

existuje pouze omezený repertoár politických institucí, tj. že forem demokracie 

existuje pouze malé množství. „Jistě, existují důležité rozdíly mezi typy 

demokracie, ale není zde tolik typů kolik je rozdílných podmínek, které přechod 

způsobují,“ shrnuje tuto úvahu Przeworski (Przeworski 1991: 98-99). 

Przeworski se také ve své práci zabývá vztahem mezi ekonomickými 

faktory a demokracií. Je přesvědčen, že politici i voliči dávají oproti méně 

bolestné cestě přednost krátkému přechodu a radikálním reformám, a to zejména 

proto, aby politici mohli sklidit ovoce svého snažení a získat tak podporu před 

dalšími volbami. Na druhé straně voliči věřící v úspěch reforem zase chtějí mít 

užitek z očekávané „postreformní“ prosperity co nejdříve. Eventuální přežití 

a trvanlivost nového demokratického režimu bude tedy do velké míry záviset na 

jeho ekonomickém výkonu (Przeworski 1991: 95, 189; Schneider 1995: 224). 
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2. Historie Kuby 

2.1. Boj za národní osvobození 

Ostrov, jenž v současné době nese název Kuba, objevil při svých plavbách 

v 15. století Kryštof Kolumbus. Kuba byla postupně kolonizována a dostala se 

tak pod španělskou nadvládu. Během 18. století narůstala nespokojenost se 

španělskou nadvládou,  a to zejména ze strany kreolů (bělošského obyvatelstva 

narozeného ve španělských koloniích).28 Na počátku 19. století došlo i k povstání 

černošského obyvatelstva, jež bylo využíváno k otrokářské práci.  

V boji za národní osvobození nejprve převládli tzv. anexionisté, kteří 

prosazovali připojení Kuby ke Spojeným státům, později však hlavní slovo 

získali tzv. independisté prosazující nezávislost Kuby. Jejich vůdcem „se 

v závěru šedesátých let 19. století stal Carlos Manuel Céspedes, který 10. října 

1868 vydal výzvu k boji za nezávislost“ (Chalupa 2002: 65). Deset let bojů bylo 

uzavřeno podepsáním tzv. Zanjónské smlouvy, k odtržení od Španělska však 

nedošlo.   

Další důležitou postavou boje za svobodu ostrova se stal básník, novinář, 

esejista a pozdější národní hrdina José Martí,29 který „ (…) v roce 1892 formálně 

ustavil Kubánskou revoluční stranu, široce založené hnutí za nezávislost (…)“ 

(Gott 2005: 122). V roce 1898 vyhlásily Spojené státy Španělsku válku a ještě 

v témže roce Španělé ztratili americké i asijské kolonie (Chalupa 2002: 67). 

Kuba tak získala formálně nezávislost, ale na jejím území stále zůstávala 

americká vojska. Američané se navíc snažili využít tarifní politiky v odbytu 

kubánského cukru k politickému připoutání Kuby k USA. „Při jednáních 

s kubánskými zástupci žádali Američané zcela otevřeně kontrolu nad kubánskou 

zahraniční politikou včetně uzavírání půjček a osobovali si právo zasahovat do 

vnitřních záležitostí ostrova. Za samozřejmost považovali pronájem či trvalé 

                                                 
28 Ti se považovali „za Španěly žijící ne v kolonii, ale v ,zámořské provincii‘ Španělska a požadovali 
stejná práva jako penninsulares, lidé z poloostrova“ (Opatrný 2002: 36). A to zejména právo hájit se 
v cortesech (španělském parlamentu). 
29 Martí ve svých pracích formuloval myšlenku dvou různých Amerik: „naší“ – hispánské a mestické 
a „druhé“ – anglosaské. První z nich, jež je vystavena tlaku ze severu, musí ubránit svou politickou, 
ekonomickou a kulturní nezávislost. 
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odstoupení území pro výstavbu vlastních vojenských základen“ (Opatrný 2002: 

57). Americká okupace byla ukončena přijetím tzv. Plattova dodatku, který 

odrážel výše zmíněné požadavky americké strany a který byl následně začleněn 

do kubánské ústavy. Nejkritizovanější částí dodatku se stalo právo USA 

zasáhnout na Kubě vojensky v případě, že budou ohroženy životy a majetek 

občanů USA. Doposud je uplatňován již pouze jediný dodatek – Američané stále 

vlastní vojenskou základnu Guantánamo. 

2.2. Vláda Fulgencio Batisti 

První polovina 20. století je charakteristická silným ekonomickým vlivem 

USA, častými volbami, střídáním prezidentů a vlád, ale také násilím, korupcí 

a vojenskými revoltami. Například vojenskou diktaturu Gerarda Machady 

ukončil v roce 1933 vojenský puč, jehož aktivním protagonistou byl Fulgencio 

Batista Zaldívar. Ten následující roky z pozice velitele armády (v letech 1940 až 

1944 z prezidentské funkce) ovlivňoval chod a personální složení rychle se 

střídajících vlád (Gott 2005: 150–185). Za jeho prezidentského období byla 

přijata demokratická ústava. „Tento dokument byl považován za jeden 

z nejdokonalejších základů demokratického státu – nejen v Latinské Americe. 

Zaručoval všechna práva občana, odstraňoval jakoukoli rasovou diskriminaci, 

garantoval všechna práva ženám (…) Na druhé straně však Batista přikročil ve 

válečných letech k naprosto převratnému činu. Přijal do vlády dva členy 

komunistické strany30 (…)“ (Opatrný 2002: 67-68). Tato vstřícnost vůči 

komunistům však skončila s nástupem konfliktu Východ-Západ na přelomu 40. 

a 50. let 20. století. 

Období charakteristické demokraticky zvolenými vládami a zároveň 

trvalou ekonomickou krizí,  bylo v roce 1952 přerušeno vojenským pučem, který 

iniciovala skupina mladých armádních důstojníků a ve kterém figuroval 

i Fulgencio Batista. Jeho opětovný nástup k moci znamenal začátek potlačování 

demokratických svobod. Batista si pro sebe vytvořil novou funkci vůdce státu, 

zrušil reformní ústavu z roku 1940 a přerušil činnost kongresu, jehož úlohu 

                                                 
30 Ta se po rozpuštění Kominterny přejmenovala na Lidovou socialistickou stranu (Partido Socialista 
Popular). 
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nakonec převzal sám (Quirk 1999: 53). Obratně také přislíbil vyřazení Lidové 

socialistické strany z politického života a tím si zajistil uznání své nové vlády ze 

strany Spojených států amerických. 

Batistův převrat – jako antidemokratický – odsoudila část kubánských 

politiků, mezi než patřil i Fidel Castro Ruz, který v té době stál v čele Ortodoxní 

mládeže (Juventud Ortodoxa) působící v rámci Ortodoxní strany kubánského 

lidu (Partido del Pueblo Cubano-Ortodoxo). Postupně se však, jako reakce na 

vstřícný postoj USA vůči Batistovu režimu, Castrovy myšlenky radikalizovaly. 

„V lednu 1953, v měsíci, kdy Kuba slavila sté výročí narození José Martího, 

založil [Fidel Castro – pozn. aut.] Hnutí mládeže století a právě s odkazem na 

Martího odkaz začal připravovat se skupinou převážně mladých lidí ze středních 

vrstev násilné svržení Batistova režimu“ (Opatrný 2001: 18). 

2.3. Útok na kasárna Moncada a partyzánský boj 

26. července 1953 Castro se svými stoupenci zaútočil na druhé největší 

kasárna v zemi – kasárna Moncada v Santiagu de Cuba. Akce však skončila 

naprostým neúspěchem a živí útočníci byli souzeni a následně uvězněni či 

popraveni. Ještě v témže roce se konal soudní proces s Fidelem Castrem, jenž se 

rozhodl hájit sám a na závěr přelíčení pronesl svojí slavnou řeč s názvem Dějiny 

mě zprostí viny31 (Historia me absolverá), v níž nastínil pětibodový program 

Hnutí mládeže. Program obsahoval například požadavek národní svrchovanosti 

a obnovení platnosti ústavy z roku 1940 či pozemkovou reformu. Tento program 

ještě neměl nic společného s marxismem (Opatrný 2002: 71). 

Castro byl po dvou letech ve vězení při příležitosti zvolení Batisty 

prezidentem amnestován. Uchýlil se do Mexika, kde ho jeho bratr Raúl Casto 

seznámil s argentinským lékařem (a pozdějším revolucionářem) Ernestem Che 

Guevarou. Fidel zde začal formovat a cvičit  skupinu nazvanou Hnutí 

26. července (Movimiento 26 de Julio/M-26-J). Jako hlavní úkol si skupina 

vytyčila svržení Batisty, a to prostřednictvím partyzánské války, kterou se 

skupina chystala zahájit ihned po tajném vylodění u břehů Kuby. A skutečně „již 

                                                 
31 Někdy také do češtiny překládáno jako Dějiny mě osvobodí.  
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2. prosince 1956 se 82 Kubánců vedených Fidelem Castrem, Raúlem Castrem, 

Camillem Cienfuegosem a Che Guevarou tajně vyloďuje32 na území Kuby“ 

(Chalupa 2002: 70). Akce však nesplnila očekávání a většina bojovníků byla 

zabita armádními jednotkami. Zbytek revolucionářů33 vedený Fidelem Castrem 

se uchýlil do pohoří Sierra Maestra, odkud podnikal různé útoky na rozptýlené 

armádní posádky. Velmi poutavě toto období popisuje Robert E. Quirk ve své 

knize nazvané Fidel Castro. Ukazuje zde, jak skupina nebyla dostatečně 

připravena vést boje z takového typu krajiny a ani zpočátku neměla podporu 

obyvatelstva. Hnutí 26. července nebylo jediné, kdo bojoval proti Batistovu 

režimu. Quirk k tomu dodává: „Castrovy drobné potyčky s jednotkami Batistovy 

armády se v mytologii revoluce staly velkými bitkami, které zásadně ovlivnily 

výsledek války proti diktatuře (...) Z dlouhodobého a celkového hlediska sehrály 

daleko důležitější roli stovky center odporu ve městech a na venkově, třebaže 

samo o sobě nebylo žádné z nich nebezpečnější než jedna Castrova ,bitva‘. 

Dohromady však znamenala trvalou hrozbu pro veřejný pořádek a tím i samotný 

Batistův režim“ (Quirk 1999: 151). Castro také dokázal velmi umě o svých 

akcích a názorech informovat svět, a to zejména prostřednictvím řady reportérů 

slavných novinových deníků (např. The New York Times), které si zval přímo do 

Sierry Maestry. To byl také jeden z aspektů, který mu usnadnil nástup k moci. 

2.4. Vítězství revoluce 1959 a příklon k SSSR 

Batistovi se nepodařilo povstalce zlikvidovat, navíc poté, co ztratil 

podporu USA,34 se rozhodl na prezidentskou funkci abdikovat. Na počátku roku 

                                                 
32 Loď nesla název Granma. Stejný název v současné době nese i oficiální deník Komunistické strany 
Kuby a jedna ze čtrnáctí provincií Kuby. 
33 Pro revolucionáře bojující za svržení Batistova režimu se vžilo označení barbudos neboli vousáči podle 
jejich charakteristického plnovousu. 
34 USA Batistu podporovaly ještě na začátku roku 1958, kdy mu poskytovaly dodávky zbraní včetně 
raket. S postupujícími boji, které Batistův režim nebyl schopen rozhodnout ve svůj prospěch, se však 
začala pozice USA pomalu měnit. Dodávky zbraní byly zastaveny a vláda ve Washingtonu začala dávat 
přednost alternativním řešením, např. vojenskému převratu provedenému umírněnou částí příslušníků 
ozbrojených sil. Také vypracovala seznam osobností, které by byla ochotna akceptovat v pozici 
prezidenta Kuby, čímž dala jasně najevo, že považuje Batistu za hlavní překážku na cestě k míru a jako 
jediné řešení vidí jeho odchod ze země (Quirk 1999: 205, 217 a 229). Jistou roli sehrálo i veřejné mínění 
ve Spojených státech. Americká media totiž získala od revolucionářů fotografie z americké vojenské 
základny Guantánamo, kde se nakládaly americké pumy do kubánských bombardérů. Ty pak vypalovaly 
vesnice v oblastech ovládaných povstalci. Americké veřejné mínění se tak začalo postupně stále více 
stavět proti Batistovi a jeho vládě (Chalupa 2002: 71). 
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1959 se povstalci dostali k moci35 a v únoru byl Castro jmenován předsedou 

vlády. Nově nastolený režim lze charakterizovat důrazem na sociální reformy, 

kritikou americké politiky na Kubě a rezervovaným postojem k politickému 

systému založenému na soutěži politických stran (Opatrný 2002: 73). Castro 

přistoupil k provádění pozemkové reformy, jež se dotýkala i majetku amerických 

občanů a korporací. „Ve Spojených státech způsobila značné starosti její 

klauzule, která jasně stanovila, že v budoucnu budou moci půdu vlastnit pouze 

Kubánci. Zákon postihl zahraniční pozemkové vlastníky, z nichž většinu tvořili 

Američané“ (Gott 2005: 219-220). Zákon sice obsahoval příslib kompenzace, ale 

tomu mnoho lidí již nevěřilo, jelikož Castra pokládali za komunistu. Napětí mezi 

oběma státy obratně využil Sovětský svaz, který Castrovi nabídl hospodářskou 

pomoc36 a obnovení diplomatických styků. Castrova reakce byla radikální – když 

ropné rafinérie odmítly zpracovávat ropu ze SSSR, byly znárodněny. Později 

došlo i ke znárodnění amerických cukrovarů. USA naopak reagovaly přerušením 

diplomatických vztahů, zastavením vývozu amerického zboží na Kubu 

a výcvikem proticastrovsky naladěných kubánských emigrantů.37 

Během následujících dvou let od vítězství revoluce došlo ke stále většímu 

sbližování Kuby se SSSR a odvratu od USA, což mělo za následek prohlubující 

se hospodářskou závislost Kuby na SSSR. „V květnu 1960 navazují Kuba 

a Sovětský svaz oficiální diplomatické styky a začíná období masivní 

ekonomické a vojenské pomoci SSSR a zemí sovětského bloku. V říjnu 1960 

                                                 
35 Castrovi napomohlo k vítězství mnoho faktorů. Jak již bylo naznačeno výše, podařilo se mu svou 
činností držet vládu v neustálém napětí. Navíc oproti ostatním povstaleckým skupinám dovedl Fidel umě 
komunikovat s médii, jejichž prostřednictvím tak mohl svět informovat o svých aktivitách. To se mu 
dařilo i vlastním vysíláním Rádia Rebelde. Povstalci znali také prostředí lépe než armádní vojáci, kteří 
byli navíc poměrně nezkušení. V průběhů bojů se také povstalcům podařilo zmocnit mnoha zbraní 
protivníka. K Batistově porážce přispěla i jeho mnohá chybná rozhodnutí, velitelům například odmítl 
poskytnout dostatek mužů, a s tím spojená neschopnost soustředěného systematického tažení proti 
povstalcům (Quirk 1999: 151 a 207-208, 219). Podle Quirka „Castrovo  první významnější vojenské 
vítězství [u El Jiga - pozn. aut.]  zřetelně odhalilo nemohoucnost a neefektivnost Batistovy armády (…) 
Kdyby Eulogio Cantillo zahájil nový útok oběma prapory na severu pohoří v době, kdy povstalci bojovali 
u El Jiga, pravděpodobně by Povstaleckou armádu bez problémů definitivně rozprášil. Nejvhodnější 
okamžik k úderu však promeškal, když pracoval na zprávě pro své nadřízené v Havaně, kteří se 
dožadovali vysvětlení příčin dosavadních neúspěchů“ (Quirk 1999: 216). 
36 Ta měla podobu zejména dodávek ropy a odkupu velkého množství kubánského cukru, který i přes již 
uzavřené smlouvy USA odmítly odebrat a následné Kubě zastavily veškerou pomoc. 
37 Jejich vyloděni v Zátoce sviní v roce 1961 a následný krach akce, jež měla vyvolat povstání 
kubánského obyvatelstva,  je všeobecně známá historická událost. 
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bylo ze strany USA zahájeno obchodní embargo,38 které trvá až do dnešních 

dnů“ (Chalupa 2002: 73). V roce 1963 navíc administrativa presidenta 

Kennedyho vydala zákaz týkající se možnosti cestování Kubu a také vyhlásila 

finanční a obchodní transakce s Kubou pro občany Spojených států za nelegální. 

V prvních dvou letech po pádu Batistova režimu došlo také ke krystalizaci 

Castrových myšlenek ohledně budoucího uspořádání a mechanismů moci na 

Kubě. „1. května 1960 se poprvé otevřeně vyslovil proti tradičním volbám ve 

stylu západních demokracií a kategoricky a navždy je odmítl jako nevhodné pro 

kubánskou revoluční společnost“ (Quirk 1999: 350). Vůle lidu se tak pro příště 

měla projevovat v masových shromážděních svolávaných Fidelem Castrem, kde 

mohl dav vyjadřovat svoje přání a názory. Popis tohoto systému jako přímé 

demokracie neboli „demokracii přímého typu“, jak ji Castro rád nazýval, však 

odpovídá pravdě asi tak, jako kdybychom prohlásili, že v komunistickém 

Československu probíhaly demokratické a soutěživé volby. Na druhé straně však 

na Kubě došlo k vybudování bezplatného vzdělávacího a zdravotního systému.39 

Vše bylo korunováno rokem 1961, kdy Castro poprvé ohlásil změnu 

politického kurzu a příklon k socialismu. Hovořil i o „vedoucí úloze“. „Castro se 

k tomuto tématu vyjádřil podrobněji v tradičním výročním projevu 26. července. 

Prohlásil, že nikdy nechtěl žádnou politickou stranu. Od 1. ledna 1959 navíc 

žádnou nepotřeboval. Záviselo-li však uznání socialistického charakteru revoluce 

na zavedení systému jediné strany, byl připraven takovou stranu vytvořit“ (Quirk 

1999: 428-429). Aby Castro nenechal nikoho na pochybách ohledně své 

ideologické orientace, prohlásil se během prosincového projevu za marxistu-

leninistu: „,S naprostým uspokojením a odhodláním zde prohlašuji, že jsem 

marxista-leninista a toto přesvědčení si zachovám do posledního dne života‘“ 

(Quirk 1999: 438). 

                                                 
38 Embargo bylo v té době ještě částečné, tj. nevztahovalo se na potraviny a léky. V roce 1961 byl 
americkým Kongresem přijat zákon s názvem Foreign Assistance Act, který zakazoval poskytovat pomoc 
Kubě a který amerického prezidenta opravňoval uvalit na všechen obchod s Kubou totální embargo. 
O rok později Kennedy skutečně částečné embargo přijaté prezidentem Eisenhowerem rozšířil na všechen 
obchod s Kubou, vyjma nedotovaných léků a potravin (Sierra 2007).  
39 Ty kubánská vláda ráda prezentuje jako jeden z úspěchů kubánské revoluce. O diskutabilní kvalitě 
zdravotnického a školského sytému bude zmínka později v kapitole 4. 
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K dalšímu zhoršení vztahů mezi Kubou a USA došlo na počátku 60. let 

20. století, když Sovětský svaz na Kubě rozmístil letadla a rakety středního 

doletu s nukleárními hlavicemi, jež byly schopné zasáhnout území Spojených 

států. Pro tento incident se vžilo označení Karibská krize. Castro Chruščovovo 

rozhodnutí, v kritické chvíli zbraně nepoužít a dohodnout se s USA, chápal jako 

zradu a Castrův režim se tak na nějaký čas Sovětskému svazu vzdálil.  

Postupně bylo na Kubě stále více omezováno soukromé vlastnictví, 

zavedena povinná vojenská služba a v říjnu roku 1965 se Jednotná strana 

kubánské socialistické revoluce (Partido Unido de la Revolución Socialista de 

Cuba/PURSC) transformovala na Komunistickou stranu Kuby (Partido 

Comunista de Cuba/PCC), jejímž prvním tajemníkem se stal Fidel Castro40 

(Quirk 1999: 585). Castro hrál také jistou roli v politickém uskupení tzv. Hnutí 

nezúčastněných,41 které vzniklo v roce 1961, na čas dokonce stál v jeho čele. 

Navzdory tomu, že Kuba trpěla těžkými hospodářskými potížemi a byla téměř 

zcela závislá na pěstování cukrové třtiny42 a jejím odběru ze strany SSSR, se po 

celou dobu studené války angažovala ve „vývozu revoluce“ (do zemí jako je 

Vietnam, Angola či Nicaragua), což mělo k nezúčastněnému postoji daleko.  

Castrův režim si také svou poměrně silnou autoritu, jíž se těší jak mezi 

zeměmi Latinské Ameriky tak i mezi vlastním obyvatelstvem Kuby, získal díky 

své silné protiamerické rétorice. K zajištění stability režimu Nejvyšší vůdce také 

čas od času svým občanům nespokojeným s ekonomickou a politickou situací 

v zemi umožnil opustit území Kuby.43 Takovým příkladem byl i masový odchod 

Kubánců na počátku 80. let přes přístav Mariel (Opatrný 2002: 79). „Mezi 

                                                 
40 Pro úplnost a přesnost dodejme, že Castro je oficiálně první tajemník komunistické strany, vrchní 
velitel ozbrojených sil, předseda formální Státní rady a vlivné Rady ministrů a kubánský Nejvyšší vůdce 
(Quirk 1999: 795). 
41 „Kořeny Hnutí nezúčastněných států sahají až do roku 1955, kdy proběhla první konference asijských 
a afrických států v Bandungu/Indonésie. Na základě závěrů Bandungské konference odmítly Indie, Egypt 
a Jugoslávie účast v existujících vojensko-politických blocích, které představitelé těchto států obvinili 
z odpovědnosti za nestabilitu světového systému a za napětí ve světě“ (Waisová 2003: 84). Ustavující 
summit proběhl v roce 1961 v Bělehradě a státy zde odmítly účast v  konfliktu Východ-Západ. Závazky, 
jež účast v tomto Hnutí podmiňovaly, však dodržovala jen malá část zemí. 
42 A to i přesto, že se Castro snažil posílit cestovní ruch a tím získat dolarové příjmy. 
43 Více viz. kapitola 5. 
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dubnem a říjnem 1980 se zde nalodilo přibližně 125 000 Kubánců44 na malá 

plavidla a vyplulo za novým životem na Floridu. Jejich exodus se stal známým 

jako marielský lodní výtah“ (Gott 2005: 332).  

Dá se říci, že 80. léta nebyla celkově pro Castra a jeho režim příznivá. 

Nejprve byl zvolen americkým prezidentem Ronald W. Reagan, jenž zastával 

tvrdý postoj vůči komunistům, což se odráželo i v jeho zahraniční politice. 

„Porážka komunismu ve Střední Americe se stala základním kamenem 

Reaganovy zahraniční politiky a eliminace Fidela Castra lakmusovým papírkem 

úspěšnosti jeho vlády (…) Republikánská administrativa (…) zakázala dovoz 

kubánských novin a časopisů (…) Obnovila cestovní omezení pro kubánské 

diplomaty v New Yorku. Pořádala námořní manévry v karibské oblasti. A zřídila 

propagandistické vysílání (Radio Martí) (…)“ (Quirk 1999: 881-882).  

Další pro Castra nepříznivou událostí byl nástup Michaila S. Gorbačova 

do čela SSSR v roce 1985 a  jeho perestrojka, glasnosť a nová politika, jež 

započaly změny, které v konečném důsledku měly za následek rozpad SSSR. 

Rozpad východního bloku Kubu zasáhl ekonomicky – zhroucení kubánského 

obchodu, nárůst nezaměstnanosti, pokles životní úrovně a zavedení nového 

režimu v přídělovém systému45 – nikoliv však politicky.46 Castro „nemohl 

přiznat, že uvnitř systému je zásadní chyba (…), že více než třicet let bojoval 

a usiloval o nic. Kdyby přiznal, že marxismus-leninismus selhal, že samy jeho 

základy byly chybné a že se strana stala zbytečnou, znamenalo by to, že 

připouští, že jeho moc nemá žádný legitimní základ“ (Quirk 1999: 894). 

                                                 
44 Mezi nimi byli ke konci i vězni, duševně nemocní a homosexuálové, kterých se chtěl režim jako 
„antisociálních živlů“ touto cestou zbavit. Ke špatné pověsti marielitos bezesporu přispěl i americký tisk, 
který se soustředil na informování právě o vězních, homosexuálech a černoších. Toto vnímání 
marielských imigrantů však rozptýlil ve své práci Robert Bach. Ten studoval marielitos ještě 
v uprchlických táborech ihned po příjezdu a došel k závěru, že mezi imigranty byli nejvíce zastoupeni 
mladí lidé a černoši. Většina z nich však patřila k hlavnímu proudu ekonomicky aktivních občanů, 
přičemž skoro 71 procent pracovalo v dělnických profesích. Na druhou stranu je pravda, že ze 125 tisíc 
imigrantů téměř 24 tisíc (tj. zhruba 19 procent) připustilo, že byli ve vězení. Z nich bylo 5 486 politických 
vězňů, zatímco 70 procent bylo odsouzeno za menší prohřešky jako např. potulku, účast na černém trhu či 
vyhýbání se vojenské službě. Pouze 7 procent těch, kteří byli ve vězení, byli těžcí kriminálníky, tj. méně 
než 2 procenta všech marielitos (Pedraza 1995: 318-319). 
45 Samotný přídělový systém byl zaveden již tři roky po revoluci, tj. v roce 1962 (Alvarez 2004: 2). 
46 To svými slovy potvrzuje i Petr Pavlík ve svém příspěvku do Mezinárodní politiky: „Politický systém 
Kubánské republiky zůstává i přes některé formální úpravy (novely Ústavy v roce 1978, 1992 a 2002) 
prakticky nezměněn“ (Pavlík 2003: 31; Base de Datos Políticos de las Américas. Georgetown University 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Cuba/cuba2002.html). 
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2.5. Zvláštní období 

Kubánský režim se oproti očekávání západních analytiků po ztrátě 

východních trhů, respektive spojenců, ekonomicky nezhroutil, i když první čtyři 

roky procházel těžkou krizí. Castro na počátku 90. let vyhlásil tzv. Zvláštní režim 

v období míru (Período especial en tiempos de paz), kdy vyhlásil řadu úsporných 

a nouzových opatření a obrat na ekonomickou spolupráci se zeměmi třetího 

světa. Před krachem režim zachránil opatrnou hospodářskou liberalizací, jíž 

započal roku 1994 a jež přinesla zřízení obchodů prodávajících přebytky státních 

i soukromých výrobců za neregulované ceny, otevření kubánské ekonomiky 

zahraničním investorům, ale také  zvýšení cen benzinu či zrušení některých 

bezplatných služeb (Hála 1998: 22-23). Na počátku 90. let 20. století také došlo 

k legalizaci amerického dolaru47 a omezeného soukromého podnikání. Další 

důležitou změnou bylo také zvýšení důrazu na cestovní ruch. Kromě turistů48 

jsou dalším zdrojem devizových příjmů kubánští emigranti, kteří mohou svým 

příbuzným na Kubu posílat finanční příspěvky, tzv. remitence. „Příspěvky od 

uprchlíků se vyšplhaly na více než jednu miliardu dolarů ročně a turisté nalili do 

kubánské ekonomiky jenom v roce 2003 další více než dvě miliardy – obě 

skupiny se tak společně postaraly o tři čtvrtiny kubánských příjmů v tvrdé měně“ 

(Sobota, Pilátová 2004: 16).  

V posledních zhruba devíti letech také nabraly na intenzitě vztahy mezi 

Castrem a jeho velkým obdivovatelem, venezuelským prezidentem Hugo 

Chávezem, jenž vystřídal Sovětský svaz v roli hlavního dodavatele ropy na 

Kubu. V současné době Venezuela v podstatě dotuje Kubánský režim 92 tisíci 

barely ropy denně (Borges 2007: 4). Další „spřátelenou zemí“ a zároveň 

důležitým dodavatelem zboží jako jsou lokomotivy, autobusy, televize apod. je 

Čína. V lednu 2006 do skupiny sympatizantů kubánského režimu přibyla Bolívie, 

a to díky nově zvolenému bolivijskému prezidentovi Evo Moralesovi. Ten jako 

                                                 
47 Ten byl však zakázán již v roce 2004. A vláda nařídila povinnou výměnu dolarů za tzv. konvertibilní 
peso (Peso Cubano Convertible/CUC), které bylo zavedeno již o deset let dříve (Bakule 2006: 26). Na 
výměnu dolaru za konvertibilní peso v bance byla ale uvalena daň deset procent (BBC News: Timeline: 
US - Cuba relations, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3182150.stm).  
48 Počet návštěvníků Kuby se neustále zvyšuje (s výjimkou roku 2006, kdy počty velmi nepatrně 
poklesly). Jen v roce 2005 přijely na Kubu přes dva miliony turistů. Nejvíce turistů na Kubu přijíždí 
zejména z Kanady, Velké Británie, Španělska, Itálie, Německa a Francie (O.N.E. 2008). 



 38 

svůj cíl deklaroval boj proti „americkému imperialismu“ a vyjádřil velkou 

náklonnost jak vůči Castrovi, který je pro něj „otcem“, tak i Chávezovi, kterého 

nazval „vyslancem Boha“. Chávez tuto novou radikální levicovou trojici překřtil 

na „osu dobra“ (Freisler 2006a). 

 Ani po konci studené války nedošlo k oslabení tlaku na kubánský režim 

ze strany USA. Ke zpřísnění ekonomických sankcí přispěl jak tzv. Cuban 

Democracy Act neboli tzv. Torricelliho zákon49 z roku 1992, tak  i Cuban Liberty 

and Democratic Solidarity Act (LIBERTAD), známější pod názvem Helms-

Burtonův zákon, z roku 1996 (Vanderbush; Haney 1999: 393, 401). Americký 

prezident George W. Bush také zařadil Kubu mezi státy tzv. „osy zla“ - po bok 

takových států jako je (byl) Irák, Libye, Írán či Severní Korea - a odmítl zrušení 

ekonomického embarga, dokud na Kubě neproběhne zásadní politická reforma. 

V roce 2002 zavítal na Kubu bývalý americký prezident Jimmy Carter,50 který se 

svou cestou snažil prolomit ledy mezi oběmi zeměmi. Pří této příležitosti se také 

mimo jiné setkal s aktivisty za lidská práva a koordinátory Projektu Varela51 

Elizardem Sánchezem Santa-Cruzem a Oswaldem Payou Sardiñasem (Chalupa 

2002: 101). 

2.6. Kubánské jaro a změna ve vrcholného vedení státu 

V březnu 2003, kdy byl celý svět zaneprázdněn válkou v Iráku, se 

odehrála zatím největší vlna represí proti politickým oponentům Castrova režimu 

a nezávislým novinářům. Celkem bylo zatčeno 75 představitelů demokratické 

opozice. Tresty, které jim byly vyměřeny, jsou velmi vysoké, pohybující se od 

šesti do osmadvaceti let odnětí svobody. „Příznačné je, že zatčeni nebyli 

nejvýznamnější disidenti jako Oswaldo Payá52 a Elizardo Sanchez, kteří jsou 

                                                 
49 Ten příklad zakazuje zahraničním filiálkám amerických společností obchod s Kubou (Geyerová 2001: 
366). 
50 Carter byl prvním bývalým nebo sloužícím americkým prezidentem, který navštívil Kubu po revoluci 
v roce 1959. Stejně jako většina latinskoamerických  zemí, Kanada a EU vystupuje Carter pro zrušení 
sankcí vůči Kubě. Více viz kapitola 5. 
51 Projekt Varela je petiční akce, přirovnávána k Chartě 77, požadující vypsání referenda 
o demokratických změnách na Kubě. Podrobněji viz. kapitola 4. 
52 Payá byl např. spolu s Organizací amerických států (Organization of American States/OAS neboli 
Organización de Estados Americanos/OEA) oceněn Cenou demokracie 2002, kterou jim udělil americký 
Národní demokratický institut (National Democratic Institute/NDI) (Valverde 2002a). V témže roce 
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známí v zahraničí, ale méně známí aktivisté projektu Varela z regionů“ (Hroch 

2003). Mezinárodní společenství na tuto akci reagovalo ostrou kritikou. Evropská 

unie mimo jiné odsouhlasila opatření zvát na recepce pořádané zahraničními 

ambasádami členských států EU v Havaně kubánské disidenty, načež Kuba 

reagovala přerušením diplomatických styků se státy EU. Na konci ledna v roce 

2005 však Kuba diplomatické styky se všemi zeměmi EU znovu obnovila. 

V témže měsíci také Evropská unie dočasně sankce proti Kubě pozastavila 

(Klepal 2006a: 4). V českém prostředí byl jako reakce na vlnu represí založen 

Mezinárodní výbor pro demokracii na Kubě (International Committee for 

Democracy in Cuba/ICDC), mezi jehož nejvýznačnější členy patří například 

Václav Havel, Madeleine Albrightová či Adam Michnik.  

Různé spekulace o Castrově se zhoršujícím zdravím stavu53 kolovaly na 

Kubě i mimo ni již delší dobu. Vše vyvrcholilo 31. července 2006, kdy Fidela 

Castra donutily právě zdravotní problémy54 dočasně předat moc svému mladšímu 

bratrovi Raúlovi. Média o tomto kroku hovořila často jako o určité zkoušce, jak 

by se mohla vyvinout situace na Kubě po smrti Fidela a o pokusu zjistit, jaká by 

byla následná reakce ze strany mezinárodního společenství (Gonzales 2006). 

Objevily se také určité naděje týkající se postupného politického či alespoň 

ekonomického uvolnění, jelikož Raúl Castro je pokládán za pragmatika 

a spoluautora omezené ekonomické liberalizace realizované na počátku 90. let 

20. století, kdy Kuba  přišla o podporu ze strany Sovětského svazu. Raúl tyto 

naděje také přiživil tím, že „dovolil, aby se na stránkách vládního listu začalo 

diskutovat o korupci, vyzval Spojené státy k jednání, pozval na návštěvu několik 

amerických kongresmanů a propustil čtyři politické vězně“ (Hořejš 2007a).   

Na druhou stranu je Hořejš přesvědčen, že „ti, kteří na ostrov zavítali, 

viděli, jak povrchní jsou jeho gesta. Spojeným státům nic konkrétního nenavrhl, 

s kongresmany se nesešel a z vězňů propustil jen ty nejznámější a s nejhorším 

                                                                                                                                               
získal také Payá Sacharovu cenu za svobodu myšlení, kterou uděluje Evropský parlament 
(http://www.europarl.europa.eu/ comparl/afet/droi/sakharov/sach2002_en.pdf). 
53 Fidel Castro delší dobu před tím než ohlásil svůj dočasný odchod do ústraní, mluvil na veřejnosti 
nesouvisle a selhávala mu paměť. Spekulace byly různé od Parkinsonovy choroby, přes střevní 
vychlípeninu až k rakovině střev  (Leygonier 2007).  
54 Fidel Castro byl údajně hospitalizován kvůli operaci střev. 
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zdravotním stavem“ (Hořejš 2007a). Planost těchto nadějí dokázal Raúl také tím, 

že korespondentům třech světových medií - mexického El Universal, amerického 

Chicago Tribune a britské BBC – byla na konci února roku 2007 ukončena 

akreditace. Tím dal mezinárodnímu společenství jasně najevo, že na Kubě 

provádět změny nehodlá, tedy alespoň prozatím. Přesto Raulův podnět k debatě 

o současných kubánských problémech jisté ovoce přinesl. Podle Rodriguezové 

„si stále více Kubánců začalo veřejně stěžovat a zpochybňovat vládní politiku 

týkající se všeho od omezení přístupu na internet až po cestovní restrikce“ 

(Rodriguez 2008). 

Překvapením pro mnohé analytiky a politiky bylo prohlášení55 Fidela 

Castra zveřejněné 19. února roku 2008 v internetové verzi státního deníku 

Granma.56 Castro oznámil, že se již nebude ucházet a ani nepřijme post předsedy 

(neboli prezidenta) Státní rady (Consejo de Estado) a vrchního velitele 

ozbrojených sil (Comandante en Jefe). Zůstane, podle jeho vlastních slov, pouze 

„vojákem ve válce idejí“ (Castro 2008). A bude psát komentáře do deníku 

Granma pod názvem „Úvahy soudruha Fidela“ (Reflexiones del compañero 

Fidel). Ihned po zveřejnění tohoto prohlášení se ve světových mediích strhla 

lavina spekulací o tom, kdo bude na zasedání Národního shromáždění konaném 

24. února zvolen jeho novým předsedou, jelikož Fidel nikoho jako svého 

nástupce explicitně nezmínil. Většina analytiků byla přesvědčena, že bude 

Fidelovým nástupcem zvolen jeho mladší bratr Raúl. Objevovaly se však 

i takové názory, že šanci na zvolení má i místopředseda Státní rady Carlos Lage 

Davila či ministr zahraničí Felipe Perez Roque, oba reprezentující mladší 

generaci kubánských politiků (např. Gibbs 2008; Snow 2008a). 

Nakonec byl na zasedání Národního shromáždění, které se konalo 

24. února, zvolen jeho předsedou Raúl Castro, a to jako jediný kandidát na tuto 

funkci. Ve svém úvodním projevu zdůraznil, že všechna důležitá rozhodnutí 

bude i nadále konzultovat se svým starším bratrem. Národní shromáždění také 

k překvapení mnoha pozorovatelů nejmenovalo mužem číslo dvě, tj. prvním 

                                                 
55 Článek nesl název Mensaje del Comandante en Jefe. 
56 Granma je oficiálním orgánem ústředního výboru Komunistické strany Kuby. 
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místopředsedou Státní rady, Carlose Lageho Dávilu, nýbrž reprezentanta starší 

generace a bojovníka ze Sierry Maestry José Ramóna Machado Venturu. Také do 

dalších funkcí místopředsedů Státní rady byli jmenováni kromě Lageho (*1951) 

představitelé starší generace, a to předseda Asociace bojovníků kubánské 

revoluce57 Juan Almeida Bosque (*1927), ministr vnitra Abelardo Colomé Ibarra 

(*1939), dlouhodobý člen Ústředního výboru Komunistické strany Kuby Esteban 

Lazo Hernández (*1944) a generál a bývalý Raúlův náměstek na ministerstvu 

obrany Julio Casas Regueiro (*1936).58 Oběma těmito kroky Raúl Castro 

naznačil, že na Kubě v brzké době žádné výrazné změny nechystá (Fletcher, 

2008). Tedy takové změny, které by měly za následek zpochybnění 

socialistického modelu. Naopak přislíbil pracovat na menších změnách, jako je 

zvýšení dodávek potravin či zlepšení kupní síly Kubánců (Boadle 2008a). Raúl 

se také nechal slyšet, že nejdříve v  prosinci roku 2008 oficiálně jmenuje zbylé 

členy kabinetu. Někteří pozorovatelé se domnívají, že tento krok učinil proto, 

aby měl čas se zbavit těch členů kabinetu, kteří jsou více loajální k jeho bratrovi 

nežli k němu samému (McKinley Jr. 2008). 

Pouze čtyři dny po zvolení nového předsedy, podepsala Kuba dva právně 

závazné dokumenty vztahující se k lidským právům, a to the UN`s International 

Covenant on Civil and Political Rights a the UN`s International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights.59 Tyto dva protokoly mimo jiné deklarují 

právo na svobodu vyznání, shromažďování či cestování do zahraničí. Na druhou 

stranu však „kubánský ministr zahraničí Felipe Perez Roque, který tyto 

dokumenty podepsal, odmítl domněnky o jakémkoli spojení s nedávnou změnou 

u moci, trvaje na tom, že pouze ,formalizují‘ práva, kterým se kubánští obyvatelé 

těší již od revoluce v roce 1959“.60 Oskar Espinosa Chepe, jeden z kubánských 

disidentů, je přesvědčen, že podepsáním těchto dvou dokumentů „chce [Raúl – 

pozn. aut.] dát kubánské vládě nový image“ (Weissert 2008). To se však ale 

                                                 
57 Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. 
58 http://www.pcc.cu/pccweb/buro_politico%20actualizado%20con%2021.php a Fletcher 2008. Více 
o politic-kých elitách kubánského režimu viz. kapitola 3. 
59 Kuba se již v prosinci roku 2007 zavázala, že tyto dva dokumenty podepíše nejpozději do konce března 
roku 2008. 
60 BBC News: Cuba signs human rights pledges. 
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příliš nedaří, jelikož různé nevládní organizace informují o dalších 

zmanipulovaných procesech s oponenty režimu61 a o stále zhruba dvou stovkách 

politických vězňů držených za mřížemi, čímž upozorňují na fakt, že tím 

kubánská vláda porušuje nedávno přijaté konvence OSN. 

Raúl se snaží vylepšit image kubánské vlády i mezi obyčejnými Kubánci. 

Již v březnu roku 2008 započal jím slibované změny na zlepšení životních 

podmínek kubánských obyvatel. Povolil neomezený prodej počítačů, DVD 

a videopřehrávačů, které mohly do této doby vlastnit pouze cizinci nebo firmy.62 

„Vzhledem ke zlepšujícím se dodávkám elektřiny nejvyšší vládní místa schválila 

prodej některých zařízení, která byla dříve zakázaná,“ znělo oficiální zdůvodnění 

tohoto rozhodnutí (Frank 2008a).63 V témže měsíci také kubánský režim oznámil, 

že v brzké době budou otevřeny speciální obchody, v nichž si budou moci 

zemědělci volně nakoupit hnojiva, semena či nářadí a určit si tak co sami ke své 

činnosti potřebují. Do této doby jim všechny dodávky určovala centrální vláda. 

Raúl, který si zemědělství stanovil jako svoji prioritu, se tímto krokem snaží 

povzbudit neefektivní a nedostačující produkci potravin a snížit tak kubánskou 

závislost na dovozu potravin ze Spojených států a z dalších zemí (Frank 

2008b).64 K tomuto účelu byla následně také zemědělcům  nabídnuta k pronájmu 

nevyužívaná půda (Reuters 2008a). 

Další průlomovou změnou přijatou na konci března roku 2008 bylo 

ukončení omezení týkající se prodeje mobilních telefonů. Kubánská 

telekomunikační společnost ETESCA, v níž má 27 procentní podíl společnost 

Telecom Italia, v deníku Granma oznámila, že mobilní telefony začne široké 

                                                 
61 Například Directorio Democrático Cubano  přinesl 4. března roku 2008 zprávu o zmanipulovaném 
procesu s vězněm svědomí Juanem Bermúdezem Toranzem (http://www.directorio.org/comunicados 
deprensa/note.php?note_id=1892). 
62 Na seznamu povoleného zboží jsou dále televizory, elektrické tlakové hrnce na vaření, tlakové hrnce na 
vaření rýže, elektrická kola, automobilové alarmy a mikrovlnné trouby. Oproti tomu např. ventilátory 
budou k dispozici až příští rok, toastry až v roce 2010. 
63 Zákaz na prodej mnoha elektrospotřebičů byl vydán na počátku 90. let 20. století, kdy Kuba přišla 
o mnohé subvence a dodávky ropy ze strany Sovětského svazu. Od té doby nebyly výjimkou ani 18ti 
hodinové výpadky elektřiny. Zlepšení přišlo až v roce 2006, kdy Hugo Chávez dodal na Kubu stovky 
elektrických generátorů na ropu, kterou na Kubu hojně dodávala právě Venezuela (Frank 2008a). 
64 Stejně jako počítače se i zásoby pro zemědělce budou prodávat pouze za konvertibilní pesa (CUC). 
CUC je 24krát silnější než obyčejné kubánské peso a je ho možné vyměnit za dolary nebo eura. Z tohoto 
důvodu začala kubánská vláda na začátku roku 2008 platit zemědělcům dva americké centy za litr mléka. 
Tyto peníze mohou nyní farmáři použít na zakoupení potřebných zásob (Frank 2008b). 
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veřejnosti prodávat za tvrdou měnu v průběhu několika dnů, konkrétně od 

14. dubna (Reuters 2008a). Do současné doby mohli tyto služby využívat pouze 

cizinci, vládní představitelé a zaměstnanci vlády. ETESCA dále informovala, že 

„Kubánci budou za své mobilní telefony platit prostřednictvím předplacených 

karet nakoupených v CUC, které jim umožní přijímat zahraniční hovory a volat 

do zahraničí“ (Frank 2008c). Poslední březnový den přinesly také světová media 

zprávu týkající se zrušení opatření, které zakazovalo obyčejným Kubáncům 

pobývat v kubánských hotelech. Od nynějška se zde budou moci ubytovat 

všichni Kubánci, kteří budou schopni platit v tvrdé měně. Do této doby mohli být 

v hotelech ubytováni pouze cizinci, kubánští novomanželé na líbánkách či za 

odměnu zástupci studentů a pracujících, kteří dosáhli vysoké produktivity práce 

či projevili revoluční zápal. „Zákaz pobytu v hotelech byl pro Kubánce hlavním 

zdrojem frustrace od té doby, co se jejich země otevřela turismu na počátku 

90. let 20. století, a příčinou vlny kritiky Kuby za její systém ,ekonomického 

apartheidu‘“ (Frank 2008d). 

Přijaté ekonomické reformy mnozí pozorovatelé však nazývají pouze 

kosmetickými změnami, jelikož vzhledem k výši platu obyčejných Kubánců, 

který se pohybuje kolem 17 dolarů, si nově nabízené zboží a služby bude moci 

dovolit jen málokdo. Například noc v hotelu se pohybuje okolo 200 dolarů 

(Duran 2008). Někteří američtí představitelé tyto změny dokonce označují za 

cynické (Garcia 2008). Běžní Kubánci však změny vnímají pozitivně a komentují 

to podobně jako Alfredo Hernandez: „Nemyslím si, že si budu moci dovolit jet 

na Varadero, ale rád vím, že mám tu možnost tak učinit, kdykoliv chci“ (Frank 

2008d). Mnozí Kubánci však v této souvislosti spíše kritizují systém dvojí měny 

a volají po jeho zrušení. „Kubánci systémem dvojí měny opovrhují, protože 

vytvořil dvě třídy lidí v socialistické společnosti, která má být založena na 

rovnosti: 60 procent, kteří mají nějaký přístup k CUC a zbytek, který nemá“ 

(Snow 2008b). Jaime Suchlicki, ředitel Institutu pro kubánská a kubánsko-

americká studia na univerzitě v Miami (Institute for Cuban and Cuban-American 

Studies University of Miami) k tomu dodává: „Lidé budou chtít více změn, více 

konzumního zboží. A toto může prohloubit sociální rozdíly. Ti bez peněz na 
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nákup těchto věci, kteří jsou spíše černoši budou mít vztek, že bílí Kubánci, kteří 

dostávají peníze od svých příbuzných v Miami, si je budou moci dovolit“ 

(Williams 2008a). Další reformou, která egalitářský princip narušuje, je zrušení 

limitů na výši platů, kterou Raúl oznámil v polovině dubna roku 2008, a jež má 

za cíl podnítit zvýšení produktivity práce (Frank 2008e). 

Mezinárodní analytici si v současné době kladou otázku, kam až změny 

zajdou. Podle mnoha pozorovatelů Raúl neprovádí změny pouze pro to, aby 

zlepšil životní podmínky obyčejných Kubánců a naplnil jejich očekávání, ale 

také, aby stát získal příjmy v tvrdé měně. Raúl navíc deklaroval, že prováděné 

reformy nemají za cíl přechod k tržně orientované ekonomice a demokracii, ale 

jejich účelem je naopak socialismus posílit. Z těchto důvodů se zdá být politické 

otevírání málo pravděpodobné. O čemž svědčí zákrok proti pokojné demonstraci 

Dam v bílém, která se uskutečnila 21. dubna roku 2008. Deset žen, mezi nimiž 

byly např. Berta Soler, Laura Pollan, Dolia Leal, Alejandra Garcia či Noelia 

Pedraza, se sešlo, aby doručilo dopis ministru vnitra Abelardu Colomé Ibarrovi 

žádající ho o propuštění politických vězňů (Yanez 2008). Byly však na krátký 

čas zadrženy a následně odvezeny do svých domovů (Frank 2008f). „Pouliční 

protesty jsou na Kubě neobvyklé, a pokud se již odehrají, jsou většinou ukončeny 

agenty státní bezpečnosti oblečených v civilu. Pondělní incident byl neobvyklý, 

protože policistky na sobě měly uniformy,“ dodává Gumbel (Gumbel 2008). 

Rozdílem je také to, že doposud byly nenásilné pochody Dam v bílém státními 

orgány spíše tolerovány, než aby proti nim moc takto veřejně zasáhla. 

Kuba následně obvinila Spojené státy a kubánské disidenty z toho, že 

„pracují společně, aby svrhli vládu“ a prohlásila, že „vyjádření vydané zájmovou 

sekcí odsuzující pondělní incident a vyjadřující podporu ženským 

demonstrantkám bylo ,nezvratným důkazem amerického úsilí o vyvolání násilné 

změny v naší zemi‘“ (Frank 2008g). Toto prohlášení kubánské vlády bylo 

jasným signálem, že politické reformy na rozdíl od ekonomických vláda 

uskutečňovat nehodlá. 

Zdá se, že Raúl se inspiruje vietnamským, resp. čínským modelem a snaží 

se o provádění ekonomických reforem, aniž by povolil politickou kontrolu nad 
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kubánskou společností. To svými slovy potvrzuje i Horte G. Castañeda: 

„Kubánské reformy sotva představují významné otevírání společnosti a stěží 

připomínají typ změn Michaila Gorbačova započatých v bývalém Sovětském 

svazu. Ve skutečnosti je mnoho lidí přesvědčeno, že Raúlovy reformy jsou pouze 

kosmetické, protože jsou omezeny na ,exotické‘ konzumní zboží, a protože 

typický Kubánec z ulice nemá prostředky, aby jich využil“ (Castañeda 2008). 

Kubánské vedení se také staví proti jakému byť sebemenšímu politickému 

otevření zejména proto, že se obává podobného vývoje jako v Sovětském svazu, 

který vedl ke ztrátě legitimity komunistické strany a následně k pádu režimu 

(Williams 2008b). 
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3. Charakteristika kubánského režimu 

3.1. Organizační struktura 

Současná kubánská vláda se dostala k moci revolucí v lednu 1959. 

Všechny význačné funkce v zemi do nedávné doby držel Fidel Castro. Ten 

zastával jak funkci vrchního velitele ozbrojených sil, tak i předsedy (neboli 

prezidenta) Státní rady a Rady ministrů. Jedinou funkci, kterou si Fidel Castro 

oficiálně do dnešních dnů ještě ponechal, je post generálního tajemníka 

Komunistické strany Kuby (PCC). V únoru roku 2008 převzal všechny zbývající 

důležité funkce ve státě Fidelův mladší bratr Raúl Castro. 

V 70. letech 20. století se kubánský politický režim restrukturalizoval 

podle sovětského vzoru. Byly zřízeny nové instituce např. výkonný výbor Rady 

ministrů, došlo k přijetí psané ústavy65 a k rozšíření PCC, jelikož „Rusové 

poukazovali na to, že současný stav, kdy zásadní rozhodnutí o dalším směřování 

národního hospodářství přicházejí ze zadního sedadla jeepu brázdícího 

kubánskou krajinu, je sice politicky výhodný pro hlavního aktéra, ale má 

katastrofální dopad na zemědělství i průmysl“ (Quirk 1999: 792).66  

Základ státu tvoří ústava z roku 1976, jež prošla ústavními změnami 

v letech 1978, 1992 a 2002.67 Kuba je ústavou prohlášena za socialistickou68 

dělnickou republiku organizovanou pod jednotným systémem vlády a podle 

marxisticko-leninských principů. Přesto, že nově ustavená revoluční vláda slíbila 

konání voleb krátce po převzetí moci, faktem je, že Kuba neměla od roku 1952 

demokraticky zvolenou vládu.  

                                                 
65 Teprve v roce 1975 proběhl první sjezd PCC, i když jeho svolání Castro sliboval již od roku 1966, čímž 
se tak započal proces přípravy nové ústavy, jež měla nahradit stávající Základní zákon (Ley 
Fundamental), přijatý v únoru 1959 (Quirk 1999: 793). 
66 Nutno však dodat, že Fidel Castro si svůj zásadní vliv na chod země udržel i po těchto změnách, a to až 
do svého odchodu z čela státu v roce 2008. 
67 Base de Datos Políticos de las Américas. Georgetown University, http://pdba.georgetown.edu/ 
Constitutions/ Cuba/cuba2002.html.  
68 Přesto, že režim deklaruje rovnost všech občanů, panují ve společnosti velké sociální rozdíly. A to 
nejen mezi občany, kteří mají přístup k cizí měně a těmi, kteří takové štěstí nemají, ale také mezi občany 
a vládní elitou. Ta požívá mnohých privilegií a je spojena s korupcí a klientelismem. Objevují se i indicie 
o její účasti na pašování drog do Spojených států amerických. 
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3.1.1. Komunistická strana Kuby 

Výlučné postavení na kubánské politické scéně i v celé kubánské 

společnosti zaujímá Komunistická strana Kuby (Partido Comunista de 

Cuba/PCC). Ta je podle článku 5 Ústavy z roku 1976 „(…)  nejvyšší vedoucí 

silou ve společnosti a ve státě, která organizuje a řídí všeobecné úsilí směrem 

k vyšším cílům budování socialismu a postup směrem ke komunistické 

společnosti“ (Constitución 1976, Art. 5).  

Komunistická strana Kuby je jedinou povolenou stranou na Kubě,69 

v jejímž čele od jejího založení v roce 1965 stojí Fidel Castro Ruz. Jejímu vzniku 

předcházelo slučování několika politických subjektů, které aktivně bojovaly proti 

Batistově diktatuře, a to konkrétně Revolučního hnutí 26. července (Movimiento 

Revolucionario 26 de Julio), Lidově-socialistické strany (Partido Socialista 

Popular/PSP/Comunista)70 a Revoluční rady 13. března (Directorio 

Revolucionario 13 de Marzo). Jejich sloučením vznikla v roce 1961 Sjednocená 

revoluční organizace (Organizaciones Revolucionarias Integradas/ORI).71 Ta se 

později stala základem Jednotné strany kubánské socialistické revoluce (Partido 

Unido de la Revolución Socialista de Cuba/PURSC), z níž vznikla v roce 1965 

PCC.72 Oficiálním tiskovým orgánem ústředního výboru Komunistické strany 

Kuby je od roku 1965 deník Granma (Chalupa 2002: 90). 

Vnitřní organizace strany je formálně určena stanovami strany a do velké 

míry koresponduje z organizační strukturou Komunistické strany 

Československa.73 I zde je formálně nejvyšším orgánem PCC sjezd strany 

(congreso). Ten se od roku 1975 konal zhruba každých pět let.74 Avšak za 

posledních jedenáct let sjezd Komunistické strany Kuby svolán nebyl. Poslední 

pátý sjezd se konal v roce 1997, tedy v době třicátého výročí úmrtí Che Guevary. 

                                                 
69 Na Kubě funguje sice řada masových organizací, např. Unie mladých komunistů (Unión de Jóvenes 
Comunistats), Výbory na obranu revoluce (Comités de Defensa de la Revolución/CDR) či Federace 
kubánských žen (Federación de Mujeres Cubanas), všechny jsou ale pod dohledem PCC, proto v této 
souvislosti nelze hovořit o spontánních uskupeních občanské společnosti.  
70 Jejím generálním tajemníkem a jedním ze zákládající členů byl Blas Roca, otec známého disidenta 
Vladimira Rocy (Gott 2005: 389). 
71 http://www.pcc.cu/pccweb/historia.php.  
72 V roce 1997, tedy v době pátého sjezdu měla PCC oficiálně zhruba 780 tisíc členů (LeoGrande 2002: 
9). 
73 To je pochopitelné, jelikož vzorem pro obě země bylo politické uspořádání v Sovětském svazu. 
74 Konkrétně v letech 1975, 1980, 1986, 1991 a 1997 (http://www.pcc.cu/pccweb/congresos.php).   
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Jeho cílem bylo stejně jako sjezdu předešlého překonat ekonomickou krizi, která 

Kubu postihla s pádem SSSR.75 Na konci dubna roku 2008 Raúl oznámil, že se 

další sjezd strany bude konat v druhé polovině roku 2009, a to aby se zde 

debatovalo o budoucnosti socialismu (Frank 2008h) a zejména, aby se zde 

„upevnil pohyb k více institucionalizované mocenské struktuře“ (Snow 2008c). 

Sjezd by také měl zvolit nové vedení, tj. i nového generálního tajemníka, kterým 

doposud stále oficiálně zůstává Fidel Castro. 

Na sjezdu strany je volen Ústřední výbor (Comité Central) a jiné výbory, 

které vedou činnost PCC mezi jednotlivými sjezdy. Plenární zasedání Ústředního 

výboru, které se má podle stanov konat minimálně jednou za rok, volí ze svých 

řad členy předsednictva strany, tzv. Politbyra (Buró Político), prvního 

(generálního) a druhého tajemníka strany a také další členy sekretariátu. 

Politbyro má za úkol řídit stranickou činnost mezi jednotlivými plenárními 

zasedáními Ústředního výboru.76 Přesto, že stanovy určují za nevyšší orgán PCC 

sjezd strany, rozhodovací proces probíhá přesně naopak, tj. všechna důležitá 

rozhodnutí jsou činěna na úrovni generálního tajemníka, popř. Politbyra. 

Účastníci sjezdu rozhodují podle předem daných instrukcí a nemohou ve 

skutečnosti ani ovlivnit personální složení předsednictva strany. 

Politbyro, tj. ve skutečnosti nejvyšší autorita v kubánském politickém 

systému,77 které bylo zvolené na pátém sjezdu PCC, má v současné době 

čtyřiadvacet členů.78 Post generálního tajemníka stále drží Fidel Castro, druhým 

tajemníkem je podle očekávání jeho bratr Raúl Castro. Kromě bratrů Castrových 

v Politbyru dále zasedají vlivní vládní ministři, regionální tajemníci PCC, 

vůdcové některých masových organizací a vysocí armádní důstojníci. Konkrétně 

např. Ricardo Alarcón de Quesada, Julio Casas Regueiro, Abelardo Colomé 

                                                 
75 http://www.cubaencuentro.com/es/encuentro-en-la-red/cuba/noticias/el-partido-comunista-no-celebra-
congresos-desde-hace-diez-anos/(gnews)/1191940440.  
76 http://www.pcc.cu/pccweb/estatutos.php.  
77 Na konci dubna roku 2008 Raúl oznámil větší centralizaci strany a s tím související vznik nového 
sedmičlenného řídícího výboru v rámci PCC, který by měl předsedat Politbyru. Kromě Raúla by členy 
měli být všichni místopředsedové Státní rady (Frank 2008h; Snow 2008c). 
78 Poté co se Raúl chopil moci, jmenoval k původním jednadvaceti členům tři své blízké spolupracovníky 
– náměstka ministra obrany a generála Alvara Lopeze Mieru, ministra telekomunikací a revolučního 
velitele Ramira Valdese Menendeze a odborového generálního tajemníka Salvadora Valdese Mesu (Snow 
2008c). 
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Ibarra, Esteban Lazo Hernández, Juan Almeida Bosque, Carlos Lage Dávila či 

José Ramón Machado Ventura.79 Ústřední výbor měl v roce 2006 113 členů.80  

PCC v kubánské společnosti plní mimo jiné roli tzv. ideologického 

kormidla; rozhoduje základní politické, ekonomické a sociální otázky; nastavuje 

základní parametry, v jejichž rámci se stát bude pohybovat; podílí se na rekrutaci 

elit; řídí média a zásadně ovlivňuje vzdělávací systém. Prostřednictvím Výborů 

na obranu revoluce, které disponují širokou sítí udavačů a jejichž hlavním 

úkolem je hlásit jakékoli protirevoluční aktivity, kontroluje Komunistická strana 

Kuby celou kubánskou společnost. Také díky existenci těchto výborů se režimu 

daří držet občanskou společnost atomizovanou a slabou. Rozvoj občanské 

společnosti brzdí taktéž výše zmíněné masové organizace. Ty si monopolizují 

veřejnou sféru a prohlašují se za jediného reprezentanta oficiálně uznávaných 

sociálních a zaměstnaneckých skupin. 

3.1.2. Národní shromáždění lidové moci 

Národní shromáždění lidové moci (Asamblea Nacional del Poder 

Popular/ANPP) bylo ustaveno na základě ústavy z roku 1976 jako 

jednokomorové legislativní těleso. V lednu 2008 se konaly zatím poslední volby, 

při nichž se obsazovalo celkem 614 křesel.81 Všechna křesla podle očekávání 

obsadila Komunistická strana Kuby. Podle údajů zveřejněných na stránkách 

Inter-Parliamentary Union, získala PCC 95,24% platných hlasů.82 Volební účast 

dosahovala 96,89% (tj. z celkového počtu 8,4 milionu zaregistrovaných voličů se 

k urnám dostavilo 7 839 358). Raúl Castro údajně obdržel nejvyšší procento 

hlasů (99,4%), což bylo o procento více než Fidel.83 Národní shromáždění na 

                                                 
79 Posledních šest jmenovaných bylo v únoru roku 2008 jmenováno Národním shromážděním do funkcí 
viceprezidentů Státní rady (Fletcher 2008). Více o jednotlivých politicích viz. podkapitola Politické elity. 
80 http://www.pcc.cu/pccweb/integrantes.php.  
81 V předešlých volbách v roce 2003 se obsazovalo pouze 609 poslaneckých mandátů. Důvodem je změna 
ve velikosti populace, od níž je počet křesel odvislý (http://www.ipu.org/parline-e/reports/2079.htm). Pro 
zajímavost v roce 1998 se obsazovalo 601 křesel a roku 1993 pouze 589 (http://www.ipu.org/parline-
e/reports/arc/2079_98.htm a http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2079_93.htm). 
82 Z toho 91 procent voličů hlasovalo pro kandidátní listinu jako celek (tj. uplatnili možnost tzv. 
jednotného hlasování neboli voto unido), ostatní volili pouze některé kandidáty 
(http://www.ipu.org/parline-e/reports/2079.htm). 
83 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2079.htm. 
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svém prvním zasedání, které se konalo 24. února roku 2008, znovuzvolilo jako 

svého předsedu Richarda Alarcóna de Quesadu.84 

Volby, které se konají každých pět let, lze charakterizovat jako 

nesoutěživé, jelikož nominační85 a následně i hlasovací proces je pod kontrolou 

PCC, navíc na každý mandát je navržen pouze jeden kandidát. Režim se však 

snaží v lidech navodit určité zdání soutěživosti, a to zejména tím, že volební 

obvody jsou vícemandátové (obvykle dvou až pěti), navíc každý kandidát musí 

ke svému zvolení získat alespoň 50% hlasů. Pokud by se tak stalo, byť je to 

možnost čistě teoretická, křeslo zůstane prázdné do doby než se Státní rada 

rozhodne vypsat další volby.86 

Přestože jsou volby nesoutěživé a tudíž nemají patřičnou vypovídací 

hodnotu, jsou pro nedemokratický režim důležité, a to zejména z toho důvodu, že 

mu dodávají větší míru jak vnitřní tak i vnější legitimity. Napomáhají mu do 

určité míry zastřít rozpor mezi proklamovanou ideologií a skutečnou praxí, který 

většinu nedemokratických režimů provází. Balík s Kubátem v této souvislosti 

hovoří o tzv. ritualistické legitimitě a dodávají „(…) totalitarismus, zejména 

komunistický, fungoval jako vnitřně protikladný. Jinak byl prezentován 

ideologicky, jinak fungoval v praxi. Protože je ideologie základem režimu, je 

nutné tento protiklad eliminovat. Je třeba předstírat, že ideologie a praxe jsou ve 

vzájemném souladu. Skutečnost je tedy zastoupena fikcí a děje se tak pomocí 

rituálu (…) Typickým příkladem [rituálu – pozn. aut.] je povinnost účastnit se 

nesoutěživých voleb, vyvěšovat praporky v oknech u příležitosti nějakého výročí, 

povinná účast na manifestacích, speciálních brigádách atd. Nedodržování rituálu 

je jednak postihováno, jednak navenek zastíráno. To se týká například nutně 

zfalšovaných údajů o téměř stoprocentní volební účasti“ (Balík, Kubát 2004: 76–

77). Tato charakteristika přesně odpovídá i charakteru kubánského režimu. 

                                                 
84 Alarcón tuto funkci vykonává již od roku 1993 (http://www.parlamentocubano.cu/).  
85 Jakékoli vedení volební kampaně je zakázané. Kandidáti na poslanecká křesla jsou navrhováni 
nominačními shromážděními. Ta se skládají z reprezentantů různých masových organizací včetně 
zástupců Výborů na obranu revoluce. Konečný seznam kandidátů, jejichž počet odpovídá počtu 
obsazovaných mandátů, je vytvořen Národní kandidátní komisí, která bere v úvahu taková kritéria 
kandidáta jako je jeho patriotismus či revoluční historie (http://www.ipu.org/parline-e/reports/2079.htm). 
Jinými slovy, disidenti, oponenti režimu a dokonce i jeho mírní kritici jsou z nominačního procesu 
systematicky vylučováni, jelikož nejsou schopni prokázat svou ,aktivní integraci‘ do politického systému.  
86 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2079.htm. 
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Národní shromáždění má pravomoci přijímat zákony, ale jelikož se schází 

pouze dvakrát ročně, a to navíc na poměrně krátkou dobu (zhruba na dva týdny), 

jeho pravomoci přebírá Státní rada, jež je volena z poslanců ANPP. Quirk k tomu 

navíc dodává: „Ano, poslanci volili členy Státní rady, která vedla vládu. Ve 

skutečnosti však pouze pečetili rozhodnutí, která dávno předtím přijala Rada 

ministrů nebo ústřední výbor strany (…) Národní shromáždění mělo například 

podle ústavy výhradní právo vyhlašovat válku. Když však Kuba vyslala velkou 

část armádních jednotek do bojů v Angole, Národní shromáždění vůbec 

nezasedalo a poslanci to nemohli nijak ovlivnit. O takových věcech rozhodoval 

Fidel Castro“ (Quirk 1999: 795). Ke slabé pozici ANPP přispívá také 

nezkušenost a mladý věk poslanců87 a vysoká míra fluktuace88 v rámci ANPP, 

jež zabraňuje poslancům vytvořit nezávislou mocenskou základnu. 

Pro úplnost je třeba dodat, že vedle Národního shromáždění lidové moci, 

existují na Kubě i obecní shromáždění (Asamblea Municipal del Poder Popular) 

a krajská shromáždění (Asamblea Provincial de Poder Popular). Ale jak bylo 

naznačeno výše, hlavní slovo měl do nedávné doby (a do určité míry stále vliv 

má) Fidel Castro, nyní ve své funkci vystřídán bratrem Raúlem. 

3.1.3. Státní rada 

Státní rada (Consejo de Estado) je po Národním shromáždění dalším 

ústavně ukotveným orgánem státní moci. Má celkem třicet jedna členů, kteří jsou 

voleni z řad poslanců Národního shromáždění (ANPP), a kteří jsou také 

vrcholnými členy Komunistické strany Kuby.89 Státní rada slouží jako stálý 

výbor ANPP v době, kdy Národního shromáždění nezasedá. Lze říci, že tímto do 

určité míry poskytuje demokratickou fasádu kubánskému režimu, 

zejména vrcholnému vedení PCC. 

                                                 
87 Průměrný věk poslanců po volbách v roce 2008 je 49 let. Věkovou hranici snižuje to, že se celých 56 
procent poslanců narodilo až po revoluci v roce 1959 (http://www.ipu.org/parline-e/reports/2079.htm). 
88 V posledních volbách v roce 2008 získalo celkem 385 (62,7%) poslanců poprvé svůj poslanecký 
mandát (http://www.ipu.org/parline-e/reports/2079.htm). 
89 V současné době, resp. od února roku 2008 je z jednatřiceti členů státní rady 10 členy Politbyra PCC 
(http://www.granma.cubaweb.cu/2008/02/25/nacional/artic04.html a http://www.pcc.cu/pccweb/buro_ 
politico%20actualizado%20con%2021.php).  
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Státní rada se konkrétně skládá z předsedy neboli prezidenta, prvního 

místopředsedy, pěti místopředsedů, tajemníka a dalších třiadvaceti členů. 

Předseda Státní rady je podle článku 74 Ústavy z roku 1976 zároveň hlavou státu 

a předsedou vlády. Do funkce předsedy Státní rady byl od roku 1976 do února 

roku 2008 pokaždé zvolen Fidel Castro.90 A obdobně post prvního místopředsedy 

v téže době zastával Raúl Castro. Ten byl na prvním zasedání nově zvoleného 

Národního shromáždění konaného 24. února 2008 zvolen do funkce předsedy 

Státní rady, poté co Fidel oznámil, že se o tento post již ucházet nebude. Prvním 

místopředsedou Státní rady byl po Raúlovi zvolen José Ramón Machado 

Ventura. Raúl v této souvislosti naznačil určitý posun směrem ke zvýšení důrazu 

na kolektivní rozhodování. A později dokonce pronesl: „,V této době a v té co 

přijde, bude nezbytné a rozhodující spoléhat se na politické, vládní, masové, 

společenské a mládežnické instituce,‘ řekl Raúl představitelům strany. ,Když 

jsou těžkosti větší, bude se vyžadovat více pořádku a disciplíny. Proto, je 

nezbytné posílit instituce‘“ (Snow 2008c). 

3.1.4. Rada ministrů 

Dalším politickým tělesem zakotveným v Ústavě z roku 1976 je Rada 

ministrů (Consejo de Ministros). Ta je oficiálně exekutivním a správním 

orgánem tvořícím vládu Kuby. V Radě ministrů zasedá předseda Státní rady, jenž 

je zároveň hlavou státu a předsedou vlády, první místopředseda, 

místopředsedové, ministři, tajemník a popřípadě další členové, které určuje 

zákon91 (Constitución 1976, Art. 96). První místopředseda, místopředsedové 

a další členové Rady ministrů jsou jmenováni Národním shromážděním na návrh 

předsedy Státní rady. To umožňovalo po dlouhá léta Fidelu Castrovi legálně 

jmenovat a odvolávat ministry a ovlivňovat tak personální složení nejvyšších 

orgánů Kuby.  

V rámci Rady ministrů existuje ještě tzv. Výkonný výbor (Comité 

Ejecutivo), jenž se skládá z předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedů 

                                                 
90 Tato pozice, spolu s předsednictvím v Radě ministrů a funkcí generálního tajemníka PCC umožňovala 
Fidelu Castrovi kontrolovat jak exekutivní tak i legislativní proces. 
91 V současné době existuje 31 ústředních organizací státní správy, z čehož je 27 ministerstev 
a 4 instituty. Do této struktury je navíc často řazena i Centrální banka (http://www.cubagob.cu/).  
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a dalších členů Rady ministrů, které určí předseda. Výkonný výbor zastává 

funkce Rady ministrů v době, kdy Rada ministrů nezasedá. Ještě před 

reorganizací,92 jež se uskutečnila v roce 1994, „každý místopředseda řídil 

a koordinoval činnost několika ministerstev a původně nezávislých státních 

úřadů a podniků – například základní průmysl a energetiku, spotřební průmysl, 

výstavbu, cukrovarnictví, dopravu a spoje, plánování, zahraniční obchod nebo 

školství“ (Quirk 1999: 792).  

Mezi pravomoci Rady ministrů oficiálně patří vydávání administrativních 

nařízení, předkládání návrhu národního rozpočtu Národnímu shromáždění 

a řízení zahraniční politiky. Dále mimo jiné vykonává politické, ekonomické či 

obranné aktivity formálně načrtnuté Národním shromážděním. Vzhledem 

k tomu, že Castro po dlouhá léta zaujímal všechny významné funkce v zemi, tj. 

od roku 1976 zastával také funkci předsedy Rady ministrů, byl jeho vliv na 

rozhodovací proces ve výkonném výboru Rady ministrů nepoměrně větší než 

vliv ostatních členů. Prvním místopředsedou Rady ministrů byl také od roku 

1976 Raúl Castro. V současné době tuto funkci zastává José Ramón Machado 

Ventura.  

3.1.5. Soudní moc 

Ústava z roku 1976 také ustavuje tzv. Lidový nejvyšší soud (Tribunal 

Supremo Popular) a systém soudů nižších. Vedle profesionálních soudců existují 

také soudci laičtí, převážně členové PCC. Soudní moc však není nezávislou 

mocí, jak ji známe z demokratických systémů. Lidový nejvyšší soud je totiž 

podřízen Státní radě a Národnímu shromáždění, jelikož předseda, místopředseda 

a ostatní soudci jsou navrhováni Státní radou a voleni ANPP. V praxi jsou soudy 

skoro bezmocné v obraně jednotlivce proti státu, zvláště pokud se jedná 

o politicky důležité případy. 

                                                 
92 Během reorganizace byly zrušeny některé státní výbory a národní ústavy, jež předtím náležely k Radě 
ministrů, a jejich činnost byla začleněna buď pod již existující ministerstva nebo pod nově vytvořená - 
např. Zahraničních investic a ekonomické spolupráce; Vědy, technologie a životního prostředí; Turismu. 
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3.2. Politické elity 

S odstoupením Fidela Castra a jmenováním jeho mladšího bratra Raúla do 

pozice předsedy Státní rady, které se odehrálo na počátku roku 2008, se opět 

začala zejména světová media zabývat otázkou personálního složení vrcholného 

vedení kubánského režimu. Pro mnohé analytiky byla překvapením Raúlova 

volba jmenovat jako muže číslo dvě, tj. místopředsedu Státní rady a Rady 

ministrů, jeho spolubojovníka ze Sierry Maestry a představitele starší generace 

politiků José Ramóna Machado Venturu. Před jmenováním nového vedení se 

naopak mnoho pozorovatelů domnívalo, že mužem číslo dvě bude zvolen 

představitel mladší generace a spolutvůrce mnoha ekonomických reforem 

z počátku 90. let 20. století Carlos Lage Dávila. 

Přesto, že se Fidel Castro stáhl do ústraní, stále má značný vliv na dění na 

Kubě, a to nejen prostřednictvím svých článků publikovaných v deníku Granma, 

ale také ať již přímo či nepřímo ovlivňuje rozhodnutí Raúla. Ten navíc 

v nástupnickém projevu zdůraznil, že bude nadále všechna důležitá rozhodnutí 

konzultovat se svým starším bratrem. Mezi mnoha pozorovateli i oponenty 

Castrova režimu je hojně rozšířen názor, že pokud bude Fidel Castro naživu, 

žádné podstatné změny od nového vedení čekat nelze. Fidelova přítomnost navíc 

také do určité míry zakrývá existenci potenciálních štěpných linií v rámci režimu. 

Přesto je podle Edwarda Gonzaleze93 možné v rámci kubánského režimu 

identifikovat tři skupiny politiků, tj. představitele tvrdé linie, centristy 

a reformátory. Je však třeba mít na paměti, že „(…) jako v mnoha bývalých 

komunistických státech, ani zde není jistota, že vedoucí představitelé, kteří jsou 

v současné době ztotožňováni s určitou politickou tendencí, zůstanou 

představiteli tvrdé linie, centristy nebo reformátory. Jejich pozice je může měnit 

(…)“ (Gonzalez 2002: 13). 

 

                                                 
93 Edward Gonzalez je emeritním profesorem na Kalifornské universitě v Los Angeles a dlouhodobě se 
zabývá kubánskou problematikou. 
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3.2.1. Představitelé tvrdé linie 

Představitele tvrdé linie neboli tzv. duros lze charakterizovat snahou 

o zachování současného nedemokratického režimu a centrálně řízené ekonomiky 

a také snahou o udržení monopolu Komunistické strany Kuby a revolučních 

socialistických a podle jejich názoru rovnostářských hodnot. Konzervativci se 

dále vyslovují pro tvrdší prosazování vnitřní bezpečnosti, mobilizační politiku 

a vzdorování Spojeným státům, aby z jejich podhledu uchránili výdobytky 

revoluce. Jsou proti další ekonomické liberalizaci režimu kromě autonomních 

podniků, jež jsou zakládány ať již bývalými nebo současnými představiteli 

vojenských a bezpečnostních sil. Podle Gonzaleze jsou také „proti politickému 

pluralismu, růstu občanské společnosti a politickému otevírání, které by dalo 

oponentům režimu příležitost se organizovat a otevřeně oponovat vládě“ 

(Gonzalez 2002: 14). 

Představitele tvrdé linie lze obecně nalézt na vládních ministerstvech, 

zvláště pak na ministerstvu vnitra (MININT), v masových organizacích, např. ve 

Výborech na obranu revoluce, v aparátu Komunistické strany Kuby 

a v neposlední řadě v armádě neboli Revolučních ozbrojených silách (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias/FAR).94  

Konkrétně lze mezi představitelé tvrdé linie zařadit například nově 

jmenovaného prvního místopředsedu Státní rady a Rady ministrů a člena 

Politbyra PCC José Ramóna Machado Venturu. Machado, který se narodil v roce 

1930 a patří tak ke starší generaci dnešních politiků, bojoval po boku bratrů 

Castrových v pohoří Sierra Maestra a byl jedním ze zakladatelů Komunistickou 

stranu Kuby. Od roku 1976 je poslancem Národního shromážděni a členem 

Státní rady.95 V současné době zastává i důležitou a vlivnou funkci ministra 

obrany neboli Revolučních ozbrojených sil.96 

                                                 
94 Kubánská armáda byla po pádu Sovětského svazu na počátku 90. let 20. století výrazně zredukována, 
a to z více než 130 000 vojáků na konci 80. let 20. století na zhruba polovinu na počátku roku 1998 
(http://www.globalsecurity.org/military/world/cuba/minfar.htm).  
95 http://www.pcc.cu/pccweb/machado.php.  
96 Base de Datos Políticos de las Américas. Georgetown University, http://pdba.georgetown.edu/ 
Executive/Cuba/cabinetraul.html. 
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Dalším zastáncem tvrdé linie je místopředseda Státní rady a člen Politbyra 

generál Abelardo Colomé Ibarra. Ten se stejně jako Machado účastnil bojů za 

svržení Batistova režimu a byl také jedním ze zakladatelů PCC. Colomé, který je 

také řazen ke starší generaci (narodil se v roce 1939), je od roku 1976 členem 

parlamentu a od roku 1989 zastává významnou funkci ministra vnitra. Je 

oficiálně považován za kubánského hrdinu, a to i díky jeho angažmá v bojích 

v Angole.97  

Trochu jiný profil má Juan Esteban Lazo Hernandéz, který je stejně jako 

předešlí dva řazen ke konzervativnímu křídlu. V současné době je sice taktéž 

členem Politbyra a zastává funkci místopředsedy Státní rady, ale oproti ostatním 

členům užšího vedení, ještě společně s Carlosem Lagem Dávilou, se neúčastnil 

bojů v pohoří Sierra Maestra a ani nestál u základů PCC. Členem Ústředního 

výboru je od roku 1980 a o rok později se stal poslancem parlamentu. Narodil se 

v roce 1944, což ho řadí spíše ke střední generaci kubánských politiků. Společně 

s Juanem Almeinou Bosque reprezentuje ve vrcholném vedení státu černošskou 

menšinu. 

Představitelem mladé generace (narozen v roce 1965) a zároveň dalším 

reprezentantem tvrdé linie je Felipe Ramón Perez Roque. Od mládí byl činný 

v různých studentských organizacích, v roce 1988 byl dokonce zvolen do funkce 

předsedy Universitní studentské organizace (Federación Estudiantil 

Universitaria/FEU). O dva roky dříve byl navíc zvolen i poslancem Národního 

shromáždění. Od roku 1991 je členem Ústředního výboru Komunistické strany 

Kuby a od dva roky později se stal i členem Státní rady. V roce 1999 byl ve věku 

pouhých 34 let jmenován ministrem zahraničí.98 K překvapení mnoha 

pozorovatelů se Perez v lednu roku 2008 během veřejného shromáždění na 

podporu jednotného hlasování vyjádřil v tom smyslu, že v praxi uplatňovaný 

duální měnový systém je nespravedlivý, jelikož si občané bez přístupu k tvrdé 

měně nemohou dovolit opatřit nezbytné zboží (Felipe 2008). 

                                                 
97 http://www.pcc.cu/pccweb/colome.php. 
98 Ministerio de Relaciones Exteriores. República de Cuba, http://america.cubaminrex.cu/Ministerio/ 
Curriculum_ministro.htm.  
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3.2.2. Centristé 

Centristé jsou v mnoha ohledech podobní zastáncům tvrdé linie. Také se 

vyslovují pro tvrdší prosazování vnitřní bezpečnosti a obrany země, jsou pro 

oponování Spojeným státům a uplatňování represe proti politické opozici. 

Centristé si také přejí zachování vedoucí úlohy Komunistické strany Kuby, 

i když oproti reprezentantům tvrdé linie budou možná více ochotni akceptovat 

vnitřní debatu, a to jak v rámci PCC, tak i uvnitř Národního shromáždění. Podle 

Gonzaleze je ale „největším rozdílem oproti zastáncům tvrdé linie to, že jsou více 

pragmatičtí co se týče ekonomických záležitostí“ (Gonzalez 2002: 14). K tomu 

aby zajistili větší efektivitu a růst ekonomiky, jsou ochotnější využívat tržních 

mechanismů. Jinými slovy: „(…) centristé mohou přijmout západní techniky, 

které zlepší efektivitu státních podniků a tím životaschopnost kubánského 

socialismu. Ale stejně jako zastánci tvrdé linie, jsou proti reformám, které by 

Kubu posunuly směrem k západnímu stylu ekonomiky založeném na soukromém 

vlastnictví a volném trhu“ (Gonzalez 2002: 14). 

Mezi centristy lze podle Gonzaleze zařadit například bývalého 

dlouhodobého ministra obrany Raúla Castra, který od února roku 2008 zastává 

téměř všechny významné politické funkce v zemi, tj. je předsedou Státní rady 

a Rady ministrů a druhým tajemníkem Politbyra PCC. Raúl je znám svou snahou 

o zavedení západních managerských postupů a dalších reforem, jež by zlepšily 

efektivitu podniků, které jsou řízeny představiteli armády (FAR). Zároveň je 

třeba dodat, že jeho pozice není konsistentní, což podle Gonzaleze dokládá fakt, 

že „(…) v září v roce 1994 oznámil otevření zemědělského trhu ale později 

v dubnu 1996 na plenu Ústředního výboru pronesl ostrá obvinění proti režimním 

reformátorům“ (Gonzalez 2002: 14). Kritizoval také různé kulturní a vzdělávací 

instituce za jejich „anexionistickou orientaci“ a varoval média před přílišnou 

kritiku režimu, která by mohla narušit autoritu strany, tak jak se v minulosti stalo 

ve střední a východní Evropě a v Sovětském svazu (LeoGrande 2002: 13).  

Avšak poté, co v červenci roku 2006 dočasně převzal moc v zemi, potvrdil 

Raúl Castro pověst pragmatika. V roce 2007 při výročí kubánské revoluce 

kritizoval některé aspekty kubánského života, špatnou dopravu, vysoké ceny 
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potravin, závislost země na importu a zaostalé zemědělství. Na druhou stranu 

však zdůraznil, že kubánské vedení již započalo kampaň na vyřešení těchto 

problémů (Freisler 2007a). Raúl navíc veřejnost vyzval ke kritické debatě 

ohledně výše zmíněných kubánských problémů. „Z citací dalších kádrů 

i obyčejných Kubánců z ulice je ale patrné, že o některých tématech, jako je třeba 

propuštění politických vězňů či povolení opozičních skupin, se mlčí“ (Freisler 

2007b). Mnozí pozorovatelé se domnívají, že si Raúl z dlouhodobého hlediska 

přeje napodobení čínského modelu, tj. pomalé otevírání ekonomiky a zároveň 

udržení pevné politické kontroly (Catan 2008). 

Dalším představitelem centristického tábora je Richardo Alarcón de 

Quesada (*1937). Ten mezi lety 1966 až 1978 zastával funkci stálého 

velvyslance Kuby při OSN. A v roce 1992 byl na krátký čas jmenován do funkce 

ministra zahraničí.99 Od roku 1993 zastává post předsedy Národního 

shromáždění a v současné době je i členem Politbyra PCC. Alarcón se v únoru 

roku 2008 zúčastnil debaty se s deseti tisíci studenty University počítačových věd 

(Universidad de las Ciencias Informáticas/ UCI). Ti se ho ptali na řadu palčivých 

otázek týkající se např. dvojí měny, cestování do zahraničí či přístupu 

k internetu. Alarcón z debaty nevyšel nejlépe, na některé otázky nedal přímou 

odpověď s tím, že není ekonomický expert a o cestování se podle jeho názoru 

nedá mluvit jako o právu. Tajně pořízená videonahrávka z této debaty navíc 

pronikla do světových medií (Ravsberg 2008), načež se o této události 

a o diskutovaných problémech začalo hojně debatovat i mezi obyčejnými 

Kubánci (Febles 2008). 

Do centristického tábora lze dále zařadit generála ve výslužbě 

a současného ministra cukrovarnictví a člena Politbyra Ulisese Rosalese del Tora 

(*1942) a místopředsedu Výkonného výboru Rady ministrů a ministra 

ekonomiky a plánování José Luise Rodrígueze Garcíu (*1946).100  

                                                 
99 http://www.hotel-kuba.cz/politicka-situace.  
100 Base de Datos Políticos de las Américas. Georgetown University, http://pdba.georgetown.edu/ 
Executive/Cuba/cabinetraul.html a  Gonzales 2002: 14. Více informací také viz. Cuba Transition Project, 
http://129.171.45.41/Organizational/Biographies/Ulises%20Rosales%20del%20Toro.pdf a  http://129. 
171.45.41/Organizational/Biographies/Jose%20Luis%20Rodriguez%20 Garcia.pdf 
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3.2.3. Reformátoři 

Reformátory lze charakterizovat jejich ochotou skoncovat s tvrdším 

prosazováním vnitřní bezpečnosti, mobilizační politikou, revoluční solidaritou101 

a v neposlední řadě i s antiimperialistickou rétorikou vůči Spojeným státům. Byli 

by ochotni přiznat větší váhu některým politických strukturám režimu jako je 

například sjezd strany, Ústřední výbor PCC či Národní shromáždění, a to 

především v případě, že by tím omezili mocenský vliv svých oponentů. Podle 

Gonzaleze, by reformátoři „pravděpodobně dovolili postupné politické otevírání, 

které by pomohlo zmírnit domácí politické napětí a napomohlo získat 

mezinárodní podporu. Jejich cílem by však nebylo změnit Kubu na liberálně 

demokratický stát, ale místo toho ji posunout směrem k mírnější formě 

autoritářského režimu jakým bylo před rokem 1988 Mexiko pod vládou 

Institucionální revoluční strany (Partido Revolucionario Institucional – PRI)“ 

(Gonzalez 2002: 15).  

Na rozdíl od zastánců tvrdé linie a centristů by reformátoři prosazovali 

zefektivnění a oživení ekonomiky prostřednictvím principů volného trhu. Na 

druhou stranu by však z politických a ideologických důvodů pravděpodobně 

neprovedli privatizaci všech státních podniků. Stavěli by se naopak na podporu 

malých a středně velkých podniků, byli by pro privatizaci některých 

zemědělských družstev, zvýšení věku odchodu do důchodu a zrušení regulace 

cen. Také by ukončili státní kontrolu nad najímáním zaměstnanců pro smíšené 

podniky102 a přídělový systém.103 Dále by umožnili snížení počtu zaměstnanců ve 

státních podnicích a povolili volnou směnu pesa a volný trh pro většinu zboží 

(Gonzalez 2002. 15-16). 

                                                 
101 Ta se týká například zrušení limitů na výši platu, která se nedovíjí od produktivity (zrušení těchto 
limitů souvisí s následnou možností vzniku střední třídy a zvýraznění sociálních rozdílů). Stejně tak 
povolení nákupu spotřebního zboží, které je v podstatě dostupné pouze pro lidi dostávající remitence či 
pracující v turistickém průmyslu. Obyčejní Kubánci si to vzhledem k výši svých platů mohou dovolit 
pouze těžko. Reformy tohoto typu, které Raúl v současné době na Kubě provádí, budou mít za následek 
právě zvýraznění sociálních rozdílů i když oficiálně mají socialismus naopak posílit. Fidel oproti tomu 
zastával tezi, že pokud si např. nákup určitého zboží nemohou dovolit všichni, tak ať k němu přístup 
nemá nikdo, i když nutno dodat, že v praxi se nomenklatura privilegiím těšila. 
102 Neboli tzv. joint ventures či empresas mixtas, o nichž bude zmínka v následující podkapitole. 
103 Ten by pravděpodobně zůstal zachován pro penzisty a pro chudé. 
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Jedna z největších debat mezi reformátory a zastánci tvrdé linie ohledně 

dalšího směřování země se odehrála v době v době IV. sjezdu strany v roce 1991, 

kdy se reformátoři vyslovovali pro přijetí tržních mechanismů a poskytnutí 

většího prostoru pro oponenty stávajících pořádků, nikoliv však podle jejich slov 

pro „kontrarevolucionáře“. Naopak zastánci tvrdé linie v čele s José Ramónem 

Machadem Venturou byli přesvědčeni, že rychlé změny v ekonomice mohou 

podkopat pozici PCC, a že jakékoliv politické otevírání uprostřed ekonomické 

krize může zažehnout vlnu kritiky a v konečném důsledku mít za následek i pád 

režimu, tak jak se to stalo v Sovětském svazu a ve střední a východní Evropě 

(LeoGrande 2002: 10).  

Z počátku se zdálo, že vlivnější skupinou budou reformátoři. V roce 1992 

však byl z Politbyra za údajné nelegální finanční operace vyloučen představitel 

reformního křídla, stranický ideolog a po bratrech Castrových nejvlivnější 

kubánský politik Carlos Aldana. Navíc získat větší vliv nad reformátory 

napomohl zastáncům tvrdé linie také postoj Spojených států amerických. Ty 

přijaly v roce 1992 tzv. Torricelliho zákon104 a o čtyři roky později tzv. Helms-

Burtonův zákon, který dále zpřísňoval americké embargo vůči Kubě. V sjezd 

PCC, který se konal v roce 1997, potvrdil monopol Komunistické strany Kuby 

a svým manifestem se vyslovil proti jakékoli politické liberalizaci. Reformní 

tábor byl navíc oslaben i vyloučením bývalého ministra zahraničních věcí 

Roberta Robaina,105 na jehož místo byl v roce 1999 jmenován reprezentant tvrdé 

linie Felipe Ramón Perez Roque (LeoGrande 2002: 14-15). 106 

                                                 
104 Ten na jedné straně zakazuje obchodovat s Kubou všem dceřiným společnostem amerických podniků 
a na druhé se snaží posilovat kontakty s kubánskými obyvateli a dokonce umožňuje financování aktivit 
napomáhajících nenásilné změně režimu (LeoGrande 2002: 14). O tomto a Helms-Burtonovu zákonu více 
viz. kapitola 5. 
105 Robaina byl navíc v roce 2002 zbaven členství v PCC a umístěn do domácího vězení. Jeho případ se 
nápadně podobá případu generála Arnolda Ochoi, který byl v roce 1989 obviněn z korupce, nepoctivého 
nakládání s ekonomickými prostředky a obchodu s drogami a následně popraven. Robaina byl navíc 
obviněn z prozrazení státního tajemství. Skutečným důvodem však údajně bylo jeho vyjádření 
nespokojenosti s určitými rozhodnutími Fidela Castra (Werlau 2005: 393). 
106 „Na nižší úrovni by reformní tábor zahrnoval i ekonomy Julia Carranze Valdése, Luise Gutiérreze 
a Pedra Monreala, kteří byli dříve v čele reformního hnutí, aby byli poté v roce 1996 přesunuti na nižší 
úroveň či přeloženi z jejich výzkumných pozic“ (Gonzalez 2002: 15). 
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Některým představitelům reformního křídla  se však podařilo u moci 

udržet, jako např. ministru kultury Abelu Prietovi107 či Carlosi Lagemu Dávilovi. 

Lage je považován za autora mírných reforem ze začátku 90. let 20. století, které 

Kubu otevřely zahraničním investicím a turismu. Od roku 1992 působí jako 

tajemník Výkonného výboru Rady ministrů a v současné době je členem 

Politbyra a místopředsedou Státní rady.108 Také se mu připisuje vyjednání 

výhodných podmínek týkajících se importu Venezuelské ropy na Kubu (Byers 

2008). 

3.3. Ekonomická situace 

V poslední letech  je patrné, že se Kuba dokázala po pádu Sovětského 

svazu a s tím spojenou ztrátou trhů a zejména sovětských subvencí do velké míry 

ekonomicky zotavit, a to i přesto, že mezi lety 1989 a 1993 kleslo její HDP, 

podle oficiálních údajů, o 35 procent109 (Bakule 2006: 26). Na počátku 90. let 20. 

století vláda vyhlásila tzv. zvláštní období a přijala řadu úsporných opatření 

a následně do svého centrálně řízeného hospodářství aplikovala omezené 

ekonomické reformy. Ty spočívaly v přijetí některých tržních mechanismů jako 

například legalizaci amerického dolaru, připuštění omezených zahraničních 

investic do kubánské ekonomiky, otevření země turistickému ruchu či povolení 

omezeného soukromého podnikání (Jove 2007: 2; Bakule 2006: 26).110 

Kubánskému režimu v ekonomickém růstu však nepomohly pouze výše 

nastíněné reformy, ale po zvolení Hugo Cháveze prezidentem Venezuely v roce 

1998, i na Kubu směřující venezuelské dodávky ropy, jejichž objem v současné 

době činí zhruba 92 tisíc barelů ropy denně, navíc za velmi nízké spíše politické 

ceny (Borges 2007: 4).  

Přes určitou ekonomickou liberalizaci země, drží kubánská vláda nad 

ekonomikou pevnou kontrolu. Například společnosti, které chtějí na Kubě 

investovat, tak nemohou činit přímo, ale prostřednictvím tzv. smíšených podniků 

                                                 
107 Prieto je mimo jiné znám svým výrokem z února roku 2008 na podporu homosexuálních manželských 
svazků (Rodriguez 2008). 
108 http://www.pcc.cu/pccweb/lage.php.  
109 Odhady nezávislých ekonomů však hovoří ještě o větším poklesu. 
110 O reformách v době tzv. zvláštního období byla zmínka již ve 2. kapitole. 
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neboli joint ventures (ve španělštině empresas mixtas). Ty jsou zakládány 

společně s kubánskou vládou a „akciový kapitál těchto společností je rozdělen 

mezi stát – který poskytuje nemovitosti a infrastrukturu – a zahraniční 

společnost, která zajišťuje likviditu a know-how“ (Jove 2007: 3). Kubánská vláda 

má vždy v těchto společnostech majoritní podíl, tj. vlastní 51 procent dané 

společnosti. Smlouvy jsou také podepisovány pouze na omezenou dobu, většinou 

na deset let. „Pokud tyto smlouvy vyprší a nejsou prodlouženy, tyto společnosti 

se znovu stanou plně vlastnictvím státu (…)“ (Res 2007: 12).  

Zahraniční investoři jsou navíc nuceni souhlasit s nepřetržitým dohledem 

a zkoumáním svých aktivit a aktivit svých klientů.111 Někdy se na sledování sami 

přímo podílejí, např. disident Oswaldo Payá našel ve svém domě 

odposlouchávací zařízení, jenž bylo nainstalované firmou, v níž má podíl 

Telecom Italia (Jove 2007: 3; Febles 2007: 25). Zahraniční společnosti také 

účastí v kubánské ekonomice porušují mezinárodní konvence týkající se 

zaměstnaneckých práv, jelikož zaměstnanci si nemohou svobodně vybrat, kde 

budou pracovat, zakládat odbory112 ani být najímáni a placeni přímo jednotlivými 

společnostmi.113 

Mezi největší zahraniční investory, kteří investují svůj kapitál do 

turistického ruchu, těžebního průmyslu, stavebnictví, dopravy či telekomunikací, 

patří země Evropské unie (Španělsko a Itálie) následované Kanadou a Francii. 

V poslední době je stále patrnější vliv Číny a Venezuely, které investují zejména 

do těžby rud – niklu a kobaltu – v případě Číny a do rafinace ropy a zemního 

plynu114 v případě Venezuely.115 

                                                 
111 Například společnosti investující do turistického průmyslu, musejí umožnit agentům Státní 
bezpečnosti prohledat pokoje všech hostů, aniž by o to musela předtím vláda požádat. 
112 Na Kubě sice oficiálně odbory existují (Central de Trabajadores de Cuba - CTC). Ty jsou ale pod 
kontrolou Komunistické strany Kuby. 
113 Společnosti se zahraničním kapitálem musejí své zaměstnance najímat pouze prostřednictvím státních 
agentur neboli tzv. zaměstnaneckých entit. Zaměstnanci jsou podrobně prověřováni, zda jsou pro tuto 
práci „vhodní“, tj. zda jsou např. členy masových organizací či zastánci revolučních myšlenek. 
Prostřednictvím těchto agentur je zaměstnancům vyplácen i plat. Podle Joveho, „každý měsíc zahraniční 
společnosti platí agenturám 800 až 1500 dolarů za každého kubánského zaměstnance. Nicméně, 
pracovníci dostanou průměr 250 pesos za měsíc, což se rovná 10 eurům“ (Jove 2007: 3-4). V této 
souvislosti lze hovořit o přímém financování nedemokratického režimu ze strany zahraničních investorů. 
114 V letech 2005 a 2006 objevila španělsko-argentinská společnost Resol-YPF na severozápadním 
pobřeží podmořská ložiska ropy. Geologické studie U.S. Geological Servis navíc potvrdily, že se z této 
lokality může vytěžit až 4,6 miliardy barelů ropy a zhruba 3 miliardy kubických metrů zemního plynu. 
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Dalším důležitým zdrojem deviz je mezinárodní obchod. Mezi 

nejdůležitější vývozní artikl patří bezesporu minerály, konkrétně nikl a kobalt. 

„Kuba je šestým největším dodavatelem niklu na světě s pěti procenty světové 

produkce a ročně těží přes 70 tisíc tun“ (Res 2007: 11). Za posledních 5 let je 

navíc došlo na světových trzích k nárůstu cen niklu. Kuba vyváží nikl na 

evropské trhy přes Nizozemsko, ale díky stále trvajícímu americkému embargu 

se vývoz v poslední době začíná zaměřovat spíše na Čínu, jejíž obrovská 

poptávka po surových materiálech si udržuje stále vzrůstající tendenci. Kuba 

kromě niklu vyváží též cukr, tabák, rum a léčiva. Mezi největší exportní partnery 

patří Nizozemsko,116 Kanada, Venezuela, Čína a Španělsko.117 Importními jsou 

naopak Venezuela, Čína, Španělsko, Německo a Spojené státy118 (O.N.E. 

2008).119 

Neopomenutelným vývozním „artiklem“ jsou také kubánští lékaři a jiní 

pracovníci v zahraničí. V současné době pracuje mimo území Kuby (ve 

Venezuele a dalších zemích) okolo 30 tisíc doktorů (Res 2007: 11). Z toho téměř 

27 tisíc právě ve Venezuele, čímž Kuba částečně splácí dodávky venezuelské 

ropy.120 Kubánští lékaři jsou však také v Argentině, Bolívii, Kolumbii, Kostarice, 

Mexiku a na St. Kitts and Nevis (Rabinowitz 2007: 29). Podmínky, v nichž 

musejí Kubánci v zahraničí pracovat, dobře ilustruje případ kubánských dělníků 
                                                                                                                                               
Vzápětí se o tuto oblast začaly zajímat i další těžařské společnosti a kubánský režim začal rozdělovat 
koncese. Mnoho koncesí získala kromě Resol-YPF také kanadská firma Sherritt International (Dolz 2007: 
18). 
115 http://ctp.iccas.miami.edu/FACTS_Web/Cuba%20Facts%20Issue%2028%20January2007.htm. 
Podrobněji o zahraničních investicích na Kubě Příloha č. 2. 
116  Nizozemí patří mezi nejaktivnější obchodní partnery Kuby. Na druhou stranu je to také Nizozemí, 
které prostřednictvím své ambasády v Havaně poskytuje značnou podporu kubánským disidentským 
hnutím. Oproti tomu Itálie, která vlastní podíl v telekomunikační společnosti ETESCA, pomáhá režimu 
kubánské disidenty naopak odposlouchávat (Res 2007: 13; Febles 2007: 25). 
117 Španělsko je dalším důležitým obchodním partnerem Kuby. Mezi těmito dvěma zeměmi je díky 
minulosti do dnešních dnů velmi silné pouto. Španělsko se však vůči Kubě chová paternalisticky a ne 
příliš kriticky, jak by bylo v situaci systematického porušování lidských práv příhodnější. Podle Rese 
však  zajde chování španělských investorů někdy až příliš daleko. Například v roce 2005 Meliá Havana 
Hotel zrušil na poslední chvíli reservaci české ambasády, která zde měla slavit státní svátek, jelikož se 
česká ambasáda rozhodla na oslavu pozvat také známé, podle režimu kontrarevoluční, Ženy v bílém (Res 
2007: 13). 
118 V roce 2000 americký Kongres schválil zákon, který umožňuje na Kubu - za platbu v hotovosti - 
vyvážet americké potraviny a léky, čímž bylo částečné prolomeno čtyřicetileté obchodní embargo mezi 
Spojenými státy a Kubou (Bakule 2006: 28). 
119 Více informací o mezinárodním obchodu viz. Příloha č. 3. 
120 Venezuela je však na druhou stranu stále povinna za tyto služby (kromě lékařské také za sportovní 
a vzdělávací pomoc) platit. Venezuelská vláda tedy kubánským lékařům poskytuje nejen ubytování, ale 
i plat pohybující se mezi 200 až 400 dolary za měsíc (Borges 2007: 5-7) 
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v docích na ostrově Curacao, který se součástí Nizozemských Antil. Kubánci 

jsou oproti původní smlouvě nuceni pracovat bez přestávky 15 až 30 dní, mají 

čtrnácti až šestnácti hodinové směny a navíc jsou často nuceni pracovat na 

nejvíce nebezpečných částech provozu. Podle informací de La Campy nejsou 

porušována pouze jejich pracovní práva, ale je také omezována jejich svoboda. 

Managerem, který je považován za agenta Státní bezpečnosti, jim byly odebrány 

pasy, dělníkům je také zakázán styk s lidmi, kteří nesouhlasí s kubánským 

režimem a navíc jsou nuceni na sebe navzájem dohlížet a chodit ven pouze ve 

skupině. Kubánský trestní zákoník navíc stanovuje trest odnětí svobody na čtyři 

až osm let pro ty, kteří na zahraniční misi selžou. Dále jsou kubánští dělníci, 

oproti normálním zaměstnancům, kteří vydělávají mezi 15 až 25 dolary za 

hodinu, placeni pouze 12 dolary za den. Zbytek jejich platu je použit na splácení 

dluhu, který má kubánský režim u vlády v Curacau. Ten dosahuje výše až 13 

milionů dolarů (de La Campa 2007: 31-33).121 

Kromě remitencí, díky nimž do kubánské ekonomiky nateče ročně zhruba 

miliarda dolarů (Dolz 2007: 19), je dalším velice důležitým zdrojem tvrdé měny 

turistický průmysl, jemuž se Kuba otevřela na počátku 90. let 20. století. „Kuba 

se začala zaměřovat na rozvoj tří typů destinací: klasická plážová letoviska, 

centra koloniální architektury a nejnověji na ekoturistiku. Počet turistů se 

vyšplhal z 340 tisíc (1990) na 2,3 milionu (2005)“ (Bakule 2006: 27). V roce 

2006 se počet návštěvníků Kuby nepatrně snížil, tj. dosáhl počtu 2,2 milionu, kdy 

nejvíce turistů pocházelo z Kanady, Anglie, Španělska, Itálie, Německa a Francie 

(O.N.E. 2008). 

Je to právě turistický průmysl, kde působí mnoho smíšených podniků, 

a který produkuje přes 2 miliardy dolarů ročně, což představuje více než 

polovinu devizových příjmů kubánské ekonomiky (Res 2007: 11; Bakule 2006: 

27). „Stejně jako remitance má i turistika daleko širší dopad na kubánskou 

ekonomiku. Podle odhadů živí přes 300 tisíc pracovníků, kteří mají přístup 

k tvrdé měně. Navíc podporuje zárodky soukromého podnikání, například 

                                                 
121 Na úspěšném vyřešení této situace měla velký podíl Linduine Zumpolle, představitelka nizozemské 
neziskové organizace Cuba Futuro, o níž bude zmínka v kapitole 5. 
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soukromé restaurace, pouliční umělce, prodejce suvenýrů, taxikáře, 

pronajímatele soukromého ubytování aj.“ (Bakule 2006: 27).122 Jeho význam si 

uvědomují i mnozí vysocí představitelé režimu, kteří obsadili vysoké posty ve 

společnostech, které se turismem zabývají a těší se mnohým privilegiím s tím 

spojených.123 Například firma Gaviota, jež ovládá řadu cestovních agentur, 

hotelů a souvisejících služeb je vlastněná kubánskou armádou (Bakule 2006: 27). 

Mnoho postů v těchto společnostech je obsazeno nejen samotnými vysokými 

představiteli režimu, ale také jejich příbuznými (zejména jejich dětmi).124 

V souvislosti s kubánskou ekonomikou se také objevuje pojem tzv. 

„Vůdcovy rezervy“ neboli „Commandante`s reserves“. V podstatě se jedná 

o integrovaný systém bankovních účtů125 a podniků,126 jež se nacházejí 

v zámoří, firem na Kubě a domácích rezerv aut, autobusů, nákladních 

automobilů, náhradních dílů, léků, potravin, stavebního materiálů, luxusního 

zboží atd. Fidel a jeho bratr Raúl tyto rezervy používají pro svoji potřebu nebo 

jako dary vládnoucí elitě, popřípadě diplomatům na Kubě a význačným 

zahraničním návštěvníkům (Werlau 2007: 6).  

Součástí kubánské ekonomiky jsou i tzv. anonymní společnosti (sociedad 

anónima/S.A.), což je „kubánská unikátní verze kapitalistické firmy, jejíž 

obchodní aktivity zrcadlí aktivity soukromě vlastněných společností 
                                                 
122 Naopak mezi negativa turismu i remitencí patří fakt, že v kubánské společnosti prohlubují příjmovou 
nerovnost mezi lidmi, kteří mají přístup k tvrdé měně a těmi, které takové štěstí nemají. Turismus také 
vede k zaměstnání lidí pod úrovní jejich kvalifikace, jelikož je poměrně běžné, že vystudovaní lékaři 
pracují například jako taxikáři, čímž mladí lidé ztrácejí motivaci dosahovat vyššího vzdělání. S turismem 
byl také donedávna spjat i tzv. „turistický apartheid“, kdy byl pro většinu Kubánců přístup do hotelů 
a turistických letovisek zakázán. V březnu roku 2008 bylo toto opatření vládou Raúla Castra odvoláno, 
viz. kapitola 2. Všechny tyto negativní aspekty představují pro režim určitý destabilizující prvek 
a přispívají k „deideologizaci“ kubánských obyvatel. Více o vlivu turismu viz. Carreras 2007: 36-38. 
123 To s sebou nese i vysokou míru korupce, která je s kubánskými politickými elitami spojována. 
„Správci a provozovatelé konsorcií jsou přesvědčeni, že režim se pomalu blíží ke svému konci. Kradou, 
přijímají úplatky a tajně přelévají peníze na konta v zahraničí, aby se zabezpečili na ,horší časy‘ 
(Montaner 2004). Korupční chování se na Kubě rozšířilo zejména v době tzv. zvláštního období. 
„Korupci lze nalézt všude, ale nejvíce náchylní jsou úředníci zodpovědní za distribuci zboží, ať již 
velkoobchodně či maloobchodně“ (Casals a Díaz-Briquets 1999: 445). 
124 Podrobnější informace o turistickém průmyslu Příloha č. 4. 
125 Fidel má bankovní účty s tvrdou měnou ve  Švýcarsku, Kajmanských ostrovech, Lichtenštejnsku, 
Panamě či v Londýně. Vklady pocházejí z různých zdrojů, např. jsou to určitá procenta z turismu, 
remitencí a podniků operujících jak na ostrově tak mimo něj; platy zahraničních pracovníků; finance 
z prodeje státního majetku zahraničním společnostem; peníze z prodeje kubánského umění či výnosů 
z obchodu s drogami (Werlau 2005: 378-379; Werlau 2007: 6). 
126 Kubánské podniky pod kontrolou bratrů Castrových, jež se nacházejí v zahraničí, je poměrně složité 
identifikovat. Často nesou jméno právníků nebo jiných prostředníků, kteří za tuto službu dostanou 
zaplaceno. 



 66 

v podmínkách volného trhu“ (Werlau 2005: 382). Společností tohoto typu 

existují uvnitř Kuby i mimo ni stovky. Mnoho z nich participuje na systému 

smíšených podniků přímo na Kubě, jiné operují v zahraničí, nejvíce však ve 

Španělsku, dále také v Panamě, Japonsku či Indii. Vztahy mezi jednotlivými 

společnostmi jsou dosti nejasné, ale zdá se, že všechny podniky spadají pod dvě 

velká konsorcia – jedno civilní a druhé vojenské.  

Prvním z nich je CIMEX, který je pod kontrolou bezpečnostního aparátu 

a zodpovídá Fidelovi a Státní radě. CIMEX se skládá z velkého množství 

různých firem (některé zdroje hovoří až o 270 podnicích pod jeho kontrolou), 

jejichž roční příjem dosahuje nejméně miliardy dolarů. Na Kubě mimo jiné 

vlastní síť dolarových obchodů, benzinové stanice, videopůjčovny či poskytuje 

zdravotní péči cizincům. (Werlau 2007: 7). Pod toto konsorcium spadají podniky 

jako je Inmobiliaria CIMEX, Havanatur, Havanautos, nahrávací studio Abdala, 

obchod s módou La Maison (Werlau 2005: 379). Ale také tři banky: Banco 

Financiero International (BFI), Banco de Inversiones, S.A. a Havana 

International Bank (HAVIN Bank) v Londýně (Werlau 2007: 7). 

Druhým konsorciem je GAESA (Grupo de Administración Empresarial), 

kterou kontroluje Raúl a jejíž zaměstnanci jsou příslušníci vojenských složek, ať 

již v aktivní službě či v důchodu. GAESE, která má podobný obrat jako CIMEX, 

předsedá Raúlův tchán major Luis Alberto Rodríguez Lopez-Callejas. Stejně jako 

CIMEX i GAESA zahrnuje mnoho firem. Ty se zabývají převážně turismem 

a zahraničním sektorem, tj. mimo jiné řídí hotely, restaurace, cestovní kanceláře,  

zabezpečují leteckou dopravu, budují nemovitosti pro cizince atd. (Werlau 2007: 

7). Mezi její nejznámější společnosti patří: Gaviota, S.A.; Habanos., S.A.; 

Almest, S.A.; Agrotex, S.A. či Antex, S.A.(Werlau 2005: 380). 

Mezi další významné společnosti, u kterých však není zcela zřejmé, zda 

operují nezávisle či jsou součástí konsorcií, patří např. Cubalse zabývající se 

najímáním pracovníků pro zahraniční investory či Medicuba prodávající 

farmaceutické produkty (Werlau 2005: 381). 

Kuba na počátku 90. let 20. století také otevřela prostor pro omezené 

soukromé podnikání, jelikož nebyla schopna zajistit práci pro pracovníky ze 
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sektorů postižených ekonomickou krizí (např. cukrovarnictví). „V roce 1993 bylo 

legalizováno soukromé podnikání ve zhruba 150 profesích. Podnikání je 

povoleno na úrovni rodinných podniků v oblastech stravování, ubytování 

a dalších službách (taxislužba, drobné opravy, prodej suvenýrů aj.). V roce 1996 

zaznamenal počet vydaných licencí své maximum (200 tisíc), což představovalo 

zaměstnání pro zhruba 4 procenta pracovní síly,“ uvádí k tomuto tématu Bakule 

(Bakule 2006: 28). Od té doby je patrný pokles licencí, jejich vypršení však 

neznamená, že by lidé provozovanou činnost ukončili, spíše se opětovně stávají 

součástí šedé ekonomiky. Těm, kteří licenci stále vlastní, život stěžují vysoké 

daně, které nejsou stanoveny podle zisku, ale podle oblastí podnikání. 

Pronajimatelé domů (nazývaných casas particulares) musejí tedy daně platit 

i tehdy, pokud zrovna nemají žádného nájemce. Navíc jsou neustále podrobováni 

hygienickým a policejním kontrolám. V podobné situaci jsou i majitelé restaurací 

(tzv. paladares) (Schwarz 2002).  

Přesto, že kubánská vláda vydává výše zmíněné licence, černý trh je stále 

v rozkvětu, což není vhledem k výši kubánského platu, který se v přepočtu 

pohybuje okolo 15 dolarů za měsíc,127 žádným překvapením (Gibbs 2008). 

„Podle minivýzkumu, který provedli novináři Tania Díaz Castro a Juan González 

Febles, jsou příjmy drtivé většiny Kubánců závislé na práci na černo. Na prvním 

místě v tomto odvětví je prodej výrobků na černém trhu a pronájem pokojů, bytů 

a automobilů“ (Gonzáles 2002). Muži také často nabízejí drobné řemeslné práce, 

ženy naopak prodávají pamlsky, kávu či nabízejí manikérské a pedikérské 

služby. Přesto, že Raúl Castro v březnu roku 2008 představil některé drobnější 

reformy (zemědělci si např. mohou určovat a nakupovat zboží potřebné ke své 

práci sami), kubánské obyvatele stále trápí nízké platy, které jsou jim vypláceny 

v kubánských pesos (CUP), a fakt, že si lze většinou spotřebního zboží (nově 

i počítače či mobilní telefony) pořídit pouze za  konvertibilní peso (CUC), které 

je možné získat pouze výměnou za dolary či eura, a které má 24krát vyšší 

hodnotu nežli CUP (Frank 2008b). 

                                                 
127 Některé údaje také uvádějí průměrný příjem 17 dolarů (Duran 2008). 
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3.4. Represe a političtí vězni 

Kuba je ve světě známa nejen jako atraktivní turistická destinace, ale 

zejména jako země, kde jsou systematicky porušována lidská práva, a to i přesto, 

že se Kuba k jejich dodržování mezinárodně zavázala,128 a kde jsou každodenní 

realitou represe proti politických oponentům a kritikům režimu. Nekřiklavějším 

a patrně nejznámějším příkladem politické represe jsou soudní procesy, jež se 

odehrály po vlně zatýkání v březnu roku 2003.129 Tato událost vešla ve známost 

jako tzv. černé jaro. Nad 75 obviněnými byly vyneseny vysoké tresty (až na 

dvacet osm let odnětí svobody), které měly sloužit jako varovné a odstrašující 

příklady s poselstvím, že sebemenší kritika režimu je tvrdě potírána a trestána.130 

Mnozí ze zatčených byli aktivisté sbírající podpisy pod Projekt Varela, zejména 

jeho organizátoři z regionů. 

Celá tato událost však ve výsledku pouze ukázala, jak moc se režim 

opozičních hlasů obává. Sám si je dobře vědom, že na rozdíl od porevolučních 

let, je v současné době na Kubě málokdo, kdo by skutečně věřil v hodnoty 

revoluce, resp. její ideologii.131 Ale jak již napsal Václav Havel ve své práci Moc 

bezmocných: „Celé mocenská struktura (…) by totiž nemohla existovat, kdyby tu 

nebyl určitý ,meta-fyzický‘ řád, který všechny její články váže dohromady, 

propojuje a podřizuje jednotnému způsobu ,sebe-vykazování‘, který dává jejich 

chodu ,pravidla hry‘, totiž určité regule, limity a zákonitosti (…) Tento ,meta-

fyzický‘ řád je zárukou vnitřní soudržnosti totalitní mocenské struktury; je to její 

                                                 
128 Kuba je signatářem jak Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, tak i nově dvou dokumentů 
OSN, jež se týkají občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv, o nichž byla 
zmínka již ve 2. kapitole. 
129 Tj. v době, kdy byl celý svět zaneprázdněn začínající válkou k Iráku. 
130 Postupně byli někteří političtí vězni propuštěni, a to zejména ze zdravotních důvodů, jelikož si režim 
nemůže dovolit, aby některý z těchto často mezinárodně známých vězňů ve vězení zemřel. Propuštěni 
jsou ale pouze podmínečně, tj. mohou být kdykoliv vzati zpět do vězení. Mnozí z nich jsou také postaveni 
před ultimátum v podobě volby mezi vězením či emigrací. Na počátku roku 2008 bylo z původních 75 
vězňů kubánského jara drženo za mřížemi stále 55 lidí. Při příležitost pátého výročí zatýkání pochodoval 
Havanou zhruba tucet Žen v bílém (Damas de Blanco), které žádaly amnestii pro politické vězně. Policie 
proti demonstraci překvapivě nezasáhla. 
131 K tomu přispěl i pád Sovětského svazu a následné zhoršení ekonomické situace na Kubě. Režim byl 
poté nucen přijmout některé tržní mechanismy, např. vpustit do kubánského ekonomiky zahraniční 
investory. Navíc poté, co byl na počátku 90. let 20. století legalizován americký dolar a do země začaly 
proudit remitence a finance z turismu, ekonomická propast mezi těmi, kteří mají přistup k tvrdé měně 
a těmi, kteří nikoliv, se začala prudce otevírat. I když na druhou stranu je třeba dodat, že režimu se stále 
do určité míry daří svalovat část ekonomických problémů na ekonomické embargo Spojených států.  
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tmel, vazebný princip, nástroj její disciplíny; bez tohoto tmelu by musela – jako 

struktura totalitní zaniknout (…)“ (Havel 1990: 12).  

Na druhou stranu se Carlos Franqui – bývalí spolubojovník ze Sierry 

Maestry a od roku 1968 Fidelův kritik – domnívá, že Castro nikdy žádnou 

ideologii neměl. „Začínal jako katolík a brojil proti návrhu komunistů zestátnit 

školství. (…) Ještě po revoluci tvrdil, že nikdy nebyl komunistou. Pak se náhle za 

komunistu prohlásil. Je pravda, že už v době odboje Castro nikdy nepřipustil, aby 

vznikla povstalecká stínová vláda, aby byl připraven návrh nové ústavy, dokonce 

ani partyzánský generální štáb (…) Všechno rozhodoval sám“ (Hroch 2003). 

Tím, co do velké míry drží vládu u moci, je atmosféra strachu, kterou režim 

dokázal vytvořit. Strach ochromuje celou kubánskou společnost a obyčejní 

Kubánci jsou tak nuceni žít v mnoha protikladech a dvojí morálce neboli slovy 

Václava Havla „žít ve lži“. Lidé jsou ochotni podpořit vládní návrhy a účastnit se 

masových pro-režimních demonstrací, jelikož tím se jim otevírá možnost získat 

dobrou práci, studovat na univerzitě či dostat bílou kartu do Spojených států 

(Valverde 2002). Proti všem, kteří odmítnou přijmout tyto rituály manifestující 

loajalitu vládě a jakkoliv vybočí z hlavního proudu pasivních občanů, režim 

používá represi. 

Zatýkání politických oponentů však není otázka jen posledních několika 

let, ale již po revoluci roku 1959 bylo popraveno a uvězněno mnoho oponentů 

nově nastoupivšího režimu. „K legalizaci poprav, které [Fidel Castro – pozn. 

aut.] plánoval pro batistické válečné zločince (a později mnoho dalších), 

narouboval do stávajícího kubánského práva ,Zákoník ze Sierra Maestry‘, aby 

bylo možné vynášet hrdelní rozsudky. (…) Popravy měly Kubánce ,očistit‘ 

a pomoci jim se s konečnou platností vypořádat s Batistianismo,“ tj. se 

souhlasem a podporou Batistova diktátorského režimu (Geyerová 2001: 201). 

V 60. a 70. letech 20. století byly popravy a fyzické týrání široce rozšířeným 

fenoménem. Některé odhady z 80. let 20. století hovořily až o 10 tisících 

politických vězňů (Treaster 1988). 

Podle výroční zprávy organizace zabývající se stavem demokracie ve 

světě Freedom House za rok 2007, je v kubánských věznicích stále drženo více 
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než 300 vězňů svědomí.132 Konkrétní údaj, tj. 317 politických vězňů, uvádí na 

svých webových stránkách Institut pro kubánská a kubánsko-americká studia na 

Miamské Univerzitě.133 Pravděpodobně přesnější a aktualizovanější čísla však 

poskytuje Elizardo Sanchez Santacruz, předseda Kubánské komise pro lidská 

práva a národní usmíření, tj. organizace, která se monitorováním počtů vězňů 

svědomí a dodržováním lidských práv na Kubě systematicky zabývá. Sanchez 

uvádí, že ke konci roku 2007 bylo ve vězení drženo stále 234 politických vězňů 

(Valdes 2008a).134 Oproti tomu Amnesty International ve své výroční zprávě 

vydané v roce 2007 zmiňuje, že ve vězení zůstává zhruba 69 vězňů svědomí.135 

Rozdílné počty jsou způsobeny odlišnou metodologií, resp. používáním 

odlišných definic vězňů svědomí a politických vězňů. Některé organizace 

používají označení vězeň svědomí jako ekvivalent politického vězně, jiné, jako 

například Amnesty International, tyto dvě kategorie rozlišují.136 V práci se držím 

zjednodušeného přístupu a pojem vězeň svědomí používám jako ekvivalent pro 

politického vězně. 

Situace politických vězňů je terčem kritiky jak mnoha nevládních 

organizací tak i některých vládních představitelů. Mnoho politických vězňů je 

navíc odsouzeno na základě velmi vágních obvinění, jako například 

z „rozšiřování nepřátelské propagandy“ či „nebezpečnosti“. Konkrétně pod 

„nebezpečnost“ neboli peligrosidad137 spadají i takové přečiny jako je kritika 

poměrů, vedoucích představitelů režimu, předsedů pouličních Výborů  na obranu 

revoluce; neúčast na těchto výborech; úřady nepovolený sběr plodin, zabití 

krávy, úpravy domu, ubytovávaní cizinců; nedovolený prodej zboží; nepovolený 

                                                 
132 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2007&country=7161.  
133 Institute for Cuban and Cuban-American Studies University of Miami (http://ctp.iccas.miami.edu/ 
main.htm).  
134 Sanchez také tvrdí, že celkově je na Kubě na 100 tisíc vězňů. Připouští, že se může mýlit plus minus 
20 procent. Podle jeho výzkumů se také velmi zvýšil počet věznic. Před revolucí v roce 1959 jich 
existovalo na Kubě zhruba 14, v současné době je jich 200. Nárůst zaznamenaly také věznice pro ženy, 
jejichž počet se zvýšil z jednoho na deset. Celkově je za mřížemi zhruba 3 tisíce žen (Freisler 2006). 
135 http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Americas/Cuba.  
136 Vězeň svědomí je člověk, který je zadržený nebo uvězněný z důvodů svého politického, náboženského 
nebo jiného přesvědčení, anebo pro svůj etnický původ, pohlaví, barvu pleti či podobné důvody. Tito lidé 
nepoužili ani nevyzývali k použití násilí. Politickými vězni mohou být osoby vtažené do ozbrojeného 
konfliktu namířeného proti vládě atp., vysvětlila tisková mluvčí Amnesty International ČR Eva 
Dobrovolná. 
137 Formálně ustanovení zákona  88 o ochraně národní nezávislosti a ekonomiky Kuby, který byl přijatý 
v roce 1999 (http://www.cubanet.org/ref/dis/021699.htm).  
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pobyt v hlavním městě; černé taxikaření či to, že člověk nemá práci. Z výše 

uvedeného vyplývá, že si pojem peligrosidad může každý vysvětlit, jak uzná za 

vhodné. „Tento nejasný termín, který dotyčného může stát až čtyři roky života, si 

může každý policista nebo předseda výboru na obranu revoluce vysvětlit po 

svém. Například kontakt s cizincem si policista může vyvodit – a také to často 

činí – jako protizákonné obtěžování cizinců. Kubánky, které se obléknou do 

vyzývavějšího oblečení a nalíčí se, může čekat zatčení za prostituci neboli 

žokejství  (jineterismo).138 Podle lékařky Hildy Moliny je peligrosidad 

uplatňován zejména proti mladým lidem, jelikož staří lidé jsou s poměry většinou 

smířeni a zůstávají pasivní (Freisler 2006b). Freedom House k této problematice 

dále dodává: „Členové skupin, jež existují mimo stát, jsou označováni za 

,kontrarevoluční kriminálníky‘ a jsou vystaveni systematické represi, jež 

zahrnuje uvěznění; bití ve vazbě; ztrátu zaměstnání, vzdělávacích příležitostí 

a zdravotní péče; a zastrašování ze strany uniformovaných či civilně oblečených 

agentů státní bezpečnosti“.139  

Političtí vězni jsou drženi v naprosto nevyhovujících podmínkách, které 

přispívají k zhoršování jejich zdravotního stavu, a často společně s běžnými 

kriminálníky. To svými slovy potvrzuje i nezávislý novinář, který si ve vězení 

odpykal šestiletý trest za údajné „napadení veřejného činitele“, ve skutečnosti 

však za kritiku vysokých představitelů režimu, Bernardo Arévalo Padrón: „Bylo 

to hodně deprimující. Přeplněné cely, hmyz, nepravidelná strava. Jednou za čas 

přijela kontrola z hlavního města, v ten den jsme dostali lepší jídlo. Pak se to ale 

vrátilo do starých kolejí, ve vězení Ariza nám dokonce dávali rozkládající se 

hovězí žaludky. Také jsme měli problémy s kriminálními vězni, nás politické 

nutí žít společně s nimi. Jednou mě ztloukli tak, že mi zlomili nosní přepážku. 

(…) Syna mi dovolili za celou dobu vidět jenom třikrát“ (Salvia 2003). Vězňům 

je také běžně zabavována většina korespondence, čímž jsou tak izolování od 

okolního dění a rodinných příslušníků. Tohoto cíle je dosahováno i tím, že jsou 

                                                 
138 Žokejkami neboli jineteras jsou nazývány prostitutky proto, že si tzv. „osedlají“ cizince. Za své služby 
jsou placeny v tvrdé měně, někdy však i obyčejným mýdlem (Freisler 2006). 
139 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2007&country=7161.  
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vězni často drženi ve vězení daleko od svých domovů, což rodinným 

příslušníkům ztěžuje možnost své blízké navštěvovat častěji. 

Nejhorší podmínky panují na samotkách (tzv. celdas tapiadas), což je cela 

o prostoru jeden na dva metry bez oken, nábytku a hygienického zařízení. Jsou 

v ní krysy a jiní hlodavci a hmyz. „Pobytem v nich jsou trestáni ti, kteří porušili 

vnitřní vězeňská pravidla. (…) vězňům není dovoleno vycházet ven, přijímat 

návštěvy, občas jsou zde nuceni pobývat bez jakéhokoliv oblečení a lůžkovin. 

V loňském roce [tj. v roce 2004 – pozn. aut.] bylo na samotkách drženo 

minimálně devět vězňů svědomí po dobu dvou až čtyř měsíců,“ dokresluje 

obrázek hrůzných podmínek v kubánských věznicích ve svém článku Klára 

Mocová (Mocová 2005a). 

Represe proti kritikům režimu může nabývat i jiné formy, nežli přímo 

uvěznění. Jedna ze signatářek Projektu Varela v dokumentu organizace Člověk 

v tísni s názvem Kubánské jaro (Cuban Spring) popisuje policejní metody takto: 

„21. srpna v naší nepřítomnosti vyplenili náš dům. Pustili nám do domu takové 

napětí, že zničili všechny elektrické spotřebiče. Všechno, co bylo v zásuvkách, 

shořelo. Agenti státní bezpečnosti se chovali jako sprostí vandalové. Příslušníci 

policie by přece měli mít nějakou morálku! Využili naší nepřítomnosti, aby se 

nám vloupali do domu. Navíc nechali puštěný plyn. Kdybychom škrtli sirkou, 

přišli bychom o život“ (Gonzáles, Rodríguez 2003). 

Další metodou, jež Castrův režim používá k umlčení svých oponentů, jsou 

tzv. veřejná zapuzení (actos de repudio). Kubánský básník, novinář a bývalý 

politický vězeň Raúl Rivero tento akt, jehož organizace je kompletně v režii 

ministerstva vnitra, popisuje ve své knize Důkazy spojení (Pruebas de contacto) 

zhruba takto: k domu lidí z nezávislých profesí se přivezou davy složené 

z obyvatel vzdálenějších sídlišť, agentů státní bezpečnosti a kandidátů 

policejních sborů. Ti se před domem rozestoupí a po přečtení zákona 

o důstojnosti a svrchovanosti se oznámí, že v tomto domě bydlí lidé, kteří se 

proti tomuto zákonu provinili. Z davu se začnou ozývat útočné hlasy s hesly typu 

zrádci či sluhové Ameriky. Někdy dojde i k fyzickému napadání, k vyhrožování 

bitím a smrtí. Rivero k tomu ještě dodává: „Takzvané veřejné zapuzení je 
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svátkem organizované nenávisti. Je tím nejubožejším, nejnebezpečnějším 

a nejvíce ponižujícím rituálem, který se na Kubě za vlády Fidela Castra objevil“ 

(Rivero 2004: 89-90). Valverde odhaduje, že od léta roku 2005 do jara roku 2006 

se takovýchto aktů zapuzení odehrálo okolo stovky (Valverde 2006: 12). 

Kubánský režim nepronásleduje své oponenty pouze na území Kuby, ale 

i v exilu v demokratických státech, což dokládá i případ výše zmíněného Raúla 

Rivery, kterému poskytlo azyl Španělsko.140 Tomu skupina dvaceti aktivistů 

zorganizovaných s pomocí agentů kubánské tajné služby zabránila vystoupit na 

přednášce o politických vězních na Kubě, jež se měla konat na univerzitě 

v Seville. „Řvali na mě, že jsem terorista, že jsem placený Američany. Byl to 

jeden z mých nejhorších zážitků, které jsem po odchodu z Kuby měl,“ řekl 

Rivero (Ehl 2006).  

Kubánský režim také omezuje svobodu tisku, akademickou svobodu či 

svobodu shromažďování. Například nepovolené shromáždění více než třech osob 

je trestáno až třemi lety vězení a pokutou. Toto opatření je však uplatňováno 

velmi selektivně, což dokládá i fakt, že lidé účastnící se výše zmíněných aktů 

zapuzení oficiální povolení ke shromáždění nemají. Podle Freedom House slouží 

toto zákonné opatření zejména jako záminka vlády pro zatýkaní obhájců lidských 

práv.141 

                                                 
140 Španělsko má se zhruba 60 tisíci Kubánci po Miami druhou největší koncentraci kubánských 
emigrantů na světě. Na druhou stranu je však kubánský exil, podle španělského deníku El País, více 
infiltrovaný kubánskými agenty nežli v Miami (Ehl 2006). 
141 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2007&country=7161. 
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4. Občanská společnost a vnitřní kubánská opozice 

4.1. Charakteristika a vývoj 

Občanská společnost je obvykle definována jako „sféra veřejných skupin 

a sdružení, které jsou vytvořeny za účelem artikulace a reprezentace 

individuálních nebo skupinových zájmů“ (Espinosa 1999: 347). Jinými slovy 

občanská společnost zahrnuje občany, kteří se sdružují a jednají kolektivně, aby 

prosazovali a bránili svá práva, jež se mohou lišit (a často se liší) od zájmů státu 

či od zájmů dalších aktérů jako je například trh. Charakter či vůbec samotná 

existence občanské společnosti je do velké míry závislá na povaze politického 

systému, tj. občanská společnost vzniká spolu se vzrůstající komplexností 

sociálního a ekonomického života a s rozšiřováním spektra jednotlivých zájmů. 

Podle Espinosy je tak konkrétní občanská společnost výsledkem jedinečné 

kombinace struktur, kultur a hodnot142 (Espinosa 1999: 347). 

Občanská společnost zahrnuje různé aktéry jako např. charitativní 

a neziskové organizace, ženské organizace, profesní a odborové organizace, 

společenská hnutí, obchodní sdružení atd.143 Oproti demokratickým státům je 

v nedemokratických režimech formování a vztah mezi občanskou společností 

a státem daleko komplikovanější, jelikož se „nedemokratický režim snaží 

občanskou společnost zahrnout do svých struktur, například zakládáním 

                                                 
142 Kuba se však neúčastní Světového výzkumu hodnot (The World Values Survey/WVS), pravděpodobně 
z obavy, že by sebraná data byla vůči režimu kritická a podkopala tak jeho mezinárodní image. Z tohoto 
důvodu nejsou k dispozici žádná hodnověrná data týkající se hodnot a skutečných názorů, jež Kubánci 
zastávají. Lze však předpokládat, že se Kuba nachází na rozmezí tradiční a sekulární společnosti, resp. 
kulturní zóny. Jazykem a politickou kulturou tíhne spíše k latinskoamerickým tradičním společnostem, tj. 
má predispozice k autoritářskému stylu vládnutí a společenskému podrobení. Na druhou stranu jsou 
kubánští obyvatelé přes 40 let indoktrinováni marxismem-leninismem, jímž se režim snaží dříve existující 
kulturní hodnoty vymýtit. To se mu však nepodařilo úplně, což dokládá vzrůstající počet Kubánců, kteří 
se otevřeně hlásí k praktikování náboženské víry. „Kubánci proto mohou vykazovat společné rysy jak 
s latinskoamerickou kulturou tak i se společnostmi, v nichž přetrval nedemokratický režim po velkou část 
století, jako je Rusko. Se spojením latinskoamerických a nedemokratických kulturních trendů a hodnot, se 
Kuba nachází na  zlomové linii mezi těmito dvěma kultními zónami“ (Leiva 2001: 80). Tj. má určité rysy 
jak tradičních tak i sekulárních společností. Kubánskou společnost – stejně jako všechny nedemokratické 
společnosti – lze dále zařadit do kultury „přežití“, tj. obyvatelé se zaměřují na materiální zabezpečení své 
existence. Charakteristické pro tento typ společnosti, který je opakem „sebe-vyjadřující se“ kultury,  je 
také nízká mezilidská důvěra (Leiva 2001: 81). To je případ i Kuby, kdy je důvěra mezi lidmi narušována 
činností Výborů na obranu revoluce. „Nedostatek mezilidské důvěry může také přispívat k roztříštěnosti 
a rivalitě mezi opozičními skupinami, což do určité míry přispělo i k pádu Concilio Cubano, první 
opoziční zastřešující organizace na Kubě, která existovala krátce mezi lety 1995-1997“ (Leiva 2001: 82-
83). 
143 http://www.traditionalknowledge.info/glossary.php.  
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masových organizací, které by zajistily, že lidé budou požadovat pouze takové 

zájmy, které mohou být kontrolovány státem“ (Peřinová, Hořejš 2006: 21). 

Ostatní sdružení, jež vzniknou spontánněji a mimo daný rámec nastavený 

nedemokratickou vládou, se režim snaží potlačovat.  

To je i případ Kuby, kdy je povolena pouze existence jediné politické 

strany – Komunistické strany Kuby – a jí kontrolovaných masových organizací 

jako je např. Unie mladých komunistů (Union de Jóvenes Comunistas/UJC), 

Výbory na obranu revoluce (Comités de Defensa de la Revolución/CDR), 

Federace kubánských žen (Federación de Mujeres Cubanas/FMC), Federace 

univerzitních studentů (Federación Estudiantil Universitaria/FEU), Federace 

studentů středního školství (Federación Estudiantil de la Enseñanza 

Media/FEEM), Ústředí pracujících Kuby (Central de Trabajadores de 

Cuba/CTC) či Národní sdružení malých zemědělců (Asociación Nacional de 

Agricultores Pequeños/ANAP).144 Tyto masové organizace nepomáhají bránit 

zájmy občanů, ale slouží k podpoře stávajících struktur a politiky 

nedemokratického režimu.145  

Občané, kteří se cítí s tímto stavem nespokojeni, zakládají malá sdružení, 

jako jsou například nezávislí lékaři, nezávislé knihovny, nezávislí učitelé či 

nezávislé odborové svazy, jejichž cílem je prosazování zájmů jejich členů. Je 

třeba podotknout, že v situaci, kdy komunistická strana drží monopol na 

reprezentaci zájmů, všechny tyto aktivity se automaticky stávaní nelegální (byť 

do určité míry režimem tolerované), a co je důležitější stávají se politickou 

opozicí, jelikož „hlavní pravidlo nedemokratického režimu je, že každý 

jednotlivý aspekt života by měl být nebo musí být politický. Tato doktrína 

znamená, že nikdo, kdo se snaží pracovat nezávisle na státu, se nemůže vyhnout 

politice, bez ohledu na to jak moc se snaží“ (Peřinová, Hořejš 2006: 21). To je 

také důvodem, proč se analýzy zaměřující se na občanskou společnost zabývají 

                                                 
144 http://www.pcc.cu/pccweb/mas.php.  
145 Státní moc navíc kontroluje media a vzdělávací a soudní systém. 
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politickou opozicí a některé přímo kladou rovnítko mezi politickou opozici 

a občanskou společnost.146 

Obecně lze říci, že rozvoj občanské společnosti na Kubě je stále ve své 

počáteční fázi. Většinou má podobu malých skupin, které se začnou rodit kolem 

aktivních jedinců. Činnost těchto skupin je do velké míry omezena lokálně, a to 

i přesto, že se některá sdružení snaží zaměřit na celostátní a celospolečenská 

témata. Tato „lokálnost“ občanské společnosti, tj. poměrně řídké komunikační 

vazby mezi podobně zaměřenými občanskými sdruženími v jednotlivých 

městech či regionech, je důsledek velmi špatné a navíc drahé dopravy po ostrově 

(Peřinová, Hořejš 2006: 22) a také omezeného přístupu k elektronickým mediím.  

Přes všechny problémy, kterým jsou občané Kuby vystaveni, se 

komunikace mezi jednotlivými občanskými a politickými skupinami postupně 

zintenzivňuje. Navíc stoupá i počet jednotlivých opozičních skupin a postupně 

i jejich sebedůvěra. Tento trend potvrzují i čísla, jež ve své práci uvádí odborník 

na Latinskou Ameriku Juan Carlos Espinosa: v roce 1988 bylo ve veřejné sféře 

aktivních zhruba dvanáct opozičních skupin, v roce 1992 jich bylo již 103 a roku 

1998 se číslo vyšplhalo až na 380 (Espinosa 1999: 357, 359). O vzrůstajícím 

vlivu a relativní síle vnitřní kubánské opozice, a to i přes její stále poměrně 

velkou roztříštěnost, je přesvědčen také Enrique S. Pumar  - bývalý ředitel 

Latinskoamerických studií na William Paterson University v New Jersey. 

„Kubánští disidenti nejsou tak slabí a bezmocní jak tvrdí učenci sympatizující 

s režimem, ani nejsou tak silní, jak prohlašují jejich příznivci,“ píše ve své práci 

Pumar (Pumar 1999: 368). Na druhou stranu pokud nechtějí při pádu 

autoritářského režimu hrát pouze sekundární roli, musejí podle jeho názoru 

zdolat ještě řadu překážek. Musejí překonat stigmatizaci ze strany režimu, 

pokusit se oslabit vládní koalici, upevnit své organizační kapacity 

a diverzifikovat své vazby se zahraničím (Pumar 1999: 368, 370). 

V kubánské porevoluční historii lze rozlišit dvě hlavní opoziční vlny. 

První lze časově vymezit od počátku do poloviny 60. let. 20. století, což bylo 

                                                 
146 Určitým rozlišením mezi politickými skupinami a občanskými sdruženími v nedemokratickém režimu 
je snaha občanských sdružení věnovat se menším a praktičtějším problémům a ne jako politická uskupení 
usilovat o komplexní změny (Peřinová, Hořejš 2006: 21). 
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období upevňování mocenských pozic nově nastoupivšího režimu. Základní 

strategií opozičních skupin byla podvratná činnost a konfrontace s Castrovým 

režimem. Castro však dokázal využít faktu, že opozice byla financována za 

zahraničí a označil ji tak za anti-nacionalistickou. „Navíc, použití násilí ze strany 

opozice dovolilo režimu konsolidovat své různorodé frakce v jednotnou frontu“ 

(Pumar 1999: 371). 

Začátek druhé vlny,147 resp. vznik současných opozičních skupin je 

datován do poloviny 70. let 20. století. Zásadním rozdílem oproti první vlně je 

výběr prostředků, kterými chce tato opozice proti režimu „bojovat“. Současné 

opoziční skupiny zavrhly použití násilných metod a přiklonily se k podpoře 

mírových prostředků a s tím do určité míry související formy sjednaného 

přechodu neboli tzv. transplacementu,  tak jak o něm ve své práci hovoří 

Huntington. Odklon od násilných prostředků svými slovy potvrzuje i předseda 

Křesťanského hnutí osvobození a iniciátor Projektu Varela Oswaldo Payá 

Sardiñas: „Kuba se musí změnit, musí se však změnit bez násilí. Chceme se 

zbavit tradice násilí, protože nikdy nepřineslo svobodu ani spravedlnost, protože 

násilí vždy plodí ještě více nenávisti a útlaku“ (Gonzáles; Rodríguez 2003).  

Disidenti se také snaží svoji práci legitimizovat a zároveň zpochybnit 

legitimitu režimu tím, že odkazují na nesrovnalosti například mezi současnou 

psanou ústavou a kubánskou realitou. Jejich hlavní cíl není porazit režim úplně, 

ale alespoň postoupit s demokratizací, tj. režim reformovat směrem k pluralitní 

demokracii. Mezi jejich další cíle patří jak vybudování tržní ekonomiky tak 

i udržitelné sociální sítě. Struktura oponentů je oproti první vlně také odlišná, 

jelikož většina současných opozičních předáků jednu dobu režim aktivně 

podporovala, mezi ně lze zařadit např. Elizarda Sanchéze, Vladimira Rocu či 

Gustava Arcose (Pumar 1999: 371-372). 

V roce 1976 založil Ricardo Bofill se svými spolupracovníky Kubánský 

výbor pro lidská práva (Comité Cubano Pro Derechos Humanos/CCPDH), jenž 

                                                 
147 V této vlně lze rozeznat řadu fází. Podrobně o jednotlivých fázích, které jsou navíc zařazeny do 
historického kontextu, pojednává Espisona ve své práci Civil Society in Cuba: The Logic of Emergence in 
Comparative Perspective (1999). 
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se zaměřoval na obranu lidských práv a propuštění politických vězňů.148 Právě 

lidsko-právní organizace se od poloviny 70. let 20. století staly jádrem 

opozičního hnutí uvnitř Kuby. V roce 1988 byla dokonce založena první 

politická strana, a to konkrétně Strana za lidská práva (Partido Pro-Derechos 

Humanos) (Espinosa 1999: 356-357). Situace opozičních skupin, zejména jejich 

izolace od okolního světa, se začala na konci 80. let 20. století postupně měnit. 

Začaly se rozšiřovat kontakty jak mezi občanskou společností na Kubě a exilem 

v zahraničí, tak i mezi disidenty a nevládními organizacemi typu Amnesty 

International či Americas Watch, k čemuž přispělo i vysílání exilového Radia 

Martí149 (Espinosa 1999: 357).  

Výše zmíněné procesy měly na přelomu 80. a 90. let 20. století za 

následek tzv. „explozi pluralismu“, tj. opozice se stávala stále početnější 

a odvážnější, ale zejména rozšířila záběr svých zájmů a aktivit. Jednotlivé 

opoziční skupiny se již nezabývaly pouze lidskými právy, ale začaly se 

zaměřovat i na otázky politické, sociální, ekonomické, náboženské či na 

problémy týkající se životního prostředí. V této době byla založena další 

politická uskupení, např. Křesťanské hnutí osvobození (Movimineto Cristiano 

Liberación),  v jehož čele od jeho vzniku stojí ve světě známý kubánský disident 

Oswaldo Payá Sardiñas. Vznikly rovněž takové opoziční skupiny jako nezávislé 

umělecké organizace, různé profesní organizace (např. nezávislí novináři,150 

nezávislí právníci, nezávislí lékaři či nezávislí pedagogové) a množství 

                                                 
148 I v této oblasti se udály mnohé rozkoly, např. v roce 1987 z CCDPH odešel Elizardo Sánchez 
Santacruz, který následně založil vlastní organizaci s názvem Kubánská komise pro lidská práva 
a národní usmíření (Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional/CCDHRN) 
(Espinosa 1999: 357) 
149 Radio Martí bylo založeno Reaganovou administrativou v roce 1985 jako exilové krátkovlnné rádio, 
jehož cílem bylo šířit vysílání ve španělském jazyce na území Kuby (Espinosa 1999:357). 
150 V této souvislosti je třeba zmínit jména jako Raúl Rivero, Néstor Baguer či Yndamiro Restano. 
Důležitým představitelem nezávislé žurnalistiky je i Oscar Espinosa Chepe, který byl zatčen v roce 2003, 
ze zdravotních důvodů byl však propuštěn a od té doby je jedním z hlavních zdrojů poskytujících 
informace o současném dění na Kubě, zejména pak co se týče ekonomických záležitostí. Nejnovější 
aktivitou spojenou také s nezávislou žurnalistikou je iniciativa Yaoni Sanchez, světověznámé blogerky, 
oceněné španělskou cenou za digitální žurnalismus Ortega y Gasset prize for digital journalism. Jeji blog 
Generace Y (Generacion Y) na webových stránkách www.desdecuba.com/generaciony jen v únoru roku 
2008 zaznamenal přes 1,2 milionu přihlášení. Sanchezová píše o starostech každodenního života, 
ekonomických problémech a politických omezeních.  Psaní ji podle vlastních slova napomáhá zbavit se 
frustrace ze současné situace (Valdes 2008b). 
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nezávislých odborových svazů151 (např. Všeobecný svaz kubánských pracujících 

- Unión General de Trabajadores Cubanos, Křesťanský odborový svaz – Unión 

Sindical Cristiana atd.). Došlo také ke znovu oživení kubánské katolické 

církve152 a jejích laických organizací, které začaly klást větší důraz na sociální 

roli církve.153 K další významné události došlo v roce 1992, kdy režim povolil 

vznik první nevládní organizace Centro Félix Varela. To podnítilo vznik dalších 

nevládních organizací a období od roku 1992 do roku 1996 je často označována 

jako „boom“ NGOs (Espinosa 1999: 357-358, 361). 

Důležité však nebylo pouze samotné rozšiřování počtu a zájmů 

jednotlivých opozičních skupin, ale také jejich stále se prohlubující vzájemná 

kooperace. „Tyto organizace spolu spolupracují a vzájemně se podporují do 

takové míry jako nikdy předtím,“ dodává k tomu Pumar (Pumar 1999: 372). 

Tento fakt dokládá množství nově vzniklých zastřešujících organizací typu 

Národní asociace nezávislých ekonomů Kuby (Asociación Nacional de 

Economistas Independientes de Cuba),154 Sdružení nezávislých lékařů (Colegio 

Médico Independente) či Kubánský koncil (Concilio Cubano). Právě posledně 

zmíněná opoziční organizace patřila v polovině 90. let 20. století k těm 

nejdůležitějším. Kubánský koncil vznikl konkrétně v roce 1995 a zastřešoval 135 

různých opozičních skupin, což z něj činilo největší seskupení opozičních 

skupin té doby. Koncil si kladl za cíl uspořádat celonárodní konferenci, o jejíž 

povolení dokonce požádal v otevřeném dopise Fidela Castra. Režim však 

původně reagoval pouhým mlčením, ale v únoru v době konání samotné 

konference Concilio rozdrtil, když bylo mnoho opozičních představitelů 

                                                 
151 Členstvo jednotlivých odborových uskupení se pohybuje spíše v desítkách či ve stovkách lidí, pouze 
výjimečně jako např. v případě CTDC, o níž bude zmínka později, mají přes tisíc členů. Pro srovnání 
např. k rozsahu, síle a vlivu polského odborového hnutí Solidarita mají kubánské odborové svazy 
v současné době stále velmi daleko. 
152 V roce 1991 Komunistická strana Kuby povolila, že do ní mohou vstupovat i věřící (Espinosa 1999: 
361). 
153 Začaly také vycházet diecézní časopisy jako Palabra Nueva, Vitral či Vivarum. Vliv získali katoličtí 
intelektuálové jako Dagoberto Valdés či Luis Enrique Estrella, kteří v roce 1994 publikovali studii 
s názvem Obnovit občanskou společnost: projekt pro Kubu (Reconstruir la Sociedad Civil: Un Proyecto 
para Cuba), který k otázce občanské společnosti na Kubě přitáhl zájem světové veřejnosti (Espinosa 
1999: 358). Symbolem nového náboženského otevření (ne tak však otevření politického) byla návštěva 
papeže Jana Pavla II. na Kubě v roce 1998 (Eckstein 2001: 30). 
154 Jedním ze zakládajících členů byla v současné době světově známá kubánská disidenta Marta Beatriz 
Roque Cabello. 
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uvězněno155 (Espinosa 1999: 358; Pumar 1999: 372). Význam Kubánského 

koncilu potvrzuje svými slovy i Espinosa, který se domnívá, že „Concilio 

vyvinul sofistikované vztahy jak mezi skupinami, které byly jeho součástí, tak 

i s exilovými skupinami a zahraničními diplomaty a žurnalisty působícími na 

Kubě. Období mezi polovinou roku 1995 a 24. únorem roku 1996 lze označit za 

vrchol ve spolupráci a koordinaci mezi vnitřní opozicí a exilem“ (Espinosa 1999: 

358).  

Po této události došlo v průběhu roku 1996 k přeskupení v rámci mnoha 

opozičních skupin a také ke vzniku nových. Jednou z nejvýznamnějších byla 

organizace s názvem Pracovní skupina vnitřního disentu (Grupo de Trabajo de la 

Disidencia Interna/GTDI)156 vedená osobnostmi jako byl Vladimiro Roca 

Antúnez, Marta Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano a Félix Antonio 

Bonne Carcasses. K jejím nejdůležitějším aktivitám lze bezesporu zařadit 

zveřejnění dokumentu Vlast patří všem (La Patria es de Todos) v červnu roku 

1997 (Espinosa 1999: 359). Manifest reagoval na návrh dokumentu, který měl 

být schválen na V. sjezdu PCC. Opoziční dokument kritizoval komunistickou 

interpretaci dějin Kuby, dodržování lidských práv a situaci kubánské ekonomiky. 

Vyslovoval se pro provedení nezbytných reforem, zavedení politického 

pluralismu a postavení přechodu k demokracii na ústavě z roku 1940. „Přechod 

k demokracii, který si přejeme dosáhnout, je založen na základních principech 

ústavy z roku 1940, která ustavuje sociální práva, jež nemají nic společného 

s přílivem neoliberalismu. Ve skutečnosti, současná situace, kdy zahraniční 

společnosti najímají své pracovníky prostřednictvím státu, by mohla být 

označována jako neo-totalitarismus“ (Bonne, Gómez, Roca, Roque 1997). 

V manifestu je přesto vzhledem ke kritické ekonomické situaci vyjádřena potřeba 

zahájit proces ekonomické liberalizace, jež by s sebou nesla demokratizaci země. 

Opozici by mělo být dovoleno účastnit se volebního procesu, zakládat politické 

strany, nominovat vlastní kandidáty a vést kampaň, a to vše pod dohledem 

                                                 
155 Režim tyto opoziční skupiny odmítl oficiálně uznat a místo toho je označil za kontrarevoluční 
skupinky financované CIA a posléze je nekompromisně rozdrtil. V té době došlo také k přiostření politiky 
na mezinárodní scéně, jelikož kubánský režim sestřelil dva letouny exilové organizace sídlící v Miami 
nazvané Brothers to the Rescue (Hermanos al Rescate). 
156 Někdy je možné se setkat s názvem Grupo de Trabajo de la Disidencia  Cubana. 
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mezinárodních pozorovatelů (Bonne, Gómez, Roca, Roque 1997). Režim na 

zveřejnění tohoto dokumentu zareagoval tvrdou represí a měsíc po vydání byli 

jeho čtyři signatáři v uzavřeném procesu odsouzeni k mnoha letům vězení 

(Espinosa 1999: 359) 

Přes tvrdé represe ze strany kubánského režimu se počet opozičních 

skupin postupně zvyšoval. Podle studie organizace Directorio Revolucionario 

Democrático Cubano vydané v roce 1999 se opoziční aktivity začaly zaměřovat 

na oslovení kubánské veřejnosti. Typickou aktivitou, která se snaží oslovit co 

nejširší veřejnost a jejímž cílem je posbírat potřebný počet podpisů k vypsání 

referenda o změně řady nedemokratických zákonů, konání svobodných voleb 

a amnestii politických vězňů, je Projekt Varela, o němž bude podrobnější zmínka 

později.  

V listopadu roku 1999 založilo Křesťanské hnutí osvobození společně se 

Sociálnědemokratickou stranou Kuby vedenou Vladimirem Rocou širokou 

koalici opozičních skupin podporujících Projekt Varela nazvanou Všichni 

společně (Todos Unidos).157 Zakládající dokument tohoto uskupení kromě 

Oswaldo Payá Sardiñase a Vladimira Rocy, podepsali i další známí kubánští 

disidenti, např. Elizardo Sánchez, Roberti Larramendi či Héctor Palacio Ruiz. 

„Představitelé do té doby značně nejednotného disentu se shodli na základních 

programových bodech, které je nutné jednotně prosazovat. Mezi ně patří 

okamžité a bezpodmínečné propuštění všech vězněných opozičních aktivistů 

a nezávislých novinářů a svobodný přístup k informacím. Dále vybízejí k dialogu 

všech politických, kulturních a profesních organizací, které mají zájem 

formulovat svoje představy o budoucnosti ostrova.“158  

Další pokus o sjednocení nejednotného kubánského disentu se odehrál 

v roce 2002, kdy byla založena koalice více než 360 opozičních skupin nazvaná 

Shromáždění na podporu občanské společnosti (Asamblea para Promover la 

Sociedad Civil), o níž bude vzhledem k její důležitosti pojednáno níže 

v samostatné podkapitole. O dva roky později, tj. v roce 2004 zveřejnilo 

                                                 
157 http://www.cubasource.org/listings/20_e.asp. 
158 http://www.hotel-kuba.cz/kubanska-demokraticka-opozice.  



 82 

uskupení Todos Unidos plán s názvem Návrh programu na započetí řešení 

vážných problémů kubánské společnosti (Propuesta de Programa para 

comenzar a solucionar los graves problemas de la sociedad cubana).159 Jeho 

cílem nebylo podle Rocy zapříčinit přímo přechod, ale provést naléhavé změny, 

týkající se mimo jiné bydlení či rozdělování potravin a podnítit diskusi 

o současném stavu.160 Na rozdíl od Asambley, se kterou však jednotlivé skupiny 

této koalice také spolupracují, je uskupení Todos Unidos přesvědčeno, že je 

možné dosáhnout demokracie prostřednictvím současné ústavy a vládní 

legislativy (Álvarez 2004: 1-2). 

Současné opoziční skupiny se zaměřují na navazování a rozšiřování vazeb 

s rozličnými zahraničními spojenci (vládami, neziskovými organizacemi, 

exulanty či zahraničními intelektuály), což je aspekt, jenž byl dříve disidenty 

zanedbáván. Mezi nenásilné akce, jimiž opozice proti režimu Fidela Castra 

bojuje, patří například: zakládání nezávislých knihoven, poskytování 

alternativních informací ze strany nezávislých novinářů, organizování seminářů 

na koordinaci aktivit a výměnu informací, vhazování prázdných hlasovacích 

lístků do volebních uren, organizování pokojných demonstrací na podporu 

disidentů či k oslavě narozenin významných bojovníků za lidská práva či držení 

hladovek (Pumar 1999: 372-373).  

V roce 2000 Centrum pro studium národní alternativy/Centro de Estudios 

para una Opción Nacional (CEON)161 provedl na Kubě mezi občanskou 

společností a opozičními skupinami162 dotazníkový průzkum. Z něho mimo jiné 

vyplynulo, že „nejvíce aktivistů podporuje strategii vrůstajícího občanského 

                                                 
159 http://www.adcuba.org/idx/SC_TodosUnidos.htm. Na plánu se podíleli i další političtí přestavitelé – 
Elizardo Sánchez a jeho Kubánská komise pro lidská práva a národní usmíření, René Gómez 
z Agramontistického proudu a Felix Bonne jako představitel Kubánského občanského proudu, resp. 
Asambley.  
160 http://www.cubanet.org/CNews/y04/feb04/11e2.htm. 
161 CEON je výzkumný a analytický institut propojený s organizací Cuban Democratic Revolutionary 
Directorate sídlící v Miami. 
162 Jak ve své práci upozorňuje Cuzán, CEON ale ve své studii neposkytl data hovořící o velikosti 
dotazovaného vzorku, jeho demografickém a socioekonomickém složení a ani o aktivitách jednotlivých 
skupin (Cuzán 2001: 401). CEON pouze uvedl, že dotazník byl distribuován vedoucím představitelům 
sedmi skupin občanské společnosti. Každý z čelních představitelů následně svolal setkání členů dané 
skupiny a ti poté společně zodpovídali na otázky z dotazníku. CEON dále uvedl, že „členové dalších dvou 
skupin, které původně do vzorku nebyly zahrnuty, se připojili k jedné ze skupin. Z toho důvodu data 
pocházejí z devíti nezávislých skupin na Kubě“ (CEON 2001: 385). Ty navíc pocházejí z různých částí 
Kuby. 
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odporu, za účelem pokojně konfrontovat vládu s požadavky na politickou 

změnu“ (CEON 2001: 384). Z výzkumu také vyplynulo, že většina opozičních 

skupin nečeká na to, až Fidel Castro zemře, ale o změnu se snaží již nyní. 83% 

skupin je také přesvědčeno, že ve společnosti panují vůči nim sympatie, a že je 

lidé vnímají jako legitimní (CEON 2001: 384-385). 

Podle názoru aktivistů také většina obyvatel s režimem nesouhlasí.163 

Všechny skupiny se shodly na důležitosti podpory občanského odporu, jenž by 

započal přechod k demokracii. 100% skupin je také přesvědčeno o potřebě 

zlepšení komunikace jak mezi Kubou a okolním světem164 tak i mezi pro-

demokratickými skupinami a zbytkem kubánské populace. Právě zlepšení 

komunikace vnímají jako jeden z klíčových faktorů k tomu, aby se uvnitř 

společnosti rozšířil pocit politické účinnosti, tj. aby lidé uvěřili, že jejich zapojení 

do opozičních aktivit napomůže ke změně režimu.165 Představitelé dotazovaných 

skupin totiž jako tři hlavní důvody nízké participace občanů na aktivitách 

opozičních skupin uvedli mimo strach občanů z represe také pocit politické 

neúčinnosti a s tím spojenou nedostatečnou komunikaci mezi populací 

a skupinami občanské společnosti (CEON 2001: 387-388). 

Na druhou stranu se také 100% skupin domnívá, že „proces legální 

migrace166 snižuje participaci kubánských občanů na opozičních aktivitách“ 

a 57% dotazovaných skupin je přesvědčeno, že „se lidé obávají potenciálních 

sociálních následků přechodu, jako je vysoká nezaměstnanost, ztráta bezpečné 

sociální sítě167 a uplatnění majetkových nároků exulantů na jejich domovy“168 

                                                 
163 Mezi skupinami však nepamatovala shoda o tom, jakou roli v podpoře režimu hraje nacionalismus. 
„Nejčastější odpovědí bylo, že nacionalismus má určitou důležitost. Pouze jedna skupina zastávala názor, 
že nacionalismus je velmi důležitý. Další skupina trvala na tom, že nacionalismus není důležitým zdrojem 
podpory. Tato skupina se domnívala, že přestože vláda neustále na nacionalismus apeluje, lidé věří, že 
spíše než obhajování suverenity národa, vláda brání privilegia vládnoucí elity“ (CEON 2001: 387). 
164 V této souvislosti také uvedli, že TV Martí není téměř možné na Kubě naladit. Přestože dochází 
k rušení vysílání Radia Martí, jeho vysílání zůstává pro lidi důležitým zdrojem nezávislých informací. 
165 Lidé jsou totiž přesvědčeni, že by se tím nic nezměnilo a oni sami by se pouze dostali do problémů. 
Aktivisté tvrdí, že právě lepší komunikace by napomohla toto přesvědčení mezi obyvateli změnit (CEON 
2001: 388).  
166 Tj. že podepsání dohody o migraci se Spojenými státy politicky nahrává spíše kubánskému režimu. 
167 Tj. že ztratí přístup k bezplatnému školství a zdravotnictví. Je sice pravda, že školství a zdravotní péče 
jsou na Kubě bezplatné, ale na druhou stranu je mnoho dobrých lékařů vysíláno do zahraničí či slouží na 
pracovištích určených pro cizince, a proto se obyčejným Kubáncům často dostatečná péče nedostává. 
Bývalá poslankyně Národního shromáždění a významná neuroložka Hilda Molina k tomu dodává: 
„Zdravotnictví a školství slouží jako zástěrka problémů země. Na světě se děje tolik bezpráví, že mnoho 
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(CEON 2001: 385). Je zajímavé, že pouze 30% skupin si myslí, že k přechodu je 

zapotřebí větší jednota opozice, jak po ní většinou volají zahraniční pozorovatelé. 

Co se týče Komunistické strany Kuby, zhruba 80% odpovědí obsahovala tvrzení, 

že strana má s rekrutací nových členů problémy a že ti, co vstoupí do strany to 

nedělají z ideologického přesvědčení, ale pro svůj osobní prospěch. Zhruba 

stejný počet dotazovaných byl přesvědčen, že korupce je mezi politickými kádry 

široce rozšířeným jevem. Všechny skupiny se také domnívají, že mezi 

představiteli režimu panuje nespokojenost. Jako důkaz uvádějí emigraci do 

zahraničí,169 stáhnutí se z veřejného života, korupci a anonymní dopisy kritizující 

Fidela Castra, které se objevily ve vysokých vládních kruzích. Co se týče 

možných násilností během potencionálních masových demonstracích, 60% 

skupin je přesvědčeno, že se režim k násilí neuchýlí170 (CEON 2001: 385, 387). 

Z výzkumu dále vyplývá, že opoziční skupiny nejvíce trápí nedostatek 

zdrojů (jako je např. papír, tiskárny, inkoust a v neposlední řadě peníze)171 a od 

toho se odvíjející nedostatečná komunikace mezi nimi a veřejností (a mezi nimi 

navzájem), tj. velmi omezená možnost rozšiřovat informace mezi obyvatele 

Kuby a tím je povzbudit k většími aktivismu. Samizdat tak na Kubě téměř 

neexistuje (CEON 2001: 391). 
                                                                                                                                               
lidí se po vyslechnutí této pohádky domnívá, že Kuba je ráj. Je to stará taktika, kterou režim používá, aby 
indoktrinoval mezinárodní povědomí. Povědomí Kubánců je totiž už zpracované“ (Faisán 2002). Molina 
byla na počátku 90. let 20. století ředitelkou Mezinárodního neurologického centra na Kubě (Centro 
Internacional de Restauración Neurológica/CIREN). Avšak poté co získalo mezinárodní prestiž, začalo 
na úkor kubánských pacientů přijímat pacienty ze zahraničí, a to byl také důvod, proč Molina z CIREN 
odešla, vzdala se poslaneckého mandátu a členství ve straně (Faisán 2002). Tématu zdravotnictví se 
obsáhle věnuje i MUDr. Jan Trachta a Pablo Chacon ve své práci s názvem „Zpráva o současném 
kubánském zdravotnictví“ z února roku 2007, viz. http://www.hotel-kuba.cz/skolstvi-a-zdravotnictvi.  
168 Ale tento strach se podle názorů dotazovaných aktivistů nepodílí na nízké participaci občanů na 
aktivitách opozice. 
169 V roce 2002 například o politický azyl v USA zažádal jeden z nejbližších spolupracovníků Raúla 
Castra Alcibiades Hidalgo Basulto. „Podle floridského deníku El Nuevo Herald je vůbec nejvyšším 
postaveným kubánských politikem, který do USA odešel za lepším životem“ (Tomaga 2002). Byl totiž 
bývalým vedoucím Raúlovy kanceláře, velvyslancem v OSN, náměstkem ministra zahraničí 
a v neposlední řadě členem Ústředního výboru PCC (Valverde 2002b). Na druhou stranu však na konci 
80. let 20. století začal podporovat myšlenku glasnosti, čímž se tak u Fidela Castra dostal do nemilosti 
(Tomaga 2002). Po svém příjezdu do USA prohlásil, že socialismus na Kubě nefunguje, jelikož Kubu 
dostal do existenciálních problémů. „Podle něj rozpad socialismu v celé východní Evropě znamenal 
zdrcující zkušenost, neboť všichni, kdo věří v socialismus a mají rozum, si museli všimnout, že 
socialistický systém nefunguje nikde na světě“ (Valverde 2002b). 
170 Na druhou stranu se však polovina skupin domnívá, že se obyvatelé Kuby vypuknutí násilí obávají 
(CEON 2001: 387). 
171 V této souvislosti se také objevila otázka týkající se možnosti distribuce potřebného materiálu 
prostřednictvím církve. „83% skupin si myslí, že to možné není. Všechny skupiny potvrdily, že církev 
poskytuje velmi malou nebo žádnou pomoc skupinám občanské společnosti“ (CEON 2001: 393). 
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Dalším problémem je stále poměrně výrazná roztříštěnost opozice172 

a s tím spojená nemožnost veřejnosti nabídnout jasnou alternativu k nynějšímu 

režimu. Jednotlivé skupiny nejsou ani schopny se dohodnout, jak by měl přechod 

probíhat.173Je tedy třeba, aby opoziční skupiny měly dlouhodobou vizi, jak 

přechodu dosáhnout, čemuž by napomohlo i to, kdyby byly lépe informovány, 

jak k přechodu došlo ve střední a východní Evropě (CEON 2001: 392). 

4.2. Opoziční skupiny, strany a hnutí na území Kuby 

Počet opozičních skupin operujících na území Kuby do velké míry 

ovlivnil tvrdý zákrok ze strany režimu proti opozici, jenž se odehrál v březnu 

roku 2003 a o němž byla již zmínka v předešlé kapitole. Pozorovatelé se 

domnívají, že v současné době na Kubě působí několik desítek opozičních 

skupin, z čehož aktivní disent tvoří několik stovek až několik tisíc lidí.174 

Podle Espinosy lze opoziční aktivity rozdělit do deseti základních skupin: 

• občanská hnutí či organizace 

• politické strany 

• hnutí za lidská práva 

• organizace sociální pomoci 

• odborové svazy 

• venkovská, zemědělská a ostatní družstva pracujících 

                                                 
172 

Ve světe často zmiňovanou roztříštěnost opozice svými slovy ale zpochybňuje Elizardo Sánchez. 
„Údaj o 450 protestních skupinách pochází z Miami a je zcela mylný. Zahrnuje organizace, které se už 
rozpadly nebo prostě nefungují. Reálný počet se pohybuje mezi šedesáti až osmdesáti. Kdo hovoří 
o roztříštěnosti, dívá se na věc nesprávně. Hnutí se nedrobí, nýbrž roste. Ještě v roce 1987 se všichni 
disidenti mezi sebou znali, protože jich bylo tak málo. Dnes jich jsou desítky. Navíc vzniklo zaštiťovací 
pro-demokratické seskupení Todos Unidos, které stmelilo opoziční skupiny v celé šíři politického 
spektra: sociální a křesťanské demokraty, liberály a další. Stalo se tak koalicí v moderním slova smyslu. 
Předsedá jí známý disident a vůdce Movimineto Cristiano Liberación Osvaldo Payá Sardiñas. V Todos 
Unidos se nachází přibližně 95% protestních skupin“ (Schirová 2002). Stejný názor jako Sánchez má 
i Vladimiro Roca, který tvrdí, že „nejsme rozdělení, to je jen to, v co Evropané chtějí věřit (…) Mluvíme 
spolu navzájem, ale nepotřebujeme uveřejňovat více společných dokumentů, ale zaměřit se na rozšiřování 
skutečné práce do celé společnosti“ (Hořejš 2007b: 5). Stejně tak i Payá má se slovem jednota problém. 
„Pokud vytvoříme jednolitý opoziční celek, bude pro Castra velmi jednoduché nás zničit. Dokáže do 
našich řad nasadit mnoho agentů a práskačů, dokonce vytváří falešné opoziční skupiny. Opoziční hnutí 
musí vycházet ze všech směrů (…) Pokud bude tlak na Castra vycházet z mnoha míst, bude pro něj 
složité takové vlně čelit. Rozhodující proto není jednota, ale osvobození se. Opozice by neměla být 
prezentována jako spolek pěti šesti lidí, ale jako hnutí kubánského obyvatelstva“ (Freisler 2006c). 
173 Jedním jablkem sváru je otázka, zda by měli představitelé nedemokratického režimu hrát během 
přechodu nějakou roli. 
174 http://www.hotel-kuba.cz/kubanska-demokraticka-opozice. 
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• nezávislá profesní a sektorová sdružení 

• nezávislá žurnalistika 

• kulturní a umělecké skupiny 

• nábožensky založené skupiny a instituce (Espinosa 1999: 359-360). 

Trochu jinou klasifikační škálu zvolilo Ministerstvo zahraničních věcí České 

republiky. To opoziční skupiny rozdělilo do šesti názorových proudů a ke 

každému z nich přiřadilo jeho hlavní představitele, a to následovně: 

(1) Křesťansko-demokratický proud: Křesťanské hnutí osvobození/ 

Movimiento Cristiano Liberación 

(2) Konzervativní proud: Kubánský výbor pro lidská práva/Comité Cubano 

Pro Derechos Humanos; Strana za lidská práva/Partido Pro Derechos 

Humanos a Demokratická strana solidarity/Partido Democrático de 

Solidaridad 

(3) Liberální proud: Agramontistický proud/Corriente Agramontista 

a Kubánský občanský proud/Corriente Cívica Cubana 

(4) Sociálnědemokratický proud: Kubánská komise pro lidská práva 

a národní usmíření/Comisión Cubana de Derechos Humanos 

y Reconciliación Nacional a Sociálnědemokratická strana Kuby/Partido 

Socialdemocráta de Cuba 

(5) Odborové svazy: několik desítek nezávislých odborových organizací 

(6) Nezávislá profesní sdružení: Institut nezávislých ekonomů/Instituto de 

Economistas Independientes (Matocha 2001: 46).175 

Bohužel zde není prostor zmínit se o všech opozičních skupinách a popsat 

detailně jejich aktivity. Vybráni byli z velké části hlavní představitelé daného 

proudu, resp. taková uskupení, která jsou mezinárodní veřejnosti alespoň trochu 

známá, a to buď samy o sobě nebo jejich hlavní představitelé. 

 

                                                 
175 České názvy doplněny o španělské ekvivalenty (pozn. aut.). 
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4.2.1. Křesťanské hnutí osvobození 

Křesťanské hnutí osvobození (Movimineto Cristiano Liberación/MCL) 

bylo založeno v roce 1988 skupinou laických katolíků vedenou Oswaldem Payá 

Sardiñasem. V současné době je MCL nejčastěji dáváno do souvislosti s jeho 

nejznámější aktivitou, kterou je petiční akce na vypsání referenda nesoucí název 

Projekt Varela.176 MCL se definuje jako hnutí inspirované křesťanstvím, 

občansko-politické a nekonfesní, k němuž se hlásí různé náboženské skupiny 

i nevěřící. Jako většina opozičních skupin, odmítá násilné metody boje proti 

nedemokratickému režimu a za cíl si klade přechod k otevřené společnosti. Dále 

usiluje o to, aby se Kubánci podíleli na změně režimu, tj. aby se stali jejími 

aktivními protagonisty a nikoliv pasivními diváky. Také se snaží přimět oficiální 

struktury k respektu práv, jež jsou zakotvena v zákonech a ústavě. S tím souvisí 

i boj MCL za lidská a občanská práva.177 V roce 1999 bylo jedním ze 

zakládajících členů koalice opozičních skupin nazvané Todos Unidos. 

Oswaldo Payá Sardiñas, jenž je předsedou MCL, je v současné době 

pravděpodobně jedním z nejznámějším kubánských disidentů. V roce 1999 se 

stal laureátem ceny Homo Homini, kterou každoročně udílí společnost Člověk 

v tísni. Cena je udělována za významný osobní přínos k obhajobě lidských práv, 

prosazování demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.178  V roce 

2002 získal Payá také Sacharovu cenu za svobodu myšlení, kterou každoročně 

uděluje Evropský parlament osobám nebo institucím, jež významně přispěly 

k obraně lidských práv.179 V následujících letech byl také Václavem Havlem 

nominován na Nobelovu cenu míru. 

                                                 
176 Podrobně o Projektu Varela viz. níže. 
177 http://www.mclpaya.org/mcl.pdf. 
178 http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=157&sid=116&id=358.  
179 V roce 2005 tuto cenu mimo Hauwi Ibrahimové a Reportérů bez hranic získaly i Dámy v bílém 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/sakharov/sacharov_2005_cs.pdf).  
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4.2.2. Agramontistický proud 

Agramontistický proud (Corriente Agramontista) je skupina nezávislých 

advokátů, jež byla založena v roce 1990.180 U jejího vzniku stál její současný 

předseda René de Jesús Gómez Manzano, jenž po dlouhá léta pracoval jako 

vládní právník. Skupina, jež je v současné době aktivní v rámci sdružení 

Asamblea, se snaží o to, aby režim dodržoval své vlastní zákony, je činná 

v podpoře občanských a lidských práv, zasazuje se o nenásilné reformy 

kubánského politického systému a hájí u soudu politické vězně.181 Roku 1995 

stál Goméz u založení koalice nezávislých skupin Concilio Cubano. V témže 

roce byl vyloučen ze sdružení právníků182 za jeho kritiku státní právnické 

organizace.183 

V roce 1997 byl Gómez spolu se svými třemi kolegy184 – Vladimirem 

Rocou, Martou Beatriz Roque a Félixem Antoniem Bonnem - za manifest La 

Patria es de Todos uvězněn a později odsouzen za kontrarevoluční aktivity na 

čtyři roky vězení, navíc mu byla na dobu pěti let zakázána právnická činnost. Ve 

vězení si také zásluhou tlaku ze zahraničí neodpykal trest celý a v roce 2000 byl 

podmínečně propuštěn. Roku 2005 se podílel na svolání setkání opozičních 

skupin Asamblea a následně byl za svou údajnou chystanou účast na demonstraci 

před francouzskou ambasádou, jež měla za cíl upozornit na vážnou situaci 

politických vězňů na Kubě,185 opět zatčen. K jeho propuštění došlo až v únoru 

roku 2007, tj. po 19 měsících strávených ve vězení, a to aniž by byl z čehokoli 

obviněn. V témže roce získal cenu Ludovic-Trarieux International Human Rights 

                                                 
180 Pojmenována byla podle Ignacia Agramonteho – právníka, osvoboditele a mučedníka boje za 
nezávislost žijícího v 19. století (http://corrienteagramontista.blogspot.com/2008/03/mensaje-de-ren-
gmez-manzano-los. html).  
181 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/016/1998/en/dom-AMR250161998en.pdf. 
182 Všechna tato sdružení podléhají kontrole ministerstva spravedlnosti. 
183 http://www.ludovictrarieux.org/uk-index.htm.  
184 Tato skupina se stala známá jako tzv. Skupina čtyř. Všichni byli členy Grupo de Trabajo de la 
Disidencia Interna. 
185 Představitelé opozice chtěli tímto krokem také francouzskou vládu povzbudit k tomu, aby nepřestávala 
vyvíjet nátlak na propuštění zbylých 61 politických vězňů, jež byli uvězněni při vlně zatýkání v roce 
2003. 
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Prize, která je udělována právníkům, kteří bojují za lidská práva a proti 

netoleranci a rasismu.186  

4.2.3. Kubánský občanský proud 

Kubánský občanský proud (Corriente Cívica Cubana/CCC) je sdružení 

univerzitních profesorů žádajících pokojnou změnu režimu. Založeno bylo v roce 

1992 a k jeho zakládajícím členům patřil bývalý univerzitní profesor strojírenství 

a fyziky Félix Antonio Bonne Carcasses, který je i jeho nynějším předsedou. 

Bonne má velmi podobný osud jako Goméz. Stejně jako on byl po vydání 

manifestu La Patria es de Todos v roce 1997 zatčen, a to taktéž na čtyři roky.187 

Oba byli také propuštěni v roce 2000.188 Navíc stejně jako Agramontistický 

proud je CCC v současné době přidružen k Asamblee. 

4.2.4. Sociálnědemokratická strana Kuby 

Sociálnědemokratická strana Kuby (Partido Socialdemócrata de 

Cuba/PSC) byla založena v roce 1996 a stala se součástí Socialistické 

internacionály.189 PSC obhajuje demokratické zřízení, sociální rovnost a lidská 

práva. Je totiž přesvědčena, že „nemůže existovat socialismus bez 

demokracie“.190 Také se zasazuje o nenásilný přechod k demokracii a národní 

usmíření, aniž by některá se společenských skupin byla z tohoto procesu 

vyloučena. PSC „hledá kubánské řešení krize státu s účastí všech Kubánců a pro 

všechny Kubánce, řešení vyjednané a sjednané (…) za účelem dosažení 

národního konsensu, který by národu umožnil postoupit kupředu s pokojným 

přechodem k demokracii a usmíření všech Kubánců, aby všichni mohli sdílet 

společnou vlast bez jakékoli marginalizace a diskriminace, které by zraňovaly 

lidskou důstojnost“.191 

                                                 
186 http://www.asambleasociedadcivilcuba.info/Camp/Principal.htm a http://www.ludovictrarieux.org/uk-
index.htm.  
187 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR250161998?open&of=ENG-CUB a http://www. 
ludovictrarieux.org/uk-index.htm.  
188 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/746924.stm. 
189 http://www.cubasource.org/listings/27_e.asp.  
190 http://pscuba.org/quienes.htm.  
191 http://pscuba.org/quienes.htm. 
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V jejím programu je také obsažen požadavek investovat do ekonomiky 

a vytvářet soukromé či smíšené podniky, svobodně se shromažďovat,  

organizovat a cestovat do zahraničí, účastnit se na politickém a ekonomickém 

životě či svobodně vyjadřovat vlastní názor bez obav z represí. Těchto cílů lze 

podle PSC dosáhnout podporou jednání mezi všemi Kubánci, a to bez ohledu na 

rasu, pohlaví, sociální a politickou příslušnost či pozici ve vládě.192 

Zakládajícím členem, předsedou PSC a zároveň mluvčím Todos Unidos je 

ekonom Vladimiro Roca Antúnez. Ten byl v roce 1992 vyhozen ze Státního 

výboru pro ekonomickou spolupráci poté, co se na veřejnosti vyjádřil 

o neefektivitě Castrova režimu. V roce 1996 se podílel společně s Marthou 

Beatriz Roque, René Gómezem a Félixem Bonnem na vzniku Pracovní skupiny 

vnitřního disentu, která o rok později uveřejnila dokument s názvem Vlast patří 

všem, za nějž byli všichni čtyři uvězněni. Roca byl odsouzen na pět let odnětí 

svobody.193 Během jeho zatčení, konkrétně v roce 1999 se PCS stala součástí 

koalice Todos Unidos, která si kladla za cíl podporovat Projekt Varela. Roca byl 

propuštěn na rozdíl od svých kolegů až o dva roky později, tj. v roce 2002, a to 

70 dnů před vypršením celého trestu. Jeho propuštění se uskutečnilo týden před 

návštěvou bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera na Kubě v květnu 

roku 2002.194 

4.2.5. Kubánská komise za lidská práva a národní usmíření 

Komise za lidská práva a národní usmíření (Comisión Cubana de 

Derechos Humanos y Reconciliación Nacional/CCDHRN) byla založena v roce 

1987 Elizardem Sánchezem Santacruzem, který je i jejím předsedou. CCDHRN, 

jež je součástí koalice Todos Unidos, dohlíží na dodržování lidských práv, snaží 

se o národní usmíření a monitoruje situaci a počet politických vězňů na Kubě. 

Každých šest měsíců vydává zprávu s názvem Informe sobre presos políticos, 

resp.  Comunicado y Reporte sobre prisioneros políticos195 o stavu lidských práv 

na Kubě a aktualizuje seznam vězňů svědomí. Podle Álvareze „jsou tyto 

                                                 
192 http://pscuba.org/programa.htm. 
193 http://www.ludovictrarieux.org/uk-index.htm.  
194 http://www7.nationalacademies.org/humanrights/Vladimiro_Roca_release.html.  
195 http://www.adcuba.org/Reportes/CCDHRN/Principal.htm.  
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dokumenty považovány za nejserioznější a nejspolehlivější ze všech zpráv 

vypracovanými různými organizacemi na toto téma“ (Álvarez 2004: 8). 

4.2.6. Nezávislé odborové svazy 

Na Kubě jsou oficiálně povoleny pouze jedny odbory, a to Ústředí 

pracujících Kuby (Central de Trabajadores de Cuba/CTC), které v dnešní době 

zahrnuje osmnáct národních odborových svazů, resp. 3 miliony pracujících 

(Peřinová, Hořejš 2006: 26). Jejich deklarovaným cílem je hájit zájmy 

pracujících, ve skutečnosti však slouží vládě k prosazování její politiky a ke 

kontrole společnosti.  

Přesto, že je zakládání nezávislých odborů zakázáno a všechny pokusy 

tvrdě potírány, na Kubě se přesto vytvořila čtyři velká odborová hnutí, a to 

konkrétně Nezávislé a demokratické odborové hnutí (Movimiento Sindical 

Independiente y Democrático/ MSID), Konfederace demokratických pracujících 

Kuby (Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba/CTDC), Jednotná 

rada kubánských pracujících (Consejo Unitario de Trabajadores 

Cubanos/CUTC) a Konfederace svobodných pracujících Kuby (Conferedación 

de Trabajadores Libres de Cuba/CTLC) (Peřinová, Hořejš 2006: 26). Kromě 

těchto čtyř velkých sdružení, existují i mnohá jiná menší uskupení jako například 

Asociace samostatných pracujících (Asociación de Trabajadores por Cuenta 

Propia) či Unie křesťanských pracujících (Unión de Trabajadores Cristianos) 

(Álvarez 2004: 69, 73). Obecně mají nezávislé odborové svazy mnoho členů 

hlavně na venkově a v malých městech, snaží se však kooperovat i se zahraničím. 

„Ve spolupráci se syndikalisty z USA vydávají časopis Revista Lux, kde kromě 

tradičních odborářských témat a článků o obecném nedodržování lidských práv 

na ostrově, publikují pravidelně články o jednotlivých případech porušování 

pracovních práv obyvatel Kuby.“196 

CUTC, jejímž cílem je ochrana práv kubánských pracujících, byla 

založena v roce 1995 a v současné době má přes tisíc členů, kteří se nacházení na 

území všech 14 provincích Kuby. Mnozí členové CUTC, včetně jejího předsedy 

                                                 
196 http://www.hotel-kuba.cz/kubanska-demokraticka-opozice.  
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Pedra Pabla Álvareze Ramose, byli zatčeni během tzv. černého jara v březnu 

roku 2003 a obdrželi jedny z nejvyšších trestů, konkrétně Álvarez byl odsouzen 

na 25 let odnětí svobody. Další členové jako Victor Rolando Arroyo a Alfredo 

Felipe Fuentes byli odsouzeni až ke 26 letům (Peřinová, Hořejš 2006: 26; 

Álvarez 2004: 71). Podobný osud měli i členové CTDC, jejíž předseda Nelson 

Molinet Espino byl například odsouzen na 20 let odnětí svobody  (Álvarez 2004: 

70). CTDC se snaží podle vlastních slov spojovat lidi s různými politickými 

názory, a proto se explicitně neřadí k žádné politické skupině (Peřinová, Hořejš 

2006: 26). 

4.2.7. Institut nezávislých ekonomů 

V roce 1991 bylo založeno Národní sdružení nezávislých ekonomů 

(Asociación Nacional de Economistas Independientes), které po vnitřní 

restrukturalizaci v roce 1995 přijalo současný název Kubánský institut 

nezávislých ekonomů „Manuel Sánchez Herrero“/Instituto Cubano de 

Economistas Independientes „Manuel Sánchez Herrero“. Institut, který se 

angažuje v ekonomickém a sociálním výzkumu, je řazen k Asamblee, kterou 

taktéž sponzoruje (Álvarez 2004: 66). 

V čele Institutu stojí ekonomka Martha Beatriz Roque Cabello, která se 

společně s Rocou, Gómezem a Bonnem podílela na vytvoření Pracovní skupiny 

a zveřejnění dokumentu Vlast patří všem. Stejně jako její tři kolegové, byla i ona 

následně zatčena. Odsouzena byla k nejnižšímu trestu, tj. ke třem a půl letům 

odnětí svobody. Propuštěna byla stejně jako Gómez a Bonne v roce 2000.197  

O dva roky později stála u vzniku koalice mnoha opozičních skupin s názvem 

Shromáždění na podporu občanské společnosti (Asamblea para Promover la 

Sociedad Civil) a následně se stala i její předsedkyní.198 

V únoru roku 2003 uspořádala setkání disidentů, na němž se jednalo 

o dodržování politických a lidských práv na Kubě. „Přestože na setkání pozvala 

diplomaty všech ambasád v Havaně, přišel pouze vedoucí Americké zájmové 

                                                 
197  http://www.ludovictrarieux.org/uk-index.htm.  
198 http://www7.nationalacademies.org/humanrights/Case_Info_Roque_Cabello.html.  
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sekce James Cason“.199 Zhruba v polovině března také zahájila hladovku za 

propuštění lékaře a lidsko-právního aktivisty Oskara Elíase Bisceta Gonzálese 

a všech politických vězňů, během níž však byla (jako jediná žena ze 75 

představitelů opozice) opět zatčena. Odsouzena byla ke 20ti letům vězení za 

údajné „aktivity vedoucí ke svržení a destabilizaci vnitřního režimu kubánského 

státu a ztrátě nezávislosti Kuby, aktivity za než obdržela značné finanční obnosy 

od americké vlády“.200 Navíc byla obžalována z napojení na šéfa americké sekce 

Jamese Casona. Po necelém roce a půl však byla ze zdravotních důvodů 

podmínečně propuštěna, jelikož si režim nemůže dovolit, aby ve vězení některý 

ze světově známých disidentů zemřel. Podle Amnesty International je však od té 

doby neustále vystavována nátlaku ze strany kubánského režimu,201 a to zejména 

prostřednictvím aktů zapuzení. 

4.2.8. Nezávislé knihovny 

Jednou z nejrozšířenějších opozičních aktivit na Kubě je zakládání 

a provozování nezávislých knihoven (bibliotecas independientes). Vznikat začaly 

postupně v polovině 90. let 20. století. Přestože některé nezávislé knihovny 

existovaly již dříve, hlavním impulsem pro jejich vznik se stalo zejména 

prohlášení Fidela Castra na Mezinárodním knižním veletrhu, jenž se konal 

v Havaně v roce 1998, že na Kubě nejsou žádné zakázané knihy. Toto prohlášení 

dalo podnět ke vzniku mnoha nezávislých knihoven nabízejících takové tituly, 

které nejsou k dispozici v oficiálních státních knihovnách. Mezi zakladatele 

tohoto projektu patří manželský pár Ramón Humberto Colás a Berta Mexidor 

Vázquez202 (Peřinová, Hořejš 2006: 23). Colás vznik této iniciativy komentuje 

slovy: „Začali jsme ve chvíli, kdy Fidel Castro řekl, že na Kubě nejsou žádné 

zakázané knihy. Poslouchal jsem jeho slova společně se svou ženou a řekli jsme 

si, že mnoho Kubánců by si s chutí přečetlo knihy, které byly tehdy na ostrově 

                                                 
199 http://www7.nationalacademies.org/humanrights/Case_Info_Roque_Cabello.html.  
200 http://www.cartadecuba.org/martha_beatriz.htm.  
201 http://www7.nationalacademies.org/humanrights/Case_Info_Roque_Cabello.html. 
202 Oba v současné době pobývají v exilu v USA, kde se podílejí na chodu Sítě nezávislých knihoven 
Kuby (Network of Independent Libraries in Cuba). 
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úplně neznámé. Šlo o to umožnit Kubáncům přístup k jiným myšlenkám než jen 

k těm, jež jim desítky let do hlavy vtlouká režim“ (Freisler 2007c). 

Postupně se tato iniciativa začala šířit a v současné době je na Kubě přes 

140 nezávislých knihoven, z toho 21 v samotné Havaně.203 „K tomu, aby mohl 

jednotlivec otevřít ve svém bytě či domě nezávislou knihovnu, mu stačí několik 

desítek svazků knih, které je ochoten půjčovat veřejnosti. Jednotlivé nezávislé 

knihovny tedy představují velmi pestrou škálu: od malých knihoven, kde na 

několika policích nabízí knihovník čtyři desítky svých knih až po obrovské 

knihovny o několika tisících svazcích.“204 Mnohé nezávislé knihovny neslouží 

pouze k půjčování knih, ale také ke konání komentovaných čtení či seminářů, 

k prezentaci knih a v neposlední řadě také jako místa pro setkávání opozičních 

aktivistů, což je také důvodem, proč bylo mnoho nezávislých knihovníků během 

vlny zatýkání v roce 2003 uvězněno a odsouzeno k vysokým trestům (Peřinová, 

Hořejš 2006: 23). Například knihovník José Miguel Martínez byl za půjčování 

knih odsouzen na třináct let. Podle Coláse je Kuba tak „jedinou zemí na světě, 

kde zavírají knihovníky, za to, že dělají to, co mají“.205 Síť nezávislých knihoven 

se z tohoto zákroku poměrně rychle vzpamatovala a v dnešní době představuje 

jednu z nejlépe organizovaných a nejvlivnějších opozičních struktur na Kubě. 

V současné době je koordinátorkou sítě nezávislých knihoven Gisela Delgado 

Sablón, která v lednu roku 2008 se svým manželem bývalým politickým vězněm 

Hectorem Palaciem Ruizem navštívila Prahu (Nosálková 2008).206 Zde 

představila knihu s názvem Hlasy změny (Voces de Cambio), jež je sbírkou 

                                                 
203 http://www.netforcuba.org/espanol/Opposition-SP/BibliotecasIndependientes/Main.htm.  
204 http://www.hotel-kuba.cz/kubanska-demokraticka-opozice. Přesto, že síť knihoven oficiálně požaduje, 
aby knihovna měla v katalogu alespoň 300 knih, existují i takové, které toto kriterium nesplňují. Mezi 
další oficiální požadavky patří, aby byly knihy umístěny na viditelném místě a roztříděné podle témat 
a zejména, by byly přístupné všem. Mnohé z knih jsou často rodinné sbírky či dary od přátel, mnohé také 
pocházejí z Americké zájmové sekce v Havaně, ostatní ambasády se do této aktivity zapojují pouze 
zřídka. Katalogy knih se tak liší knihovna od knihovny, některé obsahují knihy týkající se historických 
a politických témat (např. přechodů k demokracii), jiné jsou spíše apolitické a zaměřují se zejména na 
dětskou literaturu. Mezi populární knihy patří i ty od Václava Havla a Milana Kundery  (Peřinová, Hořejš 
2006: 23-24). 
205 http://www.hotel-kuba.cz/kubanska-demokraticka-opozice.  
206 V Praze se také setkali s českými politiky včetně ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a zúčastnili 
se veřejného promítání filmu Kubánské jaro a následné diskuse. 
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příspěvků zaslaných do literární soutěže pořádané právě sítí nezávislých 

knihoven.207  

4.2.9. Dámy v bílém 

Skupina nesoucí název Dámy v bílém (Damas de Blanco) vznikla v dubnu 

roku 2003 jako spontánní reakce na masivní vlnu zatýkaní oponentů Castrova 

režimu, při níž bylo zatčeno 75 opozičních přestavitelů.208 Ženy bojují za 

svobodu svých příbuzných, nejčastěji manželů, synů, otců či bratrů, kteří byli 

podle jejich slov „zatčeni za svobodu vyjadřování a myšlení a za snahu 

o dosažení národního usmíření a respektu k lidským právům“.209 Ženy v bílém 

tak nejsou politickou organizací, ale snaží se pouze nenásilnými prostředky 

upozornit světovou veřejnost na situaci politických vězňů a porušování lidských 

práv na Kubě a docílit propuštění všech nespravedlivě trestaných. Ženy nosí bílé 

oblečení210 a každou neděli se schází na bohoslužbě v havanském kostele Santa 

Rita, po jejímž skončení kráčí v průvodu Pátou avenue s květinami v rukou. 

V roce 2004 proti svému průvodu zažily asi nejtvrdší zákrok, a to když byly 

napadeny členkami státní organizace Federace kubánských žen.211 „V rámci své 

kampaně také posílají dopisy politickým institucím po celém světě a žádají 

podporu amnestie kubánských politických vězňů,“ doplňuje Kristina Prunerová 

z organizace Člověk v tísni (Prunerová 2005). 

V roce 2005 jim byla Evropským parlamentem udělena Sacharova cena za 

svobodu myšlení. „Udělením ceny jim Evropský parlament vyjadřuje uznání za 

                                                 
207 Prvním podobným svazkem, vydaným také na základě vítězství v soutěži  pod záštitou nezávislých 
knihoven, byla kniha Otevřené oči, nové hlasy kubánské literatury (Ojos abiertos, voces nuevas de la 
literatura cubana) , jež byla publikována v roce 2003 (Delgado 2006: 21). 
208 Jedním ze zatčených byl i Oskar Elias Biscet, vystudovaný lékař a zároveň hluboce věřící katolík, 
který ve své studii obvinil režim z provádění řízených potratů pomocí léku rivanolu, je dnes 
pravděpodobně nejznámějším kubánským vězněm. Odsouzen byl na 25 let odnětí svobody. V roce 2007 
mu byla americkým prezidentem Georgem Busem udělena Prezidentská medaile svobody. Mnoho 
Kubánců žijících v USA věří, že právě Biscet by se mohl v budoucnu stát kubánským prezidentem, 
jelikož jako černoch by mohl zabránit potencionálnímu výbuchu rasového násilí. Černošská menšina totiž 
žije ještě v horších podmínkách než zbytek společnosti a  proto panují obavy, aby černošské obyvatelstvo 
nemělo tendence se v demokratických podmínkách mstít (Freisler 2007d). 
209 http://www.damasdeblanco.com/.  
210 Bílé oblečení má symbolizovat nevinnost a čistotu. Vzorem jim bylo uskupeni argentinských žen Las 
Madres de la Plaza de Mayo ze 70. let. 20. století. Ty k dosažení svého cíle, jímž bylo zejména získat 
informace o svých dětech, které zmizely v době vojenské diktatury v letech 1976 až 1983, používaly 
podobnou nenásilnou taktiku jako Dámy v bílém. V roce 1992 jim byla taktéž udělena Sacharosu cenu za 
svobodu myšlení (http://www. europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/sakharov/sacharov_2005_cs.pdf). 
211 http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/sakharov/sacharov_2005_cs.pdf.  
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jejich odvahu a odhodlání bojovat za lidská práva na Kubě a připomíná, že 75 

politických disidentů zatčených v březnu 2003 se stále nachází ve vězení, a to 

pouze za to, že kritizovali nedostatek politické svobody ve své zemi,“ stojí 

v dokumentu pojednávajícím o jednotlivých držitelích Sacharovy ceny.212 

4.3. Projekt Varela 

Projekt Valera (Proyecto Varela),213 jenž je často přirovnáván k Chartě 77, 

je petiční akce opírající se o platný kubánský právní řád a požadující vypsání 

referenda o změně řady nedemokratických zákonů a amnestii politických vězňů. 

Oswaldo Payá je přesvědčen, že „Projekt Varela přináší Kubáncům něco zcela 

nového. V této občanské kampani tisíce lidí podepsalo a stále podepisuje petici 

za vypsání referenda. Žádáme po vládě změny a neděláme to anonymně, 

nějakým nápisem na zeď.“ Dagoberto Valdés, šéfredaktor katolického časopisu 

Vitral, k tomu dodává: „Projekt Varela je v posledních 44 letech nejdůležitější 

občanskou zkušeností na Kubě. Proč to říkám? Je to poprvé, co řadový občan 

pocítil možnost něco změnit. Svým podpisem chce k této změně osobně přispět. 

Nebojí se uvést adresu a rodné číslo“ (Gonzáles, Rodríguez 2003).  

Vznik Projektu Varela lze datovat do roku 1998 a je neodmyslitelně spjat 

s činností Křesťanského hnutí osvobození, resp. s osobou Oswaldo Payá 

Sardiñase. Hlavní snahou Projektu Varela je předložení řady pozměňovacích 

návrhů k platným zákonům a tím vytvoření prostoru pro demokratické volby 

a svobodnou účast občanů na politickém a ekonomickém životě v zemi. 

Konkrétně obsahuje pět základních požadavků, a to právo na svobodu projevu 

a shromažďování, amnestii, svobodu podnikání a zakládání soukromých 

společností, nový volební zákon a konání všeobecných voleb. Projekt Varela 

žádá o svém návrhu vypsání referenda, které je podle platné kubánské ústavy 

možno uskutečnit, pokud nejméně 10 000 občanů tuto legislativní iniciativu 

podpoří. Nežádá tedy nic jiného, než uplatnit článek 88.g kubánské ústavy, kde je 

                                                 
212 http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/sakharov/sacharov_2005_cs.pdf.  
213 Pojmenován je po Otci Felixi Varelovi – kubánském knězi, filozofovi, patriotovi a obránci svobody 
a suverenity, který žil v letech 1788-1853 (Sierra 2008).  
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garantováno právo na vypsání referenda, a uzákonit práva, která jsou již v ústavě 

obsažena, ale jež režim ve skutečnosti nedodržuje.214  

V roce 1999 vznikla na podporu tohoto projektu a ke koordinaci sběru 

podpisů koalice mnoha opozičních skupin nazvaná Todos Unidos. V květnu roku 

2002 zástupci tohoto uskupení předali Národnímu shromáždění 11 020 podpisů. 

Payá při této příležitosti zároveň zdůraznil, že „Projekt Varela dnes nekončí. 

Právě naopak, otevírá se všem Kubáncům, aby beze strachu a z lásky k vlasti 

podepsali tuto žádost a zúčastnili se tak legální kampaně za referendum“ 

(Valverde 2002c). Kubánský parlament v reakci na Projekt Varela, o němž se 

navíc zmínil při své květnové návštěvě Kuby v televizním vysílání i bývalý 

americký prezident Jimmy Carter, vypsal své vlastní referendum, ve kterém se 

8,2 milionu lidí údajně vyjádřilo na podporu ústavní reformy zakotvující 

nedotknutelnost socialistického systému na Kubě.215 Oswaldo Payá k tomu 

dodává: „Navzdory pronásledování jsme odevzdali prvních 11 000 podpisů. 

Vláda odpovídá represemi a mění ústavu, to však nemůže legalitu Varely 

zpochybnit (…) Kampaň navzdory všemu pokračuje. Stále více lidí ji chce 

podepsat. 216 Není to pro ně jen formální právní požadavek. Je to čin, který 

člověka osvobozuje. Je to součást procesu, v němž se lidé budou stále více 

zbavovat strachu a dožadovat se svých práv. My tomu procesu říkáme ,Kubánské 

jaro‘“ (Gonzáles, Rodríguez 2003).  

Nejnovější iniciativou, jež na Projekt Varela navazuje, a v níž je také 

zainteresován Oswaldo Payá, je uveřejnění programu týkající se přechodu 

k demokracii nesoucí název Návrh programu Všichni Kubánci (Propuesta de 

Programa Todos Cubanos).217 Tento dokument vznikl na základě 

shromážděných komentářů pocházejících jak z Kuby tak z exilu. „Tyto 

                                                 
214 Anglická verze Projektu Varela na http://www.oswaldopaya.org/es/varela-project/, španělská verze viz 
http://webstc.org/proyectovarela.htm. Přehlednější originální dokument ve španělštině ve formátu pdf se 
dříve nacházel na stránkách www.mclpaya.org/varela.pdf, v současné době však webová stránka již 
nefunguje. 
215 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2003&country=373. 
216 Podle údajů amerického Národního demokratického institutu (National Democratic Institute/NDI) 
podepsalo petici již 35 tisíc lidí (Valverde 2002a), což svými slovy potvrdil i Payá v online rozhovoru 
uskutečněném na webových stránkách společnosti Člověk v tísni v roce 2003 (http://www.infoservis. 
net/artChat.php?id=27).  
217 http://www.solidaridadconcuba.com/documentos/programatodoscubanos.pdf.  
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komentáře byly anonymní a zatímco některé vyjadřovaly politické ideologie, jiné 

se zaměřovaly na přání, která byla po dlouhou dobu potlačována“ (Hořejš 2007b: 

3). Dokument zveřejněný v květnu roku 2006218 ve výsledku obsahuje návrh 

nové ústavy, plán změn a nový volební a spolčovací zákon. Na rozdíl od Projektu 

Varela je tento program daleko obsáhlejší (má přes 130 stran)219 a je napsaný 

formálním jazykem, což se pro rozšíření do povědomí kubánské i světové 

veřejnosti nejeví jako nejoptimálnější. Payá tuto formu ale obhajuje s tím, že 

„zákon by měl být garantem spravedlnosti během přechodu, ne vůdce či hnutí“ 

(Hořejš 2007b: 3). Oproti Projektu Varela je také k exilové komunitě vstřícnější 

a počítá s jejím zapojením do politického života. Exulanti budou například členy 

národní volební komise a vytvořena bude i tzv. Komise národního znovu-setkání 

(Comisión de Reencuentro Nacional/CREN), jejíž „základní funkcí bude vytvořit 

podmínky pro vytoužené setkání Kubánců, kteří žijí na Kubě s jejich bratry 

z exilu, jako jednotného národa, kterým jsme, a usnadnit návrat, který si přejí“.220 

4.4. Shromáždění na podporu občanské společnosti 

Shromáždění na podporu občanské společnosti (Asamblea para Promover 

la Sociedad Civil/APSC), je koalice 365 opozičních organizací, jež byla založena 

na počátku roku 2002. Za cíl si klade znovuobnovení občanské společnosti 

a vybudování demokratického systému na Kubě. Na rozdíl od Projektu Varela se 

nedomnívá, že by bylo možné provést změny pouze modifikací ústavy 

a některých zákonů (Álvarez 2004: 1-2). Asamblea se podle svých slov dále snaží 

o „formování demokratické kultury, rozvoj sociálního hnutí, posilování 

organizací Asambley a zefektivnění jejich vzájemné komunikace.“221 Chce také 

zlepšit životní podmínky obyvatel a jejich informovanost o kubánské historii, 

zasazovat se za ochranu životního prostředí a práv pracujících.222 

V květnu roku 2005 se v Havaně uskutečnilo doposud největší, dvoudenní 

veřejné setkání opozičních skupin (Reunión General) organizované právě APSC, 

                                                 
218 http://www.cubasource.org/publications/spotlight/postcastro/oo_e.asp.  
219 http://www.solidaridadconcuba.com/documentos/programatodoscubanos.pdf.  
220 http://www.solidaridadconcuba.com/documentos/programatodoscubanos.pdf.  
221 http://www.asambleasociedadcivilcuba.info/Asamblea/LaAsamblea.htm.  
222 http://www.asambleasociedadcivilcuba.info/Asamblea/LaAsamblea.htm. 
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jehož se zúčastnilo zhruba 200 osob.223 Hlavním cílem bylo sjednotit opozici 

a připravit se na post-castrovský přechod k demokratickému režimu. Zazněl také 

požadavek na „okamžité propuštění všech politických vězňů, a to bez 

předběžných podmínek, seznamů a lhůt“ (Klekner 2005: 8). Dále zde delegáti 

vybrali 36ti členný výbor, který do čela Asambley zvolil ekonomku Martu 

Beatriz Roque. „Účastníci schůzky přijali kromě jiného společné prohlášení 

[Resolucion General de la Asamblea para Promover la sociedad Civil en Cuba - 

pozn. aut.] vyzývající obyvatele Kuby k masovým pokojným protestům proti 

nynějšímu režimu. Prohlášení odsuzuje systém vlády jedné strany a požaduje 

zavedení demokratického pluralismu, respektování lidských práv a svobodu pro 

politické vězně“ (Mocová 2005b). Později byla vydána i rozšířená verze tohoto 

prohlášení nazvaná Podpořit den poté (Para propiciar el día después).224  

Hlavní pořadatele a zároveň členové výkonné skupiny Asambley Félix 

Antonio Bonne Carcasses, René Gómez Manzano a Marta Beatriz Roque 

Cabello,225  hovořili o tomto setkání jako o historické události, jelikož to bylo 

poprvé, kdy se opozici podařilo uplatnit právo na shromažďování. Na adresu 

setkání se však ozývaly i kritické hlasy namítající, že Castro proti setkání 

nezasáhl především proto, že se následující měsíc měla konat schůzka EU, na níž 

se mělo jednat o zrušení některých diplomatických sankcí přijatých proti režimu 

po vlně zatýkaní v březnu 2003. Další námitkou bylo, že Asamblea nezastupuje 

všechny kubánské opoziční skupiny. Schůzky se nezúčastnili takoví disidenti 

jako Vladimiro Roca, Oswaldo Payá  či Elizardo Sánchez. Payá své rozhodnutí 

vysvětlil slovy: „Nezúčastnil jsem se schůzky proto, že se mi nelíbí, odkud se 

někteří lidé rekrutují“ (Klekner 2005: 8). Později své zdůvodnění ještě rozvedl 

a dodal, že se neúčastnil, „protože toto setkání nereprezentovalo skutečnou 

opozici. Chyběla tam řada disidentů. Nebyly tam až na tři výjimky ani Dámy 

v bílém (…) Byla tam ale naopak malá skupinka lidí z Miami, která udělala jen 

to, že zaplatila jakousi protivládní propagandu. Režim mohl proto využít záběry 

                                                 
223 http://www.asambleasociedadcivilcuba.info/RG_mayo20/Listado_Participantes.htm.  
224 http://www.asambleasociedadcivilcuba.info/Undiadespues.htm#top.  
225http://www.asambleasociedadcivilcuba.info/RG_mayo20/acta_de_la_primera_Reunion_General_17_d
e_julio.pdf. 
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k tomu, aby ukázal, že kubánská opozice jsou jen lidé z USA, kteří jsou placeni 

americkou vládou. Říkal jsem jí (Roqueové), že to nebude vypadat dobře, ale ona 

stále naléhala, že musíme být jednotní. Co ale z tohoto setkání zbylo? Nic. Jen 

nám to ublížilo. Ke změně nemůže dojít jen jakýmsi provoláním. Projekt Varela 

je naopak založen na hlasech Kubánců, je to hlas z Kuby“ (Freisler 2006c). 

Podobné stanovisko zastává i Elizardo Sánchez, který odmítá kontakty 

s proticastrovskými skupinami z Miami (Klekner 2005: 8). 

Schůzky se měla také účastnit řada zahraničních hostů. Mezi pozvanými 

byl i český senátor Karel Schwarzenberg. Ten byl však ještě před setkáním 

vyhoštěn. Podobný osud potkal i německého poslance, dvě španělské senátorky 

a novináře a o pár dní dříve i dva polské europoslance (Sobota, Pilátová 2005a: 

3). Castro se od Asambley snažil odvést pozornost i tím, že rozpoutal kampaň za 

vydání Luise Posady Carrilese obviněného z pumového útoku na kubánské 

letadlo v roce 1976 (Ehl 2005). 

4.5. Projekt Varela vs. Asamblea 

Společným rysem těchto iniciativ,226 které jsou obě spjaty s činností 

vnitřní opozice na Kubě, je prosazování přechodu k pluralitní demokracii, 

ochrany lidských práv, propuštění politických vězňů a otevření centrálně řízené 

ekonomiky. Každá z iniciativ ale volí trochu jinou strategii, jak těchto cílů 

dosáhnout. Nutno však dodat, že plány těchto dvou uskupení nejsou jakýmisi 

rigidními dokumenty, ale mohou se během celonárodní diskuse a v průběhu 

historických událostí různě měnit a modifikovat. Samy sebe spíše považují za 

iniciativy mající účel vytrhnout kubánské obyvatele z letargie a započít debatu 

o budoucnosti Kuby. V Projektu Varela se mimo jiné píše: „Nenabízíme projekt 

nebo model společnosti, nýbrž navrhujeme první krok k vytvoření nových 

a lepších právních podmínek“ (Payá, Saludes, Rodríguez, Diaz 1998: 3). 

Společné oběma aktivitám, a stejně tak i ostatním opozičním skupinám, je také 

to, že ani jedna z nich neprosazuje násilnou změnu, revoluci ani zabití Castra, 

                                                 
226 Základními zdroji pro tuto komparaci jsou dokumenty Proyecto Varela a Resolución General de la 
Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba. Dále v textu proto odkazy na dané dokumenty pro 
zbytečné opakování kromě přímých citací již nebudou uváděny. 
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nýbrž chce docílit přechodu k demokracii prostřednictvím nenásilných metod 

a protestů. 

Hlavním rozdílem mezi nimi je, že se Projekt Varela snaží docílit změny 

režimu prostřednictvím modifikace současného právního rámce, tj. jako základ 

budoucího uspořádání vidí současnou komunistickou ústavu z roku 1976, ke 

které by byly přijaty pouze nutné dodatky. „Ústava garantuje občanům právo na 

předkládání změn v jejím právním řádu,“ tj. „hodnota aktuálních zákonů je, že 

v sobě obsahují klíč ke změně zákona (…) a proto navrhujeme učinit změny 

v rámci zákona“ (Payá, Saludes, Rodríguez, Diaz 1998: 2).227 Naopak Asamblea, 

jejíž hlavní premisy jsou obsaženy ve společné rezoluci (Resolución General de 

la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba), která vzešla ze setkání 

opozičních skupin v roce 2005, se snaží o hluboké reformy a zároveň se 

domnívá, že změna v rámci platného zákona možná není a jako základ by bylo 

možné naopak použít demokratickou ústavu z roku 1940.228 

Součástí Projektu Varela je, mimo požadavku na svobodu vyjadřování, 

shromažďování, amnestie a zakládání soukromých podniků, i pozměňovací návrh 

volebního zákona a požadavek na konání svobodných voleb, jež by se měly 

konat během jednoho roku od úspěšného referenda. V současné době nejsou 

kandidáti do shromáždění (krajského i národního) vybíráni přímo voliči, ale jsou 

navrhováni příslušnými komisemi, čímž je zajištěno, že všichni kandidáti jsou 

členy Komunistické strany Kuby. Navíc na každou pozici je nominován pouze 

takový počet kandidátů, kolik má být obsazeno mandátů. Projekt Varela proto 

navrhuje, aby voliči měli možnost volby z více kandidátů, a aby se také mohli na 

výběru svých kandidátů přímo podílet, a to konkrétně prostřednictvím 

                                                 
227 Payá později tuto taktiku přehodnotil a v dalších dokumentech, zejména pak v Návrhu programu 
Todos Cubanos již navrhl přijetí zcela nové ústavy, jejíž návrh je v dokumentu také obsažen. Nadále se 
tedy staví proti přijetí ústavy z roku 1940, tak jak to navrhuje Asamblea. 
228 Myšlenka, aby byl přechod k demokracii založen na principech demokratické Ústavy z roku 1940, 
byla již obsažena v dokumentu La Patria es de Todos, který vydali kromě Rocy stejní představitelé, kteří 
stojí u zrodu Asambley. Společná rezoluce Asambley se i přímo na dokument La Patria es de Todos 
odvolává, volá po jeho re-editaci a co největším rozšíření mezi obyvatele Kuby. 
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podpisových listin vyjadřujících podporu určitému kandidátovi v příslušném 

volebním obvodu.229  

Projekt Varela dále žádá, aby se kandidáti mohli svobodně scházet s voliči 

a využívat prostředky masové komunikace, jež jsou podle ústavy majetkem státu 

a tudíž by měly sloužit ke svobodnému vyjadřování názorů obyvatel. Sporným 

bodem, se kterým exilové opoziční skupiny vyloženě nesouhlasí, je požadavek, 

aby každý z kandidátů na všech úrovních (tj. obecní, krajské i celostátní) žil 

v zemi alespoň rok před volbami (Payá, Saludes, Rodríguez, Diaz 1998: 9). Toto 

ustanovení fakticky exilovou komunitu vylučuje z účasti na volebním procesu, 

jenž by měl následovat po úspěšném referendu, a také otevírá prostor pro to, aby 

se moci částečně (znovu)chopily současné politické elity a svou vládu tak 

legitimizovaly prostřednictvím relativně svobodných voleb. 

Mnohým ale daleko více vadí fakt, že Projekt Varela pouze navrhuje 

pozměňovací návrhy ke komunistické ústavě přijaté v roce 1976, tj. k takové, 

která byla schválená pouze představiteli Komunistické strany Kuby a ke které 

lidé neměli možnost se svobodně vyjádřit. Přes tuto kritiku je ale tato iniciativa 

klíčová, a to zejména z toho důvodu, že mnohé Kubánce zbavila strachu vyjádřit 

svůj názor a poskytla obyvatelům Kuby jistou alternativu a řešení současné 

situace.  

Jiný přístup k demokratizačnímu procesu, přes snahu o dosažení stejného 

cíle, zastává Asamblea. Žádá, aby byl kubánský režim označen jako stalinistický 

a současná socialistická ústava prohlášena za nedemokratickou, a naproti tomu za 

základ budoucích změn přijata Ústava z roku 1940. Oproti Projektu Varela se 

také snaží více spolupracovat s exilovou komunitou. Té přiznává stejná práva 

jako obyvatelům Kuby, tj. stejný přístup k aktivnímu a pasivnímu volebnímu 

právu a dalším občanským právům. Asamblea, jak již napovídá její celý název, se 

zejména snaží o upevnění občanské společnosti (např. tvorbou lokálních buněk 

Asambley, podporou nezávislých knihoven, tiskové agentury atd.) a o sjednocení 

demokratických opozičních skupin, čímž by se současný vládnoucí režim oslabil 

                                                 
229 Podpisy by měly být doručeny příslušným autoritám alespoň 30 dnů před volbami a kandidát by měl 
na podporu své kandidatury obdržet alespoň 5% podpisů všech voličů z volebního obvodu, kde se hodlá 
ucházet o zvolení (Payá, Saludes, Rodríguez, Diaz 1998: 9). 
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a tím se otevřela možnost pro demokratickou změnu a konání svobodných 

voleb.230 Asamblea na kubánském režimu také požaduje, aby uznal všechny 

vnitřní opoziční skupiny, které se vzdaly násilného boje.231  

Myšlenku, že demokratická ústava z roku 1940 může být použita jako 

základ přechodu k demokracii, ve svých pracích podporuje i Mario Antonio 

Rivera. Podle jeho názoru „je nezbytné, aby byl jakýkoli post-castrovský přechod 

jak ústavně ukotven tak i maximálně participativní“ (Rivera 1995: 459). Je také 

možné, že přechod bude přerušován sociálním a politickým násilím, a proto 

prvořadým cílem přechodové vlády bude obnovit pořádek a vznik ústavy bude 

odsunut až do pozadí. I toto tedy, podle jeho názoru, hovoří pro aplikaci této 

ústavy. Rivera se také domnívá, že ústava z roku 1940 je stále platná, jelikož 

nebyla v podstatě nikdy zrušena. Měla by být tedy znovu přijata, i kdyby pouze 

dočasně, a upravena řadou dodatků týkajících se mimo jiné národnosti, veřejných 

úřadů, složení národní legislativy atd. Opatření, např. týkající se ochrany 

pracujících nebo občanských práv, by naopak měla být ponechána a pouze 

garantována jejich vynutitelnost (Rivera 1994: 306; Rivera 1995: 459). 

                                                 
230 Nutno však dodat, že svobodné volby ještě nemusí zaručit přechod k demokracii, a to například 
v případě, pokud se většina občanů rozhodne zachovat statut quo nebo bude pouze pro pozvolné změny. 
To se ale zdá být málo pravděpodobné, jak ukazuje průzkum veřejného mínění provedený na Kubě v říjnu 
roku 2007 pro Mezinárodní republikánský institut (International Republican Institut/IRI). Z průzkumu 
vyplývá, že 75,6% Kubánců si myslí, že demokratické změny by vedly ke zlepšení jejich života; stejně 
tak  83% Kubánců věří, že přechod směrem k tržnímu hospodářství by zlepšil jejich život a 76,3% 
Kubánců by navíc dávalo přednost výběru kandidátů z různých stran. „Studie také odhalila velmi silnou 
korelaci mezi věkem a vzděláním a stupněm podpory pro demokratické a ekonomické změny. Čím mladší 
a vzdělanější byli dotazovaní lidé, tím více podporovali politické a ekonomické změny, multipartijní 
volby a právo na hlasování o tom, kdo by měl Fidela Castra vystřídat“ (http://www.iri.org/lac/cuba/2007-
10-18-Cuba.asp).  
231 http://www.asambleasociedadcivilcuba.info/RG_mayo20/ResolucionAPSC.htm.  
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5. Mezinárodní situace 

5.1. Kubánský exil ve Spojených státech amerických 

Jedním z důležitých hráčů na mezinárodní scéně je bezesporu kubánská 

exilová komunita se Spojených státech amerických. Ta si oproti jiným skupinám 

imigrantů v USA, a to přesto že se těší privilegiím plynoucích z amerického 

občanství, udržuje stále velmi silné vztahy se zemí původu a mnozí kubánští 

imigranti sami sebe definují jako Kubánce, resp. Kubánské Američany.232 

Významnou roli hraje i fakt, že je kubánská exilová komunita geograficky 

koncentrovaná a také to, že v průběhu historie dokázala vybudovat prosperující 

ekonomický systém. Díky všem těmto aspektů má nezanedbatelný vliv na 

zahraniční politiku Spojených států, a to zejména prostřednictvím Kubánsko-

americké národní nadace, o níž bude zmínka později (Gonzáles-Pando 1997 50; 

Calda 2004: 13). 

V porevoluční kubánské historii lze podle Gonzálese-Pandy rozlišit 

celkem šest vývojových etap kubánské exilové komunity v USA. Začátek první 

etapy lze  ztotožnit s první emigrační vlnou, jež započala v roce 1959, ihned poté, 

co Batista opustil Kubu. Konec této etapy spadá zhruba do roku 1962. 

Charakteristická byla tím, že se do emigrace uchýlili lidé zejména z vyšší 

a střední socioekonomické třídy,233 nejprve blízcí Batistovi spolupracovníci, poté 

i obchodní a profesní elita národa a následně i někteří odpadlíci z Castrova 

revolučního tábora. „Původní exodus proto obsahoval tři odlišné „ročníky“, 

z nichž největší byla nepolitická ostrovní elita,“ píše ve své práci Gonzáles-

Pando (Gonzáles-Pando 1997 51). Exulanti si k usazení na americkém území, 

a to díky poloze i podobným klimatickým podmínkám, vybrali jižní Floridu, 

konkrétně město Miami.  

                                                 
232 Dalším rozdílem mezi kubánskými a jinými skupinami imigrantů v USA je fakt, že jejich imigrace 
nebyla původně motivována „pull faktory“ jako je například hledání lepších socioekonomických 
podmínek a splnění amerického snu, ale spíše „push faktory“, tj. politickou situací na Kubě. „Jejich 
exodus byl přímou reakcí na Castrovu revoluci a když se usadili v zahraničí, neústupně odmítali, aby byli 
klasifikováni jako imigranti. Postupem času se k nim v Americe připojili další Kubánci s poněkud 
odlišnými motivacemi a socioekonomickým zázemím, původní exodus však již dal jejich kolektivní 
zkušenosti trvalý politický otisk“ (Gonzáles-Pando 1997: 50). 
233 Tito lidé byli navíc s podmínkami ve Spojených státech  poměrně dobře obeznámení, jelikož sem často 
jezdili za obchodem a odpočinkem.  
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Cílem těchto skupin však nebylo se ve Spojených státech usadit 

natrvalo,234 nýbrž navrátit se po porážce Fidela Castra na Kubu, což se jim jevil 

s podporou Spojených států jako velmi realistický a v brzké době dosažitelný cíl. 

USA na počátku 60. let 20. století začaly prostřednictvím CIA rekrutovat 

kubánské exulanty a zakládat paramilitární skupiny, které se měly na Kubě 

vylodit a Castra porazit. K tomuto účelu byla také zformována koalice 

proticastrovských skupin nazvaná Kubánská revoluční rada (Consejo 

Revolucionario Cubano). Invaze v Zátoce sviní z dubna roku 1961 však i díky 

špatnému plánování a nepřesným informacím skončila naprostým fiaskem 

(Opatrný 2002: 74-75). Poté se navíc do kubánských záležitostí vložil Sovětský 

svaz, který zapříčinil vyostření mezinárodní situace a vyvolání Kubánské krize.  

Obě tyto události započaly druhou fázi vývoje kubánské exilové 

komunity, kterou Gonzáles-Pando časově vymezuje lety 1962 a 1965. Za 

následek měly na jedné straně posílení a konsolidaci Castrova režimu, na druhé 

naopak otřesení a znejistění kubánské exilové komunity v USA. Během této fáze 

se úsilí o osvobození Kuby snížilo, jelikož exilové skupiny „neměly dostatek 

zdrojů, aby s Castrovou vzrůstající vojenskou silou a bez podpory USA bojovaly 

(…) Náhlost se kterou USA uskutečnily svůj obrat, zanechal kubánský exil 

v šoku,“ píše Gonzáles-Pando (Gonzáles-Pando 1997: 54). V této době došlo 

navíc ke zrušení komerčních letů mezi Kubou a USA, čímž se přerušila rodinná 

pouta mezi exilem a příbuznými, kteří na ostrově zůstali. Kubánský exil si tak 

uvědomil, že svržení Castrova režimu s největší pravděpodobností v blízké 

budoucnosti neproběhne, a snažil se tedy adaptovat na nové podmínky. 

Kubánská komunita se postupně začala jak usidlovat i na jiných místech USA, 

tak se i zároveň do jihozápadní části Miami, později známé pod názvem Malá 

Havana (Little Havana), začali sestěhovávat další kubánští obyvatelé. Zde byly 

postupně zakládány mnohé rodinné obchody, sloužící zejména místní kubánské 

komunitě. „Poté co bylo Miami235 identifikováno jako hlavní město ,země 

kubánského exilu‘, začalo působit jako magnet pro ty Kubánce, kteří šli prvně do 

                                                 
234 Z tohoto důvodu byli také ochotni přijímat taková zaměstnání, která neodpovídala jejich vzdělání, jako 
mytí nádobí, taxikaření či roznášku novin. 
235 Druhá největší kubánská exilová komunita se nachází ve městě Hialeah na Floridě. 
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Španělska nebo Latinské Ameriky, a také pro ty, kteří se dříve usadili na jiných 

místech USA“ (Gonzáles-Pando 1997: 55).  

Další fáze ve vývoji kubánské exilové komunity započala roku 1965, poté 

co Castro povolil, aby si američtí exulanti přijeli do přístavu Camariosa pro své 

příbuzné, kteří zůstali na ostrově. „Castro se touto dramatickou akcí 

pravděpodobně snažil zbavit ostrov politických nespokojenců s úzkými vazbami 

na exil. Rozpoutáním této demografické bomby chtěl také Castro ukázat, že 

Havana, ne Washington de facto vykonává kontrolu nad Kubánci vstupujícími na 

pobřežní hranici Floridy“ (Gonzáles-Pando 1997: 55).236 Během krátké doby 

opustilo Kubu okolo 5 tisíc Kubánců, mezi nimiž byli zástupci jak střední třídy, 

která zpočátku Castra podporovala, tak i rolníci a dělníci. Konečné číslo této 

emigrační vlny byl však daleko vyšší, jelikož od konce roku 1965 byly povoleny 

tzv. lety svobody (Freedom Flights) mezi Kubou a Spojenými státy, v jejichž 

rámci do USA emigrovalo do roku 1973, kdy bylo tyto lety zrušeny, kolem 300 

tisíc Kubánců (Gonzáles-Pando 1997: 55-56). Ti se snažili zejména 

prostřednictví ekonomiky, dokázat, že nejsou takovou spodinou za jakou je režim 

označoval. Postupně zakládali malé podniky, založené často na osobních 

vztazích, úspěchu dosáhli zejména v oblasti importu a exportu.  

Co se týče politiky, většina Kubánců v polovině 60. let 20. století 

myšlenku ozbrojeného boje vůči Castrovu režimu opustila, zůstávali však 

i takoví, kteří se snažili v boji pokračovat. Mezi ně patřilo i uskupení vedené 

Josém Eliasem de la Torriente, které přišlo v roce 1970 s tzv. plánem Torriente 

(Plan Torriente) na svržení Fidela Castra. Torriente zorganizoval mnohá 

shromáždění po celých Spojených státech, jejichž cílem bylo nashromáždit 

dostatek finančních prostředků na uskutečnění invaze na Kubu. Tento plán byl 

však neúspěšný a Torriente byl dokonce roku 1974 zavražděn.237 V průběhu této 

                                                 
236 Johnosova administrativa následně s Kubou podepsala memorandum o porozumění opravňující 
k emigraci do USA blízké příbuzné Kubánců zde již žijících. V polovině 60. let 20. století byl také 
v Americe přijat zákon s názvem Cuban Adjustment Act charakteristický svou antikomunistickou 
rétorikou. Ten poskytl Kubáncům žijícím v USA možnost „přizpůsobení“ jejich legálního statusu, tj. 
Kubánci se mohli stát Americkými residenty či naturalizovanými občany. „Toto preferenční zacházení 
trvalo až do léta roku 1994, kdy Clintonova administrativa de facto pozastavila politiku ,otevřené náruče‘ 
vůči kubánským uprchlíkům“ (Gonzáles-Pando 1997: 56). 
237 http://www.zoominfo.com/people/De%20La%20Torriente_Jose_144766091.aspx.  
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fáze se do politického života začala zapojovat i mladší generace emigrantů. Ti 

založili například Federaci kubánských studentů (Federation of Cuban Students) 

či uskupení s názvem Abdala. Posledně jmenovaná organizace však postupem 

doby rozšířila svůj záběr a členy se stali i mnozí nestudenti a Abdala se stala 

„kolébkou pro novu generaci bojovnosti v rámci exilu“ (Gonzáles-Pando 1997: 

58).  

Na počátku 70. let 20. století došlo také k založení organizací jako 

Národní osvobozenecká fronta (Frente de Liberación Nacional), Kubánská akce 

(Acción Cubana), Omega sedm (Omega Siete), Tajná kubánská vláda (Gobierno 

Cubano Secreto) a Mladá Kuba (Jóven Cuba), které oživily teroristické taktiky 

proti procastrovským cílům nacházejícím se po celém světě.238 Gonzáles-Pando 

k tomu dodává: „stovky explozí otřásly kubánskými ambasádami v Evropě, 

Kanadě, Latinské Americe a Spojených státech, a útoky proti osobnostem 

v zahraničí spojených s kubánským režimem se staly běžným jevem.239 V roce 

1974 dosáhla vlna teroru svého vrcholu a ti údajně spojení s takovýmto typem 

aktivit – Orgando Bosh, Guillermo Novo, Humberto López a Luis Crespo – byli 

mnohými exulanty považováni za hrdiny“ (Gonzáles-Pando 1997: 58).  

Čtvrtá vývojová fáze kubánského exilu je spojena s Castrovým zrušením 

letů svobody v roce 1973, jejichž výsledkem byl impuls k započetí 

„ekonomického zázraku“ kubánského exilu. V tomto období došlo k rozšíření 

malých podniků, sítě služeb a mezinárodního obchodu.240 Napomohly tomu 

zejména tři faktory: zapojení mladé generace Kubánců do pracovního procesu;241 

získání profesních licencí potřebných k vykonávání odborné práce, ke které byla 

sice straší generace Kubánců kvalifikována, ale do té doby nezískala oprávnění 

                                                 
238 Exil tuto strategii označoval jako válku přes cesty světa (la guerra por caminos del mundo). 
239 Stejně tak se ale teror obrátil proti původně militantním představitelům kubánského exilu jako byl 
např. José Torriente. Ten byl kubánskými teroristickými skupinami označen za zrádce a ve svém domě 
v roce 1974 zavražděn (http://www.zoominfo.com/people/De%20La%20Torriente_Jose_144766091.aspx 
a  Goználes-Pando 1997: 58). 
240 Miami v té době začalo být označováno jako brána do Latinské Ameriky (Gateway to Latin America), 
a to díky expanzi kubánských firem na mezinárodní trhy a přesunu latinskoamerických ústředí mnoha 
mezinárodních společností z jiných měst v USA právě do Miami. 
241 Ti měli daleko lepší výchozí podmínky k započetí pracovního procesu. Oproti svým rodičům lépe 
ovládali anglický jazyk a vzdělání dosáhli již na amerických univerzitách. Pro tuto bilinguální generace se 
vžilo označení Kubánský Američan (Gonzáles-Pando 1997: 59). 
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tuto práci vykonávat i na území Spojených států; a roli sehrál i návrat mnoha 

Kubánců, kteří se dříve rozhodli usídlit v jiných částech USA, do Miami. 

Postupně se začala měnit nejen ekonomická situace kubánské komunity, 

ale také její politické postoje. Do této doby se exulanti rozhodli na americkém 

politickém životě nikterak nepodílet. Na počátku 70. let 20. století se však 

kubánští obyvatelé přiklonili k názoru, že pokud se zapojí do volebního procesu, 

budou tak schopni ovlivňovat směřování zahraniční politiky Spojených států. 

V té době tak poprvé kandidovali první Kubánští Američané, veteráni z vyloděni 

v Zátoce siní, Manolo Reboso a Alfredo Durán, ale zatím pouze do místních 

orgánů.242 Na konci 70. let 20. století tak došlo k masivnímu přijímání 

amerického občanství243 a voličské registraci. Polovina 70. let 20. století byla 

také charakteristická novou vlnou teroristických útoků. Mezi lety 1973 a 1976 

jen na jižní Floridě vybuchlo přes sto bomb a jak v exilové komunitě tak i mezi 

samotnými teroristy se rozhořel spor o přiměřenost těchto akcí. Veřejné mínění 

kubánských Američanů se začalo postupně obracet proti tomuto typu akcí, 

jelikož exilová komunita došla k závěru, že „nahodilý terorismus poškodil image 

exilu a posílil Castrův režim“ (Gonzáles-Pando 1997: 60). 

Začátek páté etapy je spojen s iniciováním dialogu s exilem ze strany 

kubánského režimu v roce 1978. Setkání v Havaně mělo řešit pouze otázky 

týkající se propuštění politických vězňů a zrušení cestovních omezení, přesto byli 

reprezentanti exilu účastnící se této schůzky po svém příjezdu do USA velkou 

částí exilové komunity označeni za zrádce a někteří se dokonce stali oběťmi 

teroristických útoků. „Od té doby dominují politické debatě v rámci Kubánského 

exilu spory mezi zastánci a oponenty dialogu,“ píše ve své studii Gonzáles-Pando 

(Gonzáles-Pando 1997: 61). Stejně tak i na území Kuby nezůstala schůzka bez 

odezvy. Castro při ní přislíbil povolení vstupu na Kubu pro ty Kubánce, kteří zde 

mají příbuzné. A přesto, že se proti tomu postavili mnozí zastánci tvrdé linie 

z řad exilových politických organizací, své rodinné příslušníky přijelo na Kubu 

                                                 
242 Reboso byl na konec do městské rady Miami zvolen. Naopak Durán demokratickou nominaci do 
školní rady kraje Dade nakonec nezískal. Tato událost měla mimo jiné za následek, že se Američtí 
Kubánci začali postupně registrovat jako voliči Republikánské strany. 
243 V roce 1970 měla pouze čtvrtina exulantů americké občanství, naopak v roce 1980 to již bylo plných 
55% (Gonzáles-Pando 1997: 60). 
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navštívit velké množství exulantů. Tyto návštěvy, při nichž se projevila ohromná 

propast mezi životem na Kubě a v zahraničí, přispěly k zpochybnění 

ideologických základů kubánského režimu (Gonzáles-Pando 1997: 61). 

V roce 1980 Castro zopakoval svoji výzvu z roku 1965 a exulanti si mohli 

na Kubu přijet nejen pro své příbuzné, ale pro všechny, kteří vyjádřili přání 

ostrov opustit. Během zhruba pěti měsíců emigrovalo z Kuby přes přístav Mariel 

přes 125 tisíc Kubánců.244 Tato celkem třetí emigrační vlna změnila jak 

demografickou tak i socioekonomickou a ideologickou strukturu kubánské 

exilové komunity žijící v USA, čímž se exilová komunita ještě více 

diverzifikovala. Mezi novými imigranty bylo mnoho mladých lidí a černochů, 

kterým navíc chyběla zkušenost s fungováním tržních ekonomiky.245 Během 80. 

let 20. století se také exil plně zapojil do politické činnosti a stal se natolik 

silným, že dosáhl i svého dříve deklarovaného cíle ovlivňovat americkou 

zahraniční politiku, a to zejména pomocí nově založené politicky orientované 

Kubánsko americké národní nadace. Její vznik je podle Gonzálese-Pandy 

„nejlepší případ, jak exil zvládl integrovat svoji politickou a ekonomickou sílu 

a tím se stát sofistikovaným lobby ve Washingtonu“ (Gonzáles-Pando 1997: 63). 

S pádem Sovětského svazu začala zatím poslední etapa ve vývoji 

kubánské exilové komunity. Na Kubě se výrazně zhoršila ekonomická situace 

a mnozí exulanti věřili, že se blíží konec Castrova režimu, čímž jejich boj dostal 

nový impuls. Oproti svým předchůdcům se také rozhodli zvolit jinou strategii. 

Kubánský exil totiž došel k přesvědčení, že politická změna na ostrově je možná 

pouze tehdy, pokud bude započata vnitřní kubánskou opozicí. V té době došlo na 

Kubě k rozšíření mnoha lidsko-právních a jiných disidentských organizací,246 

které poprvé v historii uzavřely spojenectví s politickými organizacemi z exilu. 

Lze tedy říci, že současní političtí představitelé kubánského exilu v USA jsou ve 

své taktice daleko umírněnější nežli exulanti v minulosti, přesto jejich zájem 

                                                 
244 Více o tzv. marielitos viz. kapitola 2. 
245 Mezi emigranty byli také lidé mentálně postižení a bývalí kubánští vězni. Nakonec se však ukázalo, že 
pouze malé procento z nich jsou těžkými kriminálníky, tak jak je v té době líčil americký tisk. 
246 Nejdůležitější proticastrovskou aktivitou na ostrově  bylo v polovině 90. let 20. století bezesporu dříve 
již několikrát zmiňované Concilio Cubano. 



 110 

o kubánské záležitosti ani mezi mladší generací kubánských exulantů 

k překvapení mnoha pozorovatelů neupadá (Gonzáles-Pando 1997: 64). 

V roce 1994 se Castro rozhodl pro povolení další, v pořadí čtvrté 

emigrační vlny do USA. Clintonova administrativa na to reagovala započetím 

jednání s kubánskou vládou, která vyústila v podepsání dohody o ukončení 

zvýhodněného zacházení s kubánskými imigranty v USA, načež exilová 

komunita reagovala demonstracemi. V té době se také začaly ozývat hlasy za 

zrušení dlouhotrvajícího amerického embarga. Místo toho však došlo následkem 

sestřelení dvou civilních letadel patřících organizaci Brothers to the Rescue ke 

zhoršení vztahů mezi oběmi zeměmi a k mezinárodní krizi, jež vyústila v přijetí 

v té době odkládaného zákona s názvem Cuban Liberty and Democratic 

Solidarity Act neboli Helsm-Burtonova zákona, který naopak americké embargo 

zpřísňoval247 (Gonzáles-Pando 1997: 65). 

Současná kubánská exilová komunita v USA je sice dosti různorodá (tj. 

zahrnuje organizace s různou ideologickou orientací a odlišnými názory),248 ale 

jak bylo naznačeno výše, dokázala se v průběhu historie shodnout minimálně na 

dvou základních otázkách. Zaprvé, že přechod k demokracii se uskuteční jen 

v tom případě, pokud bude iniciován disidentskými skupinami zevnitř ostrova, 

proto se mnohé exilové organizace snaží těmto opozičním skupinám na Kubě 

zajistit co nejlepší podmínky k jejich „podvratné“ činnosti a  k oslovení kubánské 

veřejnosti. Kubánsko-americká národní nadace ve své analýze z roku 2006 přímo 

uvádí, že „jsou to Kubánští obyvatelé na ostrově, kdo musejí hrát vedoucí roli ve 

vytvoření demokracie, exil musí být povzbuzen k tomu, aby se choval jako agent 

změny, aby je doprovázel na jejich cestě, radil, investoval a přispěl k úspěchu 

nového kubánského národa“.249 Zadruhé mezi kubánskými opozičními skupinami 

                                                 
247 Podrobnější zmínka o tomto a dalších amerických zákonech bude níže v podkapitole věnující se 
stanovisku Spojených států amerických. 
248 Některé exilové organizace jako např. Kubánsko-americká národní nadace podporují Spojené státy 
a jejich politiku ekonomické izolace Kuby, jiným jako například Kubánská změna (Cambio Cubano) je 
naopak bližší pozice Evropské unie a její politika dialogu a navazování kontaktů s nedemokratickým 
režimem (http://cuban-exile.com/doc_001-025/doc0024.html). 
249 http://canf1.org/artman/publish/analysis_on_cuba/CANF_White_Paper_Cuba_in_Transition_2006. 
shtml.  
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panuje také v současné době shoda v tom, že vytvoření demokratického systému 

by mělo proběhnout bez použití násilných metod. 

Rozsah práce opět bohužel nedovoluje zmínit aktivity všech opozičních 

exilových organizací, přesto alespoň ty nejdůležitější a mezinárodně známé si 

bližší zmínku zaslouží. 

5.1.1.  Kubánsko-americká národní nadace 

Kubánsko-americká národní nadace (Cuban American National 

Foundation/ CANF) je nezisková organizace, která byla založena roku 1981 na 

Floridě a jako svůj cíl si vytyčila svržení Fidela Castra a nastolení svobody 

a demokracie na Kubě. U jejího vzniku stál  Jorge Mas Canosa, jenž byl jejím 

předsedou a zároveň nejvýraznější postavou od jejího založení až do své smrti 

v roce 1997. Současným předsedou je Jorge Mas Santos. Po Canosově smrti, 

který působil jako jistý svorník, se v CANF začaly projevovat ideologické 

neshody, které vyústily v roce 2001 v oddělení nespokojených zastánců tvrdé 

linie. Ti si založili vlastní organizaci s názvem Kubánská svobodná rada (Cuban 

Liberty Council/CLC). Julia E. Sweig k tomu dodává: „Cuban Libery Council se 

oddělil od CANF, která po smrti svého zakladatele Jorge Mas Canosy, změnila 

svůj postoj k tomu, jak na Kubě docílit změn a začala podporovat omezenou 

výměnu mezi Američany a Kubánci na ostrově.250 Kubánská svobodná rada se 

ale staví proti cestování a remitencím od všech Američanů, ne jen od kubánských 

Američanů“ (Gwertzman 2003). A je to právě Cuban Liberty Council, který 

získal na úkor CANF vliv na Bushovu politiku vůči Kubě. Podle Sweig byla 

CANF vyřazena z diskusí o kubánské politice s Bushovým Bílým domem 

zejména z toho důvodu, že finančně podporovala jak republikány tak i demokraty 

(Gwertzman 2003). Oficiálně se totiž CANF snaží „spolupracovat s Kongresem 

v podpoře konsensu obou politických stran ohledně důrazné americko-kubánské 

politiky“.251 

                                                 
250 CANF té doby striktně zastávala stanoviska za zachování amerického embarga vůči Kubě. 
251 http://canf1.org/artman/publish/chairman_jorge_mas_santos/Jorge_Mas_Santos_-
_Chairman_of_the_CANF.shtml.  
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CANF má poměrně širokou členskou základnu, čítající údajně přes 50 

tisíc členů, což z ní činí největší kubánskou exilovou organizaci v USA.252 Těší 

se také podpoře ze strany mnoha vlivných a bohatých kubánských Američanů. 

Přes jistou změnu svých postojů, je CANF stále považována za zastánce ostřejší 

politiky vůči Castrově Kubě a velmi vlivného hráče na americké politické scéně. 

Úspěšná byla zejména v ovlivňování mnoha legislativních nařízení, ty se týkaly 

např. založení Radia Martí roku 1985 a o pět let později i TV Martí. Významně 

se také angažovala při schvalování zákonů jako Cuban Democracy Act v roce 

1992 a Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act roku 1996.253  

Z analýzy o přechodu k demokracii na Kubě, kterou CANF vydala v roce 

2006, je patrné, jak se posunula její politická stanoviska. Je však ale také zřejmé, 

že posun to nebyl nikterak zásadní a že se CANF stále do velké míry drží své 

původní politické linie. Konkrétně podle svých slov podporuje nejen nenásilný 

přechod k demokracii a volnému trhu, pomáhá opozičním skupinám operujícím 

na ostrově, ale také se zasazuje za zachování ekonomických sankcí a turistických 

cestovních omezení. A to zejména z toho důvodu, aby kubánská vláda přišla 

o drahocenný zdroj deviz. CANF také vnímá ekonomické sankce jako důležitý 

stimul pro provedení demokratických reforem. Co se týče remitencí, ty podle 

jejího názoru měly být povoleny pouze do výše tisíc dolarů za čtvrtletí a posílány 

za účelem založení malých podniků působících jako paralelní ekonomický 

systém a k podpoře aktivit nezávislých nevládních organizací. CANF se také 

nevyslovuje pro úplný zákaz cestování na Kubu, jelikož uznává, že kontakt 

s cizinci například pracovníky nevládních a humanitárních organizací je pro 

obyčejné Kubánce velice významný. Proto navrhuje „podmínečné odvolání 

restrikcí pro cestování kubánských Američanů na ostrov, které přijala Bushova 

administrativa v roce 2004 a povolení hromadného cestování pro bonna fide 

humanitární a svépomocné mise, jelikož přítomnost kubánských Američanů jako 

,ambasadorů změny‘ v tomto důležitém okamžiku může být významná pro 

                                                 
252 http://cuban-exile.com/doc_001-025/doc0005.html. 
253 http://canf1.org/artman/publish/who_started_the_canf/index.shtml. 
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urychlení a vynucení přechodu, který si všichni přejeme“, stojí v její analýze 

z roku 2006.254  

CANF dále v dokumentu vyvrací názory, že by exil měl zájem na 

navrácení majetku, který mu byl dříve kubánským režimem zkonfiskován. Také 

se vyslovuje na podporu prohlášení, která pronesl prezident Kostariky Oskar 

Arias a americký ministr obchodu Carlos Gutierrez, kteří „vybídli kubánskou 

vládu, aby povolila svým obyvatelům svobodně si zvolit svůj systém vlády a ty, 

kteří jim budou vládnout (…)“.255 Dále žádá vytvoření mezinárodního 

demokratického fondu, kde by se shromaždovaly finanční příspěvky k podpoře 

přechodové vlády. V neposlední řadě CANF apeluje na exilovou komunitu 

a vládu Spojených států, aby „vyslala jasnou zprávu vládním kubánských 

kruhům, jak civilistům tak vojákům, aby pracovali na vytvoření civilně-vojenské 

přechodové vlády, a že jak armáda tak současná byrokracie mají hrát roli 

v demokratické budoucnosti Kuby“.256 

5.1.2. Kubánské demokratické direktorium 

Další známou kubánskou exilovou organizací je Kubánské demokratické 

direktorium (Directorio Democático Cubano/DDC). Tato organizace sídlící 

v Miami byla založena v roce 1990, a to na Mezinárodním kongresu kubánské 

mládeže za svobodnou Kubu (International Congress of Cuban Youth for a Free 

Cuba).257 Zapojení mladé exilové generace do proticastrovských aktivit mnohé 

pozorovatele překvapilo, jelikož „se všeobecně přepokládalo, že tato mladá 

generace úspěšných kubánských Američanů ztratila všechen zájem o politickou 

budoucnost Kuby“ (Gonález-Pando 1997: 64).  

Organizace nesla původně název Kubánské demokratické revoluční 

direktorium (Directorio Revolucionario Democrático Cubano) a současný název 

přijala až v roce 2002, aby tím podle svých slov „lépe reflektovala nadřazenost 

                                                 
254 http://canf1.org/artman/publish/analysis_on_cuba/CANF_White_Paper_Cuba_in_Transition_2006. 
shtml.  
255 http://canf1.org/artman/publish/analysis_on_cuba/CANF_White_Paper_Cuba_in_Transition_2006. 
shtml. 
256 http://canf1.org/artman/publish/analysis_on_cuba/CANF_White_Paper_Cuba_in_Transition_2006. 
shtml. 
257 http://www.directorio.org/history/index.php.  
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demokratických hodnot v představách a cílech, které organizace měla od svého 

založení“.258 DDC se snaží monitorovat situaci lidských práv na Kubě259 

a podporovat nenásilný přechod k demokracii, a to jak přímou pomocí 

kubánským disidentům, radiovým vysíláním Radio República přímo na Kubu, 

tak vedením kampaní v Latinské Americe a Evropě. Nejznámější iniciativou je 

tzv. Kampaň Boitel,260 v jejímž rámci představitelé Direktoria cestují do různých 

zemí světa, kde pomáhají ustavovat výbory solidarity na podporu vnitřní opozice 

na Kubě. Mezi další aktivity DDC patří monitorování aktivit a růstu vnitřní 

kubánské opozice, výsledky svého výzkumu DDC zveřejňuje ve výročních 

zprávách nazvaných Kroky ke svobodě (Steps to Freedom/Pasos a la 

libertad).261  

Dalším projektem, na němž se DDC podílí, je Projekt pomoc/Proyecto 

Auxilio, jehož podstatou je, že dobrovolníci adoptují politické vězně, přímo 

s nimi a s jejich rodinami komunikují a každý měsíc jim posílají 50 dolarů.262 

U jeho vzniku v roce 1999 stáli tři kubánsko-američtí kongresmani a exilové 

organizace z USA a ze Španělska. Také CEON (Centro de Estudios para una 

Opción Nacional) je projekt přidružený k DDC. CEON sponzoruje výzkumy 

zabývající se demokratickou občanskou společností,263 pořádá workshopy 

zaměřující se na analýzu nezbytných kroků během přechodu a také spolupracuje 

se čtyřmi organizacemi na Kubě, jež tyto workshopy uskutečňují. Jeho 

deklarovaným cílem je „zachránit a obnovit hodnoty, tradice a základní 

demokratické občanské koncepty Kubánské republiky (…) a přispět k rozvoji 

nového národního vedení založeného na těchto hodnotách“.264  

Nejvýraznější postavou, spoluzakladatelem a současným ředitelem DDC 

je Javier de Céspedes. Známý je též další člen Direktoria státní tajemník DDC 

                                                 
258 http://www.directorio.org/history/index.php.  
259 DDC dokonce založil i databázi všech politických vězňů na Kubě (Del Toro 2005: 137). 
260 Pedro Luis Boitel byl oponent Castrova režimu, jenž zemřel ve vězení při hladovce, kterou držel na 
protest proti svému nespravedlivému uvěznění. 
261 http://www.directorio.org/history/index.php.   
262 K tomuto účelu DDC ve spolupráci s dalšími exilovými organizacemi uspořádala v roce 2003 v Miami 
koncert, v jehož rámci sesbírané finanční prostředky byly použity na podporu kubánských politických 
vězňů z databáze DDC (Del Toro 2005:138). 
263 Jeden z jejich výzkumů byl prezentován ve 4. kapitole. 
264 http://www.directorio.org/projects/index.php.  
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Orlando Gutierrez Boronat. Ten na pražské summitu Mezinárodního výboru pro 

demokracii na Kubě (International Committee for Democracy in Cuba/ICDC) 

zdůraznil, že „Castrův režim se moci nikdy nevzdá. Proto se jakékoli změny na 

Kubě udají pouze tehdy, když se obyvatelé Kuby mobilizují požadujíc svá práva. 

Mobilizace bude muset nabít formy nenásilného občanského odporu a měla by se 

vyhnout léčkám násilí a nepřátelství, které zahájil Castrův režim“ (Gutiérrez 

2005: 118).  

Gutiérrez také vyjádřil přesvědčení, že by ICDC mělo přijmout roli 

určitého mediátora mezi různými kubánskými opozičnímu skupinami, ať již na 

ostrově či v exilu, a napomoci tak mezi nimi dosáhnout shody a jednoty. 

Mezinárodní společenství by se také mělo zasadit za oslabení, resp. ukončení 

represí ze strany kubánského režimu vůči vnitřní kubánské opozici. K dosažení 

tohoto cíle by podle DDC mohlo napomoci i vytvoření seznamu vrcholných 

kubánských představitelů, kteří porušují lidská práva, a odepření jim vstupu do 

demokratických zemí. Gutiérrez se dále domnívá, že je nutné, aby mezinárodní 

společenství uznalo vedoucí představitele kubánských opozičních skupin, čímž 

„by byli tito vůdci schopni kubánským obyvatelům dokázat, že v zemi existuje 

národní alternativa“ (Gutiérrez 2005: 119). V této souvislosti je také potřeba, aby 

země Latinské Ameriky otevřely své ambasády představitelům kubánské vnitřní 

opozice, tak jak to dříve učinily ambasády zemí EU, USA a Kanady. DDC je 

navíc přesvědčeno, že k legitimizování představitelů vnitřní opozice na Kubě by 

také napomohlo, kdyby se intelektuálové, aktivisti i politici z různých zemí světa 

zapojili do projektu „adoptování“ kubánských politických vězňů (Gutiérrez 

2005: 119). 

5.1.3. Centrum za svobodnou Kubu 

Centrum za svobodnou Kubu (Center for a Free Cuba/CFC) je nezávislá 

organizace podporující jako obě předchozí lidská práva a přechod k demokracii 

na Kubě. Založena byla v roce 1997 se sídlem ve Washingtonu. CFC se podle 

svých slov snaží „shromažďovat a rozšiřovat informace o Kubě a Kubáncích do 

medií, neziskových organizací a mezinárodního společenství (…) pomáhá také 
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lidem na Kubě prostřednictvím svých humanitárních programů na ostrově“.265 

Zde je také aktivní v distribuci knih a dalších materiálů ve španělském jazyce. 

CFC přispívá do novin jako je The Wall Street Journal či The Washington Times, 

sponzoruje řadu akademických konferencí zaměřených na kubánskou 

problematiku, informuje senátory a kongresmany o situaci na ostrově a každý 

měsíc vydává zprávu s názvem Tento měsíc na Kubě (This Month in Cuba) 

mapující současné dění na ostrově, zejména pak situaci politických vězňů.266 

V roce 2004 se členové CFC zúčastnili stejně jako představitelé 

Kubánského demokratického direktoria ICDC summitu v Praze. Se svojí řečí 

nazvanou Důležitost malých činů na cestě k přechodu (The Importance of Small 

Acts on the Road to Transition) zde vystoupil i výkonný ředitel CFC Frank 

Calzón. Důraz kladl zejména na poskytování humanitární pomoci disidentům na 

Kubě. Ti často nemohou vykonávat své povolání a jsou tak odkázání na 

materiální pomoc příbuzných či zahraničních organizací. Přesto, že mnohdy má 

tato pomoc jen symbolickou hodnotu, tak by podle jeho názoru neměla být 

opomíjena. „Připouštím, že tak jak někteří upozorňují, je humanitární pomoc 

většinou pouze symbolickým gestem. Co je však nejdůležitější, je zpráva těm, 

kteří tyto balíky obdrží: ,Nejste sami. Nejste zapomenuti.‘ Nikdo by neměl 

snižovat hodnotu symbolických gest,“ vyjádřil své přesvědčení Calzón (Calzón 

2005: 114). 

Dalším významným byť malým činem, který může podle jeho názoru 

přechodu pomoci, je zachování otevřených ambasád pro představitele opozičních 

hnutí. Ambasády mohou sloužit jako neocenitelný zdroj nezávislých informací, 

například prostřednictvím distribuce zahraničních publikací. Jako důležité vnímá 

CFC také podporu kubánského časopisu Vitral či rozšiřování rádiového vysílání 

na Kubu (Calzón 2005: 115–116). 

Calzón  také ve svých příspěvcích do světového tisku vyjádřil přesvědčení, 

že je třeba se v analýze kubánsko-amerických vztahů dostat dál nežli ke 

zjednodušené otázce týkající se argumentů pro a proti americkému embargu vůči 

                                                 
265 http://www.cubacenter.org/esp/quienes_somos.html.  
266 http://www.cubacenter.org/about_us.html.  
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Kubě. Sám na tuto otázku odpovídá slovy: „Pokud se mě ptáte: ,Jste pro odvolání 

sankcí výměnou za propuštění politických vězňů, uvolnění ekonomických 

nařízení bratrů Castrových, která zabraňují Kubě k dosažení jejího 

ekonomického potenciálu, otevření všech segregovaných zařízení, kam je 

povolen vstup pouze cizincům?‘ moje odpověď je hlasité ano. Pokud ze mě 

zeptáte: ,Jste pro odvolání embarga, aby se američtí turisté mohli připojit 

k dalším cizincům do segregovaných hotelů na Kubě, aby mohl režim dál 

pokračovat v bití nejen politických vězňů ale i jejich příbuzných, aby kubánské 

noviny a rádiové stanice dál fungovaly pod přísnou cenzurou?‘ musel bych říci 

ne“ (Calzón 2007). Calzón se navíc staví proti částečnému zrušení embarga, tak 

jak se o to snaží některé kubánské exilové organizace doufajíc, že to pro 

kubánský režim bude představovat určitý impuls k započet změn. Podle jeho 

názoru „ignorují fakt, že obchod jako obvyklý přístup je po léta zkoušen 

Španělskem, Kanadou a dalšími a nepřinesl nic kromě toho, že pomohl režim 

udržet u moci“ (Calzón 2007). Calzón se naopak přiklání k politice George 

Bushe, který Kubě nabídl ekonomickou pomoc, pokud začne s prováděním 

demokratických reforem (Calzón 2007). 

5.2. Další organizace působící v zahraničí 

Organizací, které aktivně podporují kubánský přechod k demokracii, je 

velké množství. Existuje dokonce kubánsko-evropská síť těchto neziskových 

organizací. Do ní jsou řazeny takové organizace jako např. Člověk v tísni 

z České republiky, bulharská organizace Cuba Libre, Člověk v ohrožení 

ze Slovenska, nizozemská organizace Cuba Futuro, Fundación Hispano Cubana 

ze Španělska či německá International Society for Human Rights a mnoho 

dalších.267 Vhledem k omezenému prostoru budou zmíněny pouze dvě z nich, 

a to Fundación Hispano Cubana a Cuba Futuro. 

                                                 
267 Jejich seznam lze nalézt na webových stránkách www.cubalog.eu. 
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5.2.1. Kubánsko-hispánská nadace 

Kubánsko-hispánská nadace (Fundación Hispano Cubana/FHC) je 

nezisková organizace s hlavním sídlem v Madridu.268 Vznikla v roce 1996 a za 

své hlavní cíle si stanovila podporu demokracie na Kubě, poskytování 

humanitární pomoci kubánským obyvatelům, pomoc kubánským exulantům ve 

Španělsku a v neposlední řadě posilování kulturních a historických vazeb mezi 

Kubou a Španělskem. Stejně jako předešlé organizace zastává i Kubánsko-

hispánská nadace názor, že hlavní iniciativa k přechodu k demokracii musí vzejít 

od kubánských obyvatel. „Úkol realizovat přechod k demokracii na Kubě přísluší 

Kubáncům. Ale ve Španělsku a Americe existuje široký názorový proud, jenž si 

přeje napomáhat iniciativám, které slouží na obranu lidských práv 

a znovunastolení svobody a demokracie na ostrově. A tomuto duchu odpovídá 

i Fundación Hispano Cubana“.269  

FHC ve svém členstvu, konkrétně ve správní radě, spojuje Španěly 

a Kubánce a to jak z exilu tak ze samotné Kuby (objevují se zde taková jména 

jako Oswaldo Payá, Martha Beatriz Roque, Raúl Rivero, Vladimiro Roca, 

Gustavo Arcos, René Gómez Manzano, Félix Bonne, Elizardo Sanchéz atd. 

Prezidentem FHS je bývalý poslanec za španělskou lidovou stranu Guillermo 

Gortázar Echeverría a generálním tajemníkem je Javier Martínez Corbalán.270 

Ten byl také mezi účastníky  summitu Mezinárodního výboru pro demokracii na 

Kubě, jenž se konal roku 2004 v Praze. Corbalán se ve svém příspěvku věnoval 

zejména představení práce FHC. Zmínil, že mezi její aktivity patří, kromě 

poskytování humanitární pomoci, kterou FHC považuje za nezbytný prostředek 

k rozvíjení občanské společnosti na Kubě, také pořádání konferencí a panelových 

diskusí týkajících se kubánských problémů a španělsko-kubánských vztahů. 

Organizace se věnuje publikační činnosti271 a také vydává čtvrtletník Revista 

Hispano Cubana HC. Corbalán k tomu dodává: „Hlavním smyslem tohoto 

                                                 
268 Pobočky má však i v jiných částech Španělska a také v zahraničí. 
269 http://www.hispanocubana.org/.  
270 http://www.hispanocubana.org/ a Corbalán 2005: 127. 
271 V roce 2003 například vydala soubor poezie Raúla Rivery s názvem Orden de Registro. Poesía 1969-
2003. O rok později vydala esej Oskara Espinosi Chepe Crónicas de un desastre. Apuntes sobre 
economía cubana 1998-2002 (http://www.hispanocubana.org/). 
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časopisu je nabídnout nezávislé občanské společnosti příležitost se vyjádřit. 

Mnoho příspěvků obsažených v publikaci je napsáno lidmi, kteří pracují na 

ostrově a žijí na Kubě“ (Corbalán 2005: 128). Zhruba třetina výtisků putuje na 

Kubu, zbytek je rozdistribuován do veřejných knihoven, univerzit a dokonce i do 

Španělského parlamentu. Cílem je obeznámit světovou veřejnost s reálným 

životem na ostrově a poskytnout informace těm, kteří jsou schopni ovlivňovat 

veřejné mínění (Corbalán 2005: 127-128). 

Mezi další aktivity FHC patří asistenční program pro Kubánce, kteří ve 

Španělsku hledají asyl a udělování ceny obhájcům lidských práv a demokracie 

s názvem el Premio Internacionál de Derechos Humanos de la Fundación 

Hispano Cubana.272 „Tato cena je materiální ocenění pro lidi, kteří pracují na 

ostrově a bojují zde za lidská práva a svobodu, a je to symbol pro všechny lidi 

bojující za tyto ideály na ostrově“ (Corbalán 2005: 128). Corbalán také zmínil, že 

„Fundación věří v boj za postupný rozklad solidarity s Castrovým režimem“ 

a kritizoval ty organizace a evropské představitele, kteří kubánský režim 

podporují. „Nedávno čtyřicet poslanců vytvořilo skupinu přátelství mezi 

Evropským parlamentem a režimem. Toto je velmi běžné ve Španělsku, kde jsou 

stovky organizací koordinované Kubánskou ambasádou. (…) Západní 

společnosti by ve svých zemích měly pracovat na odsouzení těchto aktivit“ 

a ubezpečit se, že finanční prostředky budou použity na skutečnou humanitární 

pomoc a nikoliv na podporu nedemokratického režimu, shrnul své obavy 

Corbalán (Corbalán 2005: 130-131).  

5.2.2. Cuba Futuro 

Cuba Futuro je nizozemská organizace, u jejíhož zrodu roku 2003 stáli 

Liduine Zumpolle, Jan Ter Laak a Ben Schennink, dříve aktivní v Pax Christi 

Netherlands. Mezi její aktivity patří stejně tak jako v případě FHC šíření 

v Evropě povědomí (také v rámci turistického sektoru) o skutečné kubánské 

situaci, obrana lidských práv a podporování demokratických občanských hnutí na 

ostrově, například zprostředkováním návštěv expertů, kteří mají vnitřní opozici 

                                                 
272 Prvním oceněným byl v roce 1998 místopředseda Kubánského výboru pro lidská práva D. Sebastián 
Arcos Bergnes (http://www.hispanocubana.org/). 
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pomoci v její přípravě na politický přechod. Cuba Futuro se také zasazuje za 

propuštění politických vězňů a lobuje v Bruselu za získání podpory pro Projekt 

Varela. Velice významná je také její činnost týkající se pracovního práva 

a zlepšení pracovních podmínek kubánských dělníků na Kubě i v zahraničí. 

V této souvislosti se snaží přimět evropské investory na Kubě, aby na Kubě 

dodržovali základních pracovní práva.273  

Posledně zmiňovanému tématu se Liduine Zumpolle věnovala i na 

summitu ICDC v Praze. Zde vyjádřila přesvědčení, že jsou to právě zahraniční 

investoři a turistický průmysl, kdo financuje kubánský nedemokratický režim 

a udržuje ho tak při životě. Zumpolle zejména kritizovala evropský přístup ke 

Castorvu režimu. Na jedné straně EU po vlně zatýkání v roce 2003 zareagovala 

uvalením diplomatických sankcí, na druhou stranu však evropské společnosti 

dále s Kubou obchodují a podnikají, a to za podmínek, které neodpovídají 

mezinárodním pracovním standardům, a to přesto, že se je Kuba dříve zavázala 

dodržovat (Zumpolle 2005: 134). Kubánští pracovníci např. nemohou pobírat 

plat přímo, ale pouze prostřednictvím státních agentur, navíc obdrží pouze 

zlomek z původně zahraničními společnostmi vyplacených peněz. „Investoři jsou 

si dobře vědomi, že režim nedovoluje svobodné odborové svazy, kolektivní 

vyjednávání, svobodné spolčování, nebo soukromé iniciativy, a investoři jsou 

nuceni povolit přístup vládní bezpečnostní službě do jejich společnosti, aby 

prováděla špionáž na jejich kolegy,“ dodává k této problematice Zumpolle 

(Zumpolle 2005: 135).  

Cuba Futuro je přesvědčena, že „desetiletí evropských obchodních 

vztahů, tichá diplomacie a politické protesty nebyly úspěšné v započetí 

demokratických reforem“, ale přispěly pouze k posílení stranické elity a jejímu 

finančnímu zajištění i v budoucnu, proto je „nejvyšší čas, aby se sešli evropští 

investoři, odborové organizace, lidsko-právní neziskové organizace a experti ILO 

[Mezinárodní organizace práce/International Labour Organization – pozn. aut.] 

a prodiskutovali, jak zahraniční investice a turismus mohou být proměněny 

                                                 
273 http://www.cuba-futuro.org/. 
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v nástroj rozvoje, ze kterého by měli prospěch kubánští občané a ne vojenský 

režim“  (Zumpolle 2005: 135). 

Organizace Cuba Futuro společně s Mezinárodní skupinou za sociální 

a korporativní odpovědnost na Kubě (International Group for Social and 

Corporative Responsibility in Cuba/GIRSCC) také sehrála důležitou roli ve 

vyřešení situace kubánských dělníků na ostrově Curacao, jenž je součástí 

Nizozemských Antil. Dělníci zde byli omezováni na své svobodě a nuceni 

pracovat za podmínek odporujících mezinárodním pracovním standardům.274 

Zumpolle, poté co  navštívila Curacao, aby celou situaci prozkoumala, 

zorganizovala v Nizozemí v královských kruzích debatu. Ta se týkala 

spoluzodpovědnosti Nizozemí za vzniklou situaci, jelikož ač jsou Nizozemské 

Antily autonomní, nizozemská vláda má stále pravomoc za ně vykonávat 

zahraniční politiku, tj. zodpovídá i za udělování víz. Téma bylo poté 

projednáváno i v nizozemském parlamentu a následně rozhodnuto „zamítnout 

víza pro kubánské dělníky, kteří přicházejí do Curacaa za prací, aby splatili dluh, 

který kubánská vláda dluží vládě v Curacau. Ti, kteří již v Curacau žijí a pracují, 

byli postupně repatriováni“ (de La Campa 2007: 33-34). 

5.3. Stanovisko Spojených států amerických 

Americká politika vůči Kubě prošla v průběhu historie dlouhým vývojem, 

a to zejména v souvislosti s tím, jak se měnila mezinárodní situace a ideologické 

zázemí různých amerických prezidentů. V 50. letech Spojené státy podporovaly 

Batistův diktátorský režim, jelikož „pro ně byl v rámci celosvětového boje proti 

komunismu přijatelnější než křehká a relativně nepředvídatelná demokracie“ 

(Sokorin, Hudák 2004: 15). Nakonec však i on jejich podporu ztratil, jelikož ho 

USA začaly postupně vnímat spíše jako překážku nežli prostředek k míru.275 

Vztahy vůči Castrovi a jeho revoluci z roku 1959 byly z počátku dosti 

nejednoznačné a k jejich zhoršení došlo až poté, co Castro oficiálně navázal 

styky se Sovětským svazem. USA na to reagovaly uvalením embarga, které je 

platné až do dnešní doby, a politikou izolacionismu. Ke zhoršování vzájemných 

                                                 
274 Detaily o této situaci viz. kapitola 3. 
275 Více viz. kapitola 2. 
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vztahů také přispěla podpora invaze v Zátoce sviní, karibská krize a nástup 

Lyndona Johnsona, který zastával tvrdé antikomunistické postoje. K jistému 

oteplení došlo až za prezidenta Geralda Forda, kdy „jeho vláda připustila 

možnost členství Kuby v OAS [Organizaci amerických států/Organization of 

American States276 – poz. aut.] (…) Ovšem v prosinci 1975 Ford prohlásil, že 

kubánskými aktivitami v Angole definitivně skončily jakékoli vyhlídky na 

zlepšení vztahů“ (Sokorin, Hudák 2004: 15).  

Ke zmírnění napětí došlo také za prezidenta Jimmyho Cartera, který se „v 

politice hlásil k otevřenosti a morálce“ (Sokorin, Hudák 2004: 15) a zasazoval se 

zejména za propuštění politických vězňů. Za jeho vlády byly také ve 

Washingtonu a Havaně otevřeny tzv. zájmové sekce. Opětovné zostření politiky 

vůči Kubě přišlo s nástupem Ronalda Reagana, který „považoval Kubu za hlavní 

zdroj amerických těžkostí v Latinské Americe“ (Vanderbush, Haney 1999: 390). 

V průběhu Reaganovy administrativy byla v roce 1981 založena Kubánsko-

americká národní nadace a o čtyři roky později začalo na Kubu vysílat Rádio 

Martí. V roce 1990, již za vlády George Bushe staršího, bylo spuštěno i vysílání 

TV Martí. Důvody, proč se Kuba dostala do popředí během Bushovy 

administrativy, lze identifikovat celkem dva. Prvním z nich byla v té době 

propuknuvší velká imigrační vlna obyvatel Haiti do USA. Ti však byli z velké 

části navraceni zpět do vlasti, což „zvýšilo dojem dvojího standardu ve srovnání 

s kubánských exilem, který získal snadný vstup do Spojených států. Zadruhé, se 

Kongres začal více zabývat a formulovat Cuban Democracy Act“ (Vanderbush, 

Haney 1999: 392). 

Některá opatření tohoto zákona se objevila již v návrhu zákona z roku 

1989. Ten však kvůli zamítavému stanovisku Bushovy administrativy schválen 

nebyl.277 V roce 1992 proto převzali iniciativu dva demokratičtí představitelé 

Kongresu – Robert Torricelli a Bob Graham a Cuban Democracy Act známý také 

                                                 
276 Kuba sice formálně zůstala členem OAS, ale vláda Fidela Castra byla z účasti v OAS v roce 1962 
vyloučena (http://www.oas.org/documents/eng/memberstates.asp). 
277 Bush se obával, že by zákaz obchodování dceřiných společností amerických firem vyvolal problém na 
mezinárodní úrovni, jelikož by ho státy vnímaly jako „zasahování amerického práva na jejich území“ 
(Vanderbush, Haney 1999: 393). 
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pod názvem Torricelliho zákon či zkratkou CDA nakonec schválen byl.278 CDA 

je charakteristický svojí dvoukolejností. Na jedné straně zvyšuje ekonomický 

tlak na Kubu, a to zejména tím, že zakazuje dceřiným společnostem amerických 

nadnárodních firem, aby obchodovaly s Kubou a dále také tím, že ztěžuje přístup 

do amerických přístavů lodím, jež měly zastávku na Kubě. Na druhé straně se ale 

snaží posilovat kubánskou občanskou společnost usnadněním komunikace 

a návštěv mezi rodinnými příslušníky žijícími na ostrově a v exilu (Vanderbush, 

Haney 1999: 392-393). A také tím, že v podstatě umožňoval financovat nejen 

organizace, ale také jedince, kteří se snaží nenásilnými prostředky docílit změny 

režimu na Kubě (LeoGrande 2002: 14). „Během celého legislativního procesu 

tohoto zákona hrála CANF prominentní roli,“ dodávají k této problematice 

Vanderbush a Haney (Vanderbush, Haney 1999: 393). 

Na vztah mezi Spojenými státy a Kubou měla také vliv imigrační krize, 

jež propukla v létě 1994 poté, co Castro v reakci na opětovné pokusy ze strany 

kubánských obyvatel ostrov opustit, prohlásil, že kdo chce z Kuby odejít, tak 

může. USA se ve snaze zabránit masové emigraci rozhodly zrušit Cuban 

Adjustment Act z roku 1966, podle něhož byl garantován asyl a status politického 

uprchlíka automaticky všem příchozím Kubáncům. Místo toho se Clintonova 

administrativa s kubánskou vládou dohodly, že Spojené státy budou poskytovat 

20 tisíc víz ročně pro legální imigranty a naopak Kuba se pokusí snížit počet 

nelegálních odchodů z ostrova (Sokorin, Hudák 2004: 16; Vanderbush, Haney 

1999: 399). Dalším sporným ujednáním mezi oběma státy byl závazek USA, že 

budou na Kubu vracet všechny Kubánce, které naleznou na moři a také ty, kteří 

nelegálně vstoupí na americkou  vojenskou základnu Guantánamo, která se 

nachází na území Kuby. „Toto rozhodnutí jednoznačně ukončilo více než 

třicetileté poskytování automatického politického asylu a neomezeného přístupu 

                                                 
278 Bush však nadále zákon odmítal, proto byla prezidentskému kandidátovi Billu Clintonovi nabídnuta 
pomoc s vedením kampaně výměnou právě za podporu tohoto zákona, s čímž Clinton souhlasil. Líbilo se 
mu zejména to, že je zákon na jednu stranu tvrdý k nedemokratickému kubánskému režimu, na druhou 
stranu je však otevřený vůči Kubáncům a také umožňuje změnit embargo, pokud na Kubě dojde 
k politické změně. Poté co se o Clintonově rozhodnutí dozvěděl Bush a ve snaze zmírnit před volbami 
svoji volení ztrátu, se Bush nakonec rozhodl zákon pouze pár týdnů před volbami podepsat (Vanderbush, 
Haney 1999: 394-395). 



 124 

do Spojených států pro Kubánce prchající z porevoluční Kuby“ (Vanderbush, 

Haney 1999: 400). 

Úspěch republikánů ve volbách v roce 1994, kdy získali poprvé od roku 

1954 většinu v obou komorách amerického Kongresu,279 oslabil pozici 

Clintonovy administrativy a zejména některých jejích představitelů, kteří chtěli 

embargo vůči Kubě zmírnit. Jedním z nich byla i Madeleine Albrightová, která 

svoji pozici vysvětluje ve své knize memoárů: „Neměla jsem ráda obhajování 

kubánského obchodního embarga, protože bylo v účinnosti po osm 

prezidentských administrativ, aniž by dosáhlo něčeho rozhodujícího. Embargo 

neodstrašilo například Castra od toho, aby se pletl do záležitostí Střední Ameriky 

a Afriky během studené války, ani neposkytlo páku potřebnou pro 

demokratickou změnu na Kubě. Místo toho Castro používal hrozbu ,amerického 

imperialismu‘ k uchování svého chlapského image“ (Albright 2003: 331).  

Kongres se ale snažil embargo naopak přitvrdit a za tímto účelem schválit 

zákon Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (LIBERTAD) neboli tzv. 

Helms-Burtonův zákon.280 Zákon obsahoval řadu sporných bodů, například 

článek 3, jenž umožňoval, aby američtí občané mohli u amerických soudů podat 

žalobu na zahraniční společnosti, které „podnikají“ s dříve Američanům 

ukradeným majetkem nacházejícím se na Kubě281 (Vanderbush, Haney 1999: 

402; Lowenfeld 1996: 425). Či článek 4, který odepíral víza nejen těm osobám, 

jež s konfiskovaným majetkem „podnikají“, ale - co je diskutabilnější - také těm, 

kteří jsou s těmito lidmi pouze v rodinném či pracovním spojení (Cuban Liberty 

and Democratic Solidarity Act 1996: Sec.401.). Podle Lowenfelda však „není 

hlavním účelem Helms-Burtonova zákona podnítit soudní pře, ale odstrašit 

občany třetích zemí od obchodování a investování na Kubě“ (Lowenfeld 1996: 

426). 

Názor demokratické administrativy, která proti zákonu veřejně 

vystupovala, změnilo až sestřelení dvou letadel organizace Brothers to the 

                                                 
279 http://www.britannica.com/eb/article-9111847/UNITED-STATES-The-1994-Midterm-Elections.  
280 Jméno nese po dvou republikánských senátorech, jež zákon předložili. 
281 Tento článek byl v podstatě uplatněním tzv. extrateritoriální jurisdikce, jelikož představoval hrozbu 
pro občany třetích zemí. Dotčené země toto nařízení z logiky věci odsoudily s tím, že porušuje 
mezinárodní zvykové právo (Lowenfeld 1996: 419). 
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Rescue kubánským letectvem v únoru roku 1996. Clinton nakonec zákon 

v březnu téhož roku podepsal,  a to i přesto, že tím bylo embargo kodifikováno 

do zákona, čímž prezident v podstatě ztratil hlavní vliv na zahraniční politiku 

týkající se kubánských záležitostí (Vanderbush; Haney 1999: 402-406; 

LeoGrande 2002: 13). „Helms-Burton představoval klíčový zlom 

v prezidentských pravomocech, jelikož přenášel kontrolu nad embargem na 

Kongres“ (Vanderbush; Haney 1999: 406). Rozhodující pravomoc v této otázce 

byla tedy přisouzena Kongresu, jelikož jakýkoliv aktér, včetně prezidenta, který 

bude chtít v budoucnu pozastavit či ukončit embargo, tak bude moci učinit pouze 

se souhlasem Kongresu. Pozastavit embargo bude moci prezident pouze poté, co 

Kongresu předloží rozhodnutí o tom, že se přechodová vláda, tj. vláda bez Fidela 

Castra nebo jeho bratra, 282 ujala na Kubě moci. Zrušit embargo bude moci navíc 

prezident až poté, co Kongresu předloží rozhodnutí o tom, že je na Kubě u moci 

demokraticky zvolená vláda283 (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act 

1996: Sec.204.). Zákon také stanovuje, že ekonomická pomoc bude poskytnuta 

pouze demokraticky zvolené vládě (přechodové vládě bude poskytnuta jenom 

humanitární pomoc) (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act 1996: 

Sec.202.). LIBERTAD také počítá se spoluprací americké vlády s kubánským 

soukromým sektorem, která by měla přispět k rozvoji tržně orientované 

ekonomiky (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act 1996: Sec.203.). 

Za vlády prezidenta George Bushe mladšího k uvolnění vztahů mezi 

oběmi zeměmi nedošlo a USA vůči Kubě stále zastávají velmi tvrdý postoj. 

Dokonce Kubu zařadily na seznam sedmi zemí, které podporují mezinárodní 

terorismus (Sokorin, Hudák 2004: 16). V říjnu roku 2003 navíc Bush založil 

Komisi pro pomoc svobodné Kubě (Commission for Assistance to a Free Cuba), 

                                                 
282 Přechodová vláda je v zákoně detailně definována, musí mimo jiné legalizovat všechny politické 
aktivity, propustit politické vězně, veřejně se zavázat, že uskuteční svobodné volby, které proběhnout pod 
mezinárodním dohledem a uskuteční se nejpozději do 18 měsíců, poté co se přechodová vláda chopí 
moci, ustaví nezávislé soudnictví atd., jako dodatečné požadavky jsou zde zmíněny např. zaručení 
soukromého vlastnictví či navrácení majetku, který byl zkonfiskován americkým občanům v roce 1959 
nebo alespoň poskytnutí náležité kompenzace (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act 1996: 
Sec.205.). 
283 Jako demokratická vláda je míněna taková, která vzejde ze svobodných voleb, které proběhnout pod 
mezinárodním dohledem, bude respektovat základní občanská a lidská práva, podnikne významné kroky 
směrem k tržní ekonomice, učiní prokazatelný pokrok v navrácení majetku americkým občanům atd. 
(Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act 1996: Sec.206.). 
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jejímž cílem je „prozkoumat způsoby, jimiž Spojené státy mohou pomoci 

urychlit a usnadnit demokratický přechod na Kubě“.284 To podle Komise 

předpokládá zpřísnění cestovního embarga na Kubu, přijetí tvrdých opatření proti 

nelegální peněžním převodům a také větší informační kampaň na území Kuby.285 

Komisi předsedá americký ministr zahraničí (Secretaty of State),286 kterým byl až 

do roku 2005 Colin Powell. Od té doby funkci ministra zahraničí a tím pádem 

i funkci vedoucího Komise zastává Condoleezza Rice.287 Ta v roce 2005 

oznámila vytvoření nové pozice Koordinátora kubánského přechodu (Cuba 

Transition Coordinator), do níž byl jmenován veterán republikánské strany 

Caleb McCarry.288  

O rok dříve, tj. v roce 2004 po zveřejnění první zprávy Komise pro pomoc 

svobodné Kubě Bush oznámil zintenzivnění tlaku na Kubu, a to zejména 

prostřednictvím zvýšení počtu radiových a televizních vysílání, jejichž cílem 

mělo být prolomení informačního monopolu kubánského režimu. USA se také 

zavázaly k podpoře disidentů a omezení výše remitencí a také peněž, které si 

s sebou na Kubu mohou vzít kubánští exulanti během návštěv svých 

příbuzných.289 Navíc „podle nových pravidel mohou lidé navštívit své příbuzné 

na Kubě jen jednou za tři roky a to jen pokud tito lidé patří do okruhu takzvané 

,nejbližší rodiny‘, která zahrnuje pouze manžela/ku, dítě, vnouče, rodiče, 

prarodiče, sourozence nebo manžela či manželku těchto osob“ (Aubrechtová 

2005). O dva roky později byla zveřejněna druhá zpráva Komise pro pomoc 

svobodné Kubě. Ta mimo jiné stanovila částku 80 milionů dolarů pro Fond Kuby 

pro demokratickou budoucnost (Cuba Fund for a Democratic Future). Finanční 

prostředky měly být použity v průběhu dvou let na podporu vnitřní kubánské 

občanské společnosti, financování vzdělávacích akcí na ostrově a stipendií pro 

kubánské studenty, prolomení informační blokády (i prostřednictvím přístupu na 

                                                 
284 http://www.cafc.gov/mission/.  
285 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3182150.stm. 
286 Komisi spolu-předsedá americký ministr obchodu (Secretary of Commerce), kterým je od roku 2005 
na Kubě narozený Carlos Gitierrez (http://www.commerce.gov/CommerceSecretary/index.htm).  
287 http://www.state.gov/secretary/former/ a http://www.state.gov/secretary/.  
288 http://www.cafc.gov/mission/ a http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3182150.stm.  
289 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2007&country=7161. 
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Internet) a na podporu snah mezinárodního společenství na posílení kubánské 

občanské společnosti a plánování přechodu (Report to the President 2006: 20). 

Na rezignaci Fidela Castra v únoru roku 2008 Bushova administrativa 

reagovala prohlášením, že embargo vůči Kubě v blízké budoucnosti odvoláno 

nebude a opět Kubu vyzvala k zahájení demokratických reforem. Barak Obama, 

demokratický kandidát na post prezidenta, poté prohlásil, že „by Spojené státy 

měly zvážit zmírnění embarga, pokud dojde k pokroku“ a jeho hlavní soupeřka 

z demokratické strany Hillary Clintonová oznámila, že „Spojené státy jsou 

,připraveny se setkat‘, pokud Kuba udělá politický pokrok, ale nezmínila nic 

o zrušení embarga“ (Byers 2008). Obama také prohlásil, že by byl ochotný se 

sejít s nově zvoleným Raúlem Castrem, dodal však, že pouze v tom případě, 

pokud by se jednání týkala i lidských práv, propuštění politických vězňů 

a svobody médií. Prezident Bush na Obamovo prohlášení reagoval slovy, že 

„mluvení s lídry jako je Castro ,by vyslalo špatnou zprávu‘ světu i Kubě“ (Clark 

2008). Avšak dodal, že setkání s Castrem nevylučuje, ale že v současné době na 

to není ten správný čas a že jediným způsobem, jak vzájemné vztahy zlepšit, je 

podniknout na Kubě změny směrem ke svobodným volbám a propuštění 

politických vězňů (Clark 2008). Američtí představitelé také označili nedávné 

povolení prodeje spotřebního zboží na Kubě jako cynické, jelikož většina 

Kubánců nemá dostatečně vysoké příjmy na to, aby si toto zboží mohla dovolit 

pořídit (Garcia 2008). 

5.4. Postoj Evropské unie 

Politika Evropské unie vůči Kubě se řídí tzv. společným postojem 

(Common Position), který byl přijat Radou Evropské unie (The Council of the 

European Union) v prosinci roku 1996.290 Ten byl od té doby znovu posuzován 

každých šest měsíců, v současné době je revidován každý rok (Klepal 2006b: 4). 

Deklarovaným cílem tohoto dokumentu je „podpořit proces přechodu 

                                                 
290 Evropské společenství vztahy s Kubou však navázalo již dříve, a to konkrétně v roce 1988, tj. v době, 
kdy ve střední a východní Evropě docházelo k postupné desintegraci komunistického bloku. Cílem ES 
bylo zapojit Kubu do mezinárodního společenství a tím tak přispět k urychlení jejího přechodu 
k demokracii a ekonomické liberalizaci. ES v této souvislosti dokonce začalo připravovat s Kubou 
dohodu o obchodní a ekonomické spolupráci, jednání o této smlouvě však byla na jaře roku 1996, poté co 
Kuba sestřelila letadla organizace Brothers to the Rescue, odložena (Klepal 2006b: 3). 
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k pluralistické demokracii a respekt k lidským právům a základním svobodám, 

stejně tak i udržitelné nastartování ekonomiky a zlepšení životního standardu 

kubánských obyvatel“.291 EU také nepřímo odsoudila zpřísnění embarga ze 

strany USA, jež se odehrálo v témže roce. Podle názoru EU jsou tato nátlaková 

opatření neúčinná a pouze prohlubují ekonomické strádání kubánských občanů. 

EU naopak vyznává politiku politického dialogu a podporuje ekonomické 

otevření Kuby. Ve společném postoji z roku 1996 se proto zavázala, že za 

účelem usnadnění nenásilného přechodu k demokracii „zintensivní současný 

dialog s kubánským režimem a se všemi sektory kubánské společnosti, aby tak 

podpořila respekt k lidským právům a skutečný pokrok směrem k pluralistické 

demokracii“.292 EU se za tímto účelem také mimo jiné zavázala, že bude 

kubánským představitelům připomínat jejich odpovědnost týkající se lidských 

práv, podporovat kubánské legislativní reformy zabývající se politickými 

a občanskými právy a s tím související propuštění politických vězňů a poskytovat 

humanitární pomoc.293  

V roce 1998, poté co Kubu navštívil papež Jan Pavel II. a Castro v této 

souvislosti propustil některé politické vězně, došlo ve vztazích mezi EU a Kubou 

k určitému zlepšení. To však nemělo dlouhého trvání, jelikož Castro odmítl 

vyhovět žádosti EU, která požadovala propuštění i všech členů Pracovní skupiny 

vnitřního disentu a uvalení moratoria na výkon trestu smrti. Zhoršení vztahů 

dokládá i to, že „v roce 2000 stáhla Kuba v reakci na rezoluci Komise OSN pro 

lidská práva svoji žádost o podepsání dohody o spolupráci s EU. Rezoluce, 

vypracovaná Českou republikou294 a Polskem, byla podpořena všemi členskými 

státy EU, které byly přítomné v Komisi“ (Klepal 2006b: 4).  

V následujících dvou letech však došlo k opětovnému zlepšení ve 

vzájemných vztazích, jelikož EU shledala zlepšení životních podmínek 

                                                 
291 Common Position of 2 December 1996 defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty 
on European Union, on Cuba (96/697/CFSP). 
292 Common Position of 2 December 1996 defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty 
on European Union, on Cuba (96/697/CFSP). 
293 Common Position of 2 December 1996 defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty 
on European Union, on Cuba (96/697/CFSP). 
294 Česká republika se v Komisi pro lidská práva podílela na formulaci rezolucí kritizujících situaci 
lidských práv na Kubě i v letech 1999 a 2001 (Pštross 2004a: 27). Podrobnější zmínka o angažmá ČR viz 
podkapitola Česká republika. 
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kubánských obyvatel. Evropská unie dokonce podpořila začlenění Kuby do tzv. 

Dohody z Cotonou mezi EU a  skupinou afrických, karibských a tichomořských 

států (neboli státy ACP), jejímž cílem je boj s chudobou, zajištění udržitelného 

rozvoje a zlepšení hospodářské spolupráce a v jejímž rámci se EU zavázala těmto 

zemím poskytnout významnou ekonomickou pomoc.295 Změna ve stanovisku EU 

přišla poté, co Kuba na jaře roku 2003 podnikla tvrdý zákrok proti vnitřní 

kubánské opozici, kdy bylo zatčeno 75 disidentů a představitelů nezávislé 

občanské společnosti. EU se však nerozhodla pouze pozastavit proces 

přistupování Kuby k Dohodě z Cotonou, ale také na Kubu uvalila diplomatické 

sankce (Klepal 2006b: 4). V jejichž rámci se EU rozhodla „omezit bilaterální 

návštěvy vysokých vládních představitelů, omezit účast představitelů členských 

států na kulturních událostech, zvát kubánské disidenty na oslavy státních svátků 

a přikročit k znovu-přezkoumání společného postoje EU“.296 

Fidel Castro v reakci na přijaté sankce zmrazil diplomatické styky 

s evropskými zeměmi, odmítl přímou pomoc přicházející z EU, stáhl žádost 

Kuby o přistoupení k Dohodě z Cotonou a zahájil propagandistickou kampaň 

proti evropským státům (Klepal 2006b: 4). Brzy však svoji taktiku změnil a začal 

některé politické vězně propouštět, zejména ze zdravotních důvodů a obavy 

z následků úmrtí některého z nich ve vězení. „Castro nechce mít problémy 

s nikým jiným než s Američany. Protože tak může všechno, co se na Kubě děje, 

propagandisticky zúžit na spor Havana – Washington. Podívejte, dohodnu se 

s každým, jenom s nimi ne. Za všechno můžou jenom sankce USA a já jsem 

chudák spravedlivý revolucionář. Protesty z Evropy nebo odjinud mu takovou 

image nabourávají,“ komentuje tento obrat v Castrově politice Tomáš Pojar, 

bývalý ředitel organizace Člověk v tísni a v současné době náměstek ministra 

zahraničí ČR (Sobota, Pilátová 2005b: 6). 

V rámci EU začal postupně sílit názor, jehož nejhlasitějším obhájcem byl 

předseda Španělské socialistické dělnické strany (Partido Socialista Obrero 

                                                 
295 http://ec.europa.eu/development/geographical/cotonouintro_en.cfm a Klepal 2006b: 4. 
296 Declaration by the Presidency, on behalf of the European Union, on Cuba 
(http://ue.eu.int/ueDocs/cms_ Data/docs/pressdata/en/cfsp/76075.pdf).  
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Español/PSOE), resp. nový španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero,297 

že sankce uvalené na Kubu nepřinášení žádné výsledky a opatření z roku 2003 je 

tedy potřeba odvolat. V druhé polovině roku 2004 Kuba propustila (ale pouze 

podmínečně) některé ze 75 zatčených disidentů a na podzim téhož roku opětovně 

navázala se Španělskem diplomatické styky (Klepal 2006b: 4).  

A právě Španělsko stanulo v čele států, které se rozhodly přestat zvát na 

své ambasády představitele kubánské opozice, načež Kuba začala postupně 

obnovovat diplomatické kontakty s jednotlivými evropskými státy.298 Proti 

takovéto politice a přílišné evropské vstřícnosti vůči Castrovu režimu se však 

ohradily vlády České republiky, Slovenska, Polska a Nizozemí. Diskuse na toto 

téma vyvrcholila schůzkou členských států EU, jež byla svolána do Bruselu na 

počátek roku 2005. Důležitým hráčem se zde stala právě Česká republika, která 

se nakonec během jednání ocitla sama proti ostatním zemím (Petráček 2005: 3; 

Sobota, Pilátová 2005b: 6). „Během rozhovorů se totiž začala rodit strategie, 

která většině zemí připadala přijatelná: zaražené cesty politiků na Kubu se 

povolí, otázka lidských práv se však stane povinným tématem jednání 

s kubánským establishmentem a všichni evropští činitelé se budou na své cestě 

povinně setkávat také s opozicí“ (Sobota, Pilátová 2005b: 6). Kamenem úrazu se  

však stal plánovaný vstřícný krok vůči Castrově vládě, kdy se evropské státy 

měly zavázat, že na své ambasády299 budou zvát pouze diplomaty a občany 

členských států EU a nikoliv již představitele vnitřní kubánské opozice, s čímž 

Česká republika zásadně nesouhlasila. Českou pozici podpořil svým článkem ve 

francouzského deníku Le Figaro i Václav Havel, který napsal, že „se Evropa 

rozhodla ,tančit podle toho, jak Fidel píská‘ a těžko podle něj najít ,ostudnější 

praktiku‘ než kvůli ziskům evropských společností na Kubě hodit přes palubu 

                                                 
297 PSOE v březnu roku 2004 porazila ve volbách doposud vládnoucí konzervativní Lidovou stranou 
(Alianza Popular/AP), v jejímž čele stál José María Aznar., který také od roku 1996 zastával funkci 
předsedy vlády (Dvořáková, Kunc 2004: 189-193) a který vůči Kubě zastával nekompromisní postoj. 
298 Vztahy byly v prosinci v roce 2004 nejprve obnoveny se Španělskem, Belgií Maďarskem. V lednu 
následujícího roku pak i s Velkou Británií, Portugalskem, Francií, Německem, Rakouskem, Řeckem 
a Švédskem. „Tyto země na doporučení Evropské komise přestaly zvát disidenty na oficiální recepce na 
svých zastupitelských úřadech v Havaně. Podle tohoto doporučení by v budoucnu neměli být na 
ambasády zváni žádní Kubánci – ani disidenti, ani vládní představitelé“ (Mocová 2005c). 
299 Spor mezi Evropskou unií a Kubou, který vypukl po zatčení 75 disidentů, vešel ve známost jako tzv. 
koktejlová válka. 
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Castrovi protivníky“ (Šafaříková 2005a: I). Debata nakonec skončila 

kompromisem, tj. zrušením politických sankcí uvalených na Kubu v roce 2003 

a vyjádřením ochoty EU pokračovat v konstruktivním dialogu. Povoleny byly 

opět cesty evropských politiků na Kubu, povinným tématem s kubánskými 

vládními přestaviteli se stala otázka lidských práv a situace kubánských disidentů 

a nařízení zvát na recepce pouze diplomaty a občany EU nakonec přijato nebylo. 

Ambasády se tedy mohou samy rozhodnout, koho na tyto akce pozvou a koho 

nikoli.300 

Přesto, že Castro od té doby neprojevil jakoukoliv vstřícnost a nepropustil 

zbylé politické vězně, EU své stanovisko přijaté v lednu 2005, jež pozastavuje 

diplomatické sankce vůči kubánského režimu, do dnešních stále prodlužuje. A to 

i přesto, že již v květnu roku 2005 Kuba vyhostila několik evropských politiků 

a novinářů, kteří se chtěli zúčastnit setkání opozičních skupin zorganizovaným 

Shromážděním na podporu občanské společnosti (Asamblea para Promover la 

Sociedad Civil). Rada Evropské unie na to sice v červnu téhož roku reagovala 

prohlášením, v němž „kategoricky odsoudila kubánské neakceptovatelné 

stanovisko vůči zahraničním parlamentním představitelům a žurnalistům“ 

a „zopakovala svůj naléhavý požadavek vůči Kubě na bezpodmínečné propuštění 

všech politických vězňů“, zároveň zde však vyjádřila „svoji ochotu k zachování 

konstruktivního dialogu s kubánskými představiteli“.301 Rada Evropské unie se 

rozhodla znovu-potvrdit pozastavení sankcí vůči Castrově Kubě, a to i přesto že 

uznala, že „se neuskutečnil žádný uspokojitelný pokrok týkající se lidských práv 

na Kubě“.302 

                                                 
300 V červenci 2005 například Francie na oslavu státního svátku na svoji ambasádu v Havaně pozvala 
pouze představitele kubánské vlády. Česko, Polsko a severské země se proto státní recepce Francie 
nezúčastnily. „Francie neporušila žádné psané pravidlo, ale zachovala se v rozporu s duchem společné 
pozice členských zemí, která klade důraz na lidská práva a intenzivní dialog s opozicí,“ okomentoval tuto 
situaci náměstek ministra zahraničí Petr Kolář (Šafaříková 2005b: 7).  
301 General Affairs and External Relations. External Relations. (http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/ 
docs/pressdata/en/gena/85430.pdf ). 
302 General Affairs and External Relations. External Relations. (http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/ 
docs/pressdata/en/gena/85430.pdf ). Kuba tak získala zpět ztracené sebevědomí, což se projevilo i tím, že 
v již v červenci bylo zatčeno třicet tři disidentů, kteří se chtěli zúčastnit veřejné demonstrace před 
francouzskou ambasádou. A nejznámější z nich René Gómez Manzano, Oskar Mario González a Julio 
César López byli ihned nato obviněni (Montaner 2005). Kuba navíc v říjnu roku 2005 zakázala v jednom 
z Havanských hotelů konání recepce na oslavu vzniku samostatného Československa, kterou pořádala 
Česká republika a jejímiž účastníky měly být i Dámy v bílém (ČTK 2005). 
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Nekonzistentní však není pouze politika Rady Evropské unie, ale také 

celková politika EU vůči Kubě, na které se kromě Rady Evropské unie podílí 

také Evropská komise a Evropský parlament. Evropská komise se podílí na 

administraci rozvojové pomoci, pod níž spadá i stále znovu projednávané 

podepsání Dohody z Cotonou, na které se Kuba jako jediná karibská země do 

dnešních dnů nepodílí. Na druhou stranu však „od té doby, co začala spolupráce 

s Kubou v roce 1993, Komise poskytla na pomoc Kubě částku ve výši zhruba 

145 milionů euro, převážně v oblasti humanitární pomoci (90 milionů euro). 

V roce 2000 se Komise rozhodla postupně skončit s humanitární pomocí 

a preferovat projekty podporující ekonomické reformy a rozvoj občanské 

společnosti. Od srpna 2003 (…) Kuba odmítla všechnu bilaterální pomoc 

přicházející z Evropské komise“.303 Načež se Komise rozhodla svoji pomoc na 

Kubu směřovat prostřednictví spolufinancování evropských nevládních 

organizací. Kritici Evropské komisi však vyčítají zejména složitá pravidla pro 

převod malých finančních částek a také to, že jsou všechny informace 

o financování zveřejňovány (Klepal 2006b: 6).  

Narozdíl od smířlivého stanoviska Rady Evropské unie je to právě 

Evropský parlament, který se snaží opakovaně upozorňovat na porušování 

lidských práv na Kubě a oceňovat aktivity reprezentantů kubánské vnitřní 

opozice, a to zejména prostřednictvím udělování Sacharovovy ceny za svobodu 

myšlení. Tu v roce 2002 získal Oswaldo Payá Sadiñas a o tři roky později 

uskupení Dámy v Bílém.304 Klepal k tomuto tématu ještě dodává: „2. února 2006 

přijal Evropský parlament rezoluci o politice EU vůči kubánské vládě. Vyjádřil 

lítost nad nepřístupností kubánských představitelů vůči požadavku EU 

na respektování základních svobod a odsoudil zhoršující se represe, nárůst počtu 

politických vězňů a zákaz cestování pro Dámy v bílém“ (Klepal 2006b: 6). 

Evropská politika dialogu je i přes její různé nedostatky pro kubánské 

disidenty důležitá, což svými slovy potvrzuje i novinář a bývalý politický vězeň 

Raúl Rivero: „Já jsem obdivoval tvrdou linii vůči Castrovi, tvrdou linii Aznarovy 

                                                 
303 http://ec.europa.eu/development/geographical/regionscountries/countries/country_profile.cfm?cid= 
cu&type=short&lng=en. 
304 http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/sakharov/.  
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španělské politiky. Podle mne, jestli se dá hovořit o úspěchu dialogu, který 

zahájil Zapatero, tak je to jen díky předchozímu postoji Aznara. Podle mě je 

nejlepší kombinace obojího přístupu. Musím však říct, že jsem vyvázl z vězení 

během ,Zapaterova dialogu‘. Ve vězení jsem taky pochopil, že je lepší, když jsou 

na Kubě např. přítomné evropské diplomacie, protože cítíte, že jsou blízko a že 

o vás vědí, že občas přijdou do vězení, že na Kubě může operovat víc 

zahraničních novinářů (…)“ (Pilátová 2005: 16).  Podobný názor týkající se 

potřeby kombinovat oba přístupy, zastává například i Ivan Pilip:305 „Kuba má 

diktátorský režim a potřebuje, aby se jí to dalo na vědomí. Na druhou stranu si 

myslím, že když Kubánci poznají co nejvíce z demokratického světa, může to 

pomoci režim oslabit. Nepovažuji však za vhodné na Kubě investovat“ (Hudema, 

Spurný 2005: 16). 

V březnu roku 2008 po Raúlově zvolení do čela státu navštívil ostrov 

evropský Komisař pro rozvojovou pomoc Louis Michel, a to i přesto, že se proti 

této návštěvě postavily Spojené státy, s tím, že na to zatím není ten správný čas. 

Michel se zde snažil s kubánskou vládou znovuobnovit vzájemné vztahy a zahájit 

„konstruktivní politický dialog“. Evropská unie se totiž na rozdíl od Spojených 

států domnívá, že již „přišel čas pokusit se prostřednictví dialogu obnovit 

normální vztahy mezi Bruselem a Havanou“ (Boadle 2008b). Michel poté, co se 

setkal s ministrem zahraničí Felipem Perez Roquem, místopředsedou Státní rady 

Carlosem Lagem a předsedou Národního shromáždění Richardem Alarconem, 

prohlásil, že se pokusí Evropskou unii přesvědčit, aby zrušila diplomatické 

sankce přijaté v roce 2003, jelikož se domnívá, že „situace politické imobility ze 

strany Evropské unie by v kontextu podzemního hnutí byla velkou chybou“ 

(Boadle 2008c). 

 

                                                 
305 Ivan Pilip v současné době zastává funkci viceprezidenta Evropské investiční banky a v roce 2001 byl 
společně s Janem Bubeníkem téměř měsíc zadržován v kubánském vězení. Obviněni byli z protistátní 
činnosti poté, co se sešli s představiteli kubánské opozice. Detailně jejich zadržení popisuje Pavel 
Matocha ve své knize Castrovi vězni. 
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5.4.1. Česká republika 

Kromě výrazné angažovanosti České republiky proti zrušení 

diplomatických sankcí přijatých v roce 2003 Evropskou unií, byla dalším 

výrazným počinem České republiky její iniciativa v Komisi OSN pro lidská 

práva (Commission on Human Rights) v Ženevě v letech 1999 až 2001. Od roku 

1992 to byly Spojené státy, které v Komisi OSN pro lidská práva předkládaly 

rezoluci kritizující stav lidských práv na Kubě. V roce 1998 však jejich rezoluce 

(tj. v podstatě každoročně předkládaný tentýž text) s rozdílem tří hlasů neprošla 

(Pštross 2004a: 27). „Bylo jasné, že má-li být Kuba dále předmětem kritiky na 

mezinárodním fóru, musí to být kritika, která je sice důsledná, ale přináší 

kvalitativně nové momenty, především větší otevřenost a schopnost vnímat celý 

problém v širších souvislostech. Zároveň bylo jasné, že se musí objevit nový 

předkladatel rezoluce,“ píše ve své práci pracovník českého ministerstva 

zahraničí Tomáš Pštross (Pštross 2004a: 27). Tím se nakonec stala Česká 

republika, zejména z toho důvodu, že má za sebou podobnou zkušenost 

s potlačováním lidských práv v době komunismu a také že je zemí, která prošla 

procesem demokratizace.  

V prvním roce se spolu-předkladatelem rezoluce, která se od předešlých 

lišila svojí větší otevřeností a nekonfrontačním charakterem, rozhodlo stát 

i Polsko. Při její přípravě se EU snažila o zařazení paragrafu, který by odsuzoval 

ekonomické embargo, proti čemuž se však logicky postavily Spojené státy. 

Výsledná podoba se nakonec spíše přikláněla k americké pozici a byla schválená 

rozdílem pouhého jednoho hlasu.306 Pštross se přesto domnívá, že tento byť těsný 

výsledek hlasování „bezesporu uštědřil ránu jeho [kubánského režimu – 

pozn.aut.] prestiži ve třetím světě a v neposlední řadě představoval výraznou 

vzpruhu pro kubánskou vnitřní i exilovou opozici“ (Pštross 2004a: 28–29). 

Podobný průběh mělo i schvalování rezolucí, jež předkládala Česká republika 

                                                 
306 21 hlasů pro, 20 proti a 12 abstencí. Všechny členské státy EU zastoupené v Komisi hlasovaly pro. 
Z latinskoamerických zemí se pro rezoluci vyslovily Chile, Argentina, Uruguay a Ekvádor. Mexiko se 
postavilo proti a Kolumbie, El Salvador a Guatemala abstentovaly (Pštross 2004a: 28 
a http://www.unhchr.ch/Huridocda/ 
Huridoca.nsf/2848af408d01ec0ac1256609004e770b/52211fcb6d3c0f3a802567bc00370e34?OpenDocum
ent#IX.%20QUESTION). 
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v letech 2000 a 2001. Bez snahy snižovat úspěch české diplomacie na tomto poli 

je nutné dodat, že Komise307 se vyznačuje mnoha negativními rysy: členství bylo 

umožněno i takovým státům jako je Zimbabwe, Súdán či Kuba a její hlasování je 

navíc často ovlivňováno jistými stereotypy, tj. země se spíše řídí svým celkovým 

postojem ke kritizované zemi, než vlastním obsahem a charakterem 

předkládaných rezolucí (Pštross 2004b: 20). 

Praha také v roce 2004 hostila summit Mezinárodního výboru pro 

demokracii na Kubě (International Committee for Democracy in Cuba/ICDC), 

těleso, které bylo založeno na základě iniciativy Václava Havla v roce 2003 

v reakci na vlnu zatýkání na Kubě. U jeho vzniku stáli významní světoví politici 

a intelektuálové,308 jež chtěli vyjádřit svou podporu a solidaritu s kubánskou 

demokratickou opozicí na Kubě. ICDC, jehož sekretariát je řízen prostřednictvím 

organizace Člověk v tísni, podporuje (finančně, materiálně a morálně) kubánské 

politické vězně a jejich rodiny, Projekt Varela, síť nezávislých knihoven,  

nezávislé novináře a celkově reprezentanty vnitřní kubánské opozice a občanské 

společnosti. Snaží se ovlivňovat také veřejné mínění a světové politiky 

a informovat je o skutečné situaci na Kubě a vyvíjet nátlak na představitele 

kubánského režimu na propuštění politických vězňů a započetí dialogu 

s opozicí.309 V této souvislosti je třeba zmínit otevřený dopis nazvaný Přechod, 

ne nástupnictví (Transition, not Succession), který adresovali představitelé ICDC 

Raúlu Castrovi poté, co mu byla v roce 2006 dočasně svěřena moc v zemi 

(Prunerová 2007: 28). 

ICDC také organizuje různé konference a semináře (např. summit 

v Miami v říjnu roku 2006 či konferenci v Berlíně310 v dubnu roku 2007) týkající 

                                                 
307 V roce 2005 byla v OSN přijata dohoda, že zdiskreditovaná Komise pro lidská práva bude nahrazena 
novou Radou pro lidská práva (Human Rights Council). V březnu 2006 vznik této Rady schválilo i Valné 
shromáždění OSN. Původní návrh USA a EU, aby bylo těžší přijetí (schválení dvoutřetinovou většinou) 
než vyloučení (schválení prostou většinou), byl zamítnut a schválený princip je přesně opačný (Petráček 
2006: 12). 
308 Například Patricio Azocar Aylwin – bývalý chilský prezident, José Maria Aznar - bývalý španělský 
ministerský předseda, Madeleine Albright – bývalá ministryně zahraničí USA, Luis Alberto Lacalle – 
bývalý uruguayský prezident či Václav Havel – bývalý prezident Československa, resp. České republiky 
(http://www.icdcprague.org/index.php?id=12). 
309 http://www.icdcprague.org/index.php?id=11.  
310 Zde byl mimo jiné bývalým uruguayským prezidentem Luisem Albertem Lacallem navržen tzv. Plán 
Martí (Martí Plan), jehož cílem je v době přechodu k demokracii poskytnout Kubáncům jak 
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se jak situace na Kubě tak i aktivit napomáhajících demokratickému přechodu na 

Kubě. ICDC také organizuje cesty politických představitelů a novinářů za 

kubánskými opozičními představiteli. V roce 2006 zorganizoval např. cestu 

místopředsedy Evropského parlamentu Edwarda McMillan-Scotta za opoziční 

skupinou Dámy v bílém.311 V témže roce ICDC také zorganizoval v pořadí již 

druhou tzv. virtuální ambasádu, tj. cestu politiků a členů ICDC do zemí Latinské 

Ameriky, kde „měly mnoho důležitých schůzek s místními představiteli, politiky 

a intelektuály o současné situaci na Kubě, podpoře kubánské demokratické 

opozice a vztazích mezi zeměmi Latinské Ameriky a Kubou“ (Prunerová 2007: 

28). V neposlední řadě se ICDC snaží upozornit na situaci na Kubě 

i nominováním opozičních aktivistů na Nobelovu cenu míru.312  

5.5. Politika zemí Latinské Ameriky 

Na úvod je třeba říci, že země Latinské Ameriky (LA) vůči Kubě 

nezastávají jednotné stanovisko, což se projevuje například i tím, že na půdě 

mezinárodních organizací nevystupují jednotně, což dobře ilustrovalo výše 

zmíněné hlasování v Komisi OSN pro lidská práva. Mezi Kubou 

a latinskoamerickými zeměmi se ani v průběhu historie neustavily pevné vazby 

a navíc „latinskoamerické elity nikdy neprojevily zájem o tragický osud 

kubánského komunismu,“ doplňuje nezávislý kubánský novinář Lucas Garve 

(Grave 2007: 26). V roce 1962 se však země Latinské Ameriky dokázaly alespoň 

shodnout na vyloučení kubánské vlády z Organizace Amerických států 

(Organization of American States/OAS).313 Následně většina latinskoamerických 

vlád (kromě mexické) přerušila s Kubou diplomatické styky a Kuba se zapojila 

do struktur Sovětského svazu jako byla např. Rada vzájemné hospodářské 

pomoci (Council for Mutual Economic assistance/COMECON), jejímž členem 

                                                                                                                                               
finanční,materiální, tak i lidskou (zkušenosti a know-how) pomoc. „Cílem pomoci bude ustavit 
demokratickou vládu na Kubě. Příspěvky budou nabídnuty veřejným entitám (ústřední a místní vládě, 
veřejným státním činitelům) nebo soukromým korporacím (…) Trvání Plánu Martí bude omezeno, 
ohlášeno dopředu a jeho konec nebude moci být odložen. Jeho cílem je pomoci vytvořit impuls ale 
nemůže nahradit autentické veřejné a soukromé akce,“  popisuje svůj plán Lacalle (Lacalle 2007: 15). 
311 http://www.icdcprague.org/index.php?id=11, http://www.icdcprague.org/index.php?id=80 a Prunerová 
2007: 28. 
312 V roce 2003 a 2004 byl nominován Oswaldo Payá a v roce 2005 Oswaldo Payá společně s Raúlem 
Riverem a Eliasem Biscetem (http://www.icdcprague.org/index.php?id=11). 
313 http://www.oas.org/documents/eng/memberstates.asp.  
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se Kuba stala v roce 1972.314 Zhruba od poloviny 90. let 20. století však Kuba 

začala postupně s jednotlivými státy LA opět navazovat kontakty a stejně tak 

latinskoamerické vlády znovu otvírat v Havaně své ambasády. „To je paradox; 

můžete se ptát jak to, že vlády, které se dostaly k moci svržením vojenské 

diktatury nebo předáním moci, důrazně nepodporují demokracii na Kubě?“ táže 

se v této souvislosti Garve (Garve 2007: 27).  

Poměrně vstřícný postoj, který většina latinskoamerických zemí vůči 

Kubě zastává, pramení zejména z toho, že je jimi Kuba vnímána jako David, 

který se postavil Goliášovi symbolizujícího Spojené státy americké, které se vždy 

snažily do latinskoamerických záležitostí intervenovat. Jinými slovy, Kuba, která 

samu sebe prezentuje jako oběť imperialismu, je latinskoamerickými vládami 

oceňována za svoji schopnost odolat tlaku ze strany mnoha amerických 

představitelů, kteří se po léta snažili Castrova režimu na Kubě zbavit (Garve 

2007: 27). To potvrzuje svými slovy i pracovník společnosti Člověk v tísni 

Carlos Gonzales, který se domnívá, že vstřícný postoj latinskoamerických zemí 

vůči Kubě souvisí jak „s místními problémy315 států v Latinské Americe,“ jejichž 

část obyvatelstva se potýká s chudobou, ale také právě s tím, že „politické 

skupiny v Latinské Americe používají problém Kuby jako nástroj své politiky 

vůči Spojeným státům. Kromě Kostariky a Chile je celá Latinská Amerika silně 

proti USA. Nejkritičtější je právě Argentina“ (Pospíšil 2006). 

Navíc se v nedávné době v mnoha státech v LA dostaly k moci levicové 

vlády, které zde získávají poměrně silné pozice a jsou tím méně ochotné se 

v kubánských záležitostech angažovat.316 Nelze zcela paušalizovat, jelikož 

                                                 
314 http://student.britannica.com/comptons/article-9310845/Council-for-Mutual-Economic-Assistance. 
COMECON s pádem Sovětského svazu na počátku 90. let zanikl. 
315 Gonzales v této souvislosti zmíňuje případ Argentiny, která „byla vždy bohatá ale dnes zde po krizi 
žije 40 procent obyvatel v chudobě. Kuba tak pro ně představuje určitou alternativu. Castro zručně 
prezentuje, že má na ostrově systém, kde panuje rovnost a vzdělání a zdravotnictví je tam zdarma. My 
víme, že je to lež, ale v některých zemích to může vzbudit naději. Pro Argentince, který má problém si 
koupit základní potraviny, je to inspirace“ (Pospíšil 2006). 
316 Zde hraje svou roli i to, že kritika Fidela Castra z úst demokratických levicových politiků, jako 
například v Argentině, je vnímána spíše jako pravicová záležitost. „Obecně, kritika kubánské revoluce 
v Argentině skutečně přichází od osob nebo skupin, které vůči poslední vojenské diktatuře zastávali 
shovívavé stanovisko či s ní dokonce kolaborovali. A v dalších latinskoamerických zemích je situace 
stejná“ ale na druhou stranu v současné době v Argentině „stále více přesvědčených obhájců lidských 
práv přijímá otevřeně kritickou pozici vůči diktatuře Fidela Castra. A zároveň stále více z nich odsuzuje 
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i v rámci ICDC a jiných mezinárodních těles je mnoho latinskoamerických 

představitelů, kteří se za demokracii na Kubě aktivně zasazují, mezi ně patří 

například bývalý uruguayský prezident Luis Alberto Lacalle, bývalý chilský 

prezident Patricio Aylwin, argentinský spisovatel a bývalý ministr kultury 

Marcos Aguinis, bývalý prezident Kostariky Luis Alberto Monge, peruánský 

spisovatel Mario Vargas Llosa, bývalý prezident El Salvadoru Armando 

Calderon Sol či mexický historik a spisovatel Enrique Krauze (Černý 2005: 209-

211).  

Přesto lze učinit jistá zobecnění. Většina latinskoamerických zemí se 

domnívá, že se nelze vměšovat do záležitostí suverénního státu, že za většinu 

problémů Kuby může americké embargo317 a že do smrti Castra v podstatě nic 

dělat nelze. Mnoho latinskoamerických představitelů je také přesvědčeno, že 

Kuba přes všechny problémy dosáhla důležitých sociálních jistot, např. ve 

zdravotnictví a školství (Ruml 2006. 11). S čímž souvisí i to, že zástupci 

latinskoamerických ambasád v Havaně (s výjimkou Kostariky) s  kubánskou 

opozicí neudržují žádné blízké vztahy, „na recepcích si nevyměňují zdvořilostní 

pozdravy a zřídkakdy a neradi na svých ambasádách přijímají oponenty,“ dodává 

Garve (Garve 2007: 27). Politika zemí Latinské Ameriky vůči Kubě je podle 

Alberra charakteristická také tím, že není určována ani tak zahraničněpolitickou 

strategií, ale spíše průzkumy veřejného mínění a změnami v domácích 

záležitostech (Alberro 2007: 32-33). 

K nejhlasitějším zastáncům a podporovatelům Castrovy politiky 

bezesporu patří venezuelský prezident Hugo Chávez a prezident Bolivie Evo 

Morales. Předseda mexické Národní akční strany (Partido Acción 

Nacional/PAN) Manuel Espino je dokonce přesvědčen, že „se v současné době 

nemůžeme bavit o Kubě aniž bychom se nedotli Chaveze. Existuje zde 

                                                                                                                                               
jak embargo uvalené Spojenými státy tak i situaci vězňů na americké vojenské základně Guantánamu“ 
(Salvia 2007: 2-3). 
317 V této souvislosti je třeba zmínit, že představitelé mnoha zemí vnímají Kubu stále zejména jako oběť 
amerického embarga, a to i přesto, že Spojené státy embargo neuplatňují na vývoz zemědělských 
produktů a potravin, za něž Kuba Spojeným státům platí zhruba 300 milionů dolarů ročně (Trobo 2007: 
19). Castro dovoz potravin povolil v roce 2001, poté co na Kubu udeřil hurikán Michelle. Od té doby za 
ně Kuba Spojeným státům zaplatila téměř 2 miliardy dolarů a USA se tak staly největším dodavatelem 
potravin a zemědělských produktů na Kubu (Reuters 2008b). 
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nebezpečná symbióza, blízký vztah mezi Fidelem a Chavezem, mezi 

venezuelskou a kubánskou vládou“ (Espino 2007: 16). Venezuela ani Bolívie 

nezůstávají pouze u slovní podpory Fidela Castra, a zejména Venezuela Kubu 

výrazně finančně i materiálně podporuje. Za dotované ceny na Kubu vyváží 92 

tisíc barelů ropy denně (Borges 2007: 4) a jen v roce 2006 na Kubu dodala 52 

milionů úsporných žárovek. „Jedna z nejdůležitějších továren v Číně vyrábějící 

úsporné žárovky obdržela objednávku na výrobu žárovek za 100 milionů dolarů. 

Ty byly zaslány přímo na Kubu (…) Objem nakoupených žárovek byl daleko 

větší než bylo potřeba a přebytek poté Kubou prodán jiným karibským ostrovům 

a dokonce naší zemi [Venezuele – pozn. aut],“ doplňuje obraz obchodů mezi 

Venezuelou a Kubou představitel největší venezuelské opoziční strany Primero 

Justicia Julio Andrés Borges (Borges 2007: 8). Kromě toho Venezuela na Kubu 

exportuje také stavební materiálny, boty a textilní a chemické produkty (Borges 

2007: 8).  

V roce 2005 navíc Chávez otevřel novou panamerickou televizi Telesur, 

která má za cíl konkurovat americké televizní stanici CNN.318 „Kritici poukazují 

na to, že televize bude pouhou hlásnou troubou venezuelského prezidenta 

a populisty Hugo Cháveze a jeho přítele, kubánského diktátora Fidela Castra, 

kteří budou médium využívat ke své antiamerické politice. Od září [roku 2005 – 

pozn. aut] by televize měla vysílat 24 hodin denně, program by měl být směsí 

zpráv, dokumentů, zábavy a vzdělávání,“ dodává Freisler (Freisler 2005: 7), což 

se tak skutečně děje.319 A byl to také právě Hugo Chávez, který se objevoval po 

boku Fidela Castra na televizních záběrech zobrazujících Castra během jeho 

pooperační rekonvalescence. 

V souvislosti s Latinskou Amerikou je také zajímavé zmínit projekt 

virtuálních ambasád ICDC. Ty byly v Latinské Americe doposud ustaveny dvě. 

Významní političtí představitelé se v jejich rámci vydali na cestu po zemích 

Latinské Ameriky, aby zde s místními představiteli diskutovali o potřebě většího 

                                                 
318 51% kapitálu pochází z Venezuely a 19% z Kuby (Noguera 2005: 10). Na projektu nové televize, která 
by měla vysílat nejen do většiny zemí Jižní Ameriky, ale také na Kubu a do Mexika a USA, se kromě 
těchto zemí podílí také Argentina, Uruguay a Brazílie (Freisler 2005: 7). 
319 http://www.telesurtv.net/.  
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zapojení latinskoamerických zemí do kubánských záležitostí a informovali je 

o současné situaci na Kubě. Podle Jana Rumla, jednoho z členů320 první virtuální 

ambasády, která se uskutečnila na podzim roku 2005, bylo cílem jejich cesty 

„probudit soucit s lidmi na těžce zkoušené Kubě, především s pronásledovanými 

ženami tamních politických vězňů. Všichni jsme zažili diktatury, tak či onak se 

podíleli na jejich pádu i na prvních krocích nové svobody. Všichni taky víme, jak 

důležitá pro nás byla jakákoli pomoc zvenčí – a právě o tom chceme v Jižní 

Americe mluvit“ (Ruml 2006: 11).  

První z delegací se setkala s představiteli Chile, Argentiny a Uruguaye. 

Druhá pak ještě navíc s politiky z Brazílie (Ruml 2006: 11; Alberto 2007: 31). 

Gonzales reakce místních politiků shrnul slovy: „Například uruguayská vláda je 

vůči Kubě trochu vstřícná, argentinský prezident se také tváří, že se na Kubě nic 

neděje, a nehlasují už proti porušování lidských práv na Kubě při zasedání 

Komise OSN pro lidská práva v Ženevě. Jen se zdržují“ (Pospíšil 2006). Přesto 

jsou virtuální ambasády hodnoceny pozitivně, což potvrzuje i Alberro: „Ihned po 

návštěvě ambasadorů v Brazílii, se prezident Luis Inacio Lula da Silva a jeho 

vláda vyjádřili ve prospěch přechodu na Kubě. Bylo by ukvapené připisovat 

jejich prohlášení delegaci ICDC, ale nebudeme přehánět, když řekneme, že 

virtuální ambasády svůj díl odvedly“ (Alberro 2007: 32). 

                                                 
320 Dalšími čtyřmi členy byli německý sociálnědemokratický poslanec Markus Meckel, bývalý bulharský 
premiér Philip Dimitrov, polský novinář Wojciech Bonowicz a chilský novinář a zároveň člen organizace 
Člověk v tísni Carlos Gonzales. O rok později se virtuální ambasády zúčastnili bývalý prezident Albánie 
Rexhep Meidani, německý poslanec Arnold Vaatz, maďarský europoslanec Laszlo Nagy a člen 
organizace Člověk v tísni Jiří Knitl (Prunerová 2007: 28; Alberto 2007: 31-32; Ruml 2006: 11). 
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6. Možné scénáře přechodu 

Na úvod je třeba říci, že názory na to, jak se bude situace na Kubě dále 

vyvíjet jsou různé, přesto je možné identifikovat důležité faktory, které budou 

mít na budoucí situaci vliv, a načrtnout určité scénáře. 

Opoziční představitelé i zainteresovaní odborníci se nemohou shodnout 

například na tom, zda přechod bude zahájen ještě za života Fidela Castra či až po 

jeho smrti. Oswaldo Payá Sardiñas v online rozhovoru, jenž se konal na 

Infoservisu Člověka v tísni v roce 2003, například prohlásil: „V prvé řadě my 

nespojujeme naše naděje se smrtí Castra, ale s občanským hnutím, kterého se 

účastníme“.321 Na druhé straně stojí Raúl Rivero, jenž se domnívá, že „Castro 

musí zemřít, aby nastaly změny. Je to podobné jako ve Španělsku za Franca, 

tehdy také uvnitř frankistických struktur mnoho lidí chtělo změny a dokonce je 

dlouho připravovali, nicméně muselo se počkat, až Franco umře, aby pak mohlo 

začít období transformace a demokratické proměny společnosti“ (Pilátová 2005: 

17). A obdobná otázka vyvstala po převzetí moci Raúlem Castrem v únoru roku 

2008, tj. zda se změny uskuteční za vlády Raúla nebo až po jeho smrti. Ředitel 

Institutu pro kubánská a kubánsko-americká studia na univerzitě v Miami Jaime 

Suchlicki k tomu dodává: „Není jasné, co všechno Raúl povolí. Osobně nevěřím, 

že do jeho smrti nastane změna“ (Švehla 2007: 35). 

Neshody také panují v otázce, zda přechod bude provázet násilí či bude 

mít nenásilnou formu. Přesto, že by si všichni opoziční představitelé přáli 

nenásilnou změnu, jak mezi nimi tak v kubánské společnosti panují obavy 

z násilí. Představitelka Cuba Futuro Liduine Zumpolle se domnívá, že i přesto, 

že se opoziční skupiny snaží o to, aby transformace byla mírumilovná, Kuba se 

násilí nevyhne. „Nemyslím, že Castro bude zavražděn a stane se z něj pro mnohé 

mučedník. Dojde jen ke krveprolití mezi lidmi. Tolik lidí bylo totiž 

kompromitováno režimem, že si každý bude chtít vyřídit účty s každým (...) Jsem 

si jistá, že Kubu čeká přímo zabíjení na ulici. Mezi lidmi je tam dnes strašně moc 

nenávisti a frustrace“ (Kalenská 2005). 

                                                 
321 http://www.infoservis.net/artChat.php?id=27.  
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Předtím než se Raúl Castro na počátku roku 2008 chopil moci, se různily 

i názory na jeho roli v okamžiku, kdy Fidel zemře či se vzdá moci. Rivero 

vyjádřil přesvědčení, že Fidel Castro „změnil Kubu v chaos a velmi pečlivě 

připravil následnictví vojákům. Poučil se z chyb, které udělali komunisti ve 

východní Evropě. Proto si myslím, že vojáci v čele s Castrovým bratrem Raúlem 

budou nějakou dobu u moci. Ne na věky, ale nějakou dobu určitě. Myslím 

ovšem, že oni sami budou zemi otevírat, ve vládě jsou už teď lidé, kteří po tom 

touží“ (Pilátová 2005: 17). Zumpolle sice souhlasila, že se Fidel snažil připravit 

Kubu na to, až zemře, ale zároveň se domnívala, že přestože „Fidel Castro už 

připravuje situaci na Kubě pro okamžik, kdy sám zemře. Ale nepřipravuje to pro 

svého bratra, protože Raúl Castro je opilec, který nemá autoritu“ (Kalenská 

2005), kdo by však podle jejího názoru měl být oním nástupcem již neuvedla. 

Suchlicki se dokonce domníval, že „Raúl formálně rozdělí moc, zřejmě jmenuje 

civilního prezidenta. Dál bude ale vládnout z pozice šéfa armády a armáda je 

dnes na Kubě klíčem i k ekonomické moci“ (Švehla 2007: 35). 

Z výše uvedených výroků jasně vyplývá, jak je těžké i pro znalce poměrů 

určit budoucí vývoj na Kubě a jak je režim a jeho představitelé nevyzpytatelný. 

Nakonec se nástupcem Fidela Castra stal skutečně jeho mladší bratr Raúl, který 

se rozhodl vládnout se skupinkou svých blízkých spolupracovníků, mnohých 

právě představitelů ozbrojených složek. Analytici si v současné době již tolik 

nekladou otázky, jak bude probíhat vývoj po Fidelovi, ale spíše jak bude situace 

vypadat po smrti Raúla, který svým věkem (*1931)322 patří také ke starší 

generaci politiků. Většina z nich je přesvědčena, že změny na Kubě jsou 

nevyhnutelné, otázkou však zůstává, jakým směrem se situace vyvine a zda se 

Kuba nakonec skutečně vydá na cestu směrem k pluralitní demokracii a tržnímu 

hospodářství, tak jak si mnozí Kubánci ať již na ostrově či v exilu přejí.  

 

                                                 
322 http://www.pcc.cu/pccweb/raul.php.  



 143 

6.1. Teoretická východiska 

V souvislosti se současným vývojem na Kubě se vynořuje otázka, jak lze 

dnešní situaci klasifikovat, jedná se pouze o pokračování Fidelova režimu nebo 

můžeme současné dění označit jako přechod? Připomeňme, že Przeworski 

přechod definuje jako „strategickou situaci, která vzniká s kolapsem diktatury“ 

(Przeworski 1991: 37) a Dvořáková s Kuncem jako „interval mezi jedním 

a druhým politickým režimem“ kdy „aktéři bojují nejen za uspokojení svých 

bezprostředních zájmů (a zájmů těch, koho se domnívají reprezentovat), ale také 

o určení pravidel a procedur, jejichž konfigurace rozhodne o vítězích 

a poražených v budoucnu (…)“ (Dvořáková, Kunc 1994: 77). Z tohoto 

i praktického hlediska se mnozí analytici a zasvěcení pozorovatelé spíše kloní 

k názoru, že jde o pokračování stávajícího nedemokratického režimu, jelikož 

s nástupem Fidelova mladšího bratra Raúla k žádným zásadním změnám ani 

kolapsu režimu nedošlo. Zdá se, že ani v budoucnu od Raúla žádné podstatné 

změny očekávat nelze a navíc přesto, že se Fidel vzdal oficiálně moci, stále jistý 

vliv na rozhodování má, byť by to mělo být pouze prostřednictvím toho, že je 

stále naživu. „Je to změna osobností pro autoritu  vlády, nelze to nahlížet jako 

skutečnou změnu. Neimplikuje to ani, že byla dosažena svoboda pro kubánské 

obyvatelstvo ani to, že se politika režimu změnila,“ domnívá se kubánský lidsko-

právní aktivista Juan Carlos Gonález Leiva“ (Directorio Democrático Cubano: 

2008b). Suchlicki k tomu navíc dodává, že ani po smrti Fidela Castra „sytém 

nezkolabuje. Nějaký čas bude ještě pokračovat s jistými úpravami. Lidé 

nepůjdou do ulic. Režim je velmi represivní, dobře funguje, lidé budou mít 

strach“ (Švehla 2007: 35).323  

Další otázkou je, jak a co k přechodu, resp. přechodu k demokracii 

přispívá. Přístupů, které se snaží vysvětlit, co demokracii vlastně způsobuje 

existuje více, což se však nemusí nutně vylučovat, ba naopak každý z nich je 

schopen vysvětlit jiný aspekt přechodu (první dvě níže zmíněné teorie např. 

                                                 
323 Pro úplnost je však třeba dodat, že se ozývají i opačné názory, byť pouze výjimečně a navíc mají spíše 
povahu přání, že současná situace na Kubě přechodem je. „Vnímám toto jako dobu přechodu a měl by to 
být počátek demokratického přechodu na Kubě,“ prohlásil do médií americký prezident George Bush 
(Byers 2008). 
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vysvětlují obecné příčiny, poslední z nich naopak načasování samotného 

přechodu). Zastánci modernizačního přístupu například dávají do souvislosti 

demokracii a ekonomický a sociální rozvoj společnosti tj. domnívají se, že je 

demokracie možná pouze tam, kde např. HDP dosáhne určité výše, kde je 

všeobecně rozšířená gramotnost atd. Pokud bychom odhlédli od řady kritických 

poznámek, jež na tuto teorii míří, lze konstatovat, že Kuba podmínku všeobecně 

rozšířené gramotnosti bez jakýchkoli problémů splňuje. Gramotnost zde dosahuje 

hodnoty 99,8 procent, což je pro daný region nadprůměrná výše (například Chile 

i Argentina dosahují méně) a Kuba se tak nachází co se týče gramotnosti na 

stejné úrovni jako Spojené státy či Česká republika. Oproti tomu HDP dosahuje 

po Haiti a Hondurasu nejnižších hodnot v regionu, což jen potvrzuje jak špatná 

ekonomická situace na Kubě stále panuje.324 Podlé modernizační teorie je tedy 

přechod k demokracii za současných ekonomických podmínek panujících na 

Kubě nepravděpodobný. Nutno však dodat, že demokracie existuje i ve státech, 

které bohaté nejsou jako je Mali či Indie, ale nezdá se, že by se vývoj na Kubě 

ubíral tímto směrem, tj. že by mohlo dojít k přechodu k demokracii, aniž by se 

předtím alespoň z části zlepšila ekonomická situace v zemi. 

Druhým přístupem zabývajícím se podmínkami přechodu je strukturální 

přístup. Ten klade důraz na strukturální změny ve společnosti, ve státě či 

v charakteru mezinárodního společenství. Jinými slovy, přechod započne 

například v důsledku rozmachu střední třídy (což do určité míry souvisí 

s ekonomickými podmínkami, o nichž byla zmínka výše), smrti vedoucího 

představitele nedemokratického režimu či změny v mezinárodním uspořádání 

(konkrétně například rozpadem bipolární struktury světa). Mnoho analytiků 

předpokládalo, že se kubánský režim po pádu Sovětského svazu na počátku 90. 

let 20. století a tím pádem ztrátě největšího spojence zhroutí. Tyto předpovědi se 

nakonec nepotvrdily, byť režim zejména první čtyři roky zažíval hlubokou 

ekonomickou krizi, poté však přistoupil k provedení částečné liberalizace 

ekonomiky a následně k navázání vtahů s novými spojenci, zejména Venezuelou, 

                                                 
324 Více informací o gramotnosti a výši HDP viz. Příloha 5, o ekonomické situaci jako faktoru 
ovlivňujícím přechod viz. podkapitola Klíčové faktory. 
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nyní i Čínou. Další strukturální změnou, ke které mnoho pozorovatelů upíná svůj 

zrak je smrt Fidela, resp. Raúla Castra. Mnoho z nich se domnívá, že právě smrt 

těchto dvou představitelů (či alespoň jednoho z nich) poskytne impuls k započetí 

přechodu k demokracii. 

Třetím přístupem, který se snaží vysvětlit co přechod způsobuje, je 

tranzitní přístup. Ten klade hlavní důraz na procesy a politické aktéry a také na 

strategie, které si tito aktéři volí. Rozhodujícími faktory přechodu jsou tak podle 

této teorie rozhodnutí vládnoucí elity, právě na ní bude záležet, zda povolí 

politické změny či nikoli, resp. jestli uvnitř ní dojde k rozkolu na zastánce tvrdé 

linie a reformátory. Raúl Castro se oproti svému bratrovi rozhodl uskutečňovat 

postupné změny v ekonomice, jejichž deklarovaným cílem je jak zlepšit životní 

podmínky obyčejných Kubánců, tak celkově posílit socialistický režim. Z tohoto 

prohlášení i praxe (kdy režim ostře zasáhl proti pokojné demonstraci Dam 

v bílém v dubnu roku 2008) je patrné, že Raúl ochoten doprovodit ekonomické 

reformy i reformami politickými není. Navíc se obklopil představiteli armády 

a členy tzv. „staré gardy“, čímž dal jasně najevo, že hluboké změny systému 

nechystá. Důležitou roli tak bude hrát i tlak opozičních skupin na režim, zda bude 

dostatečně silný na to, aby prohloubil rozkoly uvnitř vládnoucí elity, resp. aby 

s nimi někteří představitelé režimu zahájili dialog. 

Dankwart Rustow také kladl důraz spíše na procesy, nikoliv na nezbytné 

podmínky přechodu jako je minimální ekonomická úroveň či sociální 

diferenciace. Byl ochoten připustit pouze jednu nezbytnou strukturální podmínku 

demokratizace a tou je podle jeho názoru národní jednota, tj. stav, kdy „velká 

většina obyvatel nesmí mít pochyby či vnitřní výhrady k jaké politické komunitě 

patří“ (Rustow 1970: 350). Přesto, že existuje početná komunita Kubánců žijící 

v zahraničí a na první pohled by se mohlo zdát, že národ je hluboce rozdělen, 

opak je pravdou. Exilová kubánská komunita má stále velmi silné vazby se zemí 

původu a mnozí kubánští emigranti, a to i přesto, že např. získali občanství v jiné 

zemi, stále sami sebe definují jako Kubánce. Na druhou stranu je však nutné 

zmínit, že mezi obyčejnými Kubánci panují jisté obavy z nutnosti navrácení 

dříve zkonfiskovaného majetku exilovým Kubáncům, poté co se na ostrov vrátí. 
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Někteří představitelé vnitřní kubánské opozice se také na mnohé exulanty dívají 

s určitou nedůvěrou. Avšak poté, co představitelé exilu uznali, že přechod 

k demokracii se uskuteční nenásilnými prostředky a navíc pouze v tom případě, 

pokud bude iniciován disidentskými skupinami zevnitř ostrova, začali i disidenti 

jako např. Oswaldo Payá, kteří se dříve k exilu stavěli rezervovaně, do svých 

plánů o budoucnosti Kuby více zahrnovat i exilovou komunitu, a to jako 

nezbytnou složku podílející se na podobě budoucího demokratického uspořádání. 

Rustow se dále domnívá, že jsou téměř vždy během přechodu 

k demokracii přítomny vnější vlivy. Dříve byla hlavní demokratizační silou 

válka, nyní v případě Kuby je ozbrojené svržení stávajícího nedemokratického 

režimu v podstatě vyloučené. Důležitou roli může naopak sehrát nátlak ze strany 

mezinárodního společenství, zejména Spojených států a Evropské unie.325  

Rustowova práce je oceňována za to, že do studia demokratizace vnesl 

dynamiku a periodizaci, tj. že rozlišil několik fází přechodu. Dnešní Kuba by se 

dala do určité míry zařadit do první přípravné fáze (či alespoň do jejího počátku), 

což je období, kdy se objevuje nová elita, která vyburcuje ostatní k určité 

koordinované akci, příkladem může být podpisová akce Projekt Varela, jež 

dokázala mnoho Kubánců vyburcovat z letargie a zbavit je strachu z represí, což 

prokázali i tím, že k podpisu připojili i své osobní údaje. Přípravná fáze končí 

rozhodnutím politických představitelů nedemokratického režimu 

institucionalizovat některé aspekty demokratické procedury, k čemuž má 

současný vývoj na Kubě zatím daleko. 

Dalším teoretikem přechodů k demokracii je Alfred Stepan, který je znám 

zejména díky vytvoření klasifikační škály konců autoritářských režimů neboli 

cest k redemokratizaci. Z jeho osmi možných cest se tři týkají spíše historické 

minulosti a ze zbylých pěti typů by bylo potencionálně možno na případ Kuby 

aplikovat cesty dvě. První z nich je redemokratizace zahájená zevnitř 

autoritářského režimu, kdy část politické elity dojde k závěru, že vzhledem 

k měnícím se podmínkám budou jejich zájmy lépe hájeny v rámci 

demokratického režimu. Zatím však situace na Kubě až do takového stádia 

                                                 
325 Více o mezinárodním vlivu jako faktoru ovlivňujícím přechod viz. podkapitola Klíčové faktory. 
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nezašla. Držitelé moci došli zatím pouze k závěru, že současná zejména 

ekonomická situace udržitelná není a rozhodli se proto k přistoupení k řadě 

reforem. Ty se však politické sféře zatím úspěšně vyhýbají, ale v budoucnu není 

vyloučeno, že se část politické elity rozhodne režim reformovat i politicky. 

V dnešní době jsou již patrné jisté náznaky rozkolů a nespokojenosti uvnitř 

vládnoucí elity, což dokládá jak emigrace některých vysokých vládních 

představitelů do zahraničí tak i korupce a anonymní dopisy kritizující politiku 

Fidela Castra kolující uvnitř vládních kruhů. Nutno však dodat, že reformní 

křídlo zůstává stále velmi slabé a navíc bez alternativy uzavřít dohodu se silným 

opozičním hnutím. Druhou Stepanovou cestou, kterou lze na případ Kuby 

aplikovat, je ukončení režimu tlakem společnosti, což opět naráží na neexistenci 

silného a dostatečně vlivného opozičního hnutí. Podle Stepana však navíc jen 

zřídka bývá výsledkem tohoto typu přechodu úplná redemokratizace, 

pravděpodobnější je spíše vytvoření nové nedemokratické vlády či ustavení 

dočasné vojenské junty. 

Tyto dvě Stepanovy cesty také do určité míry odrážejí typologii, kterou 

vytvořili Terry Karlová a Phillip Schmitter. Ti jsou řazeni k tranzitnímu přístupu, 

který za rozhodující pro průběh a výsledky přechodu považuje nikoliv nějaké 

nezbytné podmínky, ale konkrétní aktéry a jejich strategie. Uznávají však, že 

rozhodnutí jednotlivých aktérů jsou podmíněná již existujícími 

socioekonomickými strukturami a politickými institucemi, která mohou možnost 

volby snižovat či zvyšovat. Kombinací aktérů (konkrétně mas a elit) a strategií 

(použití síly či ochoty ke kompromisu) Karlové se Schmitterem vznikají čtyři 

ideální typy, resp. póly definující typ přechodu. Pakt je situace mnohostranného 

kompromisu uvnitř vládnoucí elity, podstatou vnucení jsou elity prosazující 

změny režimu silou, reforma popisuje masovou mobilizaci zdola s cílem 

dosažení kompromisního řešení a v rámci revoluce masy použijí sílu. 

Problémem, se kterým se tato teorie potýká, je právě striktní rozlišení aktérů na 

elity a masy (byť autoři připouštějí, že mezi těmito póly existuje mnoho 

kombinací). Ani případ Kuby nenasvědčuje tomu, že by přechod uskutečnili 

pouze masy či elity. Pravděpodobnější je situace, že v budoucnu dojde ke spojení 



 148 

opozice s proreformními představiteli režimu. O přechod k demokracii, na 

kterém by se podílely všechny společenské skupiny, tedy i představitelé režimu, 

usiluje např. Rocova Sociálně demokratická strana Kuby či Kubánsko-americká 

národní nadace. 

Samuel Huntington, který též patří k významným teoretikům přechodů 

k demokracii, na rozdíl od představitelů tranzitního přístupu ze své analýzy 

nezbytné předpoklady přechodu nevyloučil. Domníval se, že klíčovou roli sice 

hraje politické vedení, ale sociální, ekonomické a kulturní faktory by neměly být 

opomenuty. Podle jeho názoru byl například jedním z pěti faktorů vedoucích ke 

třetí vlně demokratizace prohlubující se problém legitimity autoritářského 

režimu, a to ať v důsledku vojenské porážky, ropných šoků či selhání 

ekonomiky. Posledně zmiňovaný problém se týká i Kuby, režim přesto, že na 

počátku 90. let provedl omezené ekonomické reformy a byl schopen najít nové 

spojence, se stále potýká s ekonomickými problémy, neefektivitou a nízkou 

produktivitou práce. Legitimita režimu byla navíc podkopána nejen špatnou 

ekonomickou situací, ale také zavedením některých tržních mechanismů do 

ekonomiky, včetně vpuštění zahraničních investorů a turistů na Kubu a povolení 

remitencí ze zahraničí. To vše ve svém důsledku vedlo k rozštěpení kubánské 

společnosti a prohloubení nerovností mezi obyvateli, kteří mají přístup k tvrdé 

měně a těmi, kteří takové štěstí nemají, což je v rozporu s deklarovaným 

socialistickým charakterem kubánské společnosti a revoluční solidaritou, 

o kterých stále hovoří vedoucí vládní představitelé. Ke ztrátě legitimity přispěla 

i nutnost přijímat zaměstnání, která jsou pod kvalifikační úrovní kubánských 

obyvatel, kdy například lékaři k uživené své rodiny pracují jako taxikáři, a také 

tzv. turistický apartheid, který se na Kubě uplatňoval až do počátku roku 2008. 

Dalším faktorem, který Huntington v souvislosti se vznikem třetí vlny 

demokratizace zmínil, je změna v politice vnějších aktérů, kdy se Evropská 

společenství/unie otevřela dalším členům a USA se přeorientovaly na podporu 

lidských práv a demokracie. Je zřejmé, že i v případě Kuby bude politika 

vnějších aktérů hrát důležitou roli. 
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Huntington se ve své práci věnoval i roli aktérů, jejich strategiím 

a vzájemným interakcím. A stejně jako Schmitter s O`Donnellem  se domníval, 

že hlavním důvodem k započetí přechodu je rozkol uvnitř vládnoucí elity. 

Huntington byl také přesvědčen, že pokud ve vládě dominují zastánci tvrdé linie 

a v opozici radikálové, k ustavení demokracie dojít nelze. Na základě rozdílných 

interakcí mezi klíčovými aktéry rozeznává tři typy přechodů. V transformaci 

hraje klíčovou roli interakce mezi reformisty a zastánci tvrdé linie uvnitř vlády. 

K přechodu dojde pouze v případě, pokud jsou reformisté silnější nežli 

konzervativci, pokud je vláda silnější nežli opozice a pokud v opozici dominují 

její umírnění představitelé. Opakem je nahrazení, tj. přechod kdy hlavní úlohu 

hrají opoziční síly. Důležité jsou interakce mezi vládou, které dominují zastánci 

tvrdé linie, a opozicí a mezi umírněnými a radikály uvnitř opozičního tábora. 

Aby se mohl přechod uskutečnit, musí být silnější opozice a v jejím rámci mít 

navrch umírnění představitelé. Posledním typem je tzv. transplacement neboli 

sjednaný přechod, kdy je demokratizace výsledkem společné akce vlády 

a opozice. Ke klíčové interakci dochází mezi reformisty a umírněnými, kdy je 

navíc každý z těchto svou aktérů schopen dominovat svému táboru, tj. vládě, 

resp. opozici. Ani reformisté ani umírnění však nejsou natolik silní, aby mohli 

sami určit podobu budoucího režimu, a proto se obě skupiny rozhodnou spolu 

vyjednávat. Často si také vymění vzájemné garance či se domluví na dočasném 

sdílení moci.  

Pokud bychom Huntingtonovu teorii aplikovali na případ Kuby, lze 

konstatovat, že v opozici již radikálové podporující násilné svržení režimu od 

konce 70. let 20. století nejsou. Ani se zde nevyskytují extrémní skupiny snažící 

se o prosazení jiného nežli pluralitního systémy vlády. Je však potřeba, aby se 

umírněná opozice více sjednotila a tím získala větší vliv na kubánské události, 

popř. se prezentovala jako možný spojenec vládních reformistů. Ve vrcholných 

vládních kruzích mají naopak zastánci tvrdé linie stále silné slovo, i když jistý 

posun, poté co se moci chopil Raúl Castro, který je označován za pragmatika 

a řazen spíše k centristům, identifikovat lze. Ten se však týká pouze 

ekonomického uvolnění a nikoli politického. Huntington je také přesvědčen, že 



 150 

nejčastěji mají přechody k demokracii podobu transformace či sjednaného 

přechodu. I z tohoto důvodu je nutné vyvíjet systematický mezinárodní tlak na 

režim a posilovat opoziční představitele, aby si reformisté uvnitř vlády 

uvědomili, že pozitiva, pokud přistoupí k demokratizaci, převáží nad negativy 

(režimu se například zvýší legitimita v očích mezinárodního společenství, čímž 

se otevřou dveře k ekonomické a vojenské pomoci), a že zde existuje další 

relevantní aktér v podobě silného opozičního hnutí, se kterým lze vyjednávat 

a uzavírat dohody. 

Dalším teoretikem zabývajícím se přechody k demokracii je Adam 

Przeworski. Ten je řazen k tranzitnímu přístupu, ale na rozdíl od ostatních autorů 

klade daleko větší důraz na teorii her. Stejně jako předešlí autoři i Przeworski 

vyzdvihuje důležitost rozkolů uvnitř nedemokratického režimu, které vidí 

částečně jako reakci na společenské události. Příkladem může být i Kuba pod 

pádu Sovětského svazu na počátku 90. let 20. století, kdy se odehrála jedna 

z největších debat mezi reformátory a zastánci tvrdé linie týkající se dalšího 

směřování Kuby. Obdobná byť ne tak intenzivní debata se odehrává i v současné 

době, poté co Raúl vyzval obyvatele ke kritické diskusi o nejpalčivějších 

problémech Kuby a započal s některými ekonomickými změnami. Ta však 

výrazný rozkol uvnitř vládních kruhů (zatím) nezpůsobila. 

Przeworski se také stejně jako Rustow zabýval fázemi přechodu, ty na 

rozdíl od něj identifikoval pouze dvě. První fází je tzv. liberalizace, která „je 

výsledkem interakce mezi různými křídly v rámci autoritářského režimu 

a autonomních organizací v občanské společnosti. Veřejná mobilizace signalizuje 

potencionálním liberalizátorům možnost aliance, která by byla schopna změnit 

mocenské vztahy v rámci vládnoucího bloku v jejich prospěch; viditelné rozkoly 

uvnitř mocenského bloku občanské společnosti naznačují, že politický prostor 

pro vznik autonomních organizací byl otevřen“ (Przeworski 1991: 57). Nutno 

dodat, že liberalizátoři nemají za cíl zahájení přechodu k demokracii, ale pouze 

posílení vlastních pozic ve vládě a uvolnění napětí ve společnosti. Aby 

k přechodu mohlo dojít musí podle Przeworského do hru vstoupit určitý 



 151 

iracionální prvek, např. že budou liberalizátoři deklarovat jinou strukturu 

preferencí nežli mají ve skutečnosti.  

Kritici Przeworskému vyčítali nejen to, že nepracuje s morálními 

hodnotami, ale vytýkali mu také, že ve svých schématech nepočítá ani 

s takovými faktory jako je silný příklon určitých aktérů k demokratickým 

hodnotám či jiných naopak k totalitní ideologii apod. Kritici se také stavěli 

negativně k jeho přílišné racionalizaci aktérů s tím, že v počáteční fázi jsou 

jednotlivé opoziční skupiny roztříštěné a teprve se etablují. Navíc racionalitu 

jednání často ovlivňují další faktory jako jsou například ideje, hodnoty, 

ideologie, strach či nervozita, což je výrazné právě v situaci, kde se režim začne 

hroutit. Představitelé režimu se obávají, že přijdou o moc či dokonce o život 

a díky tomu se mohou chovat iracionálně, například střílet do davu či uprchnout 

ze země (jak to například učinil Fulgencio Batista v roce 1959), a to i přesto, že 

podle teorie her by měli zvolit strategii jinou, což dokládá omezenou aplikaci 

teorie her v sociálních vědách. 

Liberalizace je tedy charakteristická tím, že režim povolí vznik některých 

autonomních skupin, za což může právě rozkol uvnitř vládnoucí elity. Na Kubě 

však zatím v výraznému rozkolu uvnitř politické elity nedošlo a ani vznik 

nezávislých uskupení povolen není, byť některé skupiny jsou režimem 

tolerované. V souvislosti s Kubou tedy o liberalizaci zatím hovořit nelze, byť se 

režim začal v poslední době postupně ekonomicky otevírat.  

6.2. Klíčové faktory 

Předpokládaný přechod - zejména jeho rychlost a směr - bude ovlivňovat 

řada podmínek a faktorů, které ve své práci nazvané Cuba: Transition Scenarios 

dobře identifikoval Randolf H. Person. Mezi významné faktory řadí: sílu 

občanské společnosti, demografické trendy, ekonomické podmínky, vliv armády, 

zločin a korupci, politickou dynamiku, postoj Spojených států a roli exilové 

komunity (Pherson 2001: 17). Podle mého názoru bude také hrát důležitou roli 

politika Evropské unie, popř. postoj zemí Latinské Ameriky. 
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6.2.1. Síla občanské společnosti 

Občanská společnost na Kubě, přesto že v posledních letech viditelně sílí, 

je stále poměrně slabá a nejednotná a jednotlivé opoziční skupiny nejsou zatím 

schopné nabídnout obyvatelstvu alternativu ke stávajícímu režimu, a to i díky 

nedostatečné komunikaci jak mezi nimi navzájem tak i mezi nimi 

a obyvatelstvem. Přestože někteří reprezentanti vnitřní kubánské opozice jako 

Sanchéz, Payá či Roca tvrdí, že opozice roztříštěná není, zahraniční analytici se 

domnívají opak a volají po větší jednotě, která by měla potenciál na režim účinně 

vyvíjet nátlak, resp. režim svrhnout. V současné době tedy komunistická strana 

a její představitelé dominují v podstatě všem sférám života, tj. jak politické, 

ekonomické tak i kulturní. Je proto důležité, aby zahraniční přestavitelé 

(kubánského exilu, zahraničních vlád i nevládních organizací) podporovali 

materiálně i morálně růst kubánské občanské společnosti a umožnili kubánským 

opozičním představitelům načerpat zkušenosti z přechody ze zahraničí. 

Kuba může čerpat zkušenosti z Latinské Ameriky a střední a východní 

Evropy. Pro mnoho kubánských disidentů je například československý nenásilný 

přechod k demokracii velkou inspirací. Významné poučení skýtá i přechod 

v Polsku či v Rumunsku.326 Je však nutné dodat, že dosáhnout demokracie není 

možné tím, že by se nějaký přechod pouze přesně zopakoval a okopírovaly se 

ústavní zákony či parlamentní praxe. Slovy Dankwarta Rustowa: „Žádné dvě 

existující demokracie neprošly bojem mezi stejnými silami ohledně těch samých 

otázek a se stejnými institucionálními výsledky“ (Rustow 1970: 354). To však 

neznamená, že Kuba nemůže hledat poučení a inspiraci v již proběhlých 

přechodech. Je ale nutné vždy přihlížet ke konkrétní historické situaci 

a polickým, geografickým a kulturním podmínkám dané země. 

6.2.2. Demografické trendy 

Kubánská společnost se vyznačuje nízkou porodností a stárnoucí populací, 

která je stále více závislá na státu, jenž jí poskytuje „jídlo, ubytování, vzdělání 

a zdravotní péči“ (Pherson 2001: 18). Mezi obyvatelstvem proto panují obavy, že 

                                                 
326 Rumunský přechod bezesporu poučení skýtá, avšak sloužit jako instiprace může spíše těžko.  
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po přechodu ztratí některé, byť v současné době dosti omezené výhody, což 

může působit jako určitá brzda přechodu, což svými slovy potvrzuje i Pherson: 

„Nemožnost obrátit se na občanskou společnost, aby jim zajistila takové služby, 

starší lidé se mohou stát vysoce imunní vůči institucionální změně“ (Pherson 

2001: 18). Obyvatelstvo je na jednu stranu dobře vzdělané a většinou soustředěné 

do měst, ale na druhou stranu nedisponuje takovými dovednostmi, které budou 

patrně potřeba během přechodu, což může způsobit nezaměstnanost a s tím 

související nespokojenost ve společnosti (Pherson 2001: 18). S řešením tohoto 

problému může do jisté míry napomoci kubánská exilová komunita, jež má 

bohaté obchodní a podnikatelské zkušenosti a která tak může být důležitým 

zdrojem znalostí a žádaných dovedností. 

6.2.3. Ekonomické podmínky 

Kuba se i přes některé změny, které přijala na počátku 90. let 20. století, 

a dodávky ropy z Venezuely a některého zboží z Číny, stále potýká 

s ekonomickými problémy a neefektivitou průmyslu a zemědělství. Špatná 

ekonomická situace ovlivňuje i rozsah zapojení Kubánců do opozičních aktivit. 

Lidé se totiž spíše zaměřují na to, aby si opatřili nezbytné potraviny k životu, než 

aby byli aktivní v opozičních strukturách, což potvrzuje i Freisler: „Na ostrově 

,svobody‘ nefunguje nejenom doprava, ale mnoho dalších věcí. Navíc jsou 

každodenní fronty, nedostatek potravin i základních potřeb, jejichž sháněním 

Kubánci tráví spoustu času, zpestřeny permanentní šikanou a špiclováním. To je 

také jeden z důvodů, proč je nesmírně komplikované provést na Kubě podobnou 

revoluci, jaká proběhla v roce 1989 v tehdejší ČSSR. Comandante Fidel Castro 

totiž svůj zbídačený lid donutil každý den trávit bojem o kousek chleba“ (Freisler 

2006b). A Zumpolle k tomu dodává: „Na jedné straně obrovským způsobem 

rostou frustrace Kubánců, které by mohly vést k rychlejšímu pádu režimu. Na 

druhé straně ale tyto špatné podmínky způsobují, že lidé se musejí věnovat jen 

svému přežití. Musejí shánět jídlo pro sebe a své děti. Shánějí vodu. Tohle 

všechno jim sebere veškerou energii. Oni už nemají čas vytvořit efektivní opozici 

vůči režimu. A já jsem přesvědčena, že tohle je Castrův záměr. On záměrně 
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vytváří tyto podmínky, aby lidé neměli čas dělat něco jiného než se starat 

o přežití vlastní a svých rodin“ (Kalenská 2005).  

Na zlepšení ekonomické situace se však rozhodl zaměřit právě Raúl 

Castro, který po svém zvolení do čela země, přijal v tomto směru řadu reforem, 

byť je mnozí pozorovatelé označují spíše za kosmetické. Ekonomická 

budoucnost Kuby bude do velké míry ovlivněna tím, jak hluboké změny se 

politická elita rozhodne provést, tj. zda přistoupí k větší deregulaci, uznání 

vlastnických práv či přijetí tržních mechanismů. Potenciál Kuby také omezuje 

„její velikost, slabá infrastruktura, byrokratická immobilita, obecné vyloučení 

z globální ekonomiky, počítačové revoluce (…)“ (Pherson 2001: 18). Těžit může 

naopak z příznivých klimatických podmínek, vzdělané pracovní síly, 

podnikavého ducha Kubánců a poté, co započne přechod k demokracii, 

i z geografické blízkosti amerického trhu. Pokud by skutečně k ekonomickému 

zlepšení na Kubě došlo, vyvstává otázka, zda i toto bude faktor, který k přechodu 

k demokracii přispěje. Pherson se domnívá, že „trvalý, mírný růst založený na 

ekonomických reformách může přilákat kapitál a legitimizovat podnikatelské 

jednání a vytvořit účinný cyklus růstu, politické stability a dodatečných 

ekonomických a politických reforem“ (Pherson 2001: 19). Zároveň je však nutno 

dodat, že ani ekonomické zlepšení k demokracii automaticky vést nemusí, což 

dokládají zejména příklady Číny a Vietnamu, kterými se Raúl inspiruje a které 

by rád napodobil.327 

6.2.4. Vliv armády 

Vliv a prestiž armády jsou v kubánské společnosti poměrně výrazné, a to 

i díky tomu, že je armáda do určité míry vnímána jako nepolitický aktér. „Mezi 

velkou částí populace jsou její představitelé vnímáni jako nepolitičtí, spravedliví, 

poctiví a loajální obránci stability“ (Pherson 2001: 19). Kromě obrany státu 

armáda také řídí důležité sektory ekonomiky, zejména turismus. V armádě jsou 

                                                 
327 V této souvislosti také vyvstává otázka, zda se Raúl Castro bude snažit kromě jejich ekonomického 
modelu napodobit také jejich nahrazení komunistické ideologie sociální rovnosti nacionalismem 
a národní hrdostí. Úspěch této strategie je patrný zejména v současné době, kdy se Čína chystá hostit letní 
Olympijské hry a kdy běh s olympijským ohněm provázejí ve světe jak demonstrace kritiků porušování 
lidských práv v Čině tak i tzv. antidemonstrace zejména mladých Číňanů právě na podporu politiky své 
země a k vyjádření národní hrdosti (Pilátová, Sobota, Lindner, Mikoláš 2008: 30-32). 



 155 

jak představitelé tzv. staré gardy, kteří mají zkušenosti ještě z bojů ze Sierry 

Maestry a jsou loajální k bratrům Castrovým, tak i zástupci mladší generace, 

o jejichž názorech toho však příliš známo není. „Mnoho armádních představitelů 

z obou táborů si uvědomuje nutnost ekonomických reforem, ale dává přednost 

postupné změně, kterou může stát snadněji řídit,“ dodává Pherson (Pherson 

2001: 19). A zajistit tak stabilitu a jednotu národa. Aktivizovat by se mohla 

v případě, že by došlo k hlubokým rozkolům v Komunistické straně Kuby, 

k masovým protestům ze strany opozice či rychle se zhoršující ekonomické 

situaci. „Vliv armády na ekonomický a politický vývoj bude díky její organizační 

kapacitě, smyslu pro čest a odpovědnost a vážnosti, které se těší u obyvatelstva, 

důležitým faktorem v prakticky každém scénáři,“ uzavírá Pherson (Pherson 

2001: 19). 

6.2.5. Zločin a korupce 

Zločin a korupce jsou další faktory, které budou mít na budoucí přechod 

k demokracii vliv. Vzhledem ke špatnému stavu ekonomiky a neschopnosti 

kubánského režimu zajistit Kubáncům základní zboží a služby, černý trh stále sílí 

a běžné se stalo i rozkrádání státního majetku, úplatky a vydírání ze strany 

státních úředníků. Podle Phersona je možné, že v průběhu přechodu okrádání 

státu přeroste pod rouškou privatizace až ve vyvlastnění a ovládnutí státních 

podniků vysokými představiteli nedemokratického režimu, a že se některé 

skupiny nyní operující na černém trhu transformují do kriminálních gangů 

(Pherson 2001: 19). Zda se tak stane či nikoli bude do velké míry záviset na výši 

ekonomické frustrace obyvatelstva, rychlosti politických a ekonomických změn, 

síle nově ustavených politických institucí a v neposlední řadě na roli armády. 

„Stagnující růst a politické vakuum by zločin a korupci zhoršily, přestože rychlá 

ekonomická liberalizace může také otevřít dveře nespoutané korupci typu mafie, 

tak jako v případě pádu Sovětského svazu,“ domnívá se Pherson (Pherson 2001: 

19). Pomalejší přechod, zvyšující se standard života a ekonomický růst, avšak 

zejména jasně definovaný institucionální rámec pro ekonomickou transformaci, 

budou naopak rozšíření zločinu a korupce bránit. „Bez ohledu na scénář se 

korupce skoro určitě vynoří jako hlavní výzva podkopávající víru obyvatel 
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v politické vedení a zapříčiňující větší opatrnost při politickém a ekonomické 

zapojování ze strany cizinců“ (Pherson 2001: 19-20). 

6.2.6. Politická dynamika 

Pherson se společně s dalšími analytiky domnívá, že do doby než Fidel 

Castro odejde ze scény, resp. nezemře zůstane politický systém uzavřený, jelikož 

je v systému zatím stále velmi málo autonomních uskupení, soudní systém 

a média pod kontrolou strany a opozice stále poměrně slabá a roztříštěná 

(Pherson 2001: 20). Vládní představitelé v čele s Raúlem Castrem jsou sice 

ochotni provádět omezené ekonomické reformy, obávají se však, že by politické 

otevření vedlo ke ztrátě legitimity komunistické strany a následně k pádu celého 

režimu. Pokud se k určitým změnám odhodlají, budou se snažit, aby to byla 

právě PCC, kdo bude klíčovým hráčem, který bude ovlivňovat směr a tempo 

reforem. Je také možné, že prováděné reformy a zejména tlak se strany občanské 

společnosti a mezinárodního společenství povedou k rozkolu ve straně 

a následném přijetí omezených politických reforem. Pherson se navíc domnívá, 

že „klíčové faktory pravděpodobně ovlivňující jak rychle a dramaticky bude 

politických systém transformován jsou stav ekonomiky, vnitřní soudržnost 

strany, sebedůvěra armády a lidí v přechodové vládě. Jak americká politika vůči 

Kubě tak i úroveň zahraničního zapojení a očekávání během přechodu mohou 

mít také výrazný vliv“ (Pherson 2001: 20). 

6.2.7. Postoj Spojených států 

Spojené státy budou hrát důležitou roli v jakémkoli přechodovém scénáři, 

a to nejen díky své politické a ekonomické síle, ale také díky své geografické 

blízkosti, velikosti a historickým vazbám. „Faktory ovlivňující americký postoj 

zahrnují vnitřní politický vývoj, stanoviska a očekávání potencionálních 

amerických investorů, exilovou komunitu a nevládní organizace,“ dodává 

Pherson (Pherson 2001: 20). Spojené státy svoji politiku vůči Kubě od 60. let 20. 

století zásadně nezměnily, i když k dílčím změnám v souvislosti se změnou 

mezinárodní situace a ideologického zázemí různých amerických prezidentů 

v průběhu historie došlo. Poté co Kuba zestátnila majetek patřící americkým 
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občanům a navázala oficiální diplomatické styky se Sovětským svazem, Spojené 

státy na Kubu uvalily embargo, jenž je platné až do dnešních dnů a které se stalo 

mnohokrát diskutovaným tématem uvnitř amerických vládních kruhů. 

Názory na jeho účinnost se různí a zejména představitelé americké 

Demokratické strany jsou pro jeho zmírnění či úplné zrušení. Impulsem 

k znovuotevření debaty na toto téma se stalo nedávné odstoupení Fidela Castra 

z čela státu. „,Naše politika nás ponechává bez vlivu v tento kritický moment a to 

neslouží ani americkým národním zájmům ani obyčejným Kubáncům,‘ napsalo 

více než 100 poslanců včetně devíti republikánů ministryni zahraničí 

Condoleezze Riceové. ,Po 50 letech je pro nás čas přemýšlet a jednat nově.‘ 

Dvacet čtyři senátorů napsalo podobný dopis Riceové‘“ (Abrams 2008). Mnozí 

analytici včetně Phersona se domnívají, že vstřícnější americká politika vůči 

Kubě by mohla stimulovat ekonomický růst a tím napomoci liberalizovat 

obchod, investice a cestování. Naopak pokračující nepřátelský postoj pouze 

přispívá k ekonomické stagnaci, zabraňuje politickým reformám a také umožňuje 

zastáncům tvrdé linie svádět všechny stávající problémy, se kterými se Kuba 

potýká, právě na Spojené státy (Pherson 2001: 20). Otázkou ovšem zůstává, zda 

má v současné době vláda Spojených států učinit (a pokud ano do jaké míry) 

ústupky a vstřícná gesta vůči kubánské vládě, která ve svých vězeních stále drží 

politické vězně, kritiky režimu tvrdě potírá a která nevyjádřila sebemenší snahu 

o dodržování občanských a lidských práv.  

Edward Gonzalez se domnívá, že by americká politika měla být proaktivní 

a na různé typy režimů, které se mohou objevit po odchodu Fidela Castra, 

reagovat rozdílně. Pokud by se k moci dostali konzervativní či centrističtí 

představitelé komunistického režimu, případně vojenský režim, měly by USA 

potvrdit zachování embarga, zvýšit finanční a materiální pomoc kubánským 

disidentům a lidsko-právním aktivistům, komunikovat s kubánskými armádními 

představiteli o tom, že armádní představitelé budou v demokratických 

podmínkách hrát svou roli a že jsou USA připraveny s nimi obnovit normální 

vztahy na vojenské úrovni a poskytnout kubánské armádě technickou pomoc, 

pokud se armáda vzdá podpory nástupnického nedemokratického režimu. 
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Americkým cílem by tak bylo zintensivnit tlak na režim, izolovat vládní 

představitele v rámci společnosti a přispět k prohloubení rozkolů uvnitř vládních 

kruhů, zejména však mezi představiteli armády a politickou elitou. Pokud by se 

dostal k moci komunistický režim vedený reformisty, měly by USA přijmout 

strategii podmínečného zapojení, tj. nabídnout ústupky a výhody kubánské vládě 

pokud přijme určité reformní kroky týkající se politického systému. Například 

pokud se kubánská vláda zaváže legalizovat opoziční uskupení, dodržovat lidská 

a občanská práva a uskutečnit v předem stanoveném termínu svobodné volby pod 

mezinárodním dohledem, USA ji naopak poskytnou technickou a ekonomickou 

pomoci, zruší embargo, obnoví diplomatické vztahy a podpoří kubánské 

požadavky před mezinárodními institucemi poskytujícími finanční pomoc. 

V případě, že se na Kubě dostane k moci demokratická přechodová vláda, USA 

podpoří rozvoj demokratické společnosti prostřednictvím úzkých politických 

a ekonomických vztahů, velkou roli zde bude hrát i exilová kubánská komunita 

(Gonzalez 2002: 29-37). 

6.2.8. Role exilové komunity 

V průběhu přechodu k demokracii bude hrát důležitou roli i exilová 

komunita. Podle Phersona je exilová komunita sjednocena co se týče jejího 

anticastrovství, ale poměrně rozdělena politicky a generačně. Starší generace je 

konzervativnější a podporuje konfrontační politiku vůči Kubě, mladší generace 

zastává spíše pragmatičtější přístup podporující například podmínečné zapojení 

Spojených států (Pherson 2001: 20-21). Dokázala se však shodnout jak na 

prosazování přechodu nenásilnými prostředky a tak na nutnosti podpory 

občanské společnosti na Kubě, bez níž k přechodu na Kubě nedojde. Exilová 

komunita se tak podle Gonzaleze může v průběhu přechodu stát nejen 

významným zdrojem investic, obchodních příležitostí a technické pomoci ale 

také prostředníkem mezi Havanou a Washingtonem a neocenitelným zdrojem 

odborných znalostí v oblasti řízení podniků, ekonomie, politické vědy, práva atd. 

(Gonzalez 2002: 37). 
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6.2.9. Politika Evropské unie  

Evropská unie je dalším důležitým faktorem, který bude ovlivňovat 

předpokládaných přechod k demokracii na Kubě. Na rozdíl od Spojených států je 

Evropská unie přesvědčena, že nátlaková opatření vůči Kubě jsou neúčinná 

a pouze prohlubují ekonomické strádání kubánských obyvatel. Zvolila tedy 

přístup opačný, tj. domnívá se, že k započetí nenásilného přechodu k demokracii 

přispěje její politika dialogu s kubánským režimem. Přesto, že se politika 

jednotlivých států Evropské unie do jisté míry liší, většina evropských 

představitelů se snaží kubánské představitele režimu neizolovat ale hovořit 

s nimi, během debat nastolovat i problematiku občanských a lidských práv, 

a také podporovat rozvoj kubánské občanské společnosti. Mnoho evropských 

států s Kubou obchoduje a na ostrově investuje, což je předmětem mnohé kritiky 

zejména ze strany nevládních organizací a některých představitelů kubánské 

občanské společnosti.328 Ty kritizují i přílišnou ochotu EU činit jednostranné 

ústupky, aniž by kubánský režim projevil jakoukoli vstřícnost k evropským 

požadavkům.  

Evropské neziskové organizace se však nesnaží pouze Evropskou unii 

kritizovat, ale také navrhnout pozitivní řešení. Na Berlínské konferenci pořádané 

ICDC v dubnu roku 2007 proto zveřejnily společný dokument obsahující 

doporučení Evropské unii ohledně její politiky vůči Kubě. V něm se mimo jiné 

píše, že „Evropská unie by měla prostřednictvím redefinování společného postoje 

zaslat politikům, armádě a ekonomickým elitám v Havaně jasný signál, že 

nebude tolerovat pokračování represivního režimu a nezapojí se do spolupráce, 

dokud kubánský režim neučiní důležité změny směrem k demokracii a vládě 

                                                 
328 Například ekonom a nezávislý novinář Oskar Espinosa Chepe kritizuje představitele španělské vlády, 
že při svých jednáních s kubánskou vládou nezmiňují situaci politických vězňů a ani se s kubánskými 
disidenty neschází. „Bylo by příhodné se ptát, proč současná španělská vláda přijala takový postoj. Proč 
je španělská ambasáda v Havaně nejméně aktivní ve zvaní disidentů? Proč se španělský ministr zahraničí 
Miguel Ángel Moratinos během své návštěvy Kuby nesetkal s opozicí a ani neučinil žádné veřejné gesto 
vůči politickým vězňům a vězňům svědomí? Tento postoj byl zopakován státní tajemnicí pro 
mezinárodní spolupráci Leire Pajín během její nedávné návštěvy prostřednictvím vyjádření, že španělská 
spolupráce není spojována s problematikou lidských práv na Kubě. Proč by proklamovaná socialistická 
vláda a reprezentanti strany, která tak trpěla během Frankova totalitního režimu přijali toto stanovisko? 
(…) Možná odpověď na tyto otázky se může nacházet ve vysoké prioritě španělských obchodních 
a ekonomických zájmů na Kubě, které se zdají být nad jejich oddaností k respektu lidských práv, zvláště 
práv pracujících“ (Espinosa 2007: 24). 
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zákona“ (Recommendations for the European union`s Policy Toward Cuba 2007: 

43). Neziskové organizace dále Evropské unii radí, že by měla: zachovat nátlak 

na propuštění politických vězňů a dodržování lidských práv; trvat na návštěvě 

evropského Speciálního reprezentanta pro lidská práva; požadovat od nové vlády 

konání svobodných voleb pod dohledem mezinárodních pozorovatelů; odmítnout 

poskytnout víza kubánským představitelům přímo zodpovědným za porušování 

lidských práv; podporovat rozvoj občanské společnosti prostřednictvím finanční 

podpory jejich projektů a organizací; jmenovat Speciální velvyslance pro 

přechod k demokracii; podpořit rozšiřování informací o již proběhlých 

přechodech; poskytovat přístup k informacím prostřednictvím internetu, 

evropských novin, časopisů a literatury, které by byly k dispozici na evropských 

ambasádách; přijmout aktivnější roli prostřednictvím delegace Evropské komise 

v Havaně; zajistit, aby všichni evropští zástupci plně realizovali směrnice EU 

o obraně lidských práv a ne jako nyní, kdy každý stát dodržuje pouze část; 

zdůraznit symbolické prvky politiky EU vůči Kubě jako jsou např. návštěvy 

představitelů občanské společnosti či rodin politických vězňů evropskými 

diplomaty a zvaní disidentů na oslavy významných událostí na evropské 

ambasády; pracovat na společném přístupu vůči Kubě s dalšími mezinárodními 

aktéry jako jsou USA, OSN a země Latinské Ameriky (Recommendations for the 

European union`s Policy Toward Cuba 2007: 43-44). 

Evropská unie bude také během přechodu nejen zdrojem investic 

a ekonomické a technické pomoci, ale i významnou studnicí informací a zejména 

státy střední a východní Evropy mohou kubánské přechodové vládě poskytnout 

cenné informace týkající se jejich zkušeností s přechodem k demokracii v jejich 

konkrétní zemi.  
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6.3. Přechodové scénáře 

Se stále se zhoršujícím zdravotním stavem Fidela Castra se začalo více 

diskutovat o možném nástupnickém režimu. Debaty se zintensivnily zejména 

poté, co v polovině roku 2006 dočasně předal moc svému mladšímu bratru 

Raúlovi. Scénáře, které počítají s americkou či mezinárodní vojenskou intervencí 

na Kubě, se v současné době jeví jako zcela nepravděpodobné. Analytici proto 

uvažují o třech hlavních variantách nástupnického režimu, tj. o komunistickém, 

vojenském a demokratickém.  

6.3.1. Komunistický nástupnický režim 

Gonzalez je přesvědčen, že původní jednota nástupnického 

komunistického režimu „může být lehce rozbita jakmile jednou frakční boj 

propukne“ (Gonzalez 2002: 16). Boj o moc může propuknout nejen uvnitř strany 

samotné, ale také mezi jednotlivými institucemi jako je Komunistická strana, 

Národní shromáždění, armáda a ministerstvo vnitra. Gonzalez proto ve své práci 

nazvané After Castro: Alternative Regimes and U.S. Policy načrtává tři varianty 

komunistického nástupnického režimu. Nutno dodat, že poté co se v únoru roku 

2008 Raúl Castro chopil moci, současný kubánský režim lze označit za 

komunistický režim vedený centristy s poukazem na fakt, že mnoho vrcholných 

funkcí je ale stále drženo zastánci tvrdé linie. 

• Komunistický režim vedený zastánci tvrdé linie – je 

charakteristický snahou vrcholných přestavitelů udržet pořádek, který v zemi 

zavedl Fidel Castro a  zachovat úspěchy revoluce jako je nezávislost na 

Spojených státech. Gonzalez se domnívá, že právě proto, že by tento režim 

reprezentoval kontinuitu s minulostí, resp. minulost „režim vedený zastánci tvrdé 

linie by nebyl životaschopný po delší dobu. Kvůli své vnitřní antipatii vůči 

,kapitalismu‘, by konzervativci nebyli schopni přijmout tržní reformy nutné 

k revitalizaci kubánské ekonomiky“ (Gonzalez 2002: 16). Tím by se dostali jak 

do izolace uvnitř režimu (a to i díky vzrůstající síle opozičního hnutí reagující na 

pokračující represe a zhoršující se ekonomickou situaci) tak i do izolace 

mezinárodní. Pokud zastánci tvrdé linie chtějí zůstat vlivnou silou na kubánské 
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politické scéně, musejí se spojit do koalice s centristy (Gonzalez 2002: 17), což 

se v podstatě po odstoupení Fidela Castra v únoru roku 2008 stalo. 

• Komunistický režim vedený centristy – je v mnoha ohledech 

podobný režimu vedenému zastánci tvrdé linie, tj. snaží se uchovat vedoucí 

pozici Komunistické strany (i když je ochotnější akceptovat vnitřní debatu), 

vymezuje by se vůči Spojeným státům a pokračuje v uplatňování represí vůči 

svým kritikům a politickým oponentům. Na rozdíl od zastánců tvrdé linie je však 

ochotný provádět omezenou ekonomickou liberalizaci, tj. decentralizovat 

zemědělství, zavést některé západní techniky do ekonomiky a povolit prodej 

dříve zakázaného spotřebního zboží. Raúl Castro jako nejvýznamnější 

představitel centristického tábora může s největší pravděpodobností počítat 

s podporou mladších členů komunistické strany, nižších a středních armádních 

představitelů a dalších vládních představitelů. Také předseda Národního 

shromáždění Ricardo Alarcón se může spolehnout na podporu poslanců, zvláště 

pokud se zasadí o rozšíření jejich pravomocí. Přesto i centrističtí představitelé 

mohou mít podle Gonzaleze potíže s konsolidováním své moci, zvláště pokud ve 

vysoké pozici setrvá Raúl Castro. Za této situace je pro Spojené státy i vzhledem 

k Helms-Burtonovu zákonu nemožné s Kubou normalizovat vztahy a odvolat 

embargo. Pokud budou ve vládě nadále i představitelé tvrdé linie, může se 

mezinárodní image kubánské vlády dále zhoršovat (Gonzalez 2002: 17). I když 

vývoj v poslední době tomu zatím nenapovídá. Na Kubu v březnu roku 2008 

například zavítal evropský Komisař pro rozvojovou pomoc Louis Michel, který 

následně prohlásil, že se pokusí Evropskou unii přesvědčit, aby zrušila 

diplomatické sankce přijaté vůči Kubě v roce 2003 (Boadle 2008c). Otázkou také 

zůstává, zda omezené ekonomické reformy budou dostatečné na to, aby 

kubánské  hospodářství vyvedly z krize. Pokud ne může se legitimita kubánského 

režimu v očích obyčejných Kubánců nadále snižovat a ti se dožadovat provedení 

dalším změn. To by mohlo vést k rozhodnutí centristů spojit se do koalice 

s představiteli reformního křídla komunistické strany, což by jim podle 

Gonzaleze přineslo výhody i na mezinárodní scéně (Gonzalez 2002: 18). 
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• Komunistický režim vedený reformátory – je v současné době stále 

scénář, který je možný uskutečnit až v delším časovém úseku. Gonzalez to 

zdůvodňuje následovně: „Protože je jejich ekonomická politika v kubánském 

kontextu radikální, není pravděpodobné, že by reformisté našli mnoho podpory 

mezi hlavními institucionálními hráči uvnitř režimu, alespoň ne do té doby, než 

se stane ekonomická a/nebo politická situace kritickou“ (Gonzalez 2002: 18). 

Navíc pokud by v brzké době proběhl boj o moc (například po smrti Raúla 

Castra), reformisté by pravděpodobně nemohli počítat s organizovanou podporou 

ze strany občanské společnosti, jelikož ta stále není dostatečně rozvinutá a silná. 

„V době, kdy občanská společnost dosáhne stadia srovnatelného s tím ve 

východní Evropě a Sovětském svazu, budou pravděpodobně reformisté moci 

počítat s vnitřní podporou od stále více nezávislých, rozhodných institucí 

a skupin. Ty budou zahrnovat katolickou a protestantkou církev, afro-kubánské 

sekty, disidentské a lidsko-právní skupiny a autonomnější státem sponzorované 

nevládní organizace. Do té doby se budou hlavní zdroje podpory reformistů 

nacházet mimo Kubu – u zahraničních vlád, nevládních organizací 

a zahraničních investorů, kteří budou nahlížet na reformisty jako na jedinou 

alternativu ke stagnaci nebo chaosu na Kubě“ (Gonzalez 2002: 18). Reformisté 

však mimo podporu občanské společnosti a zahraničních aktérů budou 

potřebovat také podporu armády. Tu získají pravděpodobně pouze v tom případě, 

pokud by se Kuba zmítala v chaosu a armádní představitelé došli k závěru, že 

jejich jedinou možností je podpořit vládu reformistů. „Nicméně realita je taková, 

že armáda jinou alternativu má - zmocnit se moci přímo (…),“ dodává Gonzalez 

(Gonzalez 2002: 19). 

6.3.2. Vojenský nástupnický režim 

Armáda by se podle Phersona s největší pravděpodobností rozhodla 

převzít moc v zemi pouze za extrémních podmínek, tj. pouze v tom případě 

pokud by Kuba po smrti Fidela Castra, resp. Raúla musela čelit vážným 

problémům, např. rivalitě mezi zastánci tvrdí linie a reformisty, násilným 

lidovým nepokojům, nárůstu disidentského hnutí, přírodní katastrofě, kolapsu 
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distribučního systému potravin, drastickému poklesu produktivity práce, úbytku 

tvrdé měny v souvislosti s poklesem turismu a exportu zemědělských 

a materiálních produktů, organizovanému zločinu a obchodu s narkotiky 

(Pherson 2001: 23). 

U velké části společnosti se navíc armáda stále těší poměrně vysoké 

důvěře a prestiži. Její představitelé jsou vnímáni nejen jako obránci stability, ale 

také si byli schopni zajistit vysoké pozice v ekonomice, zejména v turistickém 

průmyslu, a dokonce i ve vládě. V roce 2001 bylo ze sedmatřiceti klíčových 

ministerstev dvanáct (nepočítaje Raúla Castra) obsazeno staršími armádními 

představiteli (jako např. generálem Abelardem Colomé Ibarrou, generálem 

Ulisesem Rosalesem del Toro či plukovníkem Ricardem Cabrizasem) (Gonzalez 

2002: 20). Z těchto důvodů by bylo pro přestavitele armády poměrně snadné se 

po smrti bratrů Castrových zmocnit vlády. „Mohla by si vybrat vládnout pouze 

s představiteli armády nebo s vybraným počtem civilních představitelů 

z konzervativního, centristického či dokonce reformního tábora,“ dodává 

Gonzalez (2002: 21).  

Pokud by se taková vláda ustavila je pravděpodobné, že by byla vystavena 

tlaku mezinárodního společenství, zejména ze strany Spojených států, Evropy 

a Latinské Ameriky. S cílem tento tlak zmírnit a uklidnit zahraniční investory by 

se armáda pravděpodobně rozhodla do vlády zahrnout i některé civilní 

představitele. Je také pravděpodobné, že by armáda deklarovala svůj úmysl 

předat moc civilní vládě ihned poté, co se situace na Kubě stabilizuje (Pherson 

2001: 24). Avšak neschopnost normalizovat vztahy se zahraničím a získat 

ztracenou důvěru investorů by mohla přispět k rozkolu uvnitř armády mezi tzv. 

starou gardou, jejichž cílem je bránit revoluci, a mladšími představiteli armády, 

kteří zastávají vysoké funkce v kubánském hospodářství a kteří si zvykli na 

mnohá privilegia z toho plynoucí. Pokud by se armáda chopila moci, vzala by na 

sebe i plnou zodpovědnost za chod ekonomiky. Kdyby došlo k jejímu dalšímu 

zhoršování, armáda by mohla v očích Kubánců ztratit prestiž, což by mohlo vést 

k dalšímu prohloubení rozkolů mezi armádními představiteli (Gonzalez 2002: 

22). 
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6.3.3. Demokratický přechodový režim 

Stejně jako vláda reformistů v rámci Komunistické strany Kuby, tak 

i přechod k demokracii se v současné době zdá málo pravděpodobný a možný až 

v delším časovém horizontu. A to zejména díky tomu, že „současné 

komunistické vedení kontroluje stát a jeho donucovací nástroje, většinu 

ekonomiky a prakticky všechny komunikační kanály včetně internetu. A vedení 

má k dispozici i stranu a k ní přidružené masové organizace, jejichž pomocí 

mobilizuje masovou podporu,“ míní Gonzalez (Gonzalez 2002: 23). Kubánská 

občanská společnost je naopak stále poměrně roztříštěná, infiltrovaná agenty 

státní bezpečnosti a celkově zatím neschopná nabídnout ke stávajícímu režimu 

alternativu, resp. dostatečně silné spojenectví reformním komunistům. Gonzalez 

se také domnívá, že její představitelé jako Oswaldo Payá, Marta Beatriz Roque, 

Elizardo Sánchez, Héctor Palacio Ruiz, Vladimiro Roca, René Goméz či Felix 

Bonne Carcasses a mnoho dalších jsou „známější zahraničním vládám 

a mezinárodním lidsko-právním organizacím nežli většině Kubánců na ostrově“ 

(Gonzalez 2002: 23). Situaci nenapomáhá ani špatná ekonomická situace 

a pokračující represe ze strany státu, který děla vše proto, aby občanskou 

společnost co nejvíce oslabil. Nezbytná pro rozvoj kubánské občanské 

společnosti se proto jeví podpora ze strany mezinárodního společenství a to ať 

materiální, finanční tak i morální. Neméně důležité je nepolevovat ve vyvíjení 

nátlaku na kubánský režim s tím, že jakmile podnikne reformy směrem 

k politickému otevření a demokracii, dostane se mu významné mezinárodní 

pomoci. „Kubánská rodící se demokratická opozice musí dále bojovat s historií, 

která Kubu zanechala špatně připravenou na demokratickou budoucnost. Během 

kubánské stoleté zkušenosti jako republika [vyhlášena v roce 1902 – pozn. 

aut.329], pouze 16 let byla pod správou čtyř civilních prezidentů, kteří se ukázali 

jako špatní služebníci mladého národa. Po dalších 84 let byla země kontrolována 

vojáky nebo jako v případě Castra revolucionáři, kteří zavedli totalitární vládu,“ 

dodává Gonzalez (Gonzalez 2002: 23).  

                                                 
329 http://www.cal.org/co/cubans/HISTO3.htm.  
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6.4. Následné reformy 

Pokud budeme předpokládat, že se nakonec přechod k demokracii 

uskuteční, bude zhruba v prvních dvou letech nutné, aby nová přechodová vláda, 

jež by měla být maximálně reprezentativní, ustavila demokratické instituce s co 

nejširší účastí, opustila model centrálně plánované ekonomiky a posunula se 

směrem k tržně orientovanému hospodářství, podnikla komplexní reformu 

veřejného sektoru a také odolala pokušení zůstat v úřadě po vypršení svého 

mandátu. Důležitou roli v tomto období bude hrát exilová komunita. Následně by 

také nová vláda měla začít spolupracovat s mezinárodními ekonomickými 

institucemi a uzavřít smlouvy o technické podpoře napomáhající ekonomickým 

reformám, soukromým investicím a obnovení kubánské infrastruktury (Rivera 

1994: 309-311). 

Při provádění následných změn v přechodovém stádiu se Kuba bude moci 

inspirovat již proběhlými přechody ve střední a východní Evropě a Latinské 

Americe. Transformační proces je komplexní změna společnosti, která trvá 

několik let, což dokazuje i případ Československa, resp. České republiky. Kuba 

by se měla vyhnout zúžení transformace kubánské společnosti pouze na 

transformaci hospodářskou. Největší chybou prvních československých 

demokratických vlád bylo podle Rudolfa Kučery odsunutí budování právního 

státu a jeho morálních základů na druhou kolej. „Pro hospodářskou transformaci 

postkomunistických států střední Evropy byly a jsou typické některé společné 

znaky. Je to především nedostatečný zákonný a instituční rámec pro 

hospodářskou transformaci, jejímž hlavním cílem bylo zavedení dynamického 

a životaschopného tržního hospodářství,“ píše Kučera ve své knize Omyly české 

transformace (Kučera 1998: 112).  

Neměla by se tak podceňovat tvorba kvalitních zákonů, očištění 

soudnictví a podpora nezávislých sdružení, občanské společnosti a politických 

stran. S tímto názorem se ztotožňuje i bývalý estonský předseda vlády Mart Laar, 

který dodává: „Nemůžete představit tržně-ekonomické reformy, pokud jste ještě 

neudělali politický průlom. Tržní ekonomika nebude fungovat bez 

demokratických institucí – parlamentu, vlády, svobodného tisku, nezávislých 
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soudů, vlády zákona, vlastnických práv atd.“ (Laar 2005: 94). V přechodovém 

stádiu bude tedy nutné přesně vymezit politický a volební systém, roli armády, 

podporovat pluralismus a rozšíření demokratických hodnot nejen ve společnosti 

ale i v médiích a vyvinout mechanismus k prevenci a postihu korupce.  

Co se týče ekonomických reforem, bude nutné provést liberalizaci 

ekonomiky, decentralizaci, privatizaci a vytvořit příhodné podmínky pro 

investory. Kuba se také bude muset vyrovnat s restitučními nároky amerických 

občanů. Základem úspěšné ekonomiky bude podle Phersona pravděpodobně 

„turismus, nízko nákladová výroba, sezónní produkce ovoce a zeleniny, rozvoj 

softwaru a zpracování dat a ochota zahraničních investorů investovat s malým 

příslibem okamžitého zisku“ (Pherson 2001: 18-19). 
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Závěr 

Zhoršující se zdravotní stav Fidela Castra, ale zejména nedávné převzetí 

moci jeho mladším bratrem Raúlem a následné omezené ekonomické reformy 

(byť je mnozí pozorovatelé považují spíše za kosmetické a povrchní), které se 

Raúl rozhodl na Kubě provádět, nás nutí zamyslet se nad budoucností Kuby 

a jejím dalším směřování ve 21. století. Nabízí se řada otázek, jak bude 

v budoucnu situace na Kubě vypadat. Například zda omezené ekonomické 

reformy povedou ke zlepšení stavu kubánského hospodářství a životních 

podmínek obyčejných Kubánců a umožní tak přijetí čínského, resp. 

vietnamského modelu, zda dojde k mocenským bojům mezi jednotlivými 

představiteli režimu, zda propukne násilí, jací aktéři se nakonec chopí moci, zda 

se na podobě nástupnického režimu bude podílet i kubánská občanská společnost 

a do jaké míry budou schopni ovlivnit situaci na Kubě a její následný vývoj 

takoví mezinárodní aktéři jakými jsou kubánská exilová komunita, Spojené státy, 

Evropská unie a země Latinské Ameriky. 

Odpovědi na tyto otázky se hledají poměrně obtížně, a to i z toho důvodu, 

že kubánský režim je do velké míry nevypočitatelný. Přesto lze na základě 

znalosti současné kubánské a mezinárodní situace jisté scénáře budoucího 

uspořádání načrtnout. V současné době se jako nejpravděpodobnější jeví 

komunistický režim vedený koalicí zastánců tvrdé linie a centristů, což se 

v současné době v podstatě na Kubě děje. Ten se bude snažit o provádění 

omezených ekonomických reforem, aniž by povolil politické otevírání, jelikož se 

obává podobného vývoje jako v Sovětském svazu, který vedl ke ztrátě legitimity 

komunistické strany a následně k pádu režimu. Naopak se bude pravděpodobně 

snažit napodobit čínský či vietnamský model.  

Pokud však ekonomické reformy nebudou dostatečně účinné pro 

nastartování ekonomiky, bude režim nadále ztrácet legitimitu, dojde k rozkolu 

uvnitř vládních struktur a v konfrontaci se silným opozičním hnutím je 

pravděpodobné, že uzavře koalici s reformními komunisty či přímo představiteli 

kubánských opozičních skupin. Otázkou ovšem zůstává, zda takový vývoj 
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dopustí armáda a zda se namísto toho nerozhodne do politických záležitostí 

intervenovat a chopit se (alespoň) dočasně moci. Z tohoto důvodu je také důležité 

ujistit armádní představitele, že i oni budou v demokratickém uspořádání hrát 

roli.  

Na počátku výzkumu byly formulovány i následující dvě hypotézy: 

(1) Přechod k demokracii je na Kubě možný, ale až v delším časovém 

horizontu. 

Výzkum tuto hypotézu potvrdil a prokázal, že přechod k demokracii na 

Kubě je jedním z možných scénářů, avšak uskutečnitelný až v delším časovém 

horizontu, jelikož současné komunistické vedení (i po odstoupení Fidela Castra) 

stále kontroluje všechny státní instituce včetně donucovacích nástrojů, většinu 

ekonomiky, masové organizace sloužící k mobilizaci občanů a v podstatě 

všechny komunikační kanály včetně internetu. Na druhou stranu kubánská 

občanská společnost je stále poměrně slabá, infiltrovaná agenty státní 

bezpečnosti a celkově zatím neschopná nabídnout ke stávajícímu režimu 

alternativu, resp. dostatečně silné spojenectví reformním komunistům. Situaci 

nenapomáhá ani špatný stav ekonomiky a pokračující represe vůči 

představitelům občanské společnosti a opozičních hnutí. Občanská společnost 

však i přesto problémy, kterým čelí, postupně sílí a zvyšuje se počet jednotlivých 

občanských a politických skupin. Zlepšuje se také jejich vzájemná koordinace 

a komunikace se zbytkem kubánské populace a zintenzivňují se i vztahy se 

zahraničím. Mezinárodní společenství, zejména Spojené státy a Evropská unie,330 

se také svými aktivitami snaží kubánskému přechodu k demokracii napomoci, 

a to zejména prostřednictvím materiální, finanční a morální pomoci, 

zprostředkováním informací o již proběhlých přechodech, a zejména v případě 

Spojených států také vyvíjením nátlaku na představitele kubánského režimu.  

                                                 
330 Důležitou roli zde může sehrát i Česká republika. Ta je jako člen EU schopná do velké míry 
ovlivňovat politiku celé Evropské unie vůči Kubě, což i v minulosti činila. Známá je její iniciativa za 
zachování možnosti zvát na evropské ambasády v Havaně kubánské disidenty. Jako země, která navíc 
prošla komunistickým režimem, snáze chápe současnou kubánskou situaci a význam (i symbolické) 
podpory disidentů ze zahraničí. Přispět k přechodu k demokracii na Kubě může i tím, že svojí zkušenost 
s přechodem k demokracii zprostředkuje kubánským disidentům, že bude na kubánský režim nadále 
vyvíjet nátlak, podporovat aktivity nevládních organizací angažujících se v otázkách Kuby či se bude 
snažit o kubánské situaci informovat na různých mezinárodních fórech a konferencích. 
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(2) Za života Fidela Castra ke změnám na Kubě nedojde. 

Tato hypotéza se nepotvrdila, jelikož Fidel Castro oproti očekávání 

mnohých analytiků, kteří se domnívali, že se Fidel moci nikdy dobrovolně 

nevzdá a ve funkci nejvyššího vůdce Kuby zemře, v únoru roku 2008 ze všech 

vysokých státních funkcí odstoupil, byť má na dění na Kubě stále vliv 

(minimálně právě prostřednictvím své přítomností na ostrově). Následně byl do 

čela státu zvolen jeho mladší bratr Raúl, který započal s omezenými 

ekonomickými reformami. Povolil Kubáncům například nákup spotřebního zboží 

včetně mobilních telefonů a počítačů (nikoliv však připojení k internetu), 

návštěvu hotelů dříve určených pouze zahraničním turistům, částečně 

decentralizoval zemědělství a zrušil limity na výši platů. Tyto reformy jsou 

mnohými analytiky označovány za povrchní a kosmetické, a to zejména z toho 

důvodu, že nově povolené zboží a služby jsou dostupné pouze v tvrdé měně, 

k níž má přístup (či dostatek peněz na její směnu) pouze malá část populace 

(zejména ti, kteří získávají remitence a pracují v turistickém průmyslu), obyčejní 

Kubánci si to mohou odvolit vzhledem k výši svých platů mohou pouze těžko. Je 

pravděpodobné, že by tyto reformy pro mnohé sice pouze povrchní, Fidel Castro, 

pokud by byl u moci, nikdy nepovolil. Zastával totiž názor, že pokud si nákup 

určitého zboží nemohou dovolit všichni, tak ať k němu přístup nemá nikdo. 

Nutno však dodat, že v praxi toto neplatilo úplně a vysocí představitelé režimu se 

mnohým privilegiím těšili. Je proto překvapením, že Fidel Castro zavádění těchto 

reforem povolil, a to i přesto, že povedou ke zvýraznění sociálních rozdílů 

a v podstatě ke skoncování s revoluční solidaritou (a to i přesto, že jejich 

deklarovaným cílem je naopak socialismus posílit). 

Další výzkum by se měl zaměřit na zkoumání názorů a stanovisek 

možných aktérů budoucího přechodu k demokracii, jejich představ o budoucím 

uspořádání a strategií, jak těchto změn docílit, popř. na zkoumání vlivu již 

proběhlých přechodů ve střední a východné Evropě a v Sovětském svazu, tj. 

možných dopadů „gorbačovských reforem“, které otevřely prostor silám, jež 

následně představitele komunisitkcého režimu svrtly, na rozhodování 

kubánských politickýh elit. Chybí také detailnější zmapování stanovisek 
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jednotlivých latinskoamerických zemí a jejich politik vůči Kubě a také více 

průzkumů týkající se názorů a představ obyčejných Kubánců. 

 

Celkový rozsah vlastního textu práce (včetně poznámek pod čarou): počet 

slov 46559;  počet znaků bez mezer 273554, počet znaků s mezerami 319927, 

počet normostran 178. 
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Resumé 

The study of democracy is one of the oldest topics of political thinking 

even though its perception was changing during the history. In the contemporary 

world it has not lost its urgency. On the contrary, it is just as important in 

connection with the problems in Iraq, Belarus, and in Cuba. 

This work is based on the use of the comparative methods, specifically on 

the case study. The main goal of this work is to provide a picture and analysis of 

the current political and economical situation in Cuba, to specify and mention the 

main actors, their activities and factors (that the most probably would influence 

the future transition) and to suggest some of the possible scenarios of the 

transition. The intention of this paper is also to answer a question if the transition 

to democracy is possible and if so, in which period of time. Two hypotheses were 

set at the beginning of this work: 

(1) The transition to democracy is possible but only in a long period of 

time 

This hypothesis was confirmed by the research. It was proved that the 

transition to democracy is one of the possible scenarios but realizable only in 

a long period of time due to the fact that the current communist regime still 

controls all national institutions, economy, mass organizations, and 

communicational channel. On the other hand the current civil society is weak, 

infiltrated by state security agents, and still unable to offer the alternative to the 

current regime. The situation is worsened by bad economical situation and 

ongoing repressions against civil society activist and dissidents. But there is also 

substantial improvement in their mutual coordination and communication with 

the population and relations with international actors which try to help Cuban 

transition to democracy though their activities of financial, material and moral 

support and providing information about former transitions to democracy. 

(2) There will not be any changes during Fidel Castro’s life. 

This second hypothesis was not confirmed because Fidel Castro unexpectedly 

voluntarily abdicated the office. Subsequently his younger brother seized the 

power and introduced a series of limited economical reforms. He decentralized 
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agriculture, lifted ban on Cubans buying consumer goods including cellular 

phones and computers, allowed Cubans to stay at hotels and resorts previously 

reserved for foreigners and removed ceiling on wages. These reforms are labeled 

as cosmetics by many foreign analysts because only a minor part of the 

population (with the access to the hard currency) can afford to buy these goods 

and use the service. But it is probable that Fidel Castro still holding the power 

would have never agreed with such reforms. Therefore it is astonishing that Fidel 

agrees with them now because even though they are declared to strengthen the 

socialist character of Cuban regime they only deepen a social divide and 

inequality within Cuban society. 

The first part, respectively the first chapter deals with some theoretical 

models of the transition to democracy, depicts background conditions, phases, 

main actors, and their strategies during the transition. Among the authors who are 

mentioned are for instance Alfred Stepan, Terry L. Karl, Phillipp Schmitter, 

Samuel Huntington, Dankward Rustow and Adam Przeworski. 

The second part is dedicated to the application of these theoretical 

approaches on the analysis of the particular situation in Cuba. The second chapter 

briefly describes the history of the ‘island of liberty’ which is indispensable for 

understanding of the current situation in Cuba and the perspectives of the future 

transition as well. 

The third chapter concentrates on the description and analysis of the 

current Cuban regime and its organizational structure which is dominated by the 

Communist Party of Cuba. There are also mentioned some constitutionally based 

institutions such as the National Assembly, the State Council, and the Council of 

Ministers. Moreover the chapter deals with the political elites, economical 

situation, and regime’s repressions and the situation of political prisoners in 

Cuba. 

The forth chapter is dedicated to the analysis of the civil society and the 

inner opposition in Cuba, their history, characteristics and activities. The Varela 

Project, a petition drive demanding a referendum for, among other things, the 

change of electoral law and free and fair elections, with its leading figure 
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Oswaldo Payá Sadiñas, and the Assembly to Promote Civil Society which is 

headed by well-known dissident Marta Beatriz Roque belong to the most famous 

activities connected with the inner opposition in Cuba and are also compared in 

detail in this chapter. 

The following fifth chapter deals with the international situation and its 

main actors such as the Cuban American exile community, the United States of 

America, the European Union and Latin America which have the ability, to the 

certain extent, to influence the current situation in Cuba and its future transition 

as well. Special emphasis is placed on the role of the Czech Republic and its 

involvement in the UN Commission on Human Rights in Geneva and in the EU’s 

discussion as to whether or not to invite dissidents to the European Union 

embassies in Havana. 

The last sixth chapter suggests some scenarios and factors of the future 

transition and briefly describes some essential subsequent reforms. The 

application of some theoretical approaches on the analysis of the particular 

situation in Cuba is also the important part this chapter.  
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Přílohy 

Příloha 1: Základní informace o Kubě  
 

Poloha: ostrov v Karibském moři, 150 km jižně od Key Westu na Floridě/USA 

Rozloha: 110 860 km2 

Hlavní město: Havana 

Počet obyvatel: 11 394 043 (2007) 

Etnické skupiny: mulati 51%, běloši 37%, černoši 11%, Číňané 1% 

Náboženství: formálně 85% katolíků (předtím než se Castro chopil moci), 

protestanti, Svědkové Jehovovi, Židé, vyznavači Santeríi 

 
(Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cu.html). 
 
 

 
Geografická mapa: 
 

 
Zdroj: http://go.hrw.com/atlas/norm_map/cuba.gif. 
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Příloha 2: Zahraniční investice na Kubě 
 

Tabulka 1: Zahraniční investice podle zemí v roce 2005 (počet investic) 

Španělsko 79 Velká Británie 8 

Itálie 46 Panama 7 

Kanada 44 Izrael 7 

Francie 14 Německo 6 

Čína 10 Venezuela 5 

Mexiko 9 Ostatní 23 
Zdroj: Res 2007: 12. 

 

Tabulka 2: Přímé zahraniční investice (FDI) v letech 2001-2005 (v milionech 
dolarů) 

2001 2002 2003 2004 2005 

38,9 100 105 330 484 
Zdroj: http://ctp.iccas.miami.edu/FACTS_Web/Cuba%20Facts%20Issue%2028%20January2007.htm. 

 

Tabulka 3: Vybrané smíšené podniky v roce 2005 

Zahraniční investor (původ) Průmysl/sektor 
Hodnota (US$  
v milionech) 

China Minmetals Corp. (Čína) těžba niklu a kobaltu 600* 
Sherritt International Corp. (Kanada) těžba niklu a kobaltu 198 

Sherritt International Corp. (Kanada) 
ropa a plyn; nikl a kobalt; 
výroba potravin 225* 

Petróleos de Venezuela S.A. 
(Venezuela) 

ropa a plyn - rafinérská 
a skladovací zařízení 1000* 

Pebercan Inc. (Kanada) 
ropa a plyn - těžba a 
produkce 59,5 

ONGC Videsh Ltd. (Iindie) ropa a plyn - těžba 150 
Sol Meliá S.A. (Španělsko) turismus - hotely 61 

Accor S.A. (Francie)  
& Amorim Investimentos (Portugalsko) turismus - hotely 15 
* Plánované investice, ne doposud provedené. Nejsou zahrnuty v odhadu FDI pro rok 2005 v Tabulce 2. 

Zdroj: http://ctp.iccas.miami.edu/FACTS_Web/Cuba%20Facts%20Issue%2028%20January2007.htm. 



 200 

Příloha 3: Mezinárodní obchodní výměna Kuby 
 

Tabulka 4: Hlavní exportní trhy v letech 2006 a 2005 (v milionech dolarů) 
  2006 2005 
Nizozemí 774 28,04% 599 30,02% 
Kanada 546 19,79% 438 21,96% 
Venezuela 296 10,73% 240 12,03% 
Čína 246 8,91% 105 5,26% 
Španělsko 149 5,39% 161 8,05% 
Rusko 137 4,95% 53 2,63% 
Singapur 79 2,88% 0 0,00% 
Francie 51 1,86% 49 2,45% 
Trinidad Tobago 42 1,53% 2 0,09% 
Bolivie 40 1,46% 1 0,04% 
Mexiko 39 1,42% 20 1,00% 
Dominikánská republika 30 1,08% 39 1,93% 
Brazílie 25 0,90% 40 1,99% 
Velká Británie 22 0,81% 11 0,54% 
Německo 21 0,78% 17 0,88% 
Celkem 2759   1995   
Zdroj: O.N.E. http://www.one.cu/aec2006/anuariopdf2006/capitulo7/VII.5.pdf a vlastní výpočty. 

   

Tabulka 5: Hlavní importní trhy v letech 2005 a 2006 (v milionech dolarů) 

  2006 2005 
Venezuela 2209 23,45% 1860 24,69% 
Čína 1569 16,66% 885 11,75% 
Španělsko 846 8,98% 654 8,68% 
Německo 616 6,54% 310 4,11% 
Spojené státy americké 484 5,13% 476 6,32% 
Brazílie 429 4,55% 312 4,14% 
Itálie 409 4,34% 291 3,86% 
Kanada 340 3,61% 328 4,35% 
Mexiko 234 2,48% 268 3,56% 
Alžírsko 228 2,42% 142 1,89% 
Francie 197 2,09% 168 2,23% 
Vietnam 190 2,02% 252 3,34% 
Japonsko 175 1,85% 246 3,27% 
Rusko 152 1,61% 137 1,82% 

Argentina 115 1,22% 155 2,06% 

Celkem 9420   7533   
Zdroj: O.N.E. http://www.one.cu/aec2006/anuariopdf2006/capitulo7/VII.6.pdf a vlastní výpočty. 
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Tabulka 6: Hlavní exportní produkty v roce 2006 (v milionech dolarů) 

Surové materiálny (např. ruda a kovový šrot) 1 397 
Potravinářské produkty a živá zvířata (např. cukr, ryby) 323 
Nápoje a tabák 264 
Strojní a dopravní zařízení 229 

Chemické produkty 184 
Zdroj: O.N.E. http://www.one.cu/aec2006/anuariopdf2006/capitulo7/VII.9.pdf. 

 

 

Tabulka 7: Hlavní importní produkty v roce 2006 (v milionech dolarů) 

Strojní a dopravní zařízení 3070 
Pohonné hmoty, mazivo, minerály  2284 
Potravinářské produkty a živá zvířata (např. obiloviny, maso, mléko, 
rýže) 1260 
Zpracovatelské výrobky (např. minerály, pneumatiky, textilní vlákna) 1036 

Různé zpracovatelské výrobky (např. textil a obuv) 867 
Zdroj: O.N.E. http://www.one.cu/aec2006/anuariopdf2006/capitulo7/VII.10.pdf. 
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Příloha 4: Turismus na Kubě 

 
Tabulka 8:Počet a typ návštěvníků (v tisících) 

  2003 2004 2005 2006 
Celkem 1 906 2 049 2 319 2 221 
Turisté 1 847 2 017 2 261 2 150 
Pasažéři výletních plaveb 20 5 17 30 

Ostatní* 39 27 41 41 
*Zahrnuje návštěvníky, kteří zůstávají méně než 24 hodin, aniž by na ostrově přenocovali 
a jejichž hlavní důvod není zapojení se aktivit, za které si zaplatili, na Kubě (např. denní 
návštěvníci a posádka lodí). 
Zdroj: http://ctp.iccas.miami.edu/FACTS_Web/Cuba%20Facts%20Issue%2014%20June%202005.htm 
a O.N.E. http://www.one.cu/aec2006/anuariopdf2006/capitulo13/XIII.1.pdf.  
 
 
 
Tabulka 9: Návštěvníci dle regionů (v tisících) 

  2003 2004 2005 2006 
Afrika 7 6 6 7 
Ameriky 917 1026 1216 1149 
Evropa 942 977 1048 1014 
Východní Asie a Pacifik 32 34 42 44 
Střední Asie 6 4 5 5 

Blízký východ 2 2 2 2 
Zdroj: http://www.one.cu/aec2006/anuariopdf2006/capitulo13/XIII.1.pdf.  
 
 
 
Tabulka 10: Návštěvníci dle zemí původu (prvních 10 zemí, řazeno dle roku 2006) 

  2003 2004 2005 2006 
Kanada 452 438 563 371 602 377 604 263 
Velká Británie 120 866 161 189 199 399 211 075 
Španělsko 127 666 146 236 194 103 185 531 
Itálie 177 627 178 570 169 317 144 249 
Německo 157 721 143 644 124 527 114 292 
Francie 144 548 119 868 107 518 103 469 
Mexiko 88 787 79 752 89 154 97 984 
Venezuela 15 228 86 258 185 157 83 832 
Spojené státy 84 529 49 856 37 233 36 808 

Nizozemí 29 451 32 983 37 818 35 871 
Zdroj: http://www.one.cu/aec2006/anuariopdf2006/capitulo13/XIII.3.pdf. 
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Příloha 5: Srovnání gramotnosti a HDP ve vybraných zemích 
 
 

Země Gramotnost HDP/obyv. v USD (2007) 

Argentina 97,20% 13000 
Belize 76,90% 7800 
Bolivie 86,7% 4400 
Brazílie 88,6% 9700 
Česká republika 99% 24400 
Chile 95,7% 14400 
Dominikánská republika 87% 9200 
El Salvador 80% 5200 
Ekvádor 91% 7100 
Guatemala 69,1% 5400 
Haiti 52,9% 1900 
Honduras 80% 3300 
Jamajka 87,9% 4800 
Kolumbie 92,8% 7200 
Kostarika 96% 13500 
Kuba 99,8% 4500 
Nikaragua 67,5% 3200 
Panama 91,9% 9000 
Spojené státy americké 99% 46000 
Venezuela 93% 12800 
Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html.  

 

 

 

 
 

 
 


