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Anotácia
Diplomová práca „Politika USA na Indickom subkontinente a ich mediačný potenciál v
indicko-pakistanskom konflikte“ skúma otázku podstaty vzájomnej agendy Indie,
Pakistanu a USA a vplyv ich vzájomnej interakcie na stav indicko-pakistanských
vzťahov. Konflikt medzi Indiou a Pakistanom je jedným z najdlhšie trvajúcich
konfliktov na svete, ktorý opakovane odoláva pokusom o jeho vyriešenie. So zvýšením
interakcie USA s obomi krajinami sa objavili úvahy ohľadne ich moţnosti indickopakistanský konflikt vyriešiť. Cieľom tejto práce je zistiť čo je obsahom americkoindických a americko-pakistanských bilaterálnych vzťahov, akú majú tieto vzťahy
podobu a akú pozíciu má v ich vzájomnej agende riešenie indicko-pakistanského
konfliktu. Práca vychádza z analýzy ich agendy a venuje sa hlavným bodom ich
spolupráce. Výsledkom analýzy je zistenie, ţe významnou súčasťou americkej politiky
voči Indii a Pakistanu je aj otázka riešenia ich konfliktu, ktorú USA vnímajú ako
dôleţitú pre naplnenie svojich strategických cieľov v regióne. Aj keď sa USA priamej
mediačnej roly zriekli, podarilo sa im inými spôsobmi určitú normalizáciu v indickopakistanských vzťahoch dosiahnuť.
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Abstract
The main aim of the thesis „The policy of the United States in the Indian subcontinent
and their mediation potential in the Indo-Pakistani conflict“ is to assess the essence of
the US-Indian and US-Pakistani foreign agendas a the influence of interaction among
these countries on the state of Indo-Pakistani relations. The conflict between India and
Pakistan is one of the most durable conflicts in the world and it has regularly proved
resistant to resolution. The strengthening of the US ties with these countries has inspired
certain optimism pertaining to their mediation potential in the conflict. This diploma
thesis seeks to capture the content of US-Indian and US-Pakistani relations,
comprehend their nature, and identify the position of the Indo-Pakistani conflict
resolution in their agenda. It argues, that the Indo-Pakistani conflict resolution
represents an important part of their agendas with Washington and that the US have
acquired sufficient potential and are interested enough to at least partial influence this
matter.
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Úvod

Predmet výskumu
Dĺţkou svojho trvania patrí konflikt medzi Indiou a Pakistanom medzi najdlhšie
trvajúce konflikty na svete, a krajiny sprevádza uţ od ich vzniku v roku 1947. Tento
pretrvávajúci konflikt1, ktorý odštartovala vojna o Dţammú a Kašmír2 v roku 1947, sa v
priebehu svojho trvania postupne rozširoval o ďalšie oblasti, ako preteky v zbrojení,
mocenské súperenie, terorizmus, jadrové zastrašovanie, alebo ďalšie územné spory (ako
napr. Siačneský ľadovec a Sirskú zátoku, povodie Indusu, ap.).
V priebehu rokov podnikli samotné strany konfliktu, veľmoci, aj medzinárodné
fórum niekoľko pokusov na jeho urovnanie, ale napriek tejto snahe sa konflikt vyriešiť
nepodarilo. V súvislosti s americkou vojnou proti terorizmu a zvýšeniu interakcie
Spojených štátov amerických s Indiou a Pakistanom sa objavili špekulácie, týkajúce sa
moţnosti USA pozitívne ovplyvniť bilaterálne vzťahy medzi nimi. Avšak objavili sa aj
hlasy, ktoré vyjadrovali pochybnosti o tom, či majú USA moţnosť a záujem sa na
riešení indicko-pakistanského konfliktu podieľať.
USA sa od začiatku indicko-pakistanského konfliktu uţ niekoľkokrát pokúsili
tento konflikt riešiť, prípadne napomôcť deeskalácii viacerých kríz. Najintenzívnejšia
snaha o vyriešenie tohto konfliktu prebiehala v rokoch 1962-63. Rozhovory vedené
USA v spolupráci s Veľkou Britániou však vtedy skončili neúspechom.3
Cieľom predkladanej diplomovej práce je komplexná analýza vzájomných agend
Indie, Pakistanu a USA, pochopenie podstaty vzájomných vzťahov medzi týmito
krajinami a odraz vzájomnej interakcie medzi nimi na stave indicko-pakistanských
vzťahov. Dôleţitým medzníkom v tejto analýze bude obrat americkej zahraničnej
politiky, ku ktorému došlo z veľkej časti po nástupe prvej administratívy Georga W.
Busha, ale ktorej korene moţno jasne rozoznať uţ predchádzajúcom období. Od
1

2

3

Charakteristika sa opiera od definíciu E. Azara, P. Jureidiniho a R. Mc- Lauriho. Viď. Colaresi, M.;
Thompson, W.R.: Strategic Rivalries, Protracted Conflict, and Crisis Escalation. In: Journal of Peace
Research, 39/3 máj 2002, s. 263-287
Výrazy „Kašmír“ a „Dţammú a Kašmír“ sú v texte pouţívané ako zameniteľné a obe sa vzťahujú k
celému rozdelenému územiu bývalého knieţacieho štátu.
Snaha USA donútiť krajiny k zmieru vtedy nielen ţe nepomohla mier nastoliť (o dva roky neskôr
vypukla druhá vojna o Kašmír), ale navyše pomohla na úkor amerických záujmov zblíţiť Indiu so
Sovietskym zväzom a Pakistan s Čínou. Crawfor, T.W.: Kennedy and Kashmir, 1962-62: The Perils of
Pivotal Peacemaking in South Asia. In: India Review, 1/3, júl 2002, s. 1-38

8

nástupu prezidenta Busha v roku 2001 sa na Indickom subkontinente vytvorili
bezprecedentné podmienky, kedy si USA dokázali udrţať priateľské vzťahy s oboma
krajinami, ktoré sa stali dôvodom špekulácií o americkom mediačnom potenciáli.
Úlohou analýzy vzájomných agend Indie, Pakistanu a USA bude zistiť odpovede
na nasledujúce otázky:

1. Ako sa zmenil vplyv USA na indickom subkontinente?
2. Čo bolo dôvodom zmeny (v prípade, ţe k nej došlo) americkej politiky v
regióne?
3. Aká je agenda americko-indických a americko-pakistanských vzťahov? Je jej
súčasťou aj riešenie indicko-pakistanského konfliktu?
4. Aký je potenciál USA zasiahnuť do riešenia indicko-pakistanského konfliktu?
5. Odráţa sa prítomnosť USA na dynamike indicko-pakistanského konfliktu?
Predkladaná diplomová práca vychádza z nasledujúcich hypotéz:
1. Vzhľadom na nárast amerického vplyvu na Indickom subkontinente je moţné
predpokladať, ţe USA by mohli mať moţnosť uplatniť svoj zvýšený vplyv a
pokúsiť sa o mediáciu v riešení indicko-pakistanského konfliktu.
2. Na druhej strane, záujem USA smeruje k iným oblastiam neţ mediácia v tomto
konflikte: v prípade Pakistanu je to predovšetkým vojna proti terorizmu a v
prípade Indie ekonomické vzťahy a obchod. Americký mediačný potenciál preto
zostáva nevyuţitý.
Práca je teoreticky ukotvená v realizme a operuje s termínmi, ako je národný
záujem, rovnováha moci, sféry vplyvu, mocenské súperenie ap. Tento prístup
nevyhnutne zdôrazňuje isté sféry vzájomných vzťahov medzi dotknutými štátmi, zatiaľ
čo ostatné odsúva do úzadia. Vzhľadom na dynamiku vývoja v danom regióne,
definované výskumné otázky a cieľ práce sa však javí ako optimálna.
Hlavným zdrojom potrebných údajov pre analýzu budú oficiálne dokumenty
Indie, Pakistanu a USA, ako sú národné bezpečnostné stratégie, spoločné prehlásenia,
prejavy vrcholných predstaviteľov týchto krajín, vzájomné dohody medzi týmito
krajinami, ap. Historické pozadie sa bude opierať o sekundárnu literatúru monografickú
i periodickú. Ako zdroj výskumu súčasného obsahu bilaterálnych vzťahov medzi týmito
9

krajinami budú okrem primárnych zdrojov slúţiť tieţ internetové zdroje v podobe
rôznych databáz, oficiálnych stránok ministerstiev a ďalších oficiálnych úradov týchto
krajín, sekundárna periodická literatúra i tlač.
Napriek tomu, ţe sa danej problematike venuje veľa autorov, v drvivej väčšine
zahraničných, je dostupnosť sekundárnej monografickej literatúry k danej téme v našom
regióne veľmi obmedzená. Lepší stav panuje u sekundárnej literatúry periodickej, ktorá
je prostredníctvom elektronických databáz k dispozícii v hojnom počte. Webové stránky
tlačových portálov a stránky oficiálnych úradov krajín – predovšetkým USA- poskytujú
pre prácu podobného typu bohatý informačný základ.

Metóda a štruktúra
Východiskovou metódou, ktorá bude pouţitá pri realizácii predkladanej
diplomovej práce je analýza, po ktorej bude druhotne nasledovať syntéza čiastkových
výsledkov.
Prvým krokom v hľadaní odpovedí na stanovené výskumné otázky bude
rozsiahla analýza vzájomných agend vo vzťahoch India - USA, Pakistan - USA. Práca
si za cieľ nekladie detailné postihnutie všetkých oblastí spolupráce medzi týmito
krajinami, čo by zďaleka presiahlo rozsah a potreby tejto práce. Namiesto toho budú, s
ohľadom na daný cieľ práce, zvolené hlavné oblasti spolupráce medzi týmito krajinami,
v rámci ktorých bude prevedená hĺbková analýza.
Výsledky tejto analýzy budú v ďalšom kroku hodnotené v rámci jednotlivých
bilaterálnych vzťahov (India - USA, Pakistan - USA) a následne zhrnuté, interpretované
a prevedené do podoby odpovedí na stanovené výskumné otázky.
Práca bude rozdelená do štyroch kapitol, po ktorých bude nasledovať záver. Pri
spracúvaní práce vyvstala v tomto smere potreba určitých zmien oproti predkladanému
projektu. Vzhľadom na hutnosť vzájomných agend Indie a USA a Pakistanu a USA,
ktorá sa odrazila na rozsahu výsledného textu, bolo potrebné rozdeliť druhú kapitolu na
dve samostatné kapitoly, venujúce sa zvlášť americko-indickej a americko-pakistanskej
spolupráci. Na druhej strane boli tretia a štvrtá kapitola vzhľadom na blízkosť svojho
obsahu spojené do jednej. Obsah pôvodne navrhovanej tretej kapitoly, ktorá v práci
tvorí prvú časť kapitoly 4., bol oproti projektu tieţ zúţený. Projekt predpokladal, ţe
10

tretia kapitola bude pojednávať o ďalších agendách Indie a Pakistanu. Avšak, vzhľadom
na obmedzený rozsah práce, ktorý by takúto rozsiahlu tému nedovolil dôkladne
postihnúť a s prihliadnutím na cieľ práce, ktorý túto analýzu nakoniec nevyţadoval, bol
obsah tejto časti napokon zredukovaný. Daná časť sa bude venovať len jedinému bodu
agendy Indie a Pakistanu, a síce ich vzájomným vzťahom v poslednom desaťročí.
Prvá kapitola predkladanej diplomovej práce bude pojednávať o vývoji
bilaterálnych vzťahov v trojuholníku India, Pakistan, USA, od rozpadu Britskej Indie aţ
po koniec 90. rokov minulého storočia. Obsah sa zameria na kľúčové body v ich
spoločnej histórii a pokúsi sa postihnúť a vysvetliť aj celkovú dynamiku ich vývoja v
danom období.
Druhá kapitola bude venovaná analýze agendy vzájomných vzťahov Indie a
USA. Po všeobecnom úvode mapujúcom súčasný kontext vývoja ich bilaterálnych
vzťahov budú nasledovať štyri samostatné časti, z ktorých kaţdá bude venovaná
jednému z hlavných bodov spoločnej agendy týchto štátov: ekonomickým vzťahom,
vojenskej spolupráci, spolupráci v oblasti boja proti terorizmu a jadrových technológií.
Obsahom tretej kapitoly bude analýza agendy vzájomných vzťahov Pakistanu a
USA. Kapitola bude štruktúrovaná rovnako ako kapitola druhá do všeobecného úvodu a
štyroch častí venovaným, podobne ako v prípade Indie, otázkam ekonomickým,
vojenským, otázkam nešírenia jadrových zbraní a spolupráci v oblasti terorizmu.
Posledná, štvrtá kapitola sa bude venovať súčasnému stavu indickopakistanských vzťahov a postoju USA k nim. Prvá časť tejto kapitoly bude pojednávať
o vývoji v bilaterálnych vzťahoch Indie a Pakistanu od roku 2001. Druhá časť bude
zameraná na analýzu americkej politiky v danej oblasti.
Záver prinesie zhrnutie výsledkov, ich interpretáciu, odpovede na stanovené
výskumné otázky a potvrdenie, prípadne vyvrátenie hypotéz.
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1. Vývoj vzájomných vzťahov Indie, Pakistanu a USA do konca 90-tých rokov 20.
storočia

1.1. Dynamika konfliktu medzi Indiou a Pakistanom
Vzťahy medzi Indiou a Pakistanom od začiatku ich existencie sprevádzalo
mocenské súperenie, vrátane štyroch vojen, preteky v zbrojení a bezpečnostná dilema.
Pozíciu slabšieho sa Pakistan snaţil kompenzovať hľadaním silného spojenca medzi
veľmocami, na čo India reagovala vlastnou snahou o kompenzáciu nárastu pakistanskej
moci.4
Po svojom vzniku sa obe krajiny museli vyrovnávať s problémami spojenými s
konštituovaním samostatnej zvrchovanej moci a otázkami spojenými s masovým
sťahovaním obyvateľstva, vraţdením a osudom knieţacích štátov, predovšetkým
Dţammú a Kašmíru.5 Tak ako ostatné knieţatstvá aj ten dostal moţnosť rozhodnúť sa,
ku ktorému štátnemu celku sa pripojí. Hinduistický panovník maharadţa Hari Singh
(75% obyvateľstva štátu bolo moslimského vyznania) sa síce rozhodol pre nezávislosť,
avšak po na invázií kmeňových síl zo severovýchodnej pakistanskej pohraničnej
provincie sa v októbri 1947 obrátil v panike o pomoc na Indiu, ktorá mu ju ochotne
poskytla.6 Konflikt eskaloval v podobe krátkej vojny po tom, čo maharadţa podpísal
zmluvu o pripojení, na čo koncom roku 1948 Pakistan reagoval vyslaním vlastných
jednotiek. Vojnu ukončila dohoda o prímerí podpísaná pod dohľadom OSN s platnosťou
od 1. januára 1949. Dohoda stanovila tzv. líniu prímeria (cease-fire line, CFL, v roku
4

5

6

Pred vytvorením štátnosti Indie a Pakistanu sa konflikt odohrával na úrovni dvoch hlavných
sociálnych skupín. Rozdelenie súviselo s náboţenstvom, ale nebolo s ním totoţné. Indický národný
kongres, hlavná politická sila prvej skupiny, bol síce označovaný za baštu hinduizmu, v skutočnosti sa
však jednalo o sekulárne hnutie, ktorého členmi boli zástupcovia všetkých hlavných náboţenských
skupín. Obe skupiny si vytvorili rozdielne poňatie štátnosti (náboţenstvo ako hlavný pilier štátu vs.
sekularizmus) a hlavným zdrojom sporov bola politická moc, resp. obavy moslimskej menšiny z
faktickej dominancie hinduistov (vzhľadom na plánovaný demokratický charakter štátu). Viac na túto
tému viď. napr. Blinkenberg, L.: India – Pakistan: The History of Unsolved Conflicts. Vol. 1. The
Historical Part. Odense University Press, Odense 1998; Khan, I.: The great Partitio : the making of
India and Pakistan. Yale University Press, New Haven 2007; Ganguly, S.: Conflict Unending. IndiaPakistan Tension since 1947. Columbia University Press, New York 2001
Jednalo sa celkom o 565 štátov, ktoré zaberali aţ 2/3 rozlohy bývalej Britskej Indie a udrţiavali si na
britskej korune istú mieru vnútornej nezávislosti
Pod podmienkou, ţe s pripojením bude súhlasiť aj vodca najsilnejšej strany v knieţatstve (Jammu and
Kashmire National Conference) Šeik Mohammed Abdulláh. Nehrú si chcel pre tento krok zaručiť
legitímnu podporu kašmírskeho ľudu. Vzhľadom na udalosti a nedostatok času uskutočniť
referendum, ktoré by tento krok schválilo, to nebolo moţné. Nehrú sa preto rozhodol získať oficiálnu
legitimitu tohto kroku prostredníctvom súhlasu vodcu väčšinovej strany. Ganguly, S.: Conflict
Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, s. 16-17
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1972 premenovanú na Line of Control, LOC), ktorá rozdelila okupovaný Kašmír na dve
časti - takmer dve tretiny sa ocitli pod indickou správou, zvyšok pod pakistanskou.
Nezmieriteľnosť oboch bojujúcich strán a neochota ku kompromisu pripravili pôdu pre
nové dejstvo tohto sporu.
V nasledujúcom období sa riešenie konfliktu prenieslo aj na pôdu OSN
prostredníctvom poverených vyjednávačov. Pakistan vzniknutú situáciu prezentoval ako
celkový spor medzi ním a Indiou, do riešenia ktorého chcel zahrnúť viacero tém.
Naopak India sa od vzniku konfliktu snaţila obmedziť medzinárodnú debatu len na
otázku Kašmíru.7 Snahy o urovnanie konfliktu však zakaţdým zlyhali na vzájomnej
nedôvere a podozrievavosti oboch krajín.
Pôvodne sa obe krajiny zhodli na tom, ţe najvhodnejším spôsobom riešenia
konfliktu bude plebiscit usporiadaný v oboch častiach okupovanej krajiny. India sa však
nikdy nezriekla tvrdenia, ţe pripojenie Kašmíru je legitímne a v priebehu 50. rokov
začala preferovať riešenie na princípe status quo a podnikala kroky na integráciu
„svojej“ časti Kašmíru do únie.
V roku 1962 sa opätovne angaţovala OSN a po jej ďalšom neúspechu sa v roku
1964 o mediáciu pokúsili USA v spolupráci s Veľkou Britániou. Situáciu však
komplikovala existencia niekoľkých dôleţitých amerických strategických základní v
Pakistane. Ich úlohou bolo tajne sledovať a informovať o sovietskom nukleárnom
programe, preto sa Pentagon zdráhal vyvíjať prílišný tlak na Pakistan. Tím
vyjednávačov sa teda rozhodol pritlačiť na Indiu, ktorá bola po prehratej vojne s Čínou
(1962) do značnej miery závislá na britskej a americkej vojenskej podpore. Po
neúspešnom prvom kole jednaní (26.-29. 12. 1962) patová situácia bola prelomená v
druhom kole v Naí Dillí, ktoré sa konalo od 16. do 19. januára 1963. V jeho závere
vydali India a Pakistan spoločné komuniké, v ktorom prisľúbili znovu prejednať celý
spor, stanoviť hranicu v Dţammú a Kašmíre, demilitarizovať obe časti Kašmíru a
vytvoriť predpoklady pre bilaterálnu spoluprácu. Od 8. do 10. februára v Karáčí sa tretie
kolo zameralo na otázku vytýčenia hranice v Dţammú a Kašmíre. Štvrté kolo (Kalkata,
12.-15.3.1963) skomplikovala dohoda o vytýčení hraníc medzi Pakistanom a Čínou
(2.3.1963). Predseda indickej vlády, Dţaváharlál Nehrú, ktorého takýto postup pohoršil,
však nakoniec rozhovory neprerušil.
Situácia na rokovaniach v Kalkate vyvolala v západnom bloku váţne obavy o

7

Blinkenberg, s. 99
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úspechu rokovaní. Aby prinútili obe strany k aktivite, USA navrhli pred piatym kolom
(21.-25.4.1963) memorandum, v ktorom rozvinuli moţné spôsoby riešenia celej
situácie, v rámci postupného rozširovania samosprávy Kašmíru.
Napriek tlaku USA a Spojeného kráľovstva zúčastnené strany svoje stanovisko k
rozdeleniu Kašmíru nezmenili. 14. aţ 16. mája sa uskutočnilo šieste, a zároveň posledné
kolo jednaní v Naí Dillí, ktoré sa skončilo bez úspešnej dohody.
Práve neúspech multilaterálnych (OSN), ako aj bilaterálnych vyjednávaní, mal
vplyv na rozhodnutie Pakistanu pokúsiť sa celý problém vyriešiť vojenskou silou,8 čo
vyústilo do druhej vojny o Kašmír.
Vzhľadom na nezáujem americkej administratívy, ktorá sa v tej dobe
koncentrovala na prebiehajúcu vietnamskú vojnu,

prevzal iniciatívu v oblasti

vyjednávania mieru Sovietsky zväz. Taškentská konferencia bola zahájená 4. januára
1966. Napriek počiatočnej neochote sa Sovietskemu zväzu taktickou diplomaciou a aj
tlakom podarilo priviesť obe strany ku kompromisu, ktorý znamenal návrat k
predvojnovému status quo.9
V období medzi Taškentskou konferenciou a bangldéšskou krízou dochádzalo
medzi Indiou a Pakistanom aj naďalej k neustálym stretom týkajúcim sa pohraničných
enkláv,10 ale ani jeden z nich nemal potenciál prerásť do väčšej krízy. Určitú
normalizáciu vzťahov priniesol indický návrh na zahájenie bilaterálnych rozhovorov. Aj
keď sa tieto vyhli riešeniu najzávaţnejších tém, priniesli aspoň vyriešenie otázky
letových koridorov v podobe dohody, ktorá umoţnila Pakistanu prelet ponad indické
8

Pakistan nebol ochotný vzdať sa svojho nároku na Kašmír, ktorý mal pre neho odjakţiva okrem
strategického aj náboţenský význam. Krajina, ktorá sa od svojho vzniku definovala ako spoločná
vlasť všetkých (indických) moslimov, len ťaţko niesla, ţe územie s výraznou moslimskou väčšinou
nepatrí pod jej zvrchovanú vládu. Dôvodom, prečo sa Pakistan v roku 1965 rozhodol pre vojenské
riešenie, súviselo s presvedčením, ţe sa práve v tomto období začal pre takéto riešenie (ako ukázali
neúspešne rozhovory v tej dobe jediné moţné) uzatvárať priestor. India dostávala po prehratej vojne s
Čínou rozsiahlu vojenskú pomoc z oboch strán ţeleznej opony a pokračovala tieţ s integráciou
Kašmíru do únie. Pakistanské velenie pochopilo, ţe ak sa pre vojenskú akciu Pakistan rozhodne, bude
ju musieť zahájiť čo moţno najskôr. Navyše, moslimské nepokoje, ktoré v tom čase prepukli v
indickej časti Kašmíru, dávali Pakistanu nádej na obrat vo verejnej mienke a v existenciu
propakistanských nálad. V neposlednom rade spoliehal Pakistan aj na podporu svojho nového
spojenca- Číny, hoci tá nikdy priamu pomoc Pakistanu výslovne neprisľúbila (a ako sa ukázalo v
skutočnosti ani neposkytla.) Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pajistan, India and the Creation of
Bangladesh. University of California Press, Berkeley 1990, s. 40-43

9

10

Táto dohoda si vyţiadala významné ústupky na oboch stranách. India, dovtedy favorizovaná vo
vzťahu k ZSSR, ich niesla pomerne ťaţko. Musela sa zriecť viacerých strategicky významných bodov,
ktoré sa jej počas vojny podarilo získať. Tamtieţ, s. 47
Jednalo sa o malé výbeţky územia jedného štátu do teritória, ktoré ten druhý označoval za svoje.
Presná hranica medzi Indiou a Pakistanom ostávala sporná od roku 1947. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and
Secession. Pajistan, India and the Creation of Bangladesh. University of California Press, Berkeley 1990, s. 42-43
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územie, nevyhnutný pre spojenie medzi dvoma časťami Pakistanu, a Indii zase spojenie
s Afganistanom a jej severovýchodnou časťou.
Bangladéšska kríza v roku 1971 začala ako interný politický problém Pakistanu,
avšak rýchlo prerástla do medzinárodného konfliktu. Z Východného Pakistanu
smerovali do Indie tisíce utečencov, ktorým indická vláda poskytla pomoc a podporu pri
príprave odvetného útoku. Pakistan sa ocitol pod veľkým medzinárodným tlakom a
oslabený mesiace trvajúcimi vnútornými rozpormi, nebol schopný odolať náporu
indického útoku. Po jedenástich dňoch bola vojna na konci a priniesla Pakistanu
poniţujúcu prehru, navyše sa musel zmieriť s obrovskou redukciou svojho územia a
stratou dôleţitých hospodárskych zdrojov (juta, ryţa).
V roku 1972 podpísali India a Pakistan dohodu v Simle, v ktorej sa zriekli
pouţitia násilia a zaviazali sa k rešpektovaniu LOC a medzinárodných hraníc. Okrem
toho sa krajiny dohodli na bilaterálnom riešení vzájomných sporov, ktoré tak dostalo
prednosť pred riešením v rámci medzinárodných fór.
Aţ rok 1988 priniesol dočasné oteplenie bilaterálnych vzťahov, kedy na stretnutí
v Islamabade krajiny podpísali sériu dohôd. Zásadný význam mala dohoda neútočiť na
jadrové zariadenia druhého štátu, ktorá napokon vstúpila do platnosti aj napriek ďalším
krízam.
V roku 1998 sa po májových jadrových testoch oboch krajín dostali vzťahy na
ďalšiu úroveň. Dočasný eskalujúci smer vystriedalo určité uvoľnenie v podobe
Lahorskej deklarácie, v ktorej sa v roku 1999 obe krajiny zaviazali k obnove
bilaterálnych rozhovorov. Napriek tomu, ţe došlo k obnoveniu komunikácii spájajúcich
obidve časti rozdeleného Kašmíru (tzv. Bus Diplomacy), uţ o niekoľko mesiacov
neskôr sa subkontinent opäť ocitol vo vojne.
Tzv. kargilskú krízu odštartoval Pakistan, ktorý veril, ţe v dôsledku nedávnej
nuklearizácie subkontinentu, v prípade vypuknutia otvoreného konfliktu medzinárodná
verejnosť zasiahne a bude usilovať o rýchle ukončenie bojov. Tým by vznikla nová
hraničná línia (nová LOC), ktorá - vzhľadom na značnú prevahu, ktorú by mal podľa
odhadov velenia do tej doby Pakistan získať a vzhľadom na rozsah územia, ktoré by
obsadil - značne rozšíri územie pakistanskej časti Kašmíru na úkor Indie.11 Navyše,
Pakistan vo svojej stratégii počítal s podporou Číny, svojho tradičného spojenca. Z tohto
11

Singh, J.: Kargil 1999. Pakistan's Fourth War for Kashmir.New Delhi, Knowledge World, 1999, s.
128
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dôvodu vedúci predstavitelia, predseda vlády Nawaz Šarif a minister zahraničných vecí
Šartaj Azíz, navštívili v priebehu bojov Peking s cieľom priamo lobovať u čínskej vlády.
Pakistan ďalej predpokladal, ţe India je vojensky slabá a nepripravená. Jeho
stratégii nahrával aj fakt, ţe od podpísania Lahorskej deklarácie (21.2.1999), oslabila
India svoju ostraţitosť a zníţila aj počet jednotiek v pohraničných oblastiach Kašmíru.12
Okrem toho sa Pakistan spoliehal na to, ţe slabá koaličná vláda v Indii zareaguje
nedostatočne, alebo naopak, prehnane. V takom prípade by India konflikt ďalej
eskalovala a musela niesť bremeno medzinárodného tlaku.13
Pakistanské očakávania sa však nenaplnili a pod vplyvom náporu indickej
armády a diplomatického tlaku USA bol napokon nútený ţiadať o prímerie.14

1.2. Vzťahy Indie a USA do konca 90-tých rokov 20. storočia
V prvých rokoch po vyhlásení nezávislosti nástupníckych štátov Britskej Indie
prikladali USA tejto oblasti marginálny význam. Americká politika bola spočiatku voči
konfliktu, ktorý vypukol medzi Indiou a Pakistanom indiferentná a prikláňala k riešeniu
navrhovaného OSN.
Postupne sa však aj oblasť juţnej Ázie začala v ich strategickom plánovaní
dostávať do systému studenej vojny. V regióne vzniklo viacero organizácií, ktorých
cieľom bolo ochraňovať americké záujmy, predovšetkým: Bagdadský pakt (Baghdad
Pact, neskôr premenovaný na Central Treaty Oragnization, CENTO) a SEATO (South
East Asia Treaty Organization).
Spočiatku sa USA snaţili v rámci svojej politiky zadrţiavania komunizmu
vytvoriť si dobré vzťahy s oboma krajinami. Záujem o spoluprácu s Indiou postupne
klesal po tom, ako India deklarovala svoju zahranično-politickú pozíciu. V roku 1949
indický predseda vlády Dţaváharlál Nehrú prehlásil: „Hlavným cieľom indickej politiky
je úsilie o mier, nie prostredníctvom spojenectva s niektorou z veľmocí alebo skupinou
mocností, ale prostredníctvom nezávislého prístupu ku kaţdej spornej otázke.“15
12

13

14
15

Ganguly, S.; Wagner, R.H.: India and Pakistan Bargaining in the Shadow of Nuclear War. In: The
Journal of Strategic Studies Vol.27, No. 3, 9/2004, s. 489
Singh, J.: Kargil 1999. Pakistan's Fourth War for Kashmir.New Delhi, Knowledge World, 1999, s.
124
Viac o Kargile, viď. časť venovaná americko-indickým vzťahom
Citované podľa: Hashmi, B.: The Beginnigs of U.S.-Pakistan Alliance. In: Pakistan Forum 3/6,7
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Americká administratíva bola s podobným prehlásením nanajvýš nespokojná. Nedôvere
Washingtonu nahrávalo aj Nehrúovo sympatizovanie s myšlienkami komunizmu, a tieţ
postupné prejavy sympatií medzi Indiou a Sovietskym zväzom.
Navyše si Kremeľ začal uvedomovať rastúcu rolu Indie ako nezávislej mocnosti.
Ţenevská konferencia16 spolu s Kórejským mierovým usporiadaním zvýšili reputáciu
indickej diplomacie v jeho očiach a presvedčili ho, ţe účasť Indie na jednaniach
týkajúcich sa Ázie bola z hľadiska ich úspechu zásadná.17 Dôleţitosť Indie v
sovietskych očiach zvýrazňoval aj fakt, ţe mnohí z indických susedov sa postupne
pridávali do vojenských prozápadných zoskupení,18 v ktorých účasť India19 odmietla.
K dočasnej zmene americkej politiky voči Indii došlo v súvislosti s prehratou
vojnou s Čínskou ľudovou republikou (ČĽR). V snahe zastaviť rozpínanie ČĽR a
zabrániť tomu, aby sa v situácii neexistujúcej alternatívy India definitívne priklonila k
ZSSR, podnikli USA viacero zmierlivých krokov.
Návrat USA na politickú scénu juţnej Ázie začiatkom 70. rokov však
nepriniesol zlepšenie americko-indických vzťahov. Naopak, svojou stratégiou pomohli
USA vohnať Indiu do otvorenej spolupráce so Sovietskym zväzom.20 Definitívne
ochladenie vzájomných vzťahov priniesli indické jadrové testy a americká politika v
regióne v 80. rokoch.
Vnímanie Indie v rámci sovietskej/ruskej sféry vplyvu pretrvávalo aj po
skončení studenej vojny. Zároveň však v tomto období začalo pôsobiť niekoľko
faktorov, ktoré spoločne pozvoľna posúvali USA a Indiu bliţšie k sebe. Jedným z nich
bola rozsiahla ekonomická reforma Indie, ktorá ukončila cestu socializmu a autarkie a
otvorila potenciál krajiny moţnostiam medzinárodného trhu. Od roku 1991 do roku
1998 vzrástla celková hodnota amerických investícii o viac ako štyridsať násobok.21
Zároveň došlo k podpisu celej rady medzinárodných obchodných, vojenských,
hospodárskych dohôd.
Napriek americkej podpore indickej ekonomickej reformy a rastu vzájomných
interakcií, zaujímali USA voči Indii skôr opatrný, ba aţ kritický postoj. Bolo to
predovšetkým v súvislosti v snahe zabrániť jej v dobudovaní jadrového arzenálu. Ako
16

17
18

V kórejských a indočínskych záleţitostiach (usporiadaná v súlade s rozhovormi 4. veľmocí v Berlíne),
kde sa India výrazne angaţovala predovšetkým v zákulisných vyjednávaniach)
Naik, J.A.: Soviet Policy Towards India. From Stalin To Brezhnev. Vikas, Delhi, s. 73-74
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hlavné konfliktné body sa v tom čase profilovali: otázka proliferácie jadrových zbraní,
podpis zmluvy o ich nešírení (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,
NPT22) a otázka ľudských práv. India navyše s opatrnosťou sledovala posilnenie pozície
Spojených štátov, ku ktorému došlo po rozpade Sovietskeho bloku. Podobne, ako iné
štáty tretieho sveta, aj India sa obávala, ţe Washington vyuţije svoju pozíciu na
presadzovanie vlastnej politiky a záujmov, ktoré sa zdali byť v rozpore s politikou
mnohých z nich. Neochota Spojených štátov zaradiť Pakistan na zoznam štátov
sponzorujúcich terorizmus ich vzťahy ďalej narušila.23
Celkovo moţno zhrnúť, ţe aj keď došlo od konca studenej vojny k určitému
zvýšeniu interakcie Indie a Spojených štátov amerických, zostávala miera kontaktov a
spolupráce do roku 1998 nízka. Pomaly sa rozvíjajúce vzťahy narušili jadrové skúšky,
ktoré India uskutočnila 11. a 13. mája 1998. Reakcia USA bola veľmi kritická a
razantná. Washington uvalil podľa odseku 102, Zákona o zahraničnej pomoci (Arms
Control Act (Glenn Amendment)) na Indiu sankcie s okamţitou platnosťou. Sankcie
zahŕňali: ukončenie pomoci na základe Zákona o zahraničnej pomoci z roku 1961
(Foreign Assistance Act) s výnimkou humanitárnej pomoci; ukončenie predaja
obranných zariadení; ukončenie zahraničného vojenského financovania podľa Arms
Control Act; odoprenie pôţičiek, pôţičkových garancií a inej finančnej pomoci v rámci
všetkých inštitúcií vlády Spojených štátov; opozíciu Spojených štátov voči predĺţeniu
pôţičky, technickej alebo finančnej pomoci ktoroukoľvek medzinárodnou finančnou
inštitúciou; zákaz pre americké banky poskytovať akékoľvek pôţičky Indii s výnimkou
tých, ktoré sú určené na nákup jedla a agrárnych komodít; zákaz exportu určitých
výrobkov a technických zariadení podliehajúcich exportným licenciám ministerstva
obchodu (Commerce Department).24
Spojené štáty americké od začiatku kargilskej krízy25 tlačili na obe strany s
úsilím zabrániť vzniku otvoreného konfliktu. India však rázne odmietla jednať o
ukončení bojov skôr, neţ dôjde k oslobodeniu jej územia aţ po existujúcu LOC. Svoje
jednanie s Pakistanom podmieňovala stiahnutím jeho vojsk. Keď však začiatkom júla
hrozila Pakistanu vojenská poráţka a medzinárodný tlak sa zdal uţ neznesiteľný, obrátil
22
23
24
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http://www.un.org/Depts/dda/WMD/treaty/
http://countrystudies.us/india/134.htm
http://www.nti.org/e_research/profiles/India/Nuclear/2296_2893.html K sankciám pre Indiu sa
pripojili aj ďalšie štáty, ako jeden z prvých Kanada, ktorá odvolala svojho vysokého komisára z Naí
Dillí, alebo Japonsko, ktoré na Indiu uvalilo rozsiahle ekonomické sankcie. Pre podrobnosti viď.
http://library.findlaw.com/1998/May/13/127144.html
Kríza dostala názov podľa jedného z miest, v blízkosti ktorých sa boje odohrali. Okrem Kargilu
hlavné boje prebehli v oblasti okolo Drasu a Bataliku, Tololingu a Kaksaru.
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sa predseda vlády Šarif na Spojené štáty s prosbou o mediáciu. Následne 5. júla 1999 na
stretnutí s prezidentom Clintonom vo Washingtone spoločne podpísali dohodu o
neporušiteľnosti LOC.
Tento indicko-pakistanský stret priniesol hneď niekoľko výsledkov. Došlo k
potvrdeniu nemennosti LOC, ako aj k ďalšiemu ochladeniu indicko-pakistanských
vzťahov a ukázalo sa, ţe indicko-pakistanský konflikt bude

pokračovať aj pod

„jadrovým dáţdnikom“.26
Z hľadiska vzťahu Spojených štátov voči Indii sa však ukázala rozhodujúca
zmierlivá pozícia, ktorú počas krízy India zaujala, a síce rozhodnutie neprekročiť vo
svojich operáciách LOC. Týmto krokom sa India dostala prakticky do pozície obete a
vyslúţila si široké medzinárodné sympatie ako racionálne jednajúci aktér usilujúci
zabrániť ďalšej eskalácii, ktorá by potenciálne hrozila prerásť v nukleárny konflikt. Na
druhej strane, pakistanský medzinárodný kredit poškodil aj vojenský prevrat, ku
ktorému došlo 12. októbra 1999 pod vedením generála Parvíza Mušaráfa. Vďaka týmto
okolnostiam sa sympatie Spojených štátov po prvýkrát presunuli na stranu Indie.27
Nasledujúcim prelomovým krokom, ktorý prispel k obratu vzťahov medzi
Spojenými štátmi americkými a Indiou, bolo oslobodenie sa od vnímania Indie cez
prizmu studenej vojny a indicko-pakistanského konfliktu. Kľúčovým sa stalo
uvedomenie si strategickej hodnoty Indie ako takej, a tieţ rozšírenie americkej agendy
voči nej.28 Namiesto sankcionovania Indie za jej nukleárne ambície sa USA začali
zameriavať na hľadanie spoločných tém.
Formálnym zlomom vo vzťahoch týchto dvoch krajín sa stala prvá oficiálna
návšteva amerického prezidenta v Indii po 22 rokoch.29 V marci 2000 sa na jednaní v
Naí Dillí stretli predseda vlády Atal Beharí Vadţpají s prezidentom Billom Clintonom.
Výsledkom ich stretnutia bolo spoločné americko-indické prehlásenie s názvom
Indicko-americké vzťahy: vízia pre 21. storočie.30 V Prehlásení, ktoré sa stalo
symbolom obratu v americko-indických vzťahoch, boli definované oblasti spoločného
strategického záujmu krajín, princípy vzájomnej spolupráce a obe krajiny sa v ňom
výslovne prihlásili k snahe o preklenutie vzájomných rozporov a k zintenzívneniu
26
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Tellis, A.J.; Fair, C.C.; Medeby, J.J.: Limited Conflicts Under the Nuclear Umbrella: Indian and
Pakistani Lessons from the Kargil Crisis. Washington, RAND, 2001
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V roku 1978, navštívil Indiu americký prezident Jimmy Carter
India - U.S. Relations: A Vision for the 21st Century. Text prehlásenia viď:
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spolupráce. „Na úsvite nového storočia prezident Clinton a predseda vlády Vadţpají sa
rozhodli vytvoriť bliţší a kvalitatívne nový vzťah medzi Spojenými štátmi a Indiou. ...V
minulosti boli časy, kedy sa náš vzťah potácal bez jasného kurzu. Keď sa dnes dívame
do budúcnosti, sme presvedčení, ţe je čas vytýčiť nový a zmysluplný smer našich
vzťahov.“31
V texte Prehlásenia sa krajiny zaviazali k formálnemu ukotveniu vzájomných
vzťahov a predpokladalo sa ich postupné prehlbovanie. Na základe ich rozhodnutia
vznikla sieť konzultačných fór na úrovni vrcholových predstaviteľov oboch krajín a celá
rada podporných pracovných skupín. Prezident Clinton a predseda vlády Vadţpají sa
ďalej dohodli na usporadúvaní pravidelných bilaterálnych summitov striedavo v
hlavných mestách oboch krajín, prípadne aj inde, ak by sa naskytla vhodná príleţitosť k
prehodnoteniu bilaterálnych vzťahov, alebo ak by vyvstala potreba konzultovať
medzinárodný vývoj. Obe krajiny sa tieţ zaviazali k pravidelnému kontaktu písomne i
telefonicky.32
Ďalším vrcholným orgánom navrhovanej štruktúry sa mal stať Výročný
zahranično-politický dialóg (Annual Foreign Policy Dialogue) na úrovni ministrov
zahraničných vecí USA a Indie. Agenda tohto orgánu mala zahŕňať všetky aspekty
vzťahov oboch krajín a podľa potreby aj prácu ostatných orgánov.33
Spolupráca v oblasti bezpečnosti mala byť ďalej prehlbovaná v rámci tzv.
Dialógu o bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (Dialogue on Security and Nonproliferation) medzi tajomníkom ministerstva zahraničných vecí USA a ministrom
zahraničných vecí Indie. Zahranično-politickými otázkami sa mali zaoberať aj
pravidelné konzultácie medzi štátnym tajomníkom

pre politické záleţitosti USA

a ministrom zahraničných vecí Indie, ktoré sa mali prejednávať otázky týkajúce sa
politickej transformácie, bezpečnosti Ázie, a tieţ otázky spojené s medzinárodnými
demokratickými iniciatívami (Dialogue on Asian Security).34
V Prehlásení ďalej obaja lídri vyjadrili presvedčenie, ţe boj s globálnym
terorizmom je jednou z najdôleţitejších globálnych výziev. Spoločná pracovná
protiteroristická skupina (Joint Working Group on Counter-terrorism) vytvorená vo
februári roku 2000 mala ďalej pokračovať vo svojej činnosti a v budúcnosti sa stať
efektívnym mechanizmom oboch krajín pre zdieľanie informácií a intenzifikáciu svojej
31
32
33
34

Tamtieţ
Druhý princíp dohodnutého Prehlásenia. Viď. tamtieţ
Tretí princíp Prehlásenia
Princípy 4 a 5
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spolupráce v boji s terorizmom.35
Druhá polovica dokumentu bola venovaná ekonomickým témam. Prehlásenie
obsahovalo rozhodnutie o vytvorení celej rady ekonomických a obchodných orgánov,
ktoré by umoţnili lepšie zdieľať informácie o vývoji v bilaterálnych ekonomických
vzťahov prostredníctvom koordinačných skupín na vysokej úrovni. Na strane Spojených
štátov mala byť táto Skupina vedená priamo Bielym domom s podporou ministerstva
zahraničných vecí a na strane Indie kanceláriou predsedu vlády za podpory ministerstva
zahraničných vecí.
Takto vytvorená Koordinačná skupina (Coordinating Group) mala mať za úlohu
formulovať spoločnú ekonomickú agendu pre stretnutia najvyšších predstaviteľov vlád
oboch krajín, a zároveň tieto stretnutia organizovať.36
Pre potreby koordinácie a prehlbovanie ekonomických vzťahov mali byť na
základe Prehlásenia vytvorené aj ďalšie orgány spolupráce:
1. Americko-indické finančné a ekonomické fórum (US-India Financial and
Economic Forum). Fóru mali predsedať americký minister financií a indický minister
financií. Na pravidelných stretnutiach sa mali venovať otázkam investícií,
makroekonomickej politiky a medzinárodnému ekonomickému vývoju.
2. Americko-indický obchodný dialóg (US-India Commercial Dialogue).
Základnou úlohou tohto orgánu bolo viesť dialóg, ktorý by umoţnil prehĺbiť väzby
medzi americkou a indickou obchodnou komunitou. Na jeho čelo boli menovaní
americký minister obchodu a indický minister obchodu a priemyslu. Dialóg mal zahŕňať
pravidelné medzivládne stretnutia v spolupráci so súkromným sektorom a mal
zabezpečiť fungovanie obchodu, maximalizáciu investičných moţností v širokom
rozmedzí ekonomických sektorov, vrátane informačných technológií, infraštruktúry,
biotechnológií a sluţieb.
3. Americko-indická pracovná skupina pre obchod (US-India Working Group on
Trade). Ministerstvá obchodu oboch štátov v spolupráci s ďalším súvisiacimi
ministerstvami sa mali podieľať na pravidelnej diskusii za účelom zvýšenia obchodnej
spolupráce. Orgán mal slúţiť ako centrum pre konzultácie týkajúce sa širokého spektra
tém súvisiacich s obchodom, vrátane otázok spojených so Svetovou obchodnou
organizáciou.

35
36

Princíp 6
Princíp 7 Prehlásenia
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Okrem bezpečnosti, zahraničnej politiky a ekonomiky sa počítalo s prehĺbením
americko-indického dialógu aj oblasti energií, ţivotného prostredia, vedy a techniky.
Dokument predkladal návrh na vytvorenie Spoločnej konzultačnej skupiny pre čistú
energiu a ţivotné prostredie (Joint Consultative Group on Clean Energy and
Environment). Skupina mala uskutočňovať pravidelné stretnutia na úrovni ministrov
vţdy podľa potreby a venovať sa vytváraniu projektov pre spoluprácu na rozvoji a
aplikovaní technológii na produkciu čistej energie. Za spoluorganizátorov aktivít
Skupiny lídri stanovili ministerstvá zahraničných vecí Spojených štátov amerických a
Indie.37
Ako posledný bol navrhnutý orgán, ktorý by umoţnil rozvinúť a posilniť
spoluprácu medzi vedeckým výskumom oboch krajín. Lídri Indie a USA sa dohodli na
vytvorení Americko-indického vedeckého a technologického fóra (US-India Science
and Technology Forum).38 Hlavou náplňou orgánu sa mala stať podpora výskumu a
rozvoja, transferu technológií, vytvorenia rozsiahleho referenčného zdroja v
elektronickej podobe, ktorý by napomáhal spolupráci v tejto sfére. Súčasťou jeho
činnosti mala byť aj podpora zdieľania informácií týkajúcich sa vedy a výskumu a
podpora ďalších programov v súlade s dovtedajšou praxou Americko-indickej nadácie.39
Vo svojom príhovore k indickému parlamentu 22. marca 2000 prezident Clinton
definoval štyri výzvy, s ktorými sa mali India a USA spoločne vysporiadať, aby mohlo
dôjsť k naplneniu spoločných cieľov. Tieto výzvy sa mali stať osou rozvoja americkoindického partnerstva v nasledujúcich rokoch. Boli to:
1. rozvoj vzájomných ekonomických vzťahov;
2. zabezpečenie udrţateľného rozvoja tak, aby došlo zároveň k zlepšeniu
ţivotného štandardu bohatých a chudobných rovnakou mierou;
3. zmena orientácie hospodárskeho rozvoja smerom k informačným technológiám;
4. ochrana demokracie proti novodobým hrozbám: organizovanému zločinu,
obchodu s otrokmi a drogami, šíreniu ZHN a terorizmu.40
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Princíp 8. Text samostatného Prehlásenia o jeho vzniku a detaily jeho fungovania viď.:
http://www.indianembassy.org/indusrel/clinton_india/joint_ind_us_energy_march_22_2000.htm
Text samostatného Prehlásenia a Dohody o jeho zriadení viď.:
http://www.indianembassy.org/indusrel/clinton_india/science_technology_mar_21_2000.htm
Princíp 9. Americko-indická nadácia pre vzdelávanie (United States-India Educational Foundation)
vznikla na základe bilaterálnej dohody 2. februára 1950. Nadácia má za úlohu podporovať spoluprácu
na akademickej úrovni a podporovať styky medzi vedeckými pracovníkmi. Viac informácií na
stránkach nadácie: http://www.usief.org.in/index.aspx
Text príhovoru viď.:
http://www.indianembassy.org/indusrel/clinton_india/clinton_parliament_march_22_2000.htm
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Vo svojom príhovore sa prezident Clinton dotkol aj otázky indického jadrového
arzenálu, kde opäť vyzval Indiu k podpisu Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok
(Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT). Ostrú kritiku, s akou USA reagovali na
nuklearizáciu Indie v roku 1998, však vystriedal omnoho zmierlivejší tón. Obsah
príhovoru a jednaní sa zameriaval skôr na otázky spoločného záujmu, neţ na
kontroverzné body americko-indickej agendy.
K ďalšiemu rozvoju vzťahov dochádzalo postupne behom roka, kedy došlo k
vzniku ďalších kooperačných orgánov, aj mimo tých, ktoré zriaďoval text Spoločného
prehlásenia z 21. marca 2000.41
Na základe pozvania od prezidenta Clintona pricestoval v septembri do
Washingtonu predseda vlády Vadţpají. Na stretnutí lídri potvrdili svoje odhodlanie
vybudovať medzi oboma krajinami bliţší a kvalitatívne nový vzťah tak, ako to bolo
stanovené v Spoločnom prehlásení. V priebehu jednaní bolo schválené rozšírenie
inštitucionálnej štruktúry spolupráce. Ukázalo sa, ţe nový, bezprecedentný

kurz

americko-indických vzťahov je odrazom zásadného obratu strategického uvaţovania
USA, ktorý bude mať zrejme dlhšie trvanie. Tento predpoklad sa potvrdil s nástupom
novej americkej administratívy v januári 2001. Detailne o vývoji bilaterálnych
americko-indických vzťahov pojednáva 2. kapitola.

1.3. Vzťahy Pakistanu a USA do konca 90-tých rokov 20. storočia
Od konca druhej svetovej vojny sa americká politika voči oblasti juţnej a
západnej Ázie riadila ideologickým princípom zadrţiavania komunizmu a snahou o
ochranu svojich ekonomických záujmov, predovšetkým ropy.42 Do tohto strategického
plánovania bol začlenený aj Pakistan. Mocenské vákuum v juţnej Ázii, vytvorené
odchodom Veľkej Británie sa USA pokúsili aspoň čiastočne vyplniť. Aj tu sa postupne
rozšírilo veľmocenské súperenie

plynúce zo studenej vojny. Pakistan sa tak stal

súčasťou západných štruktúr.
Vojenská aliancia s USA bola významným krokom v zahraničnej politike
Pakistanu. Rozhodnutie pripojiť sa k západnému bloku začlenilo
41

42

subkontinent do

Napr. Výskum zdravia matiek a detí a ľudského rozvoja (Maternal and child Health and Human
Development Research, MCHDR) zriadený na základe Spoločného prehlásenia Indie a USA z 13.
júna 2000
Hashmi, B.: The Beginnigs of U.S.-Pakistan Alliance. In: Pakistan Forum 3/6,7 (marec-apríl) 1973, s. 4

23

systému studenej vojny.43 Dôleţitú rolu v tomto obrate zohral nástup tzv. Dullsovej éry
a politiky “New Look” zaloţenej na “zadrţiavaní ruských expanzívnych tendencií“.44
V prvých rokoch po vyhlásení nezávislosti sa zahraničná politika Pakistanu
riadila podobnými princípmi ako politika Indie. Prvý pakistansky predseda vlády Liaqat
Ali Khan usiloval na poli medzinárodných vzťahov o nezávislosť a nezúčastnenosť.45
Jeho následovník Khuadţa Nazimuddin bol síce orientovaný viac prozápadne neţ Khan,
ani on však naštartovanú politickú orientáciu výrazne neovplyvnil.46 Rozhodujúci obrat
priniesol aţ nástup tretieho predsedu vlády Mohammeda Aliho Bogru, ktorý 30.4.1953
na tlačovej konferencii načrtol nový smer medzinárodnej orientácie Pakistanu, ktorého
cieľom bolo oslabiť akékoľvek väzby na sovietsky blok a výrazne posilniť spoluprácu
so západným blokom.47 Zároveň došlo v tomto období k výrazným zmenám aj v
politike USA. Vo voľbách na jeseň 1952 zvíťazili republikáni a tí sa rozhodli
presadzovať politiku “a friendly Pakistan, rather than equivocal India.”48
K zblíţeniu Pakistanu a USA došlo v roku 1954, kedy Pakistan vstúpil do
SEATO a stal sa tak súčasťou obrannej línie proti komunizmu. Motívy Pakistanu pre
tento rozhodujúci krok však vychádzali viac z regionálnej situácie na subkontinente neţ
z prebiehajúcej studenej vojny. Od svojho vzniku sa zahraničná politika Pakistanu
riadila presvedčením, ţe jeho existencia je v neustálom ohrození zo strany Indie.
Islamabad sa preto pri snahe vyváţiť túto hrozbu usiloval získať podporu silného
zahraničného partnera. Moţnosti Pakistanu boli však v tomto ohľade značne
obmedzené. Spoluprácu so Sovietskym zväzom znemoţnili jeho expanzionistické
prejavy. Čína bola v tom čase slabá a o spoluprácu s Pakistanom nejavila záujem.
Navyše sa Peking od roku 1952 začal zbliţovať s Indiou, čo vyvrcholilo v roku 1954
podpisom Zmluvy o Tibete. USA tak ostávali z pohľadu Pakistanu jediným
potenciálnym partnerom. Ich snaha o zadrţiavanie Sovietskeho zväzu a Číny
vyhovovala jeho vlastným záujmom namiereným proti Indii.49
Aj keď hlavným motívom Pakistanu pre vstup do aliancie s USA bola obava z
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Ray, A.K.: Domestic Compulsions and Foreign Policy. Pakistan in Indo-Soviet Relations 1947-58.
Manas Publications, New Delhi 1975, s. 39
Tamtieţ, s. 40
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Indie, paradoxne táto zmluva vzťahy s Indiou ešte viac skomplikovala. V tom čase totiţ
došlo k výraznému zlepšeniu bilaterálnych vzťahov s Indiou a k obnove bilaterálnych
rokovaní o otázke Kašmíru.50 Obštrukcie do vzájomných rokovaní priniesli aţ správy o
pripravovaných jednaniach Pakistanu o aliancii s USA. Nehrú v liste poţiadal Bogru,
aby udrţal Kašmír mimo studenej vojny. Avšak, keď Pakistan oficiálne priznal vojenskú
pomoc od USA, došlo k zmareniu moţnosti vyriešiť konflikt bilaterálnou cestou a aj k
úplnej zmene perspektívy indicko-pakistanských vzťahov. Dohoda o vzájomnej
obrannej spolupráci (Mutual Defence Assinstance Agreement) podpísaná 19.5.1954,
bola nielen dôsledkom, ale aj príčinou zlých indicko-pakistanských vzťahov.51 Pakistan
si podpisom tejto zmluvy zhoršil aj svoju pozíciu v rámci Rady bezpečnosti.
Rozhodnutím začleniť sa do západného bloku síce posilnil sympatie západných
mocností, ale zároveň definitívne prišiel o akúkoľvek moţnosť podpory zo strany
ZSSR, ktorého súhlas bol pri rozhodovacích procedúrach nevyhnutný.52
Veľmi pozitívny vplyv na vzťahy USA s Pakistanom mal aj nástup Ayuba Khana
k moci,53 ktorý sa rád prezentoval ako prozápadný politik. Tento obraz však v očiach
Západu naštrbilo zahájenie jednaní s Čínskou ľudovou republikou.
Orientácia Pakistanu na nového moţného spojenca bola dôsledkom: 1.
vojenského konfliktu medzi Indiou a Čínou v roku 1962 a následnou pomocou
západného bloku Indii, 2. pocitu zrady, ktorej sa z pohľadu Pakistanu dopustili USA
podporou Indie (napriek tomu sa Pakistan nikdy neodváţil definitívne ukončiť svoje
vzťahy s USA).
Po druhej vojne o Kašmír, počas ktorej uvrhol Západ na obe krajiny zbrojné
embargo, ochladli jeho vzťahy s Pakistanom ešte viac a k celkovej zmene vzájomných
vzťahov prispel aj pád proamericky orientovaného Ayuba Khana. Po druhej indickopakistanskej vojne sa aj v súvislosti s vypuknutím vojny vo Vietname americký záujem
o túto oblasť aţ do začiatku 70. rokov zníţil prakticky na minimum. O spoluprácu s
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Pakistanom sa v tomto období pokúsil ZSSR, ale bez väčších úspechov.
K ďalšiemu zblíţeniu medzi USA a Pakistanom došlo začiatkom 70. rokov, kedy
sa Pakistan zase ocitol v strategických plánoch Washingtonu. Oteplenie vzťahov medzi
USA a Pakistanom sa sčasti premietlo aj do

krízy vo Východnom Pakistane. V

súvislosti s touto otázkou sa medzinárodná verejnosť rozdelila na dva bloky, časť
podporovala stanovisko Indie, ktorá poţadovala zohľadniť vôľu bengálskeho ľudu a
uprednostňovala politické riešenie. Tým druhým, výhodnejším pre vtedajší pakistanský
reţim, bolo oficiálne stanovisko OSN, ktoré volalo po sociálnej a ekonomickej
rekonvalescencii. Spojené štáty sa priklonili k stanovisku OSN. Počas krízy síce došlo k
vyhláseniu zbrojného embarga, tok zbraní do krajiny však de facto neustal. Na druhej
strane, aj keď sa USA vyhli tlaku na Islamabad, neposkytli mu ani podporu, v ktorú
dúfal. USA boli odhodlané svojho spojenca brániť, ale len ak bolo v ohrození preţitie
západnej časti krajiny.
Dôvodom zblíţenia islamabadskej a washingtonskej vlády v tomto období však
nebola len túţba prispieť k ekonomickej obnove Pakistanu a pomôcť zmierniť utrpenie
bengálskeho ľudu, ako to USA formálne deklarovali na pôde OSN. V tomto období sa
totiţ objavil ešte jeden zásadný faktor, ktorý rozhodol o tom, ţe USA zaujali práve toto
stanovisko. Bola ním stratégia poradcu prezidenta Nixona pre bezpečnostné otázky
54

Henryho Kissingera, ktorou mal v pláne docieliť americké zblíţenie sa s Čínou. V tom
čase bola oficiálne ohlásená cesta Henryho Kissingera do Pakistanu, plánovaná na
začiatok júla 1971. V Indii vládlo presvedčenie, ţe Kissinger má na svojej ceste do
Pakistanu v pláne presvedčiť Jahju Khána ku kompromisu s povstalcami. Počas svojho
pobytu v Islamabade, však 9. júla Kissinger nečakane “zaľahol“ so ţalúdočnými
problémami a objavili sa špekulácie, ţe sa potajme snaţí presvedčiť vodcu povstalcov
ku kompromisu. V skutočnosti vtedy Kissinger vyjednával s čínskym predsedom vlády
55

v Pekingu. Napokon po jeho návrate prezident Nixon 15. júla verejne oznámil, ţe na
čínsko-amerických rokovaniach v Pekingu bolo dohodnuté jeho osobné stretnutie s
čínskymi predstaviteľmi, ktoré sa malo podľa plánu uskutočniť v roku1972.
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Tento dramatický vývoj povaţovali v Pakistane, ktorý celú schôdzku
zorganizoval, za obrovský úspech. Na jednej strane sa tým „spojili“ jeho dvaja hlavní
partneri, ktorých dovtedajšie vzťahy boli prinajmenšom problematické, a navyše týmto
bolo umoţnené Číne, ich hlavnému podporovateľovi, konečne zasadnúť do
Bezpečnostnej rady OSN.

57

V súvislosti so šírením správ o vzniku pakistanského jadrového programu sa
bilaterálne vzťahy medzi Pakistanom a USA do konca 70. rokov postupne priostrovali.
Nezhody vyvrcholili na prelome rokov 1979-1980, kedy sa USA pokúsili na Islamabad
zatlačiť prostredníctvom ekonomickej karty.
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Ani zníţená americká pomoc však

Pakistan k prerušeniu svojich jadrových ašpirácií neprinútila.
S nástupom prezidenta Reagana sa vzťahy medzi krajinami opäť dostali na
priateľskú úroveň. Pakistan sa stal hlavným americkým spojencom v Afganskej kríze,
čo bolo spojené s obnovením a prehĺbením spolupráce na viacerých úrovniach. Aj toto
zlepšenie americko-pakistanských vzťahov sa však ukázalo ako dočasné. Po konci
studenej vojny sa do popredia amerického záujmu v súvislosti s Pakistanom dostali opäť
jadrové zbrane, čo ich bilaterálne vzťahy poznačilo na celé desaťročie. Zmenu podobne
ako v prípade Indie, priniesla aţ americká vojna proti terorizmu. Detailne o vývoji
bilaterálnych americko-pakistanských vzťahov pojednáva 3. kapitola.
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Jackson, R.V.: South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh. Chatto and Windus, London 1975,
s. 65
Viac na danú tému viď. 3. kapitola
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2. Vzťahy Indie a USA

Americko-indické

vzťahy

ostávali

po

dlhé

desaťročia

poznačené

geostrategickými okolnosťami studenej vojny. Dištancovanie sa Indie od súperenia
veľmocí, ako aj odhodlanie vydať sa vlastnou cestou a stať sa vodcom Hnutia
nezúčastnených, či rozhodnutie vedené snahou o obnovu niekdajšej indickej veľkosti a
skúsenosti s kolonializmom boli ale v situácii prehlbujúcej sa studenej vojny vnímané
Spojenými štátmi skôr ako nepriateľský akt.
Začiatkom 60. rokov minulého storočia sa situácia vo vzájomných vzťahoch na
krátku dobu zmenila. USA sa cez hospodársku pomoc a dodávky zbraní snaţili zabrániť
ďalšiemu prehlbovaniu indicko-sovietskych vzťahov.
Neúspešný pokus západného bloku vedený Washingtonom o konsolidáciu
indicko-pakistanských vzťahov a uzavretie mieru, neústupčivosť oboch krajín v danej
otázke, vypuknutie tretieho indicko-pakistanského vojenského konfliktu a eskalujúca sa
situácia v Indočíne priniesli dočasné oslabenie amerického záujmu o danú oblasť.
Vzťahy Ameriky a Indie ďalej oslabilo americko-čínske zblíţenie, indicko-sovietska
zmluva o priateľstve, indické jadrové ambície, americké sankcie a obnovenie
spolupráce medzi Washingtonom a Islamabadom v 80. rokoch.
K normalizácii bilaterálnych vzťahov začínalo veľmi pozvoľna dochádzať aţ od
konca studenej vojny. India prestala byť vnímaná ako problematická regionálna veľmoc
neodvratne spätá s Pakistanom. Do popredia americkej agendy sa dostali spoločné
záujmy, ktoré odsunuli do úzadia sporné body, predovšetkým nesúhlas s indickým
jadrovým programom. India sa v americkej stratégii javila ako moţná protiváha
čínskeho tlaku v Ázii, tieţ ako garant rovnováhy síl, a tým aj slobody v oblasti
Indického oceánu, o ktorú mali USA tradične kľúčový záujem. Do popredia amerického
záujmu sa dostala aj ideologická blízkosť oboch krajín a veľký ekonomický potenciál
Indie. Ekonomika sa stala jedným z hlavných motívov postupného zbliţovania sa v
priebehu 90. rokov a dodnes zostáva popredným bodom spolupráce. Nasledujúca časť
sa zameriava na analýzu súčasnej agendy americko-indických vzťahov so zreteľom na
vojenskú spoluprácu a terorizmus, jadrové zbrane a ekonomické vzťahy.

28

2.1. Vojenská spolupráca
Prvým krokom smerom k prehĺbeniu americko-indickej spolupráce v oblasti
obrany bola cesta amerického generálporučíka Claudea C. Kicklightera do Indie v apríli
1991. Tzv. Kicklighterova dohoda o medziarmádnej spolupráci vytvorila priestor pre
vzájomné návštevy, vzdelávacie a tréningové programy, ktoré by umoţnili rozsiahlejšiu
spoluprácu. O štyri roky neskôr 12. januára 1995 Odsúhlasený protokol o obranných
vzťahoch (Agreed Minute on Defence Relations) rozšíril moţnosť spolupráce o
vojenské cvičenia a zvýšil objem technologických transferov. Táto dohoda vytvorila
základy rozsiahlej bezpečnostnej štruktúry, ktorá v rozvinutej forme existuje dodnes.
Podnetom pre rozvoj bezpečnostnej spolupráce sa stal 11. september 2001. Dva
dni po útoku vyjadrila India USA „bezpodmienečnú a jednoznačnú podporu“ v boji s
terorizmom a ponúkla im k dispozícii svoje vojenské základne pre plánovaný útok na
Afganistan.59 Spojené štáty síce ponuku odmietli,60 došlo však k zrušeniu posledných
sankcií uvalených na Indiu v roku 1998. Začiatkom decembra sa následne zišla
Americko-indická skupina pre obrannú politiku, ktorá rozhodla o usporiadaní celej rady
spoločných cvičení, vrátane cvičení raketovej obrany.61
Hlavným orgánom obrannej spolupráce sa stala Americko-indická skupina pre
obrannú politiku (India-US Defense Policy Group), zaloţená v roku 1995. Skupina sa
venovala koordinácii postojov a postupov v oblasti spoločných strategických záujmov,
predovšetkým v oblasti juhovýchodnej Ázie, Perzského zálivu a juţnej Ázie. Jej
hlavnou úlohou sa stalo rozhodovanie o smere a rozsahu spolupráce, a tieţ koordinácia
aktivít ostatných orgánov podieľajúcich sa na obrannej spolupráci.
Spoločná technická skupina (Joint Technical Group) vytvorená Odsúhlaseným
protokolom pracovala od svojho vzniku62 nepretrţite aţ do roku 1998. Jej činnosť bola
obnovená na základe rozhodnutia prijatého v priebehu stretnutia Americko-indickej
skupiny pre obrannú politiku vo Washingotne 20.- 23. mája 2002. Skupina predstavuje
bilaterálne fórum medzi americkým Ministerstvom obrany a indickým Ministerstvom
obrany a riadi sa pokynmi prijatými Skupinou pre obrannú politiku. Orgán sa venuje
podpore americko-indickej technickej spolupráce, koordinácii výskumu, testovaniu a
59

http://www.indianembassy.org/US_Media/2001/sep/washingtonpost_com%20India%20to%20Allow%2
0U_S_%20to%20Use%20Bases%20for%20Staging%20Ground.htm
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USA nemajú na území Indie základne dodnes
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Hathaway, R.M.: The US-India Courtship: From Clinton to Bush. 2002, s. 19
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Prvé stretnutie Spojenej technickej skupiny sa uskutočnilo 14-18. septembra 1995
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produkcii obranných systémov a zariadení logistickej podpory.
Technickými záleţitosťami sa zaoberá aj tzv. Americko-indická spolupráca v
oblasti obranných technológií (India-US Defense Technology Cooperation). V jej
kompetencii sú záleţitosti leteckých technológií, protitankové systémy tretej generácie a
správa testovacích a tréningových zariadení. Ako pomocný orgán pre záleţitosti spojené
s letectvom bola vytvorená Americko-indická technická poradná skupina (India-US
Technical Advisory Group), ktorá má na starosti technologické transfery medzi týmito
krajinami.
Ďalším orgánom technickej spolupráce sa stalo Americko-indické vedecké a
technologické fórum (Indo-US Science and Technology Forum), ktoré vzniklo
podpisom dohody 21. marca 2000 počas stretnutia Billa Clintona s Atalom B.
Vadţpajím.63 Fórum sa zaoberá rozvíjaním aktivít spoločného záujmu, a tieţ skúmaním
nových trendov v oblasti vedy a technológií. Na podporu tejto spolupráce vznikla
komplexná elektronická sieť umoţňujúca výmenu a zdieľanie informácii v tejto oblasti.
Zároveň má Fórum povinnosť vydávať štúdie, správy, články a pomáhať pri realizácii a
presadzovaní spoločných projektov.
Exekutívna riadiaca skupina (Executive Steering Group) predstavuje ďalší z
hlavných orgánov obrannej spolupráce Indie a USA. Skupina sa schádza kaţdoročne na
úrovni veliteľov armád, námorníctva a letectva oboch krajín a poskytuje priestor pre
určovanie oblastí moţnej interakcie a pre diskusiu o operačných konceptoch. Existencia
Skupiny umoţnila progresívne rozšírenie rozsahu a obsahu spojených vojenských
cvičení, tréningových a vzdelávacích kurzov, vzájomné oboznámenie sa s taktikou,
vybavením a postupmi.
Ako nástroj na koordináciu svojich aktivít v oblasti peackeepingu a ďalších
aktivít, ktoré spadajú pod pôsobnosť OSN, si India a USA v novembri 2000 zriadili tzv.
Spoločnú pracovnú skupinu pre peacekeepingové operácie OSN (Joint Working Group
on UN Peacekeeping Operations). Vznik tejto Skupiny vychádzal z dohody uzavretej
medzi predsedom vlády Vadţpajím a prezidentom Clintonom počas stretnutia vo
Washingtone v septembri toho istého roku. Pri príleţitosti vzniku sa behom prvého
stretnutia zástupcovia oboch zemí (z ministerstiev zahraničných vecí, obrany a
vnútorných záleţitostí Indie a z oddelení štátu a obrany USA) zúčastnili návštevy

63

Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United
States of America on the Indo-U.S. Science and Technology Forum. Text dohody k dispozícii na:
http://www.indianembassy.org/indusrel/clinton_india/science_technology_mar_21_2000.htm
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Centra pre peacekeeping OSN (Centre for UN Peacekeeping) a prezentácie a
demonštrácie ukáţky výcviku a príprav spojených s peacekeepingovými operáciám
OSN.
Významný posun v oblasti obrannej spolupráce znamenal podpis tzv. Nového
rámca americko-indických obranných vzťahov (New Framework in the India-US
Defence Relationship) 28. júna 2005 indickým ministrom obrany

Pranabom

Mukherdţím a americkým ministrom obrany Donaldom Rumsfeldom v Arlingtone,
USA. Tento dokument načrtol kurz ďalšieho vývoja obranných vzťahov na nasledujúce
roky v kontexte širšieho strategického partnerstva medzi Indiou a Spojenými štátmi.
„Zmeny medzinárodného bezpečnostného prostredia, ku ktorým odvtedy došlo (1995,
pozn. autora), postavili pred naše krajiny výzvy, ktoré sme si pred desiatimi rokmi ešte
nevedeli predstaviť. Americko-indické vzťahy dosiahli v krátkom čase úroveň
spolupráce nepredstaviteľnú v roku 1995. Dnes sme sa dohodli na vytvorení nového
Rámca, ktorý sa bude opierať o predošlé úspechy, a zároveň umoţní vyuţiť nové
príleţitosti a nastaviť kurz americko-indických vzťahov v oblasti obrany na
nasledujúcich 10 rokov. Tieto vzťahy budú podporou a súčasťou širšieho americkoindického strategického partnerstva.“64
Cieľom tohto Rámca bolo vytvoriť podmienky, ktoré by umoţnili zlepšenie
zabezpečenia spoločných bezpečnostných záujmov: udrţanie bezpečnosti a stability,
poráţka terorizmu a násilného náboţenského extrémizmu, zabránenie proliferácii zbraní
hromadného ničenia a súvisiaceho materiálu, informácií, technológií a ochranu voľného
obchodu na zemi, vo vzduchu a na mori. Za týmto účelom sa krajiny rozhodli posilniť
svoju spoluprácu na úrovni bilaterálnej,65 i multilaterálnej.66
Nový Rámec ďalej rozšíril pretrvávajúcu inštitucionálnu štruktúru pod vedením
Skupiny pre bezpečnostnú politiku o nové orgány spolupráce: 1. Skupina pre dodávky a
produkciu v oblasti obrany (Defence Procurement and Production Group), 2. Spoločná
pracovná skupina pre obranu (Joint Working Group on Defence).
Krajiny sa ďalej zaviazali k uzavretiu Rámca pre námornú bezpečnostnú
64
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New Framework for the U.S-India Defense Relationship
http://www.indianembassy.org/press_release/2005/June/31.htm
spoločné cvičenia a výmeny, zvyšovanie kapacít, rozšírenie spolupráce v oblasti raketovej obrany, v
oblasti boja proti proliferácii ZHN, terorizmu, informačných sluţieb, výmeny v oblasti bezpečnostnej
stratégie a transformácie, technológii, spolupráca v oblasti vývoja a produkcie, pokračovanie
strategického dialógu
spolupráca pri medzinárodných operáciách, rozšírenie interakcie s inými národmi pri aktivitách
rozvíjajúcich regionálny a globálny mier a stabilitu, budovanie svetových kapacít na vykonávanie
úspešných peacekeepingových operácií

31

kooperáciu (Maritime Security Cooperation Framework).67 Ich hlavným motívom bola
snaha zabezpečiť voľný obchod a bezpečnosť plavby, taktieţ sa sústredili na vytvorenie
moţností spolupráce pri pátracích a záchranných akciách, v boji so znečistením morí a
zvládaním prírodných nešťastí, v rozširovaní kapacít a logistiky, v boji s
medzinárodným zločinom na mori - napr. pirátstvom, pašovaním a nezákonným
obchodovaním so zbraňami a drogami.
Súčasťou prehlbujúcej sa obrannej spolupráce medzi Indiou a USA sú spoločné
vojenské cvičenia a operácie. India disponuje rôznorodosťou terénu od ľadových
vrcholov aţ po púšte a má tieţ bohaté skúsenosti s bojom v tomto prostredí, s
protipovstaleckým bojom a bojom s terorizmom. Okrem toho disponuje vojenskou
technikou, ktorú Spojené štáty nemajú k dispozícii a nemajú skúsenosti s bojom proti
nej.68 Tieto atribúty viedli k rastúcemu záujmu USA o spoločné cvičenia.
Počas stretnutia Exekutívnej riadiacej skupiny vo februári 2000 padlo
rozhodnutie uskutočniť prvé spoločné vojenské cvičenie. To sa zrealizovalo koncom
mája 2002 v blízkosti mesta Agra v indickom štáte Uttar Pradéš. Cvičenie malo krycí
názov Balance Iroquois, a zúčastnili sa ho: výsadkárska brigáda indickej armády a
indické vzdušné sily spolu s jednotkami amerického pacifického velenia špeciálnych síl.
V septembri 2002 sa 80 indických vojakov z Indickej 50-tej nezávislej
parašutistickej brigády pripojilo k Prvému práporu americkej armády, 501-ému
regimentu výsadkovej pechoty v rámci cvičenia Geronimo Thrust na území Aljašky.
Bolo to prvé americko-indické výsadkárske cvičenie s ostrou muníciou v dejinách. Na
prelome septembra a októbra prebehlo do tej doby najväčšie 4-dňové spoločné námorné
cvičenie s názvom Malabar, ktorého sa zúčastnilo viac neţ 1500 príslušníkov indického
a amerického námorníctva. Súčasťou cvičenia boli letecké operácie, protiponorkové
vojenské cvičenie, zásobovanie na mori.
Agra sa stala v októbri 2002 miestom konania ďalšieho cvičenia leteckého
transportu, ktoré nieslo názov Cope India-02 a poloţilo základy pre budúcu vzájomnú
operačnú schopnosť, ktorá by umoţnila ďalšiu leteckú spoluprácu. Jej cieľom bolo
osvojiť si techniku leteckých formácií druhého partnera a oboznámiť Indiu s americkým
67
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http://www.defense.gov/news/Mar2006/d200600302indousframeworkformaritimesecuritycooperation.pdf
Napríklad cvičenie Cope India 2005 umoţnilo Spojeným štátom po prvý krát si vyskúšať boj s
ruskými bojovými stíhačkami SU-30. Tieto lietadlá boli do cvičenia zapojené na základe podnetu
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spôsobom zhadzovania nákladu za pomoci brzdných padákov a prípravy miesta dopadu.
Cvičenie vyvrcholilo zoskokmi indických výsadkárov z amerického transportného
lietadla C-130 Herkules. Spoločné cvičenia pokračovali v podobnom rozsahu aj v
nasledujúcich rokoch. V novembri v roku 2003 sa konali vzdušné cvičenia na Aljaške a
komplexné námorné cvičenie Malabar pri východnom pobreţí Indie. V priebehu rokov
2003 a 2004 prebiehali námorné záchranárske cvičenia a kombinované armádne
cvičenia zamerané na potláčanie povstaní v pralese v Dţamú a Kašmíre.
Cvičenie Cope India-04 (2004) bolo vôbec prvým spoločným americkoindickým cvičením, pri ktorom boli pouţité viaceré typy lietadiel: americké F-15 a
indické Mirage 2000, MIG-21, MIG-27, SU-30 a Jaguar. V rámci pozemných síl bol v
roku 2004 usporiadaný workshop zameraný na peacekeepingové operácie, pokračovalo
sa v sérií cvičení Iroquois a Judh Abhjás.
Podpisom Nového rámca sa od roku 2005 otvorili ďalšie moţnosti pre spoločné
cvičenia. Postupne došlo k rozšíreniu ich obsahu a zvýšeniu ich frekvencie. Ešte v tom
istom roku sa konalo vzdušné bojové cvičenie neďaleko mesta Kalaikunda pod krycím
názvom Cope India 05. Velenia námorníctva oboch krajín zároveň zorganizovali
dovtedy najväčšie spoločné námorné cvičenie, ktorého súčasťou boli aj manévre so
vzdušnými trasportérmi, portiraketovými zariadeniami, helikoptérami, špionáţnymi
lietadlami a fregatami.
Vo februári 2005 sa uskutočnilo spoločné cvičenie indického a amerického
letectva mimo územia týchto štátov - na základni Misawa v Japonsku.
Rok 2006 priniesol pokračovanie v nastúpenom kurze. V poradí tretie, Judh
Abhjás, pravidelné cvičenie konvenčných síl Indie a USA, sa tentokrát uskutočnilo na
Havaji. Jeho cieľom bolo podeliť sa o svoje skúsenosti s protipovstaleckými a
protiteroristickými operáciami s americkou stranou.
Cvičenie Malabar sa konalo v októbri 2006 na palube USS Boxer a jeho
súčasťou boli opäť manévre bojového i transportného charakteru vo vzduchu i na mori.
Novinkou bolo zapojenie pátracích helikoptér a menších plavidiel. Americká strana sa
zamerala predovšetkým na získavanie poznatkov o manévroch v povstaleckom
prostredí, indickí vojaci si zase osvojili prax a spôsoby prípravy amerických zásahových
jednotiek.69 Novinkou cvičenia bola aj účasť členov Kanadských ozbrojených síl, ktorí
slúţili na lodi USS Boxer.
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V pravidelných cvičeniach sa pokračovalo aj nasledujúci rok. V septembri (4.-9.)
sa začalo dovtedy najrozsiahlejšie 13. cvičenie Malabar v histórií námornej spolupráce
Indie a USA.70 Cvičenia prebiehali na 25 lodiach v Bengálskom zálive pri indickom
pobreţí a tentokrát sa ich zúčastnili aj členovia námorných síl Japonska, Austrálie a
Singapuru. Americká strana vyslala 13 vojnových lodí, indické námorníctvo
zastupovalo sedem lodí, Austrália vyslala jednu fregatu a jeden tanker, Japonsko dva
torpédoborce a Singapur jednu fregatu. Malabar 2007 okrem námorných manévrov
zahŕňalo aj letecké bojové cvičenia, protiponorkové operácie, cvičnú námornú blokádu
a cvičenia zamerané na zdokonaľovanie boja s pirátmi a teroristami.
Dva dni po skončení Malabar 2007 sa začalo na Aljaške ďalšie armádne cvičenie
zo série Judh Abhjás (11.-24.9.2007). Hlavnou náplňou programu bolo aj tentokrát
protipovstalecké / protiteroristické cvičenie. V novembri 2007 sa navyše konalo
šesťdenné americko-indické vojenské letecké cvičenie na leteckej základni Kalaikunda
v Západnom Mindapore.
V roku 2008 sa konala séria pozemných cvičení zameraných na konflikt s nízkou
intenzitou v prostredí dţungle, námorných cvičení, vrátane spoločného cvičenia
Malabar 08.71 V novembri sa indické vzdušné sily spolu s oddielmi USA podieľali na
multinárodnom vzdušnom cvičení RED FLAG na ostrove Nellis. Celý indický
kontingent mal 247 členov a zahŕňal osem bojových stíhačiek SU-30, dva tankovacie
lietadlá IL-78, jeden transportér IL-76 a jeden GARUND.
Zahájenie obrannej spolupráce a narastajúci počet spoločných vojenských
cvičení viedol k potrebe zosúladiť vybavenie oboch armád. S výnimkou krátkeho
obdobia začiatku 60-tých rokov 20. storočia72 sa spolupráca v tejto sfére začala rozvíjať
aţ s nástupom Bushovej administratívy. India získavala svoje vybavenie tradične od
Ruska (Sovietského zväzu) a Izraela a tieto krajiny pre ňu dodnes predstavujú hlavných
dodávateľov zbraňových systémov.
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Cvičenie sa nezaobišlo bez protestov zo strany indickej ľavice a predovšetkým Číny, ktorá toto
cvičenie vnímala ako moţné ohrozenie jej záujmov v oblasti Bengálskeho zálivu. Podrobne viď.:
http://www.india-defence.com/reports-3519
Spojené americko-indické námorné cvičenia Malabar sa konajú pravidelne od roku 1992. Zameriavajú
sa na operácie spojené s bojom proti pašovaniu , kontroly morí, vzdušnej obrany, doplňovania zásob
na mori vrátane dopravy paliva, kontrolných preletov, ap. Do roku 2008 sa ich uskutočnilo 11.
http://www.thaindian.com/newsportal/india-news/indo-us-bilateral-naval-exercise-malabar-08begins_100108940.html
V roku 1962 odsúhlasil americký prezident John F. Kennedy dodávku zbraní v celkovej výške 1962
mil. Amerických dolárov. Dodávky boli pozastavené behom 2. vojny o Kašmír v roku 1965. K ďalšej
dohode o dodávke zbraní došlo aţ o 40 rokov neskôr
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Obchodné kontakty s Izraelom v oblasti zbraní a vojenskej techniky umoţnili
Indii získať do svojho vybavenia aj najmodernejšie zariadenia pouţívané v USA,
pretoţe Washington spolupracoval s Tel Avivom na viacerých výskumných
projektoch.73 Celkovo však ostávali medzi vybaveniami oboch strán veľké rozdiely. V
roku 2002 kúpila indická vláda lokalizačné radary Firefinder v rámci prvej dohody od
zrušenia sankcií koncom roka 2001. Podľa podmienok dohody nákupu týchto radarov
za celkovú sumu 190 miliónov amerických dolárov, bolo 12 radarových zariadení
dodaných do Indie do konca augusta 2006. Indické veliteľstvo rozhodlo o rozmiestnení
radarov pozdĺţ hranice v Dţamú a Kašmíre, ktorá je pravidelne svedkom prestreliek
medzi Indiou a Pakistanom. Americká strana zorganizovala pre šestnástich príslušníkov
indickej armády zaškolenie pre prácu s novými radarovými zariadeniami.
Výmenu nefunkčných a vyradených špionáţnych lietadiel mala umoţniť
dohoda, ktorú India podpísala v roku 2005 s americkou firmou Lockheed-Martin.
Indická vláda sa však nakoniec rozhodla od dohody odstúpiť, a to z dôvodu finančnej,
časovej a technickej náročnosti, ktorú by zavedenie týchto strojov sprevádzalo.74
Rozsiahlejšie moţnosti spolupráce sa v tejto oblasti otvorili v roku 2007. Indická
vláda vtedy zverejnila svoj záujem o modernizáciu svojho arzenálu a vybavenia, preto
sa obrátila na medzinárodné spoločenstvo s výzvou o predloţenie obchodných ponúk.
Na túto výzvu zareagovali s veľkým záujmom americká administratíva i americké
súkromné firmy. Počas veľtrhu Aero India Show v Bangalore (7.-11.2. 2007) sa
predstavilo 52 amerických firiem. Na základe ďalších jednaní došlo postupne k podpisu
viacerých dohôd o nákupe celej série amerických produktov.
Indické ministerstvo obrany si v roku 2007 objednalo pre svoje námorníctvo,
ako prvý zahraničný klient, od firmy Boeing 8 námorných prieskumných a
protiponorkových bojových lietadiel s dlhým doletom triedy P-8I. Spoločnosť sa
zaviazala k prvej dodávke do 48 mesiacov od podpisu zmluvy. Zvyšné lietadlá dodá do
konca roku 2015. Zároveň sa zaviazala k dodávke podporného vybavenia, náhradných
dielov a tréningovú a logistickú podporu s platnosťou aţ do konca júna 2017.
V januári 2008 došlo k definitívnemu potvrdeniu indického nákupu šiestich
vojenských transportérov od spoločnosti Lockheed-Martin C-130J Super Hercules v
hodnote 1 mld. amerických dolárov vrátane výbavy, zaškolenia a náhradných dielov.
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Napríklad raketový systém Arrow.
Viac o zrušenej dohode viď.: http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-rejects-US-P-3C-Orionaircraft/articleshow/1401467.cms?flstry=1
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Ďalší predpokladaný nákup vo výške 10 miliárd amerických dolárov sa týka taktických
bojových lietadiel. O dohodu s americkou vládou súperia dvaja najväčší dodávatelia
Pentagonu - Lockheed-Martin (F-16) a Boeing (E/F Super Hornet) spolu s ruskými,
francúzskymi a švédskymi firmami.75
Napriek výraznému posunu nedosiahla úroveň vojenskej spolupráce medzi
Indiou a USA zatiaľ úrovne vzťahov, ktoré má Washington so svojimi „skutočnými“
strategickými partnermi, ako sú napríklad krajiny NATO.76 Spolupráca v tejto oblasti je
podobne ako v iných zatiaľ na začiatku a orientuje sa skôr na okrajové a nekontroverzné
témy, ako je peacekeeping, výskum, humanitárna pomoc ap. Výraznej zmene a
prehĺbeniu by mohla napomôcť napríklad konvergencia strategických záujmov Indie a
USA.

2.2. Terorizmus
Vzhľadom na to, ţe India aj USA majú s hrozbou rôznych foriem terorizmu a
ich potláčania bohaté skúsenosti, bolo len otázkou času, kedy obe krajiny nadviaţu
aktívnu spoluprácu aj v tejto oblasti.
Po nukleárnych testoch v roku 1998, v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu
jadrových zbraní na subkontinente, vtedajší tajomník ministra zahraničných vecí Strobe
Talbott zahájil jednania s indickým ministrom zahraničných vecí Dţasvantom
Singhom.77 Jednania sa prednostne týkali jadrových zbraní, ich nešírenia a CTBT. Do
programu jednaní sa však dostali aj otázky bilaterálnych vzťahov, regionálnej
bezpečnosti a terorizmu. V priebehu rokovaní v Londýne 18. a 19. januára 2000 sa obe
strany dohodli na vytvorení Spoločnej pracovnej skupiny na boj s terorizmom (Joint
Working Group on Counter-Terrorism), čím došlo k inštitucionalizácii uţ prebiehajúcej
spolupráce a jej prvé stretnutie sa konalo 7. a 8. februára vo Washingtone. Krajiny sa
zaviazali k vzájomnej výmene informácii, skúseností z boja s terorizmom a ku
koordinovaniu svojich prístupov a aktívnych krokov, ktoré budú v danej oblasti
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Súčasťou všetkých dohôd s americkými firmami je aj doloţka o „koncovom uţívateľovi výrobku“,
ktorá má za cieľ zabrániť úniku citlivých informácií o amerických technológiách. Napriek
počiatočným výhradám Indie boli nakoniec prijaté. Viac na :
http://timesofindia.indiatimes.com/india/End-user-pact-does-not-give-automatic-access-to-US/articleshow/4817367.cms Vojenská spolupráca pokračuje aj v súčasnosti po nástupe novej americkej
administratívy
Hathaway, R.M.: The US-India Courtship: From Clinton to Bush. 2002, s. 19
http://www.foreignaffairs.com/articles/64238/sumit-ganguly/giving-india-a-pass
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podnikať.
O mesiac neskôr na stretnutí amerického prezidenta Billa Clintona a indického
predsedu vlády Vadţpajího v Naí Dillí došlo k formálnemu začleneniu tejto inštitúcie do
plánovanej bilaterálnej strategickej štruktúry.78 Na tomto stretnutí bola zároveň uzavretá
dohoda o rozšírení mandátu Skupiny o ďalšie oblasti, ako napríklad narko-terorizmus a
Afganistan. Na základe tohto rozhodnutia sa jednou z hlavných tém jednaní behom
druhého stretnutia Spoločnej skupiny stala otázka spolupráce v boji s obchodom s
drogami. Delegácie oboch krajín, vedené na strane USA veľvyslancom Michaelom A.
Sheehanom a na strane Indie tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Alokom
Prasadom, dopĺňali zástupcovia medzi agentúrnej Skupiny pre boj s terorizmom a
narkotikami. Okrem toho, India a USA prijali záväzok spoločného postupu na pôde
medzinárodných fór a organizácií.79
Ďalšie posilnenie spolupráce v tejto oblasti priniesol nástup novej administratívy
USA a predovšetkým udalosti z 11. septembra a 13. decembra 2001. Postupne
dochádzalo k revidovaniu protiteroristických tréningov a programov na vytváranie
potrebných kapacít. Spolupráca sa rozširovala o oblasť pohraničnej a leteckej
bezpečnosti, prevencie, ochrany a zvládanie následkov aktov konvenčného terorizmu i
aktov za pouţitia ZHN. Kooperáciu spravodajských sluţieb ďalej posilnila moţnosť
vzájomného prístupu do národných databáz venovaným terorizmu.
17. októbra 2001 podpísali zástupcovia Indie a USA Zmluvu o vzájomnej
právnej spolupráci vo veciach súvisiacich s trestným právom (Treaty on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters),

ktorá znamenala ďalší významný krok vpred v

spolupráci v oblasti boja proti terorizmu.80 Cieľom zmluvy bolo vytvoriť informačný
kanál, ktorý by umoţnil vzájomne zdieľať právne a bezpečnostné údaje rýchlejšie a
efektívnejšie. Na jej základe vznikol právny mechanizmus umoţňujúci spoluprácu v
súvislosti s vyšetrovaním, stíhaním, prevenciou a potlačovaním zločinu vrátane
terorizmu, narkotík, pašovania, ekonomického a organizovaného zločinu. 81
Ďalšou oblasťou spolupráce sa stala oblasť kybernetickej bezpečnosti
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Pricíp 6. Spojeného americko-indického prehlásenia.
http://www.indianembassy.org/indusrel/clinton_india/joint_india_us_statement_mar_21_2000.htm
Podrobnejšie informácie
viď.:http://www.indianembassy.org/indusrel/jwg_terrorism_september_26_2000.html
Zmluva nadväzovala na bilaterálnu Dohodu o extradícii, ktorá vstúpila do platnosti 21.júla 1999. K
dispozícii v plnom znení vo Federálnom registri Spojených štátov:
http://www.gpoaccess.gov/fr/index.html
Viac informácií o zmluve viď tlačové vyjadrenie indického ministerstva zahraničných vecí:
http://www.indianembassy.org/press_release/2001/oct/oct_17.htm
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zdieľaných informačných systémov. Význam tejto oblasti sa dostal do popredia behom
novembrového summitu vo Washingtone, na ktorom sa stretli americký prezident
George W. Bush s bývalým indickým predsedom vlády Atalom B.Vadţpajím. Priamou
reakciou na túto iniciatívu bolo zaloţenie Americko-indického kybernetického
bezpečnostného fóra (US-India Cyber Security Forum) v roku 2002, ktoré malo
zabezpečiť kooperáciu v danej sfére na úrovni politickej, procedurálnej a technickej.
Fórum bolo venované ochrane kľúčovej infraštruktúry ekonomík Indie a USA. Prvé
plenárne zasadanie Fóra sa konalo 29.-30. apríla 2002 na sekretariáte Národnej
bezpečnostnej rady. Americkú delegáciu viedol zástupca tajomníka pre politickovojenské záleţitosti z Úradu politicko-vojenských záleţitostí ministerstva zahraničných
vecí Spojených štátov Lincoln P. Bloomfield ml. Na čelo indickej delegácie bol
menovaný spolutajomník Kancelárie národnej bezpečnostnej rady Šri Arvind Gupta.
V nasledujúcom období bolo v rámci tohto Fóra vytvorených ďalších 5
podporných pracovných skupín: Právna spolupráca a súdnictvo (Legal Cooperation and
Law Enforcement), Výskum a vývoj (Research and Development) Infraštruktúra pre
kritické informácie, včasné varovanie a reakcia na stav núdze (Critical Information
Infrastructure, Watch and Warning and Emergency Response), Obranná spolupráca
(Defense Cooperation) a Štandardy a softvérové zabezpečenie (Standards and Software
Assurance).
Počas nasledujúcich stretnutí Spoločnej pracovnej protiteroristickej skupiny sa
delegácie obidvoch krajín dohodli na spoločnej podpore činnosti Protiteroristického
výboru Rady bezpečnosti OSN a implementácie Rezolúcie Rady bezpečnosti OSN číslo
1373 zo septembra 2001. Rezolúcia poţadovala vytvorenie rozsiahleho a záväzného
rámca na podporu globálnej snahy v boji s terorizmom, presadzovala komplexný prístup
k budovaniu globálnej a regionálnej spolupráce v danej oblasti a vyzývala k
zodpovednému prístupu štátov a budovaniu národných kapacít na boj s terorizmom.82
Na pôde OSN vyjadrili tieţ Spojené štáty podporu indickému návrhu Komplexnej
konvencie proti medzinárodnému terorizmu.83
Napriek tejto pomerne rozsiahlej infraštruktúre, spolupráca v oblasti terorizmu
nedosahuje ani zďaleka úrovne, aká by sa dala očakávať u krajín, ktoré sa dlhodobo
pokúšajú riešiť tento spoločný problém. Jednou z hlavných bŕzd rozvoja
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Text rezolúcie k dispozícii na: http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm
Text návrhu konvencie k dispozícii na:
http://www.indianembassy.org/policy/Terrorism/draft_convention.htm
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protiteroristickej spolupráce je, ţe sa záujem o túto problematiku u oboch krajín
koncentruje na rôzne úrovne. Zatiaľ čo sa USA sústreďujú na terorizmus ako globálny
problém, India ho vníma ako problém lokálny. India nepredstavuje pre USA
najdôleţitejšieho spojenca v ich globálnom ťaţení a Washington neprejavil ochotu
narúšať svoje vzťahy s Pakistanom (jedným z kľúčových regionálnych spojencov).
India sa opakovane sťaţovala na dvojitý meter84 a neochotu USA rázne pritlačiť na
Pakistan v otázke kašmírskeho terorizmu.85 S nevôľou tieţ sledovala americkopakistanské zblíţenie, ku ktorému opätovne došlo po 11. septembri.

2.3. Spolupráca v oblasti jadrových technológií
Oblasť jadrových technológii a obzvlášť jej vojenská zloţka často figurovala v
popredí americkej agendy voči Indii a predstavovala v americko-indických vzťahoch po
dlhé obdobie zdroj zásadných sporov. Vzťahy medzi Indiou a USA v tejto oblasti majú
na rozdiel od iných oblastí pomerne dlhú históriu a siahajú aţ do 50. rokov 20. storočia.
Indický jadrový program sa od začiatku rozvíjal prevaţne na základe domácich
zdrojov. V decembri roku 1945 vznikol Tatov inštitút výskumu častíc (Tata Institute of
Fundamental Research) a 15. apríla 1948 prijatím Zákona o jadrovej energii bola
vytvorená Indická komisia pre atómovú energiu (Indian Atomic Energy Commision,
IAEC). Predseda vlády Dţaváharlál Nehrú pri tejto príleţitosti deklaroval záujem
vyuţívať jadrovú energiu len pre mierové účely. Zároveň ale naznačil, ţe ak bude India
vonkajšími okolnosťami donútená k vyuţitiu tejto energie aj na iné účely, nebude váhať
tak učiniť.86 Teda uţ od svojho vzniku India zvaţovala moţnosť získania jadrových
zbraní, aj keď sa zároveň od začiatku hlásila k zásade jadrového odzbrojenia.
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Viď. napr: US's double standards on fighting terror in South Asia http://www.atimes.com/indpak/DB05Df01.html; Double standards : United States has a different metric for Pakistani terrorism
http://intellibriefs.blogspot.com/2010/01/double-standards-united-states-has.html; India balks at US
double-talk http://www.indianexpress.com/oldStory/20918/; India Criticizes Us Over Pakistan Rating
http://news.google.com/newspapers?nid=1346&dat=19930716&id=h5ksAAAAIBAJ&sjid=hPwDAA
AAIBAJ&pg=5148,3150709
USA napríklad zaradili na svoj zoznam len 2 kašmírske teroristické organizácie: Lashkar-e Taiba,
Jaish-e Mohammed, a to aţ pod tlakom udalostí z 13. decembra 2001
„We must develop this atomic energy quite apart from war - indeed I think we must develop it for the
purpose of using it for peaceful purposes. ... Of course, if we are compelled as a nation to use it for
other purposes, possibly no pious sentiments of any of us will stop the nation from using it that way.“
http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html
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V roku 1954 bolo vytvorené nové výskumné jadrové zariadenie v Tromboji87 a
Oddelenie pre atómovú energiu (Department of Atomic Energy, DAE), ktoré
zodpovedalo (a zodpovedá) priamo predsedovi vlády. Rozpočet na jadrový výskum sa
zvýšil v nasledujúcich rokoch 12-násobne a v roku 1958 uţ financie určené pre DAE
predstavovali tretinu rozpočtu určeného na výskum.88
V tomto počiatočnom období sa Indii v rámci programu Atómy za mier (Atoms
for Peace) podarilo s pomocou Veľkej Británie, USA a Kanady získať funkčné reaktory
a potrebné suroviny a zahájiť vlastnú produkciu jadrového materiálu. 89 Nezávislosť jej
programu umoţnilo aj prednostné vyuţívanie vlastných zásob uránu. India si tak
ponechala samostatnosť v rozhodovaní o tom, koľko plutónia sa v reaktore vyrobí.90
Záujem Indie o vývoj vojenského jadrového programu vyplynul zo snahy o
bezpečnosť štátu a z túţby získať veľmocenské postavenie. Významným podnetom pre
zahájenie vojenského jadrového programu sa stali zhoršené vzťahy s Čínou a jej
kontakty s Pakistanom. V roku 1962 spory o hraničné územia vyvrcholili vojnou, ktorá
priniesla zdrvujúcu poráţku Indie. Dva roky na to uskutočnila Čína prvé úspešné
jadrové testy a začlenila sa tak do „jadrového klubu“. Navyše, vzhľadom na priateľské
vzťahy medzi Čínou a Pakistanom sa dalo predpokladať, ţe Čína poskytne svojmu
juţnému susedovi pomoc v rozvoji samostatného vojenského jadrového programu.91
Medzitým začali vznikať kontúry reţimu nešírenia jadrových zbraní. V roku
1968 bola podpísaná Zmluva o nešírení jadrových zbraní (The Nuclear Nonproliferation
Treaty), ktorá vstúpila do platnosti o dva roky neskôr. Zmluva zakazovala štátom
vlastniacim jadrové zbrane ich export a podporu ich vývoja v štátoch, ktoré týmto
typom zbraní nedisponovali.92 India zmluvu od počiatku odmietla ako diskriminujúcu.
Tzv. Mierový jadrový výbuch, ktorý India uskutočnila v roku 1974 v púšti Pokhran
(odtiaľ názov akcie: Pokhran I)93 uţ aj tak ochladené vzťahy medzi Indiou a USA ešte
viac zhoršil. Ako reakcia na tento výbuch bola prijatá voči Indii séria obmedzení, ktoré
na ďalších 34 rokov znemoţnili Indii prístup k mnohým technológiám kvôli
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Neskôr pomenované podľa popredného indického inţiniera Jehangira Homiho Bhabhi na Bhabhovo
atómové výskumné centrum (Bhabha Atomic Research Centre)
tamtieţ
Viac o projekte Atómy za mier viď: http://www.fas.org/nuke/guide/india/nuke/ V rámci tohto projektu
pomohli USA Indii postaviť a spustiť činnosť prvej jadrovej elektrárne v Tarápure
http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html
Paul, T.V.; Shankar, M.: Why the US-India Nuclear Accord is a Good Deal. In: Survival, 49/4,
2007/2008, s. 115
Text Zmluvy k dispozícii na: http://www.fas.org/nuke/control/npt/text/npt2.htm
Oficiálne prehlásenie indických predstaviteľov viď na: Technická analýza explózie k dispozícii na:
http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaSmiling.html
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rozhodnutiu o zákaze vývozu technológii s dvojakým vyuţitím. V snahe zabrániť
opakovaniu situácie, kedy technologická pomoc určená na mierové účely, poslúţila k
vývoju jadrových zbraní, vytvorilo medzinárodné spoločenstvo v tom istom roku
Skupinu jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group).94 USA navyše prijali sériu
zákonov, ktoré obmedzovali export high-tech produktov do krajín zapojených do aktivít
súvisiacich so šírením jadrových zbraní.95
Nasledujúce obdobie americko-indických vzťahov bolo aţ do nástupu prezidenta
Busha ml. poznačené nezhodami súvisiacimi s jadrovými zbraňami a medzinárodným
systémom ich nešírenia, do ktorého sa India odmietla zapojiť.
Koniec studenej vojny priniesol mierne oteplenie americko-indických vzťahov.
Clintonova administratíva sa okrem nadväzovania spolupráce v celej rade oblastí
zamerala predovšetkým na úsilie o presadenie reţimu nešírenia jadrových zbraní
(okrem NPT to bola CTBT podpísaná v roku 1996). Aţ do jadrových testov v roku 1998
sa americko-indické vzťahy vyvíjali extenzívne a oblasť juţnej Ázie figurovala v
americkom strategickom plánovaní len okrajovo. Po nich boli na Indiu uvalené ďalšie
sankcie a krajina sa dostala pod ostrú medzinárodnú kritiku. Zároveň ale v tom čase
začal dialóg, ktorý sa stal základom pre budúce prehĺbenie americko-indických vzťahov.
Po tom, ako mesiac po indických výbuchoch uskutočnil skúšky aj Pakistan,
prejavila India po prvýkrát ochotu jednať o CTBT a jednostranne na seba prevzala
záväzok ďalej ich netestovať. Aj USA sa rozhodli svoj tvrdý postoj zmeniť a pristúpili
na indickú ponuku rokovať.96 V priebehu nasledujúcich rokov sa pri pravidelných
jednaniach stretávali tajomník ministerstva zahraničných vecí Strobe Talbott a minister
zahraničných vecí Dţasvant Singh. Rozhovory síce nepriniesli ţiaden konkrétny
výsledok, ani jedná strana nebola ochotná ustúpiť zo svojich poţiadaviek, otvorili však
cestu pre normalizáciu americko-indických vzťahov.
Otázka jadrových zbraní a reţimu ich nešírenia figurovala ako jedna z hlavných
tém americko-indických vzťahov aj v ďalších rokoch. Počas prelomovej cesty
prezidenta Clintona do Indie v roku 2000 sa ani v atmosfére novovznikajúceho
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Fair, C.C.: Learning to Think the Unthinkable: Lessons from India's Nuclear Tests. In: India Review,
4/1, 2005, s. 28
The Glenn (1977) and Symington (1976) Amendments to the Foreign Assistance Act of 1961:
http://www.irmep.org/ila/nukes/glenn/default.asp The Nuclear Nonproliferation act of 1978:
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priateľstva rozhovory bez tejto témy nezaobišli. Z vyjadrení oboch predstaviteľov,
Vadţpajího aj Clintona, bolo ale jasné, ţe sa krajiny rozhodli zamerať sa skôr na
spoločné záujmy ako na tento sporný bod.97 Nástup novej administratívy znamenal v
tomto smere ďalší krok, pretoţe tá odmietla vnímať Indiu cez prizmu NPT reţimu a
sústredila sa na prehĺbenie vzájomnej spolupráce.98
Veľkým obratom sa stal rok 2005. Pri príleţitosti indickej návštevy v Spojených
štátoch v júli sa indický predseda vlády Manmohan Singh a americký prezident G.W.
Bush dohodli na rozšírení vzájomnej spolupráce aj v oblasti jadrových technológií. V
spoločnom vyhlásení z 18. júla sa obe krajiny zaviazali k nadviazaniu civilnej jadrovej
spolupráce. USA prisľúbili, ţe pozmenia svoje zákony tak, aby túto spoluprácu
umoţnili a zaviazali sa tieţ, ţe podniknú kroky na presvedčenie medzinárodného
spoločenstva, aby prijali Indiu do existujúceho systému.99 „Ako zodpovedný štát s
rozvinutými nukleárnymi technológiami, India by mala dostať výhody ako iné takéto
štáty.“100
Na druhej strane, India sa zaviazala k rozčleneniu svojich jadrových zariadení na
civilné a vojenské. Z 22 dvoch civilných zariadení 14 by malo spadať pod kontrolu
Agentúry pre atómovú energiu (International Atomic Energy Agency, IAEA). India sa
zaviazala k dodrţiavaniu dohody ohľadom (ne)predávania jadrových technológií tretím
stranám, na ktorej sa mala dohodnúť s IAEA. Ďalej mala India pristúpiť k vyjednávaniu
s USA o uzavretí dohody, ktorá by obmedzila tvorbu štiepneho materiálu. Jednotlivé
transfery mali podliehať legislatíve a harmonizácii Reţimu pre kontrolu raketových
technológií (Missile Technology Control Regime) a pravidlám prijatým Skupinou
jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers Group). Dodrţanie jednostranne uvaleného
moratória na jadrové skúšky sa malo tieţ stať jednou z podmienok, na základe ktorých
mal byť Indii umoţnený prístup k zahraničným jadrovým technológiám. 101 India sa tak
mala stať jediným štátom, ktorému by bol povolený predaj jadrových technológii bez
toho, aby sa podpisom pripojila k NPT alebo CTBT. Spoločné prehlásenie vyzdvihlo
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predovšetkým snahu posilniť hospodársky rozvoj oboch krajín cestou zvýšeného
obchodu a technologickej kooperácie.
Pre Indiu predstavovala táto dohoda cestu z energetických problémov. Ako jedna
z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich krajín tretieho sveta bola India postavená pred
problém nedostatočných zdrojov energie. Navrhovaná dohoda mala tento problém
aspoň čiastočne ošetriť. Ďalším dôleţitým motívom podpisu tejto dohody bola snaha o
posilnenie globálnej pozície Indie. Indický minister zahraničných vecí Šiam Saran 14.
júla 2006 v obhajobe Spoločného prehlásenia povedal: „18. júl v retrospektíve
symbolizuje našu snahu opustiť éru defenzívnej diplomacie. Ak sa má India stať
dôveryhodným kandidátom na stále členstvo v Rade bezpečnosti, musí zmeniť svoju
tradičnú pozíciu. Naša zahraničná politika musí odráţať naše národné ašpirácie a
vyjadrovať sebadôveru hodnú globálneho hráča na vzostupe. Nemôţeme si viac dovoliť
vyhýbať sa náročným témam a prejavovať neochotu podstupovať riziko.“102
Podobne ako India, aj USA mali na dohode záujem prevaţne z ekonomických
dôvodov. Dohoda o jadrovej energetickej spolupráci by pomohla otvoriť cestu k
vyuţitiu obrovského indického potenciálu a zvýšiť ekonomickú interakciu medzi
krajinami. Navyše, uzavretie dohody odstránilo obmedzenia spojené s technologickými
exportmi, ktoré rozvoj vzájomnej spolupráce brzdili.103
Podľa očakávania prijatie dohody sprevádzali dlhé diskusie medzi jej zástancami
a odporcami, a tieţ značná miera kontroverzie. Oponenti zmluvy sa obávali, ţe by jej
uzavretie prinieslo váţne narušenie reţimu nešírenia jadrových zbraní (NPT). Podľa ich
názoru by si tak krajiny ako je Irán alebo Severná Kórea mohli myslieť, ţe obmedzenia,
ktoré im získanie jadrových zbraní prinesie budú len dočasné, a napokon bude musieť
dôjsť k ich začleneniu do systému a prijatiu ich faktického štatútu. Teda, pozitíva
vyplývajúce zo získania jadrových zbraní v konečnom dôsledku preváţia nad
negatívami.104 Zároveň by podpisom zmluvy vznikol nepriaznivý dojem dvojitého
metra, čo by poškodilo hodnovernosť reţimu NPT. Kritici sa dotkli aj potenciálu, ktorý
by táto dohoda otvorila pre Indiu- krajina nebude musieť deliť svoje obmedzené zásoby
uránu medzi civilný a vojenský program a bude môcť všetky zásoby vyuţiť na výrobu
ďalších zbraní, čo povedie k pretekom v zbrojení a destabilizácii celej situácie v
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regióne. Pakistanu totiţ obdobná dohoda s USA navrhnutá nebola.105
Na druhej strane, obhajcovia dohody vyzdvihovali zodpovednú politiku, ktorú
India v oblasti jadrových zbraní od začiatku rozvíjala, čím sa existujúcemu reţimu
dobrovoľne podrobovala, aj keď k podpisu oficiálnych dokumentov z jej strany
nedošlo.106 Podpisom dohody by sa nepriamo dostala pod kontrolu aj vojenská zloţka
jej jadrového programu. India by sa totiţ musela vystríhať pred porušením zákazu
jadrových skúšok a predajom jadrových technológii tretím krajinám.107 Navyše by
prijatie výnimky pre Indiu udelenej v rámci tejto dohody mohlo ovplyvniť rozhodnutia
iných štátov o vytvorení vlastného jadrového potenciálu len nepatrne.108
Podobné diskusie prebiehali na úrovni medzinárodných inštitúcii i americkej
domácej politickej scény. Pre uzavretie dohody bolo totiţ kľúčové prijatie zákona, ktorý
by umoţnil vyňať Indiu z rámca zakazujúceho takúto spoluprácu s nečlenmi NPT. Po
zdĺhavých jednaniach došlo napokon v roku 2006 k prijatiu zákona Henry J. Hyde USIndia Peaceful Atomic Energy Cooperation Act.109 Aby mohol zákon v Kongrese prejsť,
musel obsahovať ráznejšie formulované záväzky, ktorými by sa India mala riadiť, aby
mohla uzavrieť zmluvu o jadrovej spolupráci s USA.110 India však nebola ochotná
pristúpiť na tak radikálne obmedzenia, na ktorých sa pôvodne s USA ani nedohodla.
Nasledovali náročné rokovania, ktoré napokon vyvrcholili odsúhlasením textu dohody v
znení značne oslabenom oproti Hydeovmu zákonu.111
Spory ohľadom zmluvy prebiehali aj pri schvaľovaní dohody

v indickom

parlamente. BJP obvinila vládu, ţe riskuje nezávislosť Indie v oblasti jadrových
technológii.112 Výhrady mali aj ľavicové vládne strany, ktorým sa nepáčilo, ţe predseda
vlády s nimi túto otázku dopredu nekonzultoval.113 Napokon však bolo znenie tzv.
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Dohody 123 (Agreement of Cooperation between the Government of India and the
Government of the United states of America Concerning Peaceful Uses of Nuclear
Energy, skrátene nazývané 123 Agreement) po dramatickom hlasovaní o dôvere vlády v
dolnej komore parlamentu Lok Sabha 22. júla 2008 schválené a 10. októbra 2008 ju na
spoločnom stretnutí vo Washingtone slávnostne podpísali ministri zahraničných vecí
Condoleezza Riceová a Pranab Mukherdţí.114

2.4. Ekonomické vzťahy
Americko-indické ekonomické vzťahy sa začali rozvíjať aţ od konca studenej
vojny. Hlavnými príčinami boli hospodárska politika, ktorú si indická vláda v
počiatočnom období nezávislosti zvolila, nedôvera v indický ekonomický potenciál,
ktorá v tom čase obecne prevládala, a napokon aj politika nezúčastnenosti, ktorá z Indie
robila v očiach USA nedôveryhodného partnera.
Americký prezident Harry S. Truman sa na tému úrovne rozvoja indického štátu
nelichotivo vyjadril: „Pochybujem, ţe by niekto mohol prikladať Indii väčší význam..
[je to] krajina preplnená ţobrákmi, kravami pobehujúcimi po uliciach, šarlatánskymi
doktormi a ľuďmi vysedávajúcimi na ţeravom uhlí a kúpajúcimi sa v Gange.“115
Okrem toho sa Indický národný kongres rozhodol prikloniť k tzv. tretej ceste a
miesto otvorenia sa zahraničným stimulom, si zvolil pre svoju krajinu cestu autarkie. V
tomto rannom období India uplatňovala politiku importnej substitúcie a domáca
hospodárska politika niesla mnoho znakov charakteristických pre socialistické centrálne
plánované ekonomiky, od päťročného plánovania aţ po centralizáciu. Inšpiráciou pre
príklon indickej hospodárskej politiky k tomuto modelu sa stali tieţ dielčie rozvojové

114

115

ako „štát s vyspelou jadrovou technológiou“). Ďalším sporným bodom sa stala otázka podpory Iránu.
India sa v tom čase vo viacerých prípadoch postavila v tejto otázke na stranu USA. CPI-M kritizovala
vládu, ţe sa podriaďuje americkému diktátu a podieľa sa na jeho imperializme. Viac na túto tému viď:
Pant, V.H.: The US-India Nuclear Deal: the Beginning of a Beautiful Relationship? In: Cambridge
Rewiev of International Affairs. 20/3, september 2007, s.459,462, 468-469
Podpisu dohody predchádzali jednania s IAEA, ktorých výsledkom bola Dohoda o zabezpečeniach
týkajúcich sa Indie (India-specific Safeguards Agreement).Analýza dopadov dohody s IAEA viď.:
http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-US-sign-landmark-123Agreement/articleshow/3582223.cms?flstry=1. Dohodu medzi USA a Indiou musela naviac schváliť
Skupina jadrových dodávateľov, k čomu napokon došlo 6. septembra 2008 po zloţitých jednaniach,
pretoţe niektoré krajiny vyjadrili k pripravovanej dohode určité výhrady (Čína, Austrália, Írsko a
Nový Zéland)
Citované podľa: Cullather, N.: Hunger and Containment: How India Became „Important“ in US Cold
War Strategy. In: India Review, 6/2, apríl-jún 2007, s. 60

45

úspechy Sovietskeho zväzu v porevolučných rokoch.116
Koncom 50. rokov však bolo jasné, ţe bez medzinárodného investičného stimulu
nebude rozsiahly industrializačný plán realizovateľný. Podľa indického predsedu vlády
mala India v danom období len dve moţnosti: uskutočniť radikálnu inštitucionálnu
reformu, a tým sa zriecť individuálnych slobôd a demokracie, alebo pristúpiť na
„dočasné prijímanie väčšej pomoci od ostatných národov.“117 V rozpätí rokov 1951 aţ
1966 tak vzrástla zahraničná pomoc viac neţ trojnásobne. Jedným z hlavných
poskytovateľov sa stali aj USA. Washington sa obával toho, ţe sa India bez poskytnutia
alternatívy definitívne presunie na sovietsku orbitu.118
Pomoc USA mala spočiatku skôr humanitárny charakter a bola zameraná na
riešenie problému s nedostatkom jedla. V roku 1954 schválil americký Kongres zákon
č. 480 známy tieţ pod názvom „Jedlo za mier“ (Food for Peace). Zákon umoţňoval
dodávky nielen potravín, ale aj ostatného nevojenského tovaru. V tomto období boli
medzi Indiou a USA podpísané bilaterálne dohody týkajúce sa amerických dodávok
celkom 16 miliónov ton pšenice a jedného milióna ton ryţe, čo bola v tej dobe najväčšia
uzavretá dohoda podobného druhu.119
Avšak, ani táto zvýšená zahraničná pomoc nedokázala Indii pomôcť vymaniť sa
z pretrvávajúcej stagnácie a chudoby. Do konca 70. rokov 20. storočia sa ukázalo, ţe
India vyčerpala svoj domáci potenciál pre hospodársky rast a ţe ďalší posun vpred
umoţní jedine otvorenie sa medzinárodnému trhu. Aby sa krajina vyhla hospodárskemu
kolapsu musela nevyhnutne pristúpiť k zvýšeniu miery zahraničnej výmeny.120
Hospodársky rast dosahoval aţ do začiatku 80. rokov len niečo okolo jedného percenta.
V roku 1984 po drvivom volebnom víťazstve INC (77%) pristúpil nový
predseda vlády Radţív Gándhi k hospodárskym reformám, ktorých základné kontúry
naznačila uţ jeho predchodkyňa Indíra Gandhí počas posledných rokov svojej vlády.
Reformný plán sa sústreďoval predovšetkým na: podporu importu kapitálu a
komoditného exportu, miernu dereguláciu industriálneho sektoru a tieţ čiastočné zmeny
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v daňovej politike.121 Reformný proces brzdila loby a rozpory vo vládnucej strane.
Avšak, aj napriek týmto obmedzeniam rástla miera HDP Indie v tomto období v
priemere okolo 5,5% ročne.
V tomto kurze pokračovala aj pravicová koaličná vláda pod vedením BJP, ktorá
odštartovala svoj mandát v roku 1991. Pod vedením predsedu vlády Narašima Raa sa
výška colných tarifov zníţila z priemerných 85% na 25%. Vláda zabezpečila
konvertibilitu rupie a do polovice 90. rokov sa celková suma zahraničného obchodu
(export + import) rovnala 20% HDP a celková hodnota priamych zahraničných
investícií vzrástla (prakticky z nuly) na 5 miliárd dolárov.122
Reformy začaté v roku 1991 radikálne zmenili smerovanie indického
hospodárstva a umoţnili Indii postupné začlenenie sa do globálnej ekonomiky, a
týmdošlo k zásadnej zmene v oblasti americko-indických hospodárskych vzťahov. Od
roku 1991 do roku 2001 preinvestovali USA do indického hospodárstva 3 miliardy
dolárov, čo predstavovalo skoro 16% celkovej hodnoty priamych zahraničných
investícií (Foreign Direct Investment, FDI), pričom v priebehu posledných 3 rokov
dekády podiel amerických FDI vzrástol aţ na 39%.123 Tieto investície smerovali do
oblasti palív, potravinárskeho priemyslu, telekomunikácií, sluţieb, elektroniky a
softvéru. Rast HDP Indie v tomto období kolísal okolo 5-6%, pričom najvyššiu mieru
zaznamenal v rokoch 1995-96, kedy jeho miera prekročila hranicu 7%.124
Sankcie, ktoré vyhlásil deň po jadrových testoch v máji 1998 prezident Clinton,
vzájomnú hospodársku kooperáciu dočasne utlmili. 17. septembra 1999 Americká
komisia pre medzinárodný obchod (US International Trade Commision) vydala správu,
ktorá ukázala, ţe dopad sankcií na indickú ekonomiku bol minimálny.125 Výraznejšie
Indiu nepostihlo ani pozastavenie čerpania pôţičky od Svetovej banky. Odhadovaná
suma, o ktorú takto India prišla sa rovnala asi 320 miliónov amerických dolárov.
Financie určené pre humanitárnu pomoc pozastavené neboli a uţ 25. októbra 1999 bola
časť sankcií zrušená, čo americký obchodný sektor privítal. V priebehu rokov 2000 a
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2001 boli postupne rušené ďalšie sankcie, posledné126 zrušila nová americká
administratíva 22. septembra 2001.
Významným krokom vpred sa stala nová rozsiahla inštitucionálna štruktúra,
ktorú vytvorilo Spoločné americko-indické prehlásenie z 21. marca 2000.127 O mesiac
neskôr podpisom ministrov financií oboch zemí došlo k vzniku Americko-indického
finančného a ekonomického fóra. Jeho cieľom sa stalo posilňovanie partnerstva medzi
týmito krajinami prostredníctvom pravidelných stretnutí vládnych zástupcov z oboch
krajín.
V priebehu nasledujúceho obdobia došlo k vytvoreniu koordinačných fór, ktoré
umoţňovali kooperáciu v jednotlivých hospodárskych politikách. 9. novembra 2001 bol
zahájený tzv. Ekonomický dialóg (Economic Dialogue), ktorého hlavnou úlohou bolo
rozširovanie ekonomickej a obchodnej interakcie medzi Indiou a USA na všetkých
úrovniach, od vládnej, po súkromnú. V priebehu roka 2001 boli zahájené: Energetický
dialóg (Energy Dialogue), Finančný dialóg (Financial Dialogue), Dialóg o obchodnej
politike (Trade Policy Dialogue), začiatkom roku 2002 vznikol Dialóg o ţivotnom
prostredí (Enviroment Dialogue).
Od roku 2005 sa schádza na ministerskej úrovni Americko-indické fórum pre
obchodnú politiku (The US-India Trade Policy Forum) a má 5 špecializovaných skupín
(Focus Groups) pokrývajúcich oblasti poľnohospodárstva, investícií, inovácii a
kreativity (vrátane problematiky duševného vlastníctva), sluţieb a tarifných a
netarifných bariér. Toto Fórum nahradilo v činnosti Americko-indickú pracovnú skupinu
pre obchod (US-India Working Group on Trade) zaloţenú v roku 2000. Hlavným
orgánom spolupráce privátnych obchodných sektorov oboch krajín sa stala Americkoindická obchodná rada (US-India Business Council).
V roku 2005 boli definované aj transparentnejšie podmienky udeľovania licencií
pre indický import citlivých zariadení a technológií, čo pomohlo zvýšiť obchod v hightech oblasti. Obchodným vzťahom pomohla v tom istom roku aj Dohoda o otvorenom
vzdušnom priestore (Open Skies Agreenment) tým, ţe zvýšila vzdušnú prepojenosť
Ameriky a Indie.
Na podporu vzájomných hospodárskych stykov vznikla aj celá rada politických
nástrojov. Ako príklad moţno uviesť udeľovanie pracovných víz H-1B. Jedná sa o
krátkodobé víza udeľované americkou vládou zahraničným odborníkom. Medzi
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Podrobný prehľad sankcií a ich rušenia viď na : http://www.indianembassy.org/indusrel/trade.htm
Viď. predchádzajúca kapitola
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indickými uchádzačmi prevaţujú odborníci IT. Avšak, mnoţstvo vydaných víz je z
dôvodu ochrany domácich pracovných síl, obmedzené,.128
Najpopulárnejšími sektormi americko-indickej hospodárskej spolupráce sa stali
infraštruktúra, IT, telekomunikácie, energetika a ďalšie vysokovzdelanostné odvetvia,
ako sú farmácia a biotechnológie. Celkový export Indie do USA vzrástol v roku 2006 o
16,07%, pričom hlavnými vývoznými artiklami boli drahé kamene a šperky, textil,
produkty organickej chémie, IT a poľnohospodárske produkty. Dovoz z USA sa v tom
istom období zvýšil aţ o 26,31%. V americkom exporte prevaţovala technika, produkty
organickej chémie, optické a medicínske nástroje a letecká technika.129
Ďalšou dôleţitou oblasťou americko-indickej hospodárskej spolupráce sa stalo
poľnohospodárstvo a obchod s poľnohospodárskymi produktmi. V roku 2005
Americko-indická poľnohospodárska aliancia (US-India Agricultural Alliance) rozhodla
o podpore

vzájomného vzdelávania v danom sektore, o

spoločnom výskume a

posilnení obchodných väzieb. O rok neskôr bilaterálna Iniciatíva o vzdelávaní v
poľnohospodárstve rozhodla o ďalšom posilnení vzájomného vzdelávania a spoločného
výskumu prostredníctvom vytvorenia väzby medzi univerzitami, technickými
inštitúciami a obchodom. Primárnym cieľom sa stala spolupráca v oblasti
biotechnológií.130 Hodnota poľnohospodárskych produktov, ktoré India exportovala do
USA v priebehu roka 2008, dosiahla 1,6 mld. USD, čím sa umiestnila na 16. mieste v
rámci najväčších poľnohospodárskych exportérov do USA. Najväčší podiel tejto sumy
pripadol na: orechy, korenie a esenciálne oleje. V tom istom roku India z USA doviezla
produkty v celkovej hodnote 489 mil. USD, s najväčším podielom orechov, bavlny a
strukovín.131
S hospodárskou spoluprácou úzko súvisí oblasť vyššieho vzdelávania. Americké
univerzity boli cieľom pre tisícky indických študentov. V období 2001-2002
predstavoval podiel indických študentov z celkového počtu zahraničných študentov
študujúcich v Amerike 11,5%, čo v nominálnom počte činí 66836. V školskom roku
2004-2005 uţ tento počet stúpol na 80466.132 Najatraktívnejšími odbormi medzi
indickými študentmi sa stal obchod, medicína, technika, matematika, fyzika a IT.
Hlavným koordinátorom spoločného vzdelávacieho programu je Americká nadácie pre
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vzdelávanie v Indii (The United States Educational Foundation in India, USEFI), ktorá
vznikla uţ v 50. rokoch za účelom podpory akademického dialógu výmeny medzi
Indiou a USA.133
Aj napriek tomu, ţe reformy predstavené indickou vládou priniesli v indických
medzinárodných hospodárskych vzťahoch s USA (i obecne) značný posun v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím praktickej izolácie, ich tempo nebolo ani zďaleka
uspokojivé. Na stretnutí s americkou obchodnou komorou v Indii v Naí Dillí 28. januára
2002 americký veľvyslanec Robert D. Blackwill vo svojom prejave vyjadril značné
znepokojenie nad mnoţstvom bariér, ktoré v indickom hospodárstve aj naďalej zostávali
a znemoţňovali výraznejšie prehĺbenie americko-indických vzťahov. „Napriek
neobyčajnému pokroku, ktorý sme v rámci politických, diplomatických, vojenských a
spravodajských väzieb v priebehu predchádzajúcich rokov urobili, jedna oblasť stále
zaostáva - americko-indické ekonomické vzťahy. Americko-indická interakcia má
potenciál byť silným motorom našich bilaterálnych väzieb. Hrozí však, ţe sa namiesto
toho stane príťaţou, ktorá náš spoločný postup výrazne spomalí.“134
Blackwill poukázal, ţe aj keď indický export do USA neustále rástol, (z 5,7
miliardy USD v roku 1995 na 10,7 miliardy USD v roku 2000), americký export do
Indie stagnoval na úrovni pribliţne 3, 7 miliardy USD za rok. India v roku 2000
zostávala na 25. mieste v rebríčku najväčších amerických obchodných partnerov, medzi
Austráliou a Švédskom, krajinami s neporovnateľne menšími trhmi.
Nízka bola aj miera investícií, ktoré India prijímala v porovnaní s ostatnými
krajinami. Kým napríklad Čína v roku 2000 absorbovala 41 miliárd USD, India v tom
istom roku prijala len 4,5 miliardy USD. Podobne, aj miera FDI prijímaná Indiou
dosahovala značne niţšiu úroveň, neţ akú predpokladali americká vláda a americkí
investori. V roku 2000 prijala India len pribliţne 1/30 z čiastky, ktorú pôvodne predseda
vlády Vadţpejí poţadoval (10 mld. USD).
Nasledujúce obdobie od nástupu prezidenta Busha neprinieslo v tomto ohľade
ţiadne významné zlepšenie a vzájomné hospodárske vzťahy sú aj naďalej nevyrovnané.
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Viac o systéme akademickej výmeny a spolupráce viď na stránkach USEFI:
http://www.usief.org.in/Scripts/AboutUsAboutUSIEF.aspx S rozvojom vzájomného obchodu a
hospodárskej spolupráce Indie a USA súvisí tieţ tzv. Fenomén obráteného odlivu mozgov. Americké
spoločnosti totiţ za účelom zniţovania nákladov presúvajú svoju výrobu do Indie (Ruska, Číny, atď),
kde si najímajú miestnu vysokokvalifikovanú pracovnú silu, viď:
http://business.mapsofindia.com/trade-relations/india-us/reverse-brain-drain.html
Text celého prejavu k dispozícii na: http://www.usindiafriendship.net/archives/viewpoints/blackwill012002.htm
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Napriek tomu, ţe USA zostávajú pre Indiu najväčším obchodným partnerom, India sa v
rebríčkoch USA umiestnila na 18. (import) a 24. (export) mieste. V období po recesii v
roku 2001 sa rýchlosť rastu HDP postupne zvyšovala a v priebehu rokov 2005-2007 sa
rast HDP Indie drţal na úrovni nad 9%. Rok 2008 zaznamenal 2% pokles, a tento trend
v súvislosti so svetovou hospodárskou krízou pokračoval aj v priebehu roka 2009, kedy
miera rastu HDP dosiahla iba 5,355%.
Hlavné bariéry rozvoja americko-indických hospodárskych vzťahov dodnes
predstavujú vysoké importné clá (v roku 2000

okolo 30%),135 a tieţ netarifné

obmedzenia, ako napríklad špecifické poţiadavky na obaly dováţaných produktov,
alebo povinné laboratórne kontroly potravinárskych produktov. Ďalšou brzdou
americko-indických hospodárskych vzťahov bolo nedostatočné právne ošetrenie
určitých oblastí hospodárstva, ako napríklad ochrana duševného vlastníctva a patentov.
USA opakovane vyzývali Indiu k odstráneniu vyššie spomínaných beriér.136 Index
ekonomickej slobody (The Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom) v roku
2004 opätovne označil Indiu za „prevaţne neslobodnú“ („mostly unfree“) a zdôraznil jej
reštriktívnu hospodársku politiku, rozsiahle vládne zásahy v bankovom a finančnom
sektore, nedostatočnú ochranu duševného vlastníctva a

patentov

a vysokú mieru

čierneho trhu.137

135
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V niektorých oblastiach však clá presahovali 100%, jednými z najvyšších boli pre dovoz destilátov a
vína v rozmedzí od 464 do 706%! Tamtieţ.
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3. Vzťahy Pakistanu a USA

Pakistan figuroval v amerických strategických plánoch niekoľkokrát. Veľkým
problémom ich vzájomných vzťahov sa stávali rozdielne záujmy a perspektíva. USA
vţdy vnímali Pakistan ako nástroj svojich širších strategických záujmov, ktoré
prekračovali juhoáziijský región. Keď sa USA podarilo naplniť ich ciele, vzťahy medzi
krajinami vţdy ochladli a boli poznačené napätím, ktoré vyplývalo predovšetkým zo
snahy Pakistanu získať jadrové zbrane. Americká politika bola do značnej miery
nekonzistentná, chýbala jej vnútorná kohézia a dlhodobý cieľ.
Pakistan spoluprácu s USA vţdy privítal. Jeho pretrvávajúca zaujatosť
konfliktom s Indiou, v ktorom zastával nerovnú pozíciu slabšieho, ho od začiatku nútila
hľadať spojencov, ktorí by mu umoţnili túto jeho slabosť vykompenzovať. S
entuziazmom sa zapojil do západného bloku vstupom do CENTO a SEATO, za čo ako
odmenu získal rozsiahlu pomoc rôzneho druhu, pričom kľúčovými z jeho pohľadu boli
dodávky zbraní. V období studenej vojny zapadal Pakistan do americkej stratégie
zadrţiavania komunizmu. Od USA Pakistan získal aj bezpečnostné záruky a očakával,
ţe v prípade konfrontácie s Indiou sa Washington prikloní na jeho stranu.
Po poráţke Indie v čínsko-indickej vojne v roku 1962 sa však USA začali
obávať, ţe ak jej nebude poskytnutá pomoc, obráti sa na Moskvu. Z tohto dôvodu USA
dodali

Indii zbrane, čo Islamabad povaţoval za znepokojujúce. Jeho dôvera vo

Washington ešte viac poklesla po tom, ako v rámci pokusu o urovnanie indickopakistanského konfliktu, USA zaujali voči Indii zmierlivejšiu pozíciu, a naopak, na
Pakistan vyvíjali nátlak, ktorý vyvolal v Islamabade rozhorčenie.
Napriek tomu, ţe jednania zlyhali, pokračovali USA v dotovaní oboch krajín.
Všetko sa zmenilo vypuknutím 2. vojny o Kašmír v roku 1965, kedy USA prestali obom
krajinám dodávať zbrane. V období po vojne sa americká administratíva venovala
regiónu len okrajovo a vzťahy medzi USA a Pakistanom ochladli.
Do popredia amerického záujmu sa Pakistan opäť dostal aţ začiatkom 70. rokov,
a to v súvislosti s triangulárnou diplomaciou Henryho Kissingera. Washington v snahe
nadviazať vzťahy s komunistickou Čínou vyuţil staré známosti v Islamabade, ktorý bol
uţ od roku 1963 neformálnym spojencom Číny. Generál Ayub Khan umoţnil uskutočniť
prvú tajnú cestu amerického ministra zahraničných vecí H. Kissingera do Pekingu, za
čo sa USA Pakistanu odmenili obnovením dodávok zbraní. Medzitým vypukla vo
52

Východnom Pakistane revolta, ktorá napokon prerástla do otvoreného ozbrojeného
konfliktu s Čínou. Vzhľadom na to, ţe Pakistan vnímal svoju pozíciu vo Washingtone
znova ako prominentnú, ostal nepríjemne zaskočený nečinnosťou svojho „spojenca“.
USA sa nezmohli na viac neţ rétorickú podporu a formálne hrozby.138
Poníţený a porazený Pakistan

po uzavretí mieru v Simle v roku 1972 sa

rozhodol spoliehať sa viac na vlastné sily a prikročil k budovaniu jadrového arzenálu,
ktorý by umoţnil vykompenzovať jeho relatívnu konvenčnú slabosť. Z USA v danom
období zaznela hlasná kritika rozvíjajúceho sa jadrového programu Pakistanu a vzťahy
v priebehu nasledujúcej dekády opäť ochladli.
Zlom v americko-pakistanských vzťahoch priniesla sovietska invázia do
Afganistanu. Záujem USA o túto juhoázijskú krajinu sa opäť razom zvýšil a Pakistan sa
stal kľúčovým strategickým spojencom, ktorý poskytol zázemie pre americké plány.
Potreba obrany proti komunizmu odsunula na čas do úzadia predchádzajúce nezhody a
americký prezident v tomto období privieral nad pakistanskými priestupkami proti
reţimu nešírenia jadrových zbraní oči.139 V roku 1990 však americký prezident
odmietol ďalej dosvedčiť, ţe Pakistan jadrové zbrane nevlastní a pomoc Pakistanu bola
pozastavená.

Pakistan

vnímal

toto

rozhodnutie

opäť

ako

dôkaz

americkej

nespoľahlivosti.140
Po nástupe prezidenta Clintona sa záujem USA presunul do iných oblastí a
juţná Ázia sa na rokovací stôl jeho administratívy dostala aţ v súvislosti s jadrovými
skúškami. Testy jadrových zbraní, ktoré Pakistan uskutočnil koncom mája 1998,
vyvolali vo Washingtone a u mnohých ďalších štátov vlnu nevôle. Sankcie uvalené na
Pakistan sa ešte sprísnili. Pozíciu Pakistanu poškodil aj útok jeho jednotiek na Indiu na
jar v roku 1999, ktorý odštartoval kargilskú krízu. Pakistan sa ocitol v pozícii agresora a
jeho imidţu neprispel ani vojenský puč, ktorý koncom roka 1999 vyniesol k moci
generála Mušaráfa a ukončil tak ďalší neúspešný pokus Pakistanu o demokraciu.
Posledným zásadným podnetom k obratu americkej politiky voči Pakistanu,
ktorý opäť posunul Pakistan do pozície „strategického partnera“, sa stali teroristické
útoky z 11. septembra 2001. Pakistan prakticky okamţite po týchto útokoch vyhlásil
svoju jednoznačnú a všestrannú podporu americkému boju proti terorizmu. Tým sa
138

139
140

USA vyslali do oblasti bengálskeho zálivu svoju bojovú loď, ktorá však do priamych bojov nijako
nezasiahla
Viď oddiel o americko-pakistanských vzťahoch v oblasti jadrových zbraní
Grare, F.: Rethinking Western Strategies Towards Pakistan. An action agenda for teh US and Europe.
Carnegie Endowment 2007, s. 48
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cesty USA a Pakistanu opäť zblíţili.
V roku 2004 sa americko-pakistanské strategické partnerstvo dostalo symbolicky
na novú úroveň. 14. júla udelil americký prezident Pakistanu titul hlavného spojenca
mimo NATO („major non-NATO ally“), ako piatej moslimskej krajine po Egypte,
Jordánsku, Bahrajne, Kuvajte. Ďalšími spojencami USA, ktorí sa tešia tomuto statusu,
sú Japonsko, Juţná Korea, Argentína, Thajsko, Filipíny, Izrael, Austrália a Nový
Zéland.141 Tento krok bol povaţovaný ako odmena za pakistanskú podporu v
protiteroristickom ťaţení. Samotné udelenie tohto titulu zhodou okolností

časovo

korešpondovalo s vydaním správy komisiou, ktorá mala na starosti vyšetrovanie útokov
z 11. septembra, ktorá obvinila Pakistan z podpory Talibanu a poskytnutia útočišta
teroristickým vodcom.142
Tento rozdielny postoj

iba zvýraznil schizofrénický charakter americko-

pakistanských vzťahov. Na jednej strane existuje snaha o zlepšenie a prehĺbenie
vzájomných vzťahov a obojstranná potreba vzájomnej spolupráce. Na druhej strane sa
zvyšuje napätie a vzájomná nedôvera. Pre Pakistan zostáva v centre záujmu jeho
tradičný nepriateľ, India. USA by však preferovali separáciu svojej zahraničnopolitickej
agendy voči obidvom krajinám, keďţe priority Washingtonu sa v oboch prípadoch líšia.
V prípade Pakistanu je to predovšetkým vojna proti terorizmu, stabilizácia a
demokratizácia krajiny (a celého regiónu obecne). Okrem toho v americkej agende voči
Pakistanu figuruje aj otázka jadrových zbraní a ich šírenia.
Nasledujúca časť sa venuje problematike americko-pakistanskej agendy bliţšie.
Pozornosť je venovaná kľúčovým bodom spoločnej agendy: vojenská spolupráca,
terorizmus, jadrové zbrane a ekonomické vzťahy.

3.1. Vojenská spolupráca
Vojenská spolupráca medzi týmito krajinami má dlhú tradíciu. Vo svojej snahe
získať podporu západného bloku navštívil prvý pakistanský predseda vlády Liaquat Ali
141
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Aj keď sa jedná o prevaţne symbolický titul, sú s ním spojené aj určité výhody. Tieto krajiny majú
umoţnené uskladňovať americké vojenské zariadenia, majú právo prednostných dodávok obranných
zariadení, môţu sa podieľať na výskumoch spojených s obranou a na rozvojových programoch a
môţu navyše profitovať z amerického programu ručenia pôţičiek. Bush names Pakistan 'major ally'
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3814013.stm
Viac na: http://www.spacewar.com/2004/040616170233.1phe27u8.html (Bush makes Pakistan
"major non-NATO ally")
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Khan Spojené štáty v roku 1950. Vo svojom prejave pred americkým Kongresom
vyzdvihol spoločné rysy oboch zemí, demokraciu a súkromné vlastníctvo a vyzval
amerických podnikateľov, aby investovali v Pakistane. Spojené štáty túto orientáciu v
zahraničnopolitickom smerovaní Pakistanu privítali. Pakistan sa mal stať súčasťou
americkej sféry vplyvu a spolu s ďalšími krajinami západnej, strednej a juţnej Ázie mal
chrániť americké záujmy v oblasti Perzského zálivu a Indického oceánu. Ako to vyjadril
jeden z hlavných ideológov a inšpirátorov americkej zahraničnej politiky tej doby, sir
Olaf Caroe, bývalý správca Britskej Indie, Pakistan sa mal stať súčasťou americkej
stratégie „...vedomej politiky, ktorá mala zabezpečiť rozsiahle zdroje v oblasti
Perzského zálivu a vytvoriť skupinu prosperujúcich štátov na boj s komunizmom v
juhozápadnej Ázii...“143
S nástupom Eisenhowerovej administratívy v atmosfére Kórejskej vojny sa
americká protikomunistická politika ešte priostrila a USA sa začali o Pakistan ako o
potenciálneho spojenca zaujímať aktívnejšie. Americký minister zahraničných vecí John
Foster Dulles navštívil Pakistan v máji roku 1953 a v októbri toho istého roku do
Pakistanu pricestovala aj sedemčlenná vojenská skupina. Medzitým došlo aj k ďalším
stretnutiam na vyššej úrovni. Pakistanský minister obrany Iskander Mizra a generál
Ajúb Khan, hlavný veliteľ pakistanskej armády, navštívili základne NATO v Turecku a
generál Khan následne odcestoval do USA na návštevu americkej vojenskej základne.
V novembri 1953 sa USA a Pakistan dohodli na vyzbrojovacom podpornom
programe pre pakistanskú armádu, ktorého odhadovaná suma sa mala pohybovať okolo
250 mil. USD. Prvá americko-pakistanská vojenská dohoda bola napokon podpísaná 19.
mája 1954 v Karáčí. V septembri sa Pakistan stal členom Amerikou organizovanej
multilaterálnej zmluvy namierenej proti komunizmu, SEATO a začiatkom roku 1955 sa
zapojil aj do Bagdadského paktu (neskôr CENTO). V roku 1959 podpísali USA a
Pakistan ďalšiu bilaterálnu obrannú dohodu.
Napriek tomu sa Americko-pakistanské vzťahy v nasledujúcich rokoch začali
zhoršovať. Poškodila ich predovšetkým snaha USA vybudovať si vzťahy s Indiou a
druhá indicko-pakistanská vojna, po vypuknutí ktorej boli vzťahy USA s oboma
krajinami obmedzené na minimum. V roku 1971 po vypuknutí krízy vo Východnom
Pakistane, USA značne zníţili prísun pomoci, čo sa stretlo so značnou kritikou. USA
nepodnikli nijaké kroky, ktoré by ich spojencovi pomohli zabrániť rozpadu štátu. Keď
143
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potom vypukla vojna medzi Indiou a Pakistanom, USA boli ochotní poskytnúť
Islamabadu záruky len v prípade bezprostredného existenčného ohrozenia západnej
časti krajiny.144 Koncom 70. rokov sa v súvislosti s pakistanským nukleárnym
programom vzťahy ďalej ochladili, a celková pomoc USA bola výrazne zníţená.145 To
sa však v nasledujúcich rokoch rýchlo zmenilo.
V čase sovietskej invázie v Afganistane došlo k mnohonásobnému nárastu
americkej podpory v porovnaní s prechádzajúcimi obdobiami. Pakistan sa stal tretím
najväčším odberateľom amerických zbraní, po Izraeli a Egypte. V roku 1983 bol
odsúhlasený vyše trojmiliardový vojenský ekonomický balík a na obdobie 1988 aţ 1993
Kongres schválil ďalšie 4 mld. USD. Americká podpora však bola i v tomto období na
niekoľko týţdňov pozastavená, pretoţe prezident Reagan uţ len s ťaţkosťami dokázal
presvedčiť Kongres, ţe Pakistan jadrové zbrane nevyvíja a nevlastní. Po dlhých a
vášnivých diskusiách sa mu v januári napokon podarilo Kongres presvedčiť, a ten na
rok 1988 odsúhlasil balíček v hodnote takmer pol miliardy USD.146
V období sovietskej invázie zároveň došlo k určitej formalizácii americkopakistanskej vojenskej spolupráce. V roku 1984 bola zaloţená Americko-pakistanská
konzultačná skupina pre obranu (U.S.-Pakistan Defence Consultative Group). V
dôsledku uvalených sankcií po roku 1990 prestala byť aktívna. K obnove jej činnosti
došlo aţ v septembri 2002. Skupina slúţi ako základ pre plánovanie obrannej
kooperácie, vrátane vojenských cvičení, peacekeepingových operácií, regionálnych
obranných záleţitostí a výmenu špionáţnych informácii. Okrem hlavného fóra má
Skupina aj podporné orgány, medzi ktoré patria: Protiteroristická pracovná skupina
(Counter-Terrorism Working Group, CTWG), ktorá spravuje otázky spojené s
protiteroristickými akciami, Pracovná skupina pre bezpečnostnú asistenciu (The
Security Assistance Working Group, SAWG), ktorej úloha spočíva v revízii a
zabezpečovaní vybavenia spoločných jednotiek, a Komisia pre vojenskú spoluprácu
(Military Cooperation Committee, MCC), ktorá o.i. plánuje a pripravuje spoločné
cvičenia a ďalšie aktivity.147
Napriek vyššie uvedenému je nutné dodať, ţe napriek uvaleným sankciám,
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Na svojom stretnutí s Indirou Gándhí minister zahraničných vecí Henry Kissinger nepriamo naznačil,
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časti krajiny
Viď časť o ekonomických vzťahoch
Kongres prijal prezidentovo osvedčenie skôr s ohľadom na citlivú fázu, v akej sa afganská otázka
ocitla, neţ aby naozaj prijal prezidentovo osvedčenie . Rashid, A.: Pakistan after Reagan. In: Middle
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podľa Preslerovho dodatku, na Pakistan, nedošlo k prerušeniu vojenskej kooperácie
úplne. Pakistanské a americké jednotky realizovali kaţdoročne od roku 1993 spoločné
vojenské cvičenia Inspired Venture. Malé námorné cvičenia sa konali v Arabskom mori
juţne od Karáčí od roku 1992. Pakistan sa zapojil aj do Amerikou vedenej vojny v
Zálive. Vojenské cvičenia pokračovali do roku 1998, kedy bola spoločná výcviková
činnosť pozastavená v dôsledku ďalších sankcií148 a k jej obnoveniu došlo aţ v roku
2002 po ich zrušení. Asi 5000 pakistanských vojakov bolo umiestnených v Saudskej
Arábii a Spojených arabských emirátoch. Ďalej sa napríklad pakistanské jednotky
podieľali v rokoch 1992 aţ 1994 spolu s americkými na humanitárnych operáciách v
Somálsku. A v roku 1995 vyslal Pakistan 3000 svojich vojakov, aby sa podieľali na
peacekeepingovej operácii v Bosne a Chorvátsku a 900 ďalších na misii v Haiti.149
Podobne, ani vojenské dodávky neboli v tomto období zakázané úplne. Obaja
prezidenti, Bush i Clinton, ponechali Pakistanu moţnosť komerčných zákazok na
muníciu a náhradné diely platené v hotovosti. USA si takto okrem iného chceli
ponechať aspoň čiastočný vplyv v zemi.150 Na druhej strane, v roku 1992 USA vyzvali
Pakistan k vráteniu 8 fregát a jednej nákladnej lode po tom, ako mala v roku 1993
vypršať ich nájomná zmluva. Najbolestivejším dôsledkom týchto sankcií pre Pakistan z
vojenského hľadiska bolo rozhodnutie o nedodaní 71 objednaných bojových lietadiel F16, napriek tomu, ţe Pakistan uţ za 28 z nich vopred zaplatil.
Po teroristických útokoch z 11. septembra a po vyhlásení vojny proti terorizmu
zrušili USA sankcie voči Pakistanu a americko-pakistanské vzťahy nadviazali na
predchádzajúcu spoluprácu. Pakistan sa opäť po viac neţ desaťročí stal jedným z
kľúčových amerických spojencov.151 V septembri 2002 sa po štvorročnej pauze zišla
spoločná Konzultačná skupina, ktorej činnosť bola od roku 1998 prerušená. V októbri
roku 2002 sa uskutočnilo prvé spoločné americko-pakistanské vojenské cvičenie od
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USA dokonca na poslednú chvíľu zrušili pravidelné námorné cvičenie
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/crs/94-041.htm
Cvičenie naplánované na rok 1998 bolo najprv odloţené, a nakoniec sa však rozhodlo, ţe vojenské
cvičenia spadajú tieţ pod uvalené sankcie a na ďalšie spoločné vojenské cvičenie si americké a
pakistanské velenie muselo počkať do zrušenia sankcií aţ v roku 2002. Viac:
http://www.globalsecurity.org/military/ops/inspired-venture.htm
„The defense relationship between the United States and Pakistan is a critical element of the War on
Terror, and a key component of the security and stability of South Asia. Since 2001, the United States
and Pakistan have worked to build a strong and enduring defense relationship which supports our
common interests in fighting the War on Terror, building a stable and democratic Afghanistan, and
maintaining peace and stability in the region.The United States is committed to a long-term
partnership with Pakistan.“ http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=9353
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roku 1998.152 Dvojtýţdňového cvičenia v oblasti Dţhelum a Kharain sa zúčastnili
pechotné skupiny oboch armád.
O rok neskôr sa Americko-pakistanská konzultačná skupina pre obranu
zaoberala ďalším postupom v otázke spoločného boja proti terorizmu a vojenskej
spolupráci. Strany sa dohodli na časovom rozvrhu vojenských cvičení a ďalších
vojenských aktivít na nasledujúce roky, ktoré mali za cieľ zlepšiť vzájomnú operačnú
schopnosť a kooperáciu. SAWG podala návrh týkajúci sa dodávok amerických
vojenských zariadení v rámci programu pre Zahraničné vojenské financovanie (Foreign
Military Financing), ktorý zahŕňal oblasti zbraňových systémov, opravy a upgradovania
existujúcich systémov, licencií na dovoz náhradných dielov.
Cieľom prijatého plánu bolo zvýšiť efektivitu pakistanskej armády, jej operačnej
schopnosti s americkými jednotkami v regióne cestou zbliţovania zbraňových
systémov, taktiky, techniky boja ap. USA a Pakistan sa tieţ zaviazali k polročným
formálnym konzultáciám s cieľom zhodnotenia postupu v oblasti bezpečnosti a boja
proti terorizmu.153
Po zrušení sankcií sa medzi Pakistanom a USA opätovne rozbehol aj obchod s
vojenskými zariadeniami. Hneď v prvých rokoch po zapojení sa do operácie Enduring
Freedom si Pakistan na základe grantu zadováţil americké lietadlá C-130 a zakúpil šesť
radarov Aerostat, 12 ďalších radarov, 40 helikoptér Bell, vojenské rádiové systémy, 5
lietadiel P-3C, 6 Phalanxov a strely TOW. Aj keď USA nepovolili výdaj objednaných F16 ihneď, Pakistanu bolo od roku 2002 umoţnené zakúpenie náhradných dielov, ktoré
umoţnili opraviť poškodené stroje, ktoré uţ mal Pakistan vo vlastníctve. 154 Po uvalení
sankcií, ktoré v roku 1990 znemoţnili Pakistanu získať zakúpené a objednané lietadlá sa
Pakistan pokúšal rôznymi spôsobmi získať za ne materiálnu, alebo peňaţnú náhradu a
ponúkal odkúpené lietadlá na medzinárodnom trhu. Časť financií bola Pakistanu vrátená
v roku 1998,155 americká armáda napokon sama časť nedodaných lietadiel pouţila.
Dodávky objednaných a uhradených strojov boli napokon povolené aţ v roku 2005. V
súčasnosti má Pakistan objednaných celkom 111 lietadiel tohto typu.156
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Pakistan-U.S. joint military exercise begins
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0WDQ/is_2002_Oct_21/ai_94331677/; Joint Pakistan-U.S.
military exercise. http://www.cacianalyst.org/?q=node/803
http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=5667
http://www.fas.org/man/crs/IB94041.pdf
Bush: U.S. to Sell F-16s to Pakistan. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A8002005Mar25.html
http://www.f-16.net/f-16_users_article14.html Povolenie udelené Pakistanu na nákup stíhačiek F-16
sa stretlo s kritikou predovšetkým (ale nielen) zo strany Indie. Americká vláda sa však snaţila ich
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V novembri 2001 bol po 10 rokoch obnovený aj program, v rámci ktorého USA
poskytli pakistanským vojakom výcvikové kurzy, tieţ pripravili výcvikový a zbrojný
program pre novovytvorené protiteroristické

aeromobilné jednotky pakistanskej

armády (Pakistan Army Air Assault Units), ktorých hlavnou prednosťou mala byť
mobilita a rýchlosť. Okrem toho za účelom zvýšenia vzájomnej operačnej schopnosti a
koordinácie oboch armád usporadúvali americké a pakistanské velenia pravidelné
spoločné cvičenia na mori, vzduchu i na zemi.
Námorné cvičenia z rady Inspired Union, ako kombinácia cvičení Inspired
Siren157 a Inspired Response sa sústreďujú na protiponorkový útok, cvičenia na hladine,
vzdušnú obranu i doplňovanie zásob na mori.158 Cvičenia sa pravidelne kaţdoročne
opakujú v Arabskom mori a sú súčasťou Námorných bezpečnostných operácií
(Maritime Security Operations, MSO).159 Pakistan je integrálnou súčasťou koalície a uţ
dvakrát riadil Spojenú operačnú skupinu 150 (Combined Task Force 150), ktorá je
súčasťou MSO, naposledy od novembra 2007 do februára 2008.160
Spoločné americko-pakistanské cvičenia zamerané na zlepšenie operačnej
schopnosti a spolupráce v boji s terorizmom prebiehali aj v spolupráci s afganskou
stranou. Prvé spoločné americko-pakistansko-afganské cvičenie sa uskutočnilo v máji
2006.161
Okrem priameho zapojenia sa do operácie Enduring Freedom, poskytol Pakistan
americkým operáciám podporu aj na svojom vlastnom území, ktoré sa po vypuknutí
bojov stalo cieľom úteku radikálnych militantov. V snahe zastaviť infiltráciu cez
pakistanské hranice, vyslal Islamabad do pohraničného regiónu do konca roku 2002
okolo 70 000 vojakov. V apríli 2003 sformovali USA, Pakistan a Afganistan Tripartitnú
komisiu (Tripartite Comission) za účelom koordinácie ich snáh stabilizovať pohraničný
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námietky vyváţiť podobnou ponukou. Condoleeza Rieceová zdôraznila: „O čo sa snaţíme, je
upevnenie a rozšírenie vzťahov s Indiou i Pakistanom, v čase kedy máme s obomi dobré vzťahy, čo
mnohí povaţovali za nemoţné, a keď aj vzťahy medzi nimi sa zlepšili.“ A dodala: „O čo sa snaţíme,
je vymaniť naše vzťahy s oboma krajinami z ponímania ich spojitosti“. Kritika z iných strán sa týkala
predovšetkým obavy zo súperenia v zbrojení, ktoré by nové technológie mohli vyvolať. Viac viď na:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A800-2005Mar25.html
D The "Inspired" series of combined US-Pakistani military exercises is scheduled by the US Central
Command. INSPIRED SIREN is a surface exercise conducted between US and Pakistani navies and
normally conducted two to three times a year. INSPIRED SIREN normally includes two Pakistani
destroyers and one to two US ships. http://www.globalsecurity.org/military/ops/inspired-siren.htm
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/pakistan/2005/pakistan-050620-irna02.htm
Termín Maritime Secirity Operations (MSO) označuje akcie moderných námorných síl zamerané na
boj s námorným terorizmom a inými ilegálnymi aktivitami, ako sú napríklad únosy, pirátstvo, obchod
s otrokmi. Ich činnosť tieţ zahrňuje pomoc všetkým námorným plavidlám v núdzi.
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región. V júni na americké naliehanie vyslal Pakistan jednotky aj do Federálne
spravovaných kmeňových území (FATA). V septembri 2003 uţ na tomto území
operovalo 25 000 príslušníkov pakistanských ozbrojených síl. Túto akciu síce americká
strana privítala, avšak zároveň pakistanskej vláde u domáceho obyvateľstva značne
poškodila. Miera náboţensky inšpirovaného násilia v krajine vzrástla a po opakovanom
pokuse o Mušaráfov ţivot v decembri toho istého roku sa angaţovanosť Pakistanu vo
FATA ešte zvýšila.162
Postupne sa však na pakistanskej strane začali prejavovať nedostatky. Kritika
USA sa týkala nedostatočného bojového nasadenia, úmyselného krytia militantov, ako
aj dohôd, ktoré Islamabad s kmeňovými vodcami v pohraničí uzatváral.163
V rámci vojenskej spolupráce poskytli USA po októbrovom zemetrasení v roku
2005 Pakistanu rozsiahlu pomoc na odstraňovanie škôd, ktorá zahŕňala napríklad
logistickú podporu, leteckú dopravu a evakuáciu, čistenie ciest, lekárske ošetrenia. Na
túto akciu venovali USA viac neţ 110 miliónov USD. USA a Pakistan spolupracujú vo
vojenskej oblasti aj v rámci medzinárodných fór, ako je OSN (predovšetkým
preacekeepingové akcie) alebo uţ spomínané MSO.

3.2. Pakistan a americká vojna proti terorizmu
Oblasť protiteroristickej spolupráce sa stala hlavnou náplňou obnovených
americko-pakistanských vzťahov po 11. septembri 2001. Vzájomné vzťahy v tejto
oblasti však poznačili rastúce nezhody týkajúce sa kritiky pakistanského úsilia v danej
oblasti, ako aj jeho podpora radikálnym náboţenským skupinám.
Tradícia pakistanskej podpory Talibanu sa začala v súvislosti so sovietskou
inváziou do Afganistanu. Pakistan bol poverený v spolupráci so CIA organizovať
skupiny afganských ozbrojencov, ktorí by v mene dţihádu bojovali proti sovietskym
vojskám a nimi podporovaným skupinám. Islamskí bojovníci boli zásobovaní prevaţne
americkými zbraňami a financiami, avšak na ich podpore sa podieľali aj moslimské
štáty, hlavne Saudská Arábia, aj samotný Pakistan. Po odchode sovietskych vojsk
zostala krajina rozdrobená pod nadvládou jednotlivých vodcov a v atmosfére anarchie
sa k moci dostalo radikálne moslimské hnutie Taliban.
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Pakistan podporoval radikálne hnutia aj po smrti generála Ziu (1988) a po
obnovení demokratickej vlády.164 V tom istom čase sa za finančnej podpory Saudskej
Arábie začali na území Pakistanu rozširovať moslimské náboţenské školy, madrasy,
ktoré okrem šírenia radikálnych náboţenských myšlienok, organizovali v niektorých
prípadoch pre svojich ţiakov aj bojový výcvik. Tým sa začala
pakistanskej spoločnosti.

radikalizácia
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Taliban mal od počiatku svojej vlády mnohopočetné styky s najvyššími
predstaviteľmi pakistanského štátu. Tie boli zaistené predovšetkým prostredníctvom
pakistanskej tajnej sluţby (Inter-Services Intelligence, ISI). Ďalšou z dôleţitých väzieb
boli lokálne moslimské pakistanské skupiny, z ktorých viacerí predstavitelia zastávali
významné posty v štáte a podieľali sa na rozvíjaní ďalších kontaktov s ISI, aj armádou a
mali bohaté styky so svojimi kolegami v Afganistane.166
Taliban spočiatku v tichosti podporovali aj USA, keďţe hnutie vyjadrilo svoj
odpor k Iránu a zaviazalo sa k zásahu proti bujnejúcemu obchodu s ópiom. Zmenu v
americkom postoji priniesli aţ správy o potláčaní práv v Afganistane, predovšetkým u
ţien a informácie, ţe Taliban poskytol útočisko Usámovi bin Ládinovi, ktorý vyhlásil
vojnu proti USA a Saudom a bol povaţovaný za zodpovedného za bombové útoky na
americké ambasády v Tanzánii a Keni v auguste 1998.167
Islamský duch sa okrem beţného obyvateľstva, predstaviteľov politiky a ISI,
postupne rozšíril aj do radov pakistanskej armády. Sám generál Mušaráf však ostával v
tábore „profesionálov“, armádnej skupine, ktorá sa nedala zlákať ideami islamu.
Mušaráf vyuţil moţnosť, ktorá sa mu ponúkala vypuknutím vojny proti terorizmu, na
oslabenie radov domácich radikálov. Nešlo teda len o obavu z americkej odplaty.
Mušaráf si bol vedomý toho, ţe bujnejúce moslimské skupiny sa postupne vymykali
akejkoľvek kontrole a začínali ohrozovať armádny monopol na legitímne pouţitie sily v
štáte.168
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nekontrolovateľným tempom, z čoho boli obvinení aj členovia ISI.
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situácia umoţnila Mušaráfovi otvoriť otázku náboţenského fanatizmu. V júni 2001
zvolal národnú konferenciu ulámov, na ktorej ich odsúdil za ich dogmatické ponímanie
islamu a varoval ich pred ďalším zabíjaním s tým, ţe nestoja nad zákonom. Následne v
auguste boli zakázané dve sektárske teroristické skupiny: sunitské Laškar-e Dţhangvi a
Sipah-e Muhamad. Zapojenie sa do americkej vojny proti terorizmu
Mušaráfovi zvýšiť tlak na skupiny, v prvom rade na tie, ktoré boli

umoţnilo
orientované

protištátne.
Podpora radikálnych skupín sa však neodohrávala v politickom vákuu a
bezprostredne súvisela s celkovými bezpečnostnými a geostrategickými záujmami
Pakistanu, predovšetkým jeho snahy vyrovnať sa Indii. Oblasť strednej Ázie a jej
ovládnutie boli v tom čase v Islamabade vnímané ako hra s nulovým súčtom. Pakistan
sa snaţil posilniť svoju pozíciu v regióne na úkor Indie, a zároveň jej zabrániť v snahe o
jeho „obkľúčenie.“170 Ako zámienku na presadenie svojej pozície u svojho severného
suseda vyuţil Pakistan sovietsku inváziu do Afganistanu.
Krátko po vypuknutí afganskej krízy sa Pakistan stal opäť kľúčovým článkom v
amerických strategických záujmoch. Pakistan poskytol USA k dispozícii svoje vojenské
základne a cez Pakistan putovala väčšina americkej pomoci určenej protisovietskemu
odporu.
Hlavnou silou afganského odboja sa stali radikálne moslimské skupiny. Pakistan
im poskytoval všemoţnú pomoc od vojenskej, logistickej, výcvikovej, aţ po
hospodársku. Vtedajší pakistanský vodca, Zia Ul Haq, sa rozhodol pristúpiť k
vytvoreniu väzieb, ktoré by umoţnili po poráţke sovietskych vojsk realizovať jeho plán
na dominanciu nad Afganistanom. Ul Haqova politika smerovala k podpore radikálnych
moslimských hnutí obecne a umoţnila vznik pevných väzieb medzi radikálmi a
pakistanskou armádou, a tieţ výzvednými sluţbami. Ako sa neskôr po zahájení vojny
proti terorizmu ukázalo, tieto väzby nebolo ľahké pretrhať.171
Pakistanská podpora radikálnym militantným skupinám pokračovala aj po
odchode sovietskych vojsk a ochladení americko-pakistanských vzťahov. S vypuknutím
protiindického povstania v indickej časti Kašmíru dostala táto podpora nový rozmer. Čo
začalo ako spontánne povstanie kašmírskeho ľudu, sa pakistanským zásahom stalo
ohniskom nekončiacich násilností.
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Pakistan v tom čase pristúpil k stratégii podpory teroristických skupín, ktoré
začali v regióne pôsobiť a boli namierené proti Indii. Tým sa snaţil zabezpečiť potrebný
nátlak, ktorým by prinútil Indiu k rokovaciemu stolu a ústupkom.172 Aj keď sa Pakistan
formálne zodpovednosti za útoky v Kašmíre zriekal a odmietal svoju spojitosť s týmito
extrémistickými skupinami, existovalo všeobecné presvedčenie (nielen v Indii), ţe
hlavným sponzorom týchto hnutí je práve Pakistan.
Táto pakistanská stratégia sa však musela po 11. septembri radikálne zmeniť.
Keď sa po teroristických útokoch začalo americké ťaţenie proti terorizmu, bol
Islamabad nútený prehodnotiť svoje dovtedajšie postupy. Jedným z hlavných motívov
tohto obratu sa stal strach, ţe by sa americký hnev mohol obrátiť aj proti Pakistanu.173
Ďalším motívom bola snaha zabrániť medzinárodnej izolácii, v ktorej by sa bol Pakistan
v prípade nezapojenia sa do boja proti terorizmu pravdepodobne ocitol.174
Pre vývoj americko-pakistanských vzťahov bolo toto rozhodnutie kľúčové. Uţ
22. septembra boli voči Pakistanu zrušené všetky sankcie z rokov 1990 a 1998, ďalej
mu bol odpustený jeho dlh Spojeným štátom. Americká pomoc krajine sa kaţdoročne
pohybovala na úrovni vyššej neţ jedna miliarda USD a do nástupu prezidenta Obamu v
januári 2009 presiahla celková hodnota americkej pomoci Pakistanu 11 mld.
amerických dolárov.175 Aţ tri štvrtiny tejto pomoci boli venované podpore vojenskej
zloţky štátu a táto pomoc mala za úlohu zabezpečiť posilnenie pakistanskej armády v
boji s terorizmom, a zároveň ako kompenzácia za pakistanské straty.
Pakistan sa opäť stal kľúčovým americkým spojencom. Aţ 80 percent logistickej
podpory pre americké jednotky operujúce v Afganistane prechádzalo cez Pakistan.176
V počiatočnom období bol svojím zásahom proti jednotkám Al Kaidy a Talibanu
nápomocný v americkej operácii Enduring Freedom. Následne pomohol zadrţať
mnohých popredných predstaviteľov týchto radikálnych skupín. Avšak, pakistanská
pomoc bola sprevádzaná aj krokmi, ktoré postupne viac a viac vyvolávali americkú
kritiku.
Aj keď totiţ Pakistan pomohol k oslabeniu Al Kaidy i Talibanu, nedotiahol svoju
akciu do konca. Mnoho z popredných vodcov oboch hnutí sa usídlilo v horských
172
173

174
175
176

Ganguly, S.: India, Pakistan and the US: nuclear brinkmanship in the South Asia. EBSCO, 2005
The next chapter. The United States and Pakistan. A report of the Pakistan Policy Working Group.
September 2007 s. 13
tamtieţ
Viď. www.usa.gov
The next chapter. The United States and Pakistan. A report of the Pakistan Policy Working Group.
September 2007, s. 18

63

oblastiach Pakistanu, predovšetkým v oblasti Federálne spravovaných kmeňových
území (Federally Administered Tribal Areas, FATA). Väzby, ktoré sa budovali medzi
pakistanskou armádou a informačnými sluţbami na jednej strane a talibanskými
predákmi na strane druhej, sa ukázali byť pomerne pevné. Zároveň Pakistan prejavil
neochotu radikálne zasiahnuť voči ním.177
Ďalším terčom kritiky sa stal postup voči domácim militantným skupinám.
Pakistan síce mnohé z nich ostentatívne zakázal a nechal rozpustiť, avšak, skupiny
operujúce v prospech Pakistanu v Kašmíre ostávali dlhý čas mimo pakistanského
zásahu. Aţ pod americkým tlakom počas ďalšej indicko-pakistanskej krízy vyvolanej
teroristickým útokom na indický parlament 13. decembra 2001, v snahe zmierniť
americký nátlak a upokojiť eskalujúcu krízovú situáciu, pristúpil Pakistan k stíhaniu
členov z tejto skupiny. Hlavných zodpovedných za útoky v Kašmíre z 13. decembra
2001, skupiny Laškar-i-Taiba a Dţaiš-e-Mohamemd, zakázal.178 V Kašmíre síce došlo k
dočasnému poklesu mnoţstva teroristických útokov, napriek tomu Pakistan naďalej
militantov podporoval.
Vďaka nečinnosti/podpore Pakistanu sa vojna v Afganistane začala preťahovať.
Skupiny, ktoré našli bezpečný prístav na pakistanskej strane hranice načerpali sily a
opäť prekročili hranice za účelom obnovy boja proti USA a ich spojencom, v dôsledku
čoho sa v USA stále hlasnejšie ozývali hlasy, ktoré obvinili Pakistan z „dvojitej hry.“ 179
Zdanlivá pakistanská nečinnosť však nemusela byť nutne odrazom neochoty
jednať. Ako poukázal Ashley J. Tellis z Carnegie Endowement, môţe sa rovnako jednať
aj o situáciu, kedy pakistanský štát zasiahnuť nemôţe. Po zapojení sa do americkej
vojny proti terorizmu sa v krajine začali radikalizovať staré moslimské skupiny a
vznikať nové a centrálna vláda v Islamabade začala strácať kontrolu na svojím územím.
Ako hovorí Tellis, vo vzťahu medzi pakistanským štátom a teroristickými skupinami sa
môţe jednať o situáciu, kedy sa vlastný klient príliš osamostatnil a vymkol spod
kontroly. Pakistanský štát by v niektorých prípadoch aj zasiahol, ale uţ k tomu stratil
prostriedky.180
Nespokojnosť s pakistanským počínaním viedla k opakovanému volaniu po
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vojenských sankciách alebo minimálne po podmienení americkej pomoci. Aj keď totiţ
Pakistan tvrdil, ţe potrebuje pomoc, aby sa mohol zabezpečiť na protiteroristický a
protipovstalecký boj na svojich severozápadných hraniciach, prevaţná väčšina financií
smerovala na nákup zbraní a zariadení určených na boj s pakistanským nepriateľom
číslo jedna - Indiou.181
Ako ďalší problém vnímali USA snahu pakistanskej vlády vyjednať dohodu s
predstaviteľmi kmeňových oblastí, ktorú povaţovali len za manéver teroristický skupín,
ktoré sa snaţili získať čas na opätovné posilnenie a mobilizáciu svojich síl.182
Americko-pakistanské vzťahy ďalej sťaţuje vlna antiamerikanizmu, ktorá v
nebývalej miere ovládla pakistanskú verejnosť, a zároveň pakistanským predstaviteľom
do značnej miery zväzuje ruky. Výskumy verejnej mienky uskutočnené v roku 2008
ukázali, ţe aj keď väčšina pakistanskej populácie podporuje boj proti terorizmu, tí istí
respondenti sa zároveň stavajú proti americkej „imperialistickej politike“, a vôbec
prítomnosti USA a ich spojencov v regióne. Podľa mnohých sú USA zodpovedné za
vlnu násilia, ktoré sa v Pakistane rozpútalo s postupujúcou operáciou Enduring
Freedom.183

3.3. Spolupráca v oblasti jadrových technológií
Pakistanský vojenský jadrový program vznikol na základe snahy Pakistanu
zabezpečiť svoju bezpečnosť proti svojmu mnohonásobne silnejšiemu susedovi.
Definitívne rozhodnutie o rozvoji pakistanského jadrového programu padlo po
zdrvujúcej poráţke v tretej indicko-pakistanskej vojne, ktorá v roku 1971 pripravila
Pakistan o obrovskú časť územia a do značnej miery podkopala štátnu ideológiu.
Zároveň naštrbila dôveru Pakistanu vo svojich spojencov, ani USA, ani Čína neposkytli
Pakistanu v rozhodujúcej chvíli pomoc.
Pakistan sa uţ od svojho vzniku snaţil kompenzovať svoju pozíciu slabšieho
vytváraním spojenectiev. Ako sa však ukázalo uţ v priebehu druhej vojny o Kašmír v
roku 1965, táto stratégia nedokázala Pakistanu zaručiť potrebnú bezpečnosť. Pakistan sa
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teda do budúcnosti rozhodol spoliehať sa na vlastné sily a konfrontovaný s realitou
existencie nepriateľského suseda na vzostupe sa priklonil k moţnosti budovania
samostatného jadrového arzenálu.184
Prvý jadrový reaktor bol v Pakistane spustený uţ v roku 1965, v meste
Rawalpindi. Aj keď mal daný reaktor slúţiť na mierové účely, podobne ako India, ani
Pakistan moţnosť budúceho získania jadrových zbraní nevylúčil a ani on Zmluvu o
nešírení jadrových zbraní (NTP) nepodpísal. Rozhodujúcim momentom

sa stala

„mierová jadrová explózia“, ktorú India uskutočnila v roku 1974. Na stretnutí
vrcholových pakistanských vedcov predseda vlády Zulfikar Ali Bhuto oznámil
rozhodnutie vlády o vývoji jadrových zbraní.185 Reakcia USA nenechala na seba dlho
čakať. Keď americká tajná sluţba priniesla v roku 1979 správu, ţe Pakistan začal tajne s
konštrukciou zariadenia na obohacovanie uránu, pozastavil Washington Pakistanu
pomoc na základe odseku 669 Zákona o zahraničnej pomoci z roku 1961 (Foreign
Assistance Act).
V nasledujúcom období sa Pakistan ako spojenec proti sovietskej invázii do
Afganistanu dostal v očiach USA do lepšieho svetla. Aj keď sa pravidelne objavovali
správy o tom, ţe Pakistan jadrové zbrane vyvíja, americká administratíva nad tým
dočasne privrela oči. Podľa Presslerovho dodatku Zákona o zahraničnej pomoci (1961)
prijatého v roku 1985, bol americký prezident povinný posúdiť, či Pakistan vlastní,
alebo nevlastní jadrové zbrane a či navrhovaná pomoc USA pomáha zniţovať riziko
získania takéhoto zariadenia.186 Aţ do roku 1990 americký prezident oficiálne
nepripustil moţnosť, ţe Pakistanu sa podarilo získať takéto zariadenie, a to napriek
tomu, ţe Pakistan svoju prvú „studenú“ jadrovú skúšku vykonal uţ v roku 1983.187
K obnoveniu rozsiahlych sankcií došlo po jadrových výbuchoch, ktoré Pakistan
uskutočnil koncom mája 1998 a ktoré poškodili jeho pozíciu vo Washingtone snáď ešte
viac neţ tomu bolo v prípade Indie. Pakistan sa totiţ v roku 1989 v neoficiálnej dohode
zaviazal americkému prezidentovi, ţe úplne zastaví obohacovanie uránu.188 Po testoch
sa náhle vyrojilo veľa otázok a pochybností ohľadom rozsahu a úrovne pakistanského
jadrového programu a predpokladalo sa, ţe k obohacovaniu dochádzalo aj napriek
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pakistanskému sľubu. Na pozitívnom imidţi Pakistanu nepridalo ani opakované
prehlásenia riaditeľa pakistanského jadrového programu Adbula Kadíra Khana v
médiách, ktorý tvrdil, ţe Pakistan nikdy obohacovanie uránu nepozastavil.189
Pakistanské jadrové skúšky boli reakciou na skúšky, ktoré vykonala India. USA
hneď po indických testoch pristúpili k rozsiahlej kampani, ktorá mala za cieľ presvedčiť
Pakistan, aby netestoval jadrové zbrane. Prezident Clinton opakovane telefonicky
vyzýval pakistanského predsedu vlády Navaza Šarífa k zdrţanlivosti a do Pakistanu
bola vyslaná skupina amerických predstaviteľov, ktorí mali za úlohu ponúknuť
Pakistanu vojenskú a ekonomickú pomoc, ak sa vláda zaviaţe netestovať.190 Takto
ponúkaná pomoc sa však Pakistanu nezdala dostatočnou kompenzáciou za to, ţe by
mali podryť svoju jadrovú autoritu v očiach Indie. Pakistan očakával jednoznačné
garancie, ţe v prípade indického útoku poskytnú USA (a/alebo Čína) Pakistanu ochranu
a pomoc.191 Avšak, týchto záruk sa Pakistan nedočkal.
Okrem toho, India po svojich jadrových testoch zahájila ostrú útočnú mediálnu
kampaň a pakistanské informačné sluţby prichádzali v tomto období aj s informáciami,
ktoré naznačovali, ţe by sa India mohla pripravovať k ofenzíve.192 Pakistan sa obával,
ţe prípadné rozhodnutie netestovať by mohlo vzbudiť dojem ţe Pakistan ohľadom
svojho jadrového programu blafuje. V neposlednom rade rozhodnutie Islamabadu
ovplyvnila aj verejná mienka, ktorá sa v rastúcom napätí, tých dní stále viac prikláňala
na stranu testov.193
Pakistan uskutočnil jadrové skúšky v dňoch 28. a 30. mája 1998 a americká
reakcia bola rýchla a razantná. Na Pakistan boli uvalené rozsiahle sankcie na základe

189
190

191

192

193

tamtieţ
Rizvi, H.-A.: Pakistan's Nuclear Testing. In: Asian Survey, 41/6, november - december 2001, s. 949.
USA však neboli jediné, kto v tomto ohľade vyvíjal na Pakistan nátlak. Do tejto kampane sa zapojili aj
ďalšie štáty ako Japonsko, či Veľká Británia
Poradca pre národnú bezpečnosť na stretnutie s Šarífom spomína nasledovne: „Not wanting to
embarrass his American guest, Mr. Šarif asked obliquely, ''Do you think China would give us a
security guarantee?'' I replied that I doubted it, and, going on to answer his implied question, I said
that for the United States to do so would require a far greater understanding among Americans and in
the Congress of the stakes involved.“ McFarlane, R.C.: Pakistan's Catch-22. In: NYT, 30.5.1998, k
dispozícii na: http://www.nytimes.com/1998/05/30/opinion/pakistan-s-catch-22.html?pagewanted=1
Okrem toho, ţe USA (ani Čína) neboli ochotné dať Pakistanu poţadované záruky, je otázne či by sa
Pakistan s nimi bol uspokojil v kontexte opakovaného nedodrţania prísľubu, ktorého sa mu od nich
dostalo
Napr. Podpredseda vládnucej BJP prehlásil, ţe ak bude Islamabad „pokračovať vo svojej protiidnickej
politike, Pakistan by sa mal pripraviť na indický hnev.“ Citované podľa: Pakistan warned to 'prepare
for India's wrath', tensions rise. New Straits Times, 23.5.1998, s. 15 Podrobnejšie o obavách z
indického útoku viď: Rizvi, H.-A.: Pakistan's Nuclear Testing. In: Asian Survey, 41/6, novemberdecember 2001, s. 952-953
Tamtieţ, s. 953

67

Zákona o kontrole exportu zbraní (Arms Export Control Act) a Zákone o bankovom
exporte a importe (Export-Import Bank Act).194
Podobne, ako v prípade Indie, boli však sankcie zmierňované a postupne rušené
uţ v priebehu rokov 1999 aţ 2001. Uţ v júli 1998 podpísal prezident Clinton zákon
prijatý americkým Kongresom (Agriculture Export Relief Act), ktorý umoţnil Pakistanu
nákup americkej pšenice behom letnej komoditnej aukcie. V tom istom roku schválil
americký Kongres zákon, ktorý umoţnil americkému prezidentovi podľa uváţenia na
dobu jedného roku zrušiť sankcie týkajúce sa americkej zahraničnej pomoci,
amerických vládnych nevojenských transakcií, poskytovania pôţičiek, pomoci
poskytovanej

zahraničnými

finančnými

inštitúciami

a

transakcií

amerických

komerčných bánk. Prezident zákon podpísal 25. októbra toho istého roku a uţ 7.
novembra časť sankcií zrušil. O rok neskôr Kongres schválil zákon (Department of
Defense Appropriations Act, FY 2000), ktorý umoţňoval prezidentovi zrušiť sankcie
natrvalo, a to vrátane tých, ktoré sa týkali vojenských zariadení a high-tech, ak by takéto
obmedzenia poškodzovali americké záujmy.195 Na jeho základe zrušil prezident Clinton
27. októbra 1999 obmedzenia o bankových pôţičkách. Posledné sankcie uvalené z roku
1990 a 1998 na Pakistan zrušil prezident Bush v 22. septembra 2001. V účinnosti však
zostali sankcie týkajúce sa neplnenia prísľubu uhradenia štátneho dlhu z roku 2000.196
Krátko po zahájení vojny proti terorizmu sa rozprúdila kontroverzná debata o
zabezpečení pakistanských jadrových zariadení. Záujem o túto otázku sa objavil v
súvislosti s teroristickými útokmi 11. septembra a s rozhodnutím Pakistanu pripojiť sa k
americkému boju proti terorizmu. Vojna v Afganistane, exodus teroristických predákov
na pakistanskú pôdu i náboţensky motivované nepokoje, ktoré Pakistan ovládli,
vyvolali obavy z toho, ţe by sa v prípade oslabenia pakistanského štátu mohli jadrových
zariadení zmocniť islamskí radikáli a pouţiť ich pri teroristických útokoch.
Napriek tomu, ţe existovali správy, ktoré naznačovali, ţe Pakistan sa sám ešte
pred 11. septembrom obrátil na USA s prosbou o pomoc v zaisťovaní jadrových
kapacít197, Islamabad takéto správy jednoznačne odmietol.
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Pochybnosti o zabezpečení pakistanského jadrového programu pretrvávajú
dodnes. USA sa v priebehu Bushovej administratívy pokúšali opakovane nadviazať
bliţšiu spoluprácu s Pakistanom v tejto oblasti198, ale ich snaha sa stretla s neochotou.
Podobné snahy vyvolávali v rôznych pakistanských kruhoch presvedčenie, ţe sa USA
snaţia pakistanský jadrový program ovládnuť, čo posilnilo ich protiamerické pozície.
Navyše, v Pakistane panovali pochybnosti voči USA, ktoré vláde znemoţňovali odhaliť
detaily spojené so svojim jadrovým programom a rozmiestnením jednotlivých
zariadení, pretoţe ich odtajnenie by mohlo ohroziť ich ochranu pred indickým
útokom.199
Snahu USA o pomoc Pakistanu v tomto ohľade sťaţovali právne obmedzenia.
Takáto pomoc je napríklad v rozpore so zmluvou NTP. Existovali aj obavy, ako by
takáto pomoc mohla vplývať na ďalších porušovateľov reţimu nešírenia jadrových
zbraní. V neposlednom rade by takáto spolupráca mohla mať negatívne dopady na
americké vzťahy s Indiou.
Napriek tomu sa v roku 2007 objavili správy, ţe od roku 2001 sa Američania
predsa len začali podieľať na modernizácii zabezpečenia pakistanských jadrových
zariadení.200 Celková čiastka vynaloţená na tento účel sa odhaduje na 100 miliónov
amerických dolárov. Okrem dodávok high-tech, mala pomoc zahŕrňať aj výcvik
príslušných dôstojníkov, vedcov a ďalších odborníkov zodpovedných za správu
pakistanského jadrového arzenálu.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Pakistane, USA opakovane
od nástupu novej administratívy vyzývali Islamabad k tomu, aby pristúpil na americké
návrhy zabezpečenia svojho programu, čo pakistanskí predstavitelia zatiaľ odmietli.201
Vzhľadom na klesajúcu popularitu USA v Pakistane je takáto citlivá dohoda zatiaľ
nepravdepodobná.
Pochybnosti USA o schopnosti Pakistanu zabezpečiť svoj arzenál ovplyvňuje aj
aféra, ku ktorej došlo krátko po obnovení americko-pakistanskej spolupráce. V tom
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Naposledy sa debata na túto tému rozprúdila v súvislosti s druhým Hershovym článkom, ktorý
zverejnil a ktorý opätovne spochybnil schopnosť Pakistanu efektívne ochrániť svoje jadrové
zariadenia
Vzhľadom na dobré vzťahy medzi Washingtonom a Naí Dillí
Viď. napr.: http://www.cfr.org/publication/7742/
Okrem iného USA poţadovali presun časti pakistanského jadrového paliva do úschovní v USA, čo len
pridalo argumenty kritikom Washingotnu a vyvolalo špekulácie, ţe USA plánujú pakistanské jadrové
zariadenia ovládnuť alebo v prípade vypuknutia krízy zneškodniť. Viď.: Nuclear Dimension of USPakistan Relations. http://www.dawn.com.pk/wps/wcm/connect/dawn-contentlibrary/dawn/news/pakistan/04-Nuclear-dimension-of-Pak-US-relations-qs-06
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období sa začali v tlači objavovať správy o tom, ţe zakladateľ pakistanského jadrového
programu Dr. Abdul Kadír Khan poskytoval od konca 80. rokov tajné informácie
týkajúce sa výroby jadrového materiálu, procesu obohacovania a konštrukcie jadrovej
bomby a prislúchajúcich zariadení ďalším krajinám: Severnej Kórey, Líbyi a Iránu.
Okamţite po zverejnení týchto informácií sa prezident Bush obrátil na
prezidenta Mušaráfa, aby k nim zaujal stanovisko.202 Islamabad všetko poprel

a

odmietol zahájiť vyšetrovanie doktora Khana, ktorý sa doma tešil mimoriadnej obľube
ako národný hrdina. Aţ v decembri 2003 Pakistan pod tlakom rastúceho mnoţstva
dôkazov pripustil, ţe k úniku určitých informácii došlo.203 Zároveň však zdôraznil, ţe
šlo o jednostranné kroky doktora Khana a niekoľkých jeho blízkych spolupracovníkov
a odmietol špekulácie o tom, ţe k úniku údajov a technológii došlo s vedomím alebo
súhlasom vlády.204 Viacerí poprední nezávislí analytici sa však zhodujú na tom, ţe
presun určitého typu údajov a predovšetkým technologických zariadení musel prebiehať
minimálne s vedomím (a pravdepodobne s pomocou) pakistanskej armády.205
Doktor Khan bol vzatý do vyšetrovacej väzby, no uţ po troch mesiacoch bol
prepustený do domáceho väzenia. Jeho spolupracovníci Mohamed Farúkh, Jasin Čohan
a Sajíd Ahmad boli napokon uväznení a zodpovednosť za celú akciu bola zvalená na
nich. Pakistan po súdnom procese vydal vyhlásenie, ţe proliferačná sieť bola zničená a
ţe Pakistan podniká kroky, ktoré zabránia do budúcna opakovaniu sa takejto situácie.
Vzhľadom na to, ţe na pašovaní údajov a technológií sa nepodieľali len občania
Pakistanu a celá sieť bola rozsiahlejšia, neţ sa pôvodne predpokladalo, jej činnosť bola
zrejme pozastavená len dočasne.
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http://www.nytimes.com/2003/12/22/international/asia/22STAN.html?pagewanted=all
Rozsah a miera spolupráce Dr. Khana s týmito krajinami je ešte stále v štádiu vyšetrovania.
Pakistan Denies US Nuclear Claims.
http://english.aljazeera.net/news/asia/2009/11/20091198430563537.html
Napríklad pri presune jednotlivých zloţiek jadrovej centrifúgy, ktorú mala Khanova skupina
prepašovať do Severnej Korey zrejme celý transport nákladu zabezpečilo armádne zásobovacie
lietadlo, z čoho sa dá usudzovať, ţe o ňom museli mať informácie aj veliace zloţky. Konkrétny počet
tých, ktorí mali byť do akcie zapojení a ich mená nie sú verejne známe. Viď: Control of Pakistan's
Nuclear Arsenal http://www.cfr.org/publication/7742/; Nuclear Black Market.
http://www.cfr.org/publication/13308/; Strife in Pakistan Raises U.S. Doubts Over Nuclear Arms
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3.4. Ekonomická spolupráca
V prvom desaťročí po svojom vzniku nepreţíval Pakistan z ekonomického
hľadiska najšťastnejšie obdobie.

Chýbala potrebná infraštruktúra a krajinu navyše

zničila vojna a pretrvajúce etnické a náboţenské nepokoje spojené s rozdelením
kolónie.
Od konca 50. rokov sa ekonomická situácii v Pakistane začala zlepšovať. Zlepšil
sa aj správny systém a stabilizovali sa potrebné inštitúcie.206
Na druhej strane sa zvyšovali rozdiely medzi vrstvami spoločnosti v oboch
častiach, aj medzi západnou a východnou časťou krajiny, ktorej obyvateľstvo,
obviňovalo centrálnu vládu obviňovalo, ţe premenila východnú časť krajiny na
„vnútornú kolóniu“.207
Po nástupe vlády Zulfikara Aliho Bhutta sa

liberálna hospodárska politika

zmenila. Vláda pristúpila k rozsiahlemu znárodňovaniu. V 70. rokoch klesla dovtedajšia
miera rastu HDP na 3,7%.
Vojenský puč v júli roku 1977 ukončil vládu Bhuttovho kabinetu a do čela štátu
sa dostal generál Zia ul-Haq. Počas jeho vlády pokračovala centralizácia. Aj keď
začiatok jeho vlády poznamenal značný pokles americkej pomoci v dôsledku správ o
pakistanskom jadrovom programe, po zahájení sovietskej invázie do Afganistanu sa
mnoţstvo amerických prostriedkov určených pre Pakistan opäť zvýšilo. V tomto období
sa síce podarilo opäť hospodársky rast naštartovať (HDP rástlo priemerne o 6,6%) a
výkonnosť priemyslu a poľnohospodárstva sa vrátila pribliţne na úroveň z konca 60.
rokov, z dlhodobého hľadiska sa ekonomiku stabilizovať a ozdraviť nepodarilo.
Fiškálny deficit sa zvýšil na 8% HDP. Napokon bol v zhoršujúcej sa situácii v roku
206
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Anwar, S.; Michaelowa, K.: Political Economy of the US Aid to Pakistan. In: Review of developement
Economics, 10 ()2, 2006
Bangladéš bol dlhé desaťročia v pozícii zaostalého regiónu bez prístupu k hlavným ekonomickým
ťahom, nerastným surovinám a navyše suţovaný neustálym rastom populácie. Na druhej strane,
ale Bangladéš produkoval dva z hlavných exportných artiklov: jutu a čaj, ktorých spracovanie a
obchod ovládli západo-pakistanskí obchodníci a zisky z predaja putovali do západnej časti krajiny.
Západný Pakistan mal lepšiu geografickú pozíciu a klimatické podmienky na rozvoj neţ Bangladéš so
svojou slabo rozvinutou obchodnou a manaţérskou infraštruktúrou a bol navyše aj preferovaný v
dotáciách a celkovej štátnej podpore. Túto situáciu domáce obyvateľstvo nevnímalo ako výsledok
objektívnych faktorov (poloha, klíma, infraštruktúra, ap.), ale ako úmyselné vykorisťovanie zo strany
centra, čo bolo označené za tzv. vnútorný kolonializmus. K vyhroteniu nespokojnosti vo Východnom
Pakistane prispela aj druhá vojna o Kašmír, ktorú na východe povaţovali za čisto „západnú“
záleţitosť, na ktorú ale museli sami doplácať uzavretím hraníc s Indiou, a tým aj prerušením ich
tradičných obchodných väzieb. Jackson, R.V.: South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh. Chatto and
Windus, London 1975, s. 18-21
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1988 Pakistan nútený obrátiť sa na Medzinárodný menový fond (International Monetary
Found, IMF) so ţiadosťou o pomoc.
V období obnovenia demokracie v roku 1988 aţ do ďalšieho vojenského puču v
roku 1999 sa v Pakistane vystriedalo 9 vlád208. Napriek snahe Šarifovho kabinetu v
roku 1991 sa ekonomika krajiny ďalej prepadala. V priemere rástla miera HDP za toto
obdobie okolo 4%. Miera investícii a zahraničných úspor naďalej klesala, deficit a
zadlţenie naopak rástli. Celková miera zadlţenia štátu vzrástla medzi rokmi 1990 a
1998 viac neţ dvojnásobne, z 20 mld. USD na 43 mld. (takmer 48% HDP Pakistanu za
dané obdobie). Rástla tieţ miera chudoby, nezamestnanosti a zahraničný obchod naopak
stagnoval. Okrem problémov zdedených z predchádzajúcich období a politickej
nestability na zhoršujúcom sa stave pakistanskej ekonomiky sa podpísala zlá štátna
správa, zneuţívanie verejných zdrojov predstaviteľmi oboch z vládnucich strán a
neschopnosť vlád prijať rázne a potrebné ekonomické opatrenia z obavy pred stratou
podpory. 209
Nová vojenská vláda nastolená v októbri 1999 sa musela vysporadúvať s
dedičstvom predchádzajúcich desaťročí: vysokou zahraničnou i domácou zadlţenosťou,
veľkým fiškálnych deficitom, rastúcou chudobou, nezamestnanosťou a nevyváţeným
zahraničným obratom so stagnujúcim exportom. Vláda pristúpila k viacerým
radikálnym reformným krokom, ktoré mali za následok stabilizáciu hospodárskej
politiky

a

správy.

Mušaráfova

reforma

sa

opierala

predovšetkým

o:

1.

makroekonomickú stabilizáciu a obnovenie fungujúcich vzťahov s medzinárodnými
finančnými inštitúciami; 2. štrukturálnu reformu ekonomiky; 3. zlepšenie štátnej správy,
predovšetkým v ekonomickej sfére a obnova kľúčových národných inštitúcií; 4.
zniţovanie chudoby.
Vláda pristúpila k procesu devolúcie centrálnej moci, zlepšovaniu správy
verejného sektora a zvyšovaniu zodpovednosti v tejto oblasti, protikorupčným
opatreniam a reforme polície a súdnictva.210 V prvých rokoch priniesla reforma
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Päť volených a štyri úradnícke: Benazir Bhutto (May 29, 1988 - August 6, 1990); Ghulam Mustafa
Jatoi (August 6, 1990 - November 1, 1990); Nawaz Šarif (November 1, 1990 - April 18, 1993);
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Moin Qureshi (July 18, 1993 - October 19, 1993); Benazir Bhutto (October 19, 1993 - November 5,
1996); Miraj Khalid (November 5, 1996 - February 17, 1997); Nawaz Šarif (February 17, 1997 October 12, 1999)
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skutočné zlepšenie stavu pakistanského hospodárstva,211 no krajina sa od roku 2008
opäť dostala do krízy, ktorá odhalila pretrvávajúcu slabosť jej ekonomiky.
Pakistanská ekonomika prešla za 60 rokov búrlivými zmenami. Hoci sa
Pakistanu podarilo v priebehu svojej existencie udrţať relatívne vysoký rast, okolo 6%,
krajina sa neprestáva radiť medzi najchudobnejšie a dodnes je závislá do značnej miery
na zahraničnej pomoci. Jedným z hlavných prispievateľov na hospodársky rozvoj
Pakistanu boli práve USA, ktoré dnes predstavujú aj jeho najdôleţitejšieho
hospodárskeho a obchodného partnera.
Pakistan patrí medzi krajiny najviac odkázané na rozvojovú pomoc. Podľa
údajov o oficiálnej rozvojovej pomoci (official development aid, ODA) z Výboru pre
rozvojovú pomoc (Development Assistance Commitee, DAC), medzi rokmi 1960 aţ
2002 bolo do Pakistanu alokovaných aţ 73,14 mld. USD. Viac neţ 72% z nich
pochádza z bilaterálnych zdrojov a polovica z toho je darom od USA. Washington bol
za celé dané obdobie najväčším poskytovateľom pomoci Pakistanu, aj keď v rokoch
1990-1998 bola jeho pomoc viac-menej zanedbateľná. V danom období prebralo
americkú rolu hlavného prispievateľa Japonsko. V danom období (1960-2002)
bilaterálna ODA Pakistanu od týchto 2 darcov presiahla 66% jej celkovej hodnoty.212
Hlavným dôvodom výkyvov

americkej pomoci v 90. rokoch bolo prijatie

Presslerovho a Brownovho dodatku v rokoch 1985 a 1995. Po uplatnení Presslerovho
dodatku v roku 1990 bolo celkové mnoţstvo americkej ODA Pakistanu zníţené z 452
mil. USD na 5,4 mil. Prijatie Brownovho dodatku v roku 1995 však dopad sankcií
zmiernilo. Rozvojová pomoc viac nepodliehala potvrdeniu prezidenta ohľadom
jadrových zbraní. Pomoc venovaná Pakistanu tak začala postupne rásť a v roku 2000 sa
dostala nad hranicu 100 mil. USD. V júni roku 2003 schválil americký prezident pomoc
Pakistanu na nasledujúcich 5 rokov vo výške troch mld. USD.
Od zapojenia Pakistanu do západného bloku v roku 1954 aţ do začiatku bojov s
Indiou poskytli USA 2,5 mld. USD ekonomickej pomoci a 700 mil. USD vojenskej
pomoci. Po vypuknutí druhej indicko-pakistanskej vojny USA značne obmedzili
vojenskú pomoc (medzi rokmi 1965 aţ 1971 to bolo len 26 mil. USD a do konca 70.
rokov uţ len 2 mil. USD), ekonomická pomoc sa však ani v tomto období nezastavila.
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V rovnakom období (1965-1979) poskytli USA Pakistanu ekonomickú pomoc vo výške
2,5 mld. USD. V roku 1979 po odhalení pakistanského programu obohacovania uránu
bola všetka pomoc zníţená na 400 mil. USD, tú však ostentatívne prezident Zia ul-Haq
odmietol prijať.213
Po zahájení sovietskej invázie do Afganistanu sa však všetko zmenilo. Pakistan
sa stal kľúčovým americkým spojencom, ktorý poskytoval USA všestrannú vojenskú
a informačnú pomoc a Washington sa svojmu spojencovi primerane odmenil: medzi
rokmi 1980 a 1990 poslal Pakistanu pomoc vo výške viac neţ 5 mld. USD214.
Zmenou bezpečnostnej situácie po konci studenej vojny sa však Pakistan opäť
ocitol na okraji amerického strategického záujmu a do popredia sa opäť dostala otázka
jadrových zbraní. Na základe Presslerovho dodatku uvalili USA na Pakistan sankcie, ku
ktorým sa pridali aj ďalšie v rokoch 1998 (Glenn Amendment, Symington Amendment)
a 1999 („demokratické sankcie“ na základe Zákona o zahraničnej pomoci (Foreign
Assistance Act), v dôsledku vojenského puču). Aj keď ani v danom období americká
pomoc celkom neustala, jej výška sa vyšplhala len na 429 mil. USD v prípade
ekonomickej a 5,2 mil (za obdobie 1990-2001) v prípade vojenskej pomoci.
V situácii poklesu zahraničných rezerv, rastúceho rozpočtového deficitu a tlaku
zahraničných veriteľov sa kabinet Nawaza Šarifa v roku 1991 odhodlal k radikálnym
reformám. Ich súčasťou

bola opätovná liberalizácia obchodu formou zniţovania

tarifných aj netarifných bariér, podpora investícii, deregulácia, rozsiahla privatizácia.
Reformy sa ale spomalili v roku 1993, v dôsledku politickej nestability vládnuceho
kabinetu. Napriek reformám rástla v týchto rokoch (1991-1993) miera HDP len o 2,3%,
zatiaľ čo rozpočtový deficit o 7,5% a inflácia o 10%.215
Druhý kabinet Benazir Bhuttovej priniesol ďalší pokles pakistanskej ekonomiky.
Na základe dohody s IMF sa vláda zaviazala k zniţovaniu štátneho deficitu výmenou za
trojročnú pôţičku vo výške 1,5 miliardy USD. V situácii rastúcej nezamestnanosti,
zhoršujúcej

sa domácej

bezpečnosti,

nevyhovujúceho systému

výberu daní,

nefunkčného štátneho aparátu a infraštruktúry sa naplnenie sľúbených záväzkov ukázalo
nereálne.
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Napriek snahe o rozšírenie obchodných vzťahov v tomto období stále existovali
silné bariéry, ktoré bránili efektívnemu rozvoju, napr. dovozné obmedzenia pakistanskej
vlády. V roku 1997 tretí Šarifov kabinet zníţil maximálny strop dovozných ciel z 65%
na 45%, pričom priemerná miera tarifného obmedzenia sa pohybovala na 16,6%.
Americké spoločnosti sa okrem toho opakovane sťaţovali na prípady porušovania ich
práv duševného vlastníctva v oblasti patentov a copyrightu.216
Zmenu vzájomných hospodárskych vzťahov priniesli udalosti spojené s 11.
septembrom. Po zrušení sankcií v roku 2001 a po zapojení sa Pakistanu do ťaţenia proti
terorizmu sa pomoc Pakistanu, ako jednému z hlavných spojencov vojny v Afganistane,
opäť prudko zvýšila. Okrem vojenskej pomoci, ktorá do začiatku roka 2009 dosiahla
výšku okolo 9 mld. USD, Washington poskytol Pakistanu ekonomickú pomoc aţ vo
výške 3,6 mld. USD.
V období rokov 2002-2007 rástla miera HDP priemerne o 7%. V roku 2008 sa
však situácia v krajine opäť zhoršila. Platobná kríza a neschopnosť vlády zabezpečiť
dostatok pôţičiek a rozvojovej pomoci donútili Pakistan obrátiť sa so ţiadosťou o
pomoc na IMF. Ten schváli 7,6 mld. balíček, ktorý mal pomôcť pakistanskú
hospodársku situáciu stabilizovať.
Prvá finančná injekcia od IMF prišla uţ v novembri toho istého roku a pomohla
posilniť zahraničné devízové rezervy krajiny, a tým posilniť dôveryhodnosť Pakistanu
na medzinárodnom trhu s ohľadom na schopnosť splácať svoj dlh. Na základe prvej
hodnotiacej správy z marca 2009, IMF poskytol Pakistanu ďalších 847 mil. USD a
Pakistan si na stretnutí medzinárodnom fóre v Tokiu (Friends of Democratic Pakistan
and Donors Conference) vyjednal ďalších 5 mld USD. Problém s investíciami však
pretrvával. Dôvera investorov sa s rastúcou mierou násilia v krajine úmerne zniţovala.
Podporu Pakistanu v tejto zhoršujúcej sa situácii vyjadrila aj nová americká
administratíva. Prezident Obama po svojom nástupe schválil nový program pomoci
Pakistanu, v ktorom svoju dovtedajšiu pomoc prakticky strojnásobil.217
Na roky 2009 aţ 2014 bol v septembri 2008 Kongresom schválený finančný
balíček vo výške 7,5 mld USD, prezident Obama vyčlenenú pomoc Pakistanu potvrdil
podpisom v októbri toho istého roku. V znení zákona o tejto pomoci je výslovne
uvedený zákaz vyuţívania týchto financií na podporu terorizmu, šírenie jadrových
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zbraní, alebo na financovanie útoku na susedné krajiny. Zároveň je tam definované
právo USA pomoc zastaviť, ak Pakistan nedodrţí svoj sľub a nevyvinie na militantov
potrebný nátlak. Proti tomuto zákonu sa postavili predovšetkým predstavitelia
pakistanskej armády, podľa ktorých poškodzuje pakistanskú suverenitu. Obhajcovia
však obviňujú armádu, ţe vyuţíva zákon na vyvolanie krízy a podkopanie civilnej
vlády.218
Pakistan sa stále viac stáva cieľom nielen americkej pomoci, ale aj priamych
zahraničných investícií. Z 93 miliónov USD, ktoré USA investovali v Pakistane v
období 2000-2001 vzrástla hodnota amerických investícií do nástupu prezidenta Obamu
na úroveň 1,309 mld. USD. USA sú pritom najväčším investorom v Pakistane, na
celkovej hodnote FDI sa podieľajú aţ jednou tretinou.219
Podobne sa zvýšila aj vzájomná obchodná výmena. Tak, ako je tomu v prípade
FDI, aj v prípade zahraničného obchodu, predstavujú USA pre Pakistan najväčšieho
partnera. Celková hodnota exportu Pakistanu do USA vzrástla z pribliţne 2,1mld. v
roku 2000 na 3,6-3,7 mld. USD v rokoch 2006-2008.220 Ešte výraznejšie vzrástol
americký export do Pakistanu z 426 mil. USD v roku 2000 na takmer dve mld. USD do
konca roku 2008. Celková obchodná výmena medzi USA a Pakistanom v tomto období
vzrástla o 3 mld. USD.
Napriek značnému pokroku vo vzájomných vzťahoch, hatia ďalší rozvoj v tejto
oblasti pretrvávajúce nepokoje a nestabilita v krajine, pochybnosti ohľadom plnenia
záväzkov spojených predovšetkým s bojom proti terorizmu, energetickou krízou, zlou
infraštruktúrou, ap.
Podobne ako India, má aj Pakistan váţne problémy s nedostatkom energetických
zdrojov, čo spomaľuje hospodársky rozvoj a odrádza investorov. Obzvlášť sa tento
nedostatok negatívne prejavuje v oblasti priemyslu. Atraktívnosť Pakistanu v očiach
investorov a firiem zniţuje aj politická nestabilita, problémy so zabezpečením vodných
zdrojov, zhoršujúca sa ekonomická situácia. Výrazný tlak, ktorý USA na svojho
spojenca vyvíjajú ohľadom moţnosti vytvorenia energetického kanálu s Iránom, ktorý
by pomohol do značnej miery zlepšiť energetickú situáciu v krajine, predstavuje
dlhodobo jeden z hlavných sporov USA a Pakistanu v ekonomickej oblasti.221
Okrem toho existujú pochybnosti, či Pakistan naozaj vyuţíva tieto prostriedky za
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účelom rozvoja, a či nie sú zneuţívané. Washington podozrieva Pakistan, ţe časť peňazí
určených na boj s Talibanom, naopak pouţíva na jeho podporu. Odhaduje sa, ţe aţ 70%
týchto dotácii je vyuţívaných na financovanie vojenských misií v pohraničných
regiónoch s Afganistanom.222 Peniaze nezriedka putujú do vreciek nestálych vodcov v
kmeňových oblastiach, ktorí síce prisľúbia podporu v boji s terorizmom, častokrát ale
prejdu na druhú stranu. Ďalšia časť z financií určených na boj s terorizmom smeruje na
financovanie obrany proti Indii.223

222
223

http://www.newsweek.com/id/218932
www.americanprogress.org/issues/2008/06/csf_pakistan.html

77

4. Vývoj vzájomných vzťahov Indie, Pakistanu od konca 90-tých rokov 20. storočia
a postoj USA

4.1. Vývoj bilaterálnych vzťahov Indie a Pakistanu
Po kargilskej vojne napätie medzi krajinami pokračovalo. Teroristické útoky v
Kašmíre sa stupňovali a indický predseda vlády rozhodol, ţe podnikne kroky, aby bol
Pakistan oficiálne vyhlásený za teroristický štát. Po nenásilnom vojenskom prevrate,
ktorý k moci vyniesol generála Mušaráfa, India vyčkávala, aké stanovisko zaujme nová
pakistanská vláda. Situácia sa začala upokojovať aţ začiatkom roku 2001, kedy
Pakistan poskytol Indii pomoc po devastujúcom zemetrasení v Gudţaráte. V máji
navrhla India zvolať mierový summit, na ktorom by krajiny prejednali svoje sporné
body. Pakistanská vláda odpovedala kladne a summit sa uskutočnil v polovici júla v
Agre. Avšak, podobne ako predchádzajúce stretnutia sa aj toto skončilo neúspechom v
dôsledku neústupčivosti oboch strán.
Obrat v situácii na subkontinente priniesli teroristické útoky z 11. septembra.
Prezident Mušaráf, ktorý sa

uţ skôr snaţil vysporiadať s hrozbou bujnejúceho

islamského radikalizmu, vyuţil situáciu a pripojil sa k americkému ťaţeniu do
Afganistanu. V jeho rozhodnutí zohrali silnú úlohu aj obavy z toho, aké dôsledky by pre
Pakistan mohlo mať pokračovanie v dovtedajšej politike podpory terorizmu. USA, ktoré
potrebovali pakistanské základne a jeho podporu pre pripravovanú vojenskú operáciu
Enduring Freedom, prijali Mušaráfom deklarovaný politický obrat a pod podmienkou,
ţe sa Pakistan zriekne svojej podpory extrémizmu, ponúkli vláde rozsiahlu pomoc. USA
si zároveň boli vedomé, ţe obnovená aliancia s Pakistanom by mohla ohroziť ich
naštartovanú spoluprácu s Indiou a snaţili sa ju preto vykompenzovať ponukami na
ďalšie prehĺbenie americko-indických vzťahov.224
Situáciu v juţnej Ázii ďalej skomplikoval teroristický útok na vládnu budovu v
Šrinagare, hlavnom meste indickej časti Kašmíru. India sa snaţila pritlačiť na USA, aby
podnikli proti Pakistanu patričné kroky, ale USA, vedomé si potreby jeho spojenectva,
snaţili sa vyhnúť ostrej kritike. V snahe situáciu upokojiť a zabrániť vypuknutiu ďalšej
indicko-pakistanskej vojny vyslal prezident Bush svojho ministra zahraničia Collina
224

Ganguly, S.; Wagner, R.H.: India and Pakistan: Bargaining in the Shadow of Nuclear War. In: The
Journal of Strategic Studies, 27/š, september 2004, s. 495

78

Powella, aby pomohol krízu vyriešiť. V novembri pricestoval do Indie aj americkým
minister obrany Donald Rumsfeld, ktorý Indii ponúkol výmenou za jej zdrţanlivosť
prehĺbenie ich vojenskej spolupráce.225 Posledná kvapka indickej trpezlivosti však
pretiekla 13. decembra 2001 po teroristickom útoku na indický parlament Naí Dillí.
Vzhľadom na svoju politiku boja proti terorizmu si viac USA nemohli dovoliť
zostať ticho a uvedomili si, ţe budú musieť zaujať jednoznačné stanovisko. Na druhej
strane však nechceli riskovať ani stratu pakistanskej podpory v prebiehajúcej akcii v
Afganistane.226 Kašmírske teroristické skupiny Laškar-e-Taiba a Dţaiš-e-Mohammed
boli umiestené na americký zoznam teroristických organizácii, čo okrem iného
znamenalo zmrazenie účtov týchto skupín v USA a zákaz udelenia víz pre ich členov. Aj
teraz však India kritizovala politiku Washingtonu s tým, ţe USA nepodnikajú
dostatočné kroky na to, aby Pakistan ukončil svoju podporu teroristickým organizáciám.
Ten činnosť vyššie uvedených skupín zakázal, ale nebol ochotný upustiť od svojej
stratégie podpory militantných skupín v Kašmíre. Nespokojná s vývojom, India
pristúpila k rozsiahlej mobilizácii svojich vojsk, odvolala svojho veľvyslanca z
Islamabadu227 a prerušila komunikačné spojenia s Pakistanom. Indiu neuspokojili ani
kroky, ktoré podnikol Pakistan spolu s USA a povaţovala ich za veľmi nedostačujúce.
Ozývali sa kritické hlasy, ktoré obviňovali Washington z pokrytectva, keď na jednej
strane sám podniká odvetné akcie za teroristické úroky na svoju krajinu, Indii však
podobné právo upiera. Pakistan odpovedal mobilizáciou vlastných síl. Na oboch
stranách LOC sa teda zhromaţdili vojenské sily oboch krajín v počte takmer jeden
milión, pripravené vyraziť proti sebe.228
Napriek tomu, ţe sa verejne Washington zriekal ostrejšej rétoriky voči
Pakistanu, vyvíjal v zákulisí „horúčkovitú činnosť“. Ako sa Washington opakovane
vyjadril, USA si v danej situácii nemohli dovoliť v juţnej Ázii konflikt, o to menej,
pretoţe dotyčné krajiny vlastnia jadrové zbrane. Minister zahraničných vecí Colin
Powell zhrnul americký pohľad na vzniknutú situáciu v interview pre NBC: „Dôleţité je
udrţať dialóg medzi krajinami prostredníctvom sprostredkovateľov, akými sú napríklad
USA, udrţať situáciu v rovine diplomatickej a politickej a vyhnúť sa konfliktu. Jediný
225
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boj, ktorý teraz potrebujeme my všetci, je boj s terorizmom, nie boj týchto dvoch krajín
medzi sebou.“229
Pravdepodobne pod tlakom USA prezident Mušaráf vo svojom prelomovom
prejave 12.1.2002 prisľúbil podniknúť rázne kroky na zastavenie infiltrácie militantov
cez LOC.230 Napätie však pretrvávalo. India opakovane obviňovala Pakistan z podpory
militantov a odmietala tvrdenia Pakistanu, ţe došlo k poklesu a neskôr úplnému
zastaveniu cezhraničnej infiltrácie. Washington sa naďalej snaţil udrţiavať neutrálne
stanovisko a zabezpečiť deeskaláciu krízy. Na jednej strane vyzýval Mušaráfa, aby
podnikol kroky, ktoré od neho India poţadovala, na druhej strane hájil jeho pozíciu s
tým, ţe nie je v jeho silách všetku činnosť militantných skupín zastaviť a zaručiť úplný
pokoj na hraniciach.
Napriek závaţnosti celej situácie a zdanlivému patu, v ktorom sa dialóg medzi
krajinami ocitol, sa napokon USA podarilo vyriešiť situáciu mierovou cestou. Americký
tlak na Pakistan sa ešte posilnil po ďalšom teroristickom útoku v polovici mája 2002,
pri ktorom zahynuli desiatky cestujúcich autobusovej linky v Kašmíre. Mušaráf vo
svojom prejave z 27. mája prisľúbil podniknúť ďalšie kroky na zastavenie teroristických
akcií a USA vyslali do oblasti svojho ministra obrany D. Rumsfelda a zástupcu ministra
zahraničných vecí R. Armitagea, aby pritlačili na obe strany. Je ťaţké z verejných
záznamov posúdiť mieru, akú vo vyriešení celej situácie USA zohrali, no vzhľadom na
vyjadrenia ich vrcholových predstaviteľov ohľadom celej krízy a jej negatívneho
dopadu na americké záujmy v regióne sa dá predpokladať, ţe ich rola bola vskutku
významná.231
Po tejto kríze ostali vzťahy na subkontinente na bode mrazu. Obrat priniesol aţ
rok 2003, kedy sa India obrátila na Pakistan s návrhom série krokov, ktoré mali slúţiť
na posilňovanie vzájomnej dôvery (Confidence Building Meassures, CBM) a priniesť
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zníţenie napätia v regióne.232 Ich súčasťou bol aj návrh na obnovenie dopravných
spojení233 a zlepšenia komunikácie medzi krajinami. V júni India omilostila na znak
dobrej vôle skupinu pakistanských občanov zatknutých za nelegálne prekročenie
hranice.
Medzinárodná verejnosť na čele s USA indickú iniciatívu privítala. Aj samotný
Pakistan vyjadril v roku 2003 ochotu jednať. Vo svojom prejave pakistanský minister
zahraničných vecí predznamenal zmenu pakistanského postoja. Aţ dovtedy odmietal
Pakistan pristúpiť na jednania s Indiou bez toho, aby sa najprv vyriešila otázka
Kašmíru. Vo svojom júlovom prejave však minister zahraničných vecí Kasuri naznačil
obrat dovtedajšej politiky: „Momentálne nejednáme o riešeniach. Konečné riešenie
bude musieť vyhovovať Indii i Pakistanu... Bolo by obzvlášť nerozumné hovoriť v
súčasnom štádiu o riešeniach. Ak by sme k tomu pristúpili, zmarilo by to naše
rozhovory ešte pred tým, neţ sa vôbec začali.“234
Napriek tomu, ţe v danom okamihu ani jedna krajina nebola ochotná ustúpiť zo
svojho stanoviska týkajúceho sa Kašmíru235, obe krajiny sa v priebehu roka 2003
opakovane hlásili k pokračovaniu normalizácie indicko-pakistanských vzťahov.236
Americký zástupca ministra zahraničných vecí Armitage označil v rozhovore pre
Financial Times aktuálnu situáciu medzi Indiou a Pakistanom v decembri 2003 za
najlepšiu za posledné tri roky.237
Koncom roka Pakistan vyhlásil jednostranné prímerie pozdĺţ svojej strany LOC
v Kašmíre238 a potvrdil svoju podporu kampani za prijatie Dohody o voľnom obchode v
juţnej Ázii. (South Asia Free Trade Agreement). India odpovedala návrhom prímeria v
oblasti Siačenského ľadovca, spor, ktorý medzi Indiou a Pakistanom trval uţ takmer 20
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rokov.239 V novembri 2003 vyjadril Pakistan ochotu zrušiť zákaz vstupu do
pakistanského letového priestoru uvalený na indické lietadlá. Koncom decembra sa
krajiny dohodli na spoločnom hliadkovaní na pandţábskej hranici. Od konca roka 2003
sa teda vzťahy medzi krajinami začali normalizovať a India a Pakistan podnikli aj v
nasledujúcom roku celú radu zmierlivých krokov. Medzitým prebiehali tieţ v rámci
navrhnutých CBM rozhovory na niţšej diplomatickej úrovni.
Aj napriek týmto pozitívnym krokom ostávali krajiny viac menej neústupčivé v
otázke riešenia kašmírskeho sporu. Nezhoda panovala aj v súvislosti s tým, či túto
otázku do rozhovorov zahrnúť. Ako uţ bolo povedané, Pakistan ustúpil zo svojej
poţiadavky vyriešenia kašmírskej otázky ako sine qua non pre normalizáciu vzťahov.
Napriek tomu neprestával prízvukovať, ţe otázka Kašmíru ostáva pre Pakistan zásadná
a nemoţno ju z rozhovorov vylúčiť. Jeho postoj pramenil z obavy, aby nedošlo k
obídeniu tohto problému a normalizácii bez jeho vyriešenia. India na druhej strane
odmietala otázku Kašmíru prejednávať a preferovala tradične status quo. Nakoniec sa
však predsa len rozhodla ustúpiť a v priebehu roka 2004 sa napokon krajiny dohodli, ţe
súčasťou nadviazaného dialógu bude aj riešenie budúcnosti rozdeleného Dţammú a
Kašmíru.240
V roku 2004 došlo k obnove leteckého i pozemného spojenia medzi krajinami,
nová ţelezničná linka spojila mestá Lahora a Naí Dillí a posilnené boli aj autobusové
spoje medzi rozdeleným časťami Kašmíru. Najzásadnejšou zmenou však boli náznaky
zo strany Pakistanu, ktorý po prvýkrát za celé trvanie konfliktu naznačil prípadnú
ochotu zrieknuť sa svojho trvania na implementácii rezolúcie OSN týkajúcej sa
poţiadavky plebiscitu v Kašmíre.241

Krátko na to India verejne uznala, ţe po

Mušaráfovom zásahu došlo v roku 2003 predsa len k značnému poklesu počtu
militantov v Dţammú a Kašmíre.
Nasledovalo niekoľko úspešných stretnutí na bilaterálnej úrovni i v rámci fóra
Juhoázijskéj asosiácie pre regionálnu spoluprácu (South Asian Association for Regional
Cooperation, SAARC). V spoločnom prehlásení sa strany zaviazali k zahájeniu tzv.
kompozitného dialógu (composite dialogue), ktorý sa mal venovať otázkam ako boli
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CBM, cezhraničný zločin, obchod, Siačen ap. Na stretnutí strán v septembri 2004 bolo
vytýčených 13 bodov dialógu na nadchádzajúce obdobie. Súčasťou normalizácie sa
mali stať nasledujúce kroky: 1. expertné jednania o konvenčných a nukleárnych CBM,
ako napríklad prijatie dohody o včasnom varovaní pri raketových testoch; 2. jednania
medzi zástupcami ţelezníc oboch krajín; 3. pravidelné stretnutia medzi veliteľmi
pohraničných bezpečnostných síl; 4. jednania medzi autoritami zodpovednými za boj s
pašovaním narkotík; 5. vypracovanie dohody medzi krajinami týkajúcej sa pobreţnej
bezpečnosti; 6. vytvorenie expertnej komisie, ktorá by prehodnotila moţnosti
spoločného obchodu; 7. riešenie otázky Siačenského ľadovca; 8. spoločné preskúmanie
otázky demarkácie v oblasti Sirskej zátoky; 9. zlepšenie autobusových spojov; 10.
zjednodušenie vízového reţimu medzi krajinami za účelom turizmu; 11. vytvorenie
efektívneho a rýchleho mechanizmu pre riešenie civilných priestupkov vo veci
nelegálneho prekročenia hraníc (napr. v prípade rybárov); 12. vytvorenie podmienok pre
uľahčenie moţnosti návštevy svätých miest; 13. posilnenie stykov medzi ministerstvami
zahraničných vecí oboch krajín.242
Normalizáciu indicko-pakistanských vzťahov neprerušili ani voľby do dolnej
komory indického parlamentu (Lok Sabha) a nová vláda v nastúpenom kurze
pokračovala. V rámci CBM, snahy o posilnenie kontaktov medzi krajinami, pristúpila
India k zjednodušeniu procedúry udeľovania víz pre občanov Pakistanu, predovšetkým
lekárom, ţurnalistom, akademikom. Snaha o rozvoj medziľudských vzťahov sa
premietla aj do obnovy a posilnenia športových a umeleckých kontaktov.
V septembri 2004 sa na jednaniach v New Yorku stretli nový indický predseda
vlády Manmohan Singh a prezident Mušaráf. Obaja lídri potvrdili svoje odhodlanie
pokračovať v započatom dialógu vrátane otázky Kašmíru. „Úprimne verím, ţe dnešok
je historickým dňom. Začali sme odznova a som si istý, ţe napriek ťaţkostiam, ktoré
nás na nastúpenej ceste stretnú, prezident Mušaráf a ja, spoločným úsilím dokáţeme
napísať novú kapitolu dejín našich dvoch krajín.“243 Strany sa tieţ zaviazali k rozšíreniu
dialógu o otázku energetiky a k prejednaniu návrhu na vytvorenie spoločného
plynovodu z Iránu.
Napriek nepochybnému pokroku v bilaterálnych vzťahoch Indie a Pakistanu,
neprebiehal dialóg bezproblémovo ani v tejto fáze. Aj keď sa naďalej obe strany hlásili
k posilňovaniu vzájomnej spolupráce, ich prejavy sa nevyhli občasnej výmene
242
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ostrejších slov. Napríklad v súvislosti s nepokojmi v Balučistane urobila India
vyhlásenia, ktoré Pakistan povaţoval za hrubé porušenie pravidla nezasahovania do
vnútorných záleţitostí druhého štátu.244 Podobne pretrvávali aj vţité predstavy spojené s
Kašmírom. Napríklad, vo svojom prejave v auguste 2005 pakistanský predseda vlády
Šaukat Azíz prepojil prípadné budovanie voľného obchodu a vôbec posilňovanie
obchodných stykov s Indiou na pokrok v otázke riešenia kašmírskeho sporu. Na druhej
strane v tom istom prejave zdôraznil, ţe ak sa táto otázka vyrieši, existuje medzi
krajinami veľký potenciál na rozvoj vzájomných väzieb a vyzval obidve krajiny pri
riešení tohto sporu k flexibilite.245
V októbri Pakistan navrhol vytvorenie reţimu, ktorý by zamedzil pretekom v
zbrojení a pomohol vytvoriť konvenčnú rovnováhu medzi ním a Indiou. 246 V tom istom
čase v súvislosti so zemetrasením v Kašmíre došlo aj k vytvoreniu priamej telefónnej
linky medzi oboma časťami rozdeleného štátu a Pakistan navrhol otvorenie hranice, čo
miestne skupiny podporili. Zástupcovia regionálnej samosprávy sa k procesu
normalizácie indicko-pakistanských vzťahov stavali pozitívne a vyzývali strany k
ďalšiemu progresu. V rozhovore z konca októbra 2005 potvrdil Mufti Mohamed Sajíd,
predseda regionálnej vlády, ţe od zahájenia rozhovorov došlo k zníţeniu teroristických
útokov v krajine.247
Akútnosť riešenia otázky terorizmu podčiarkol bombový útok na Dillí z
29.10.2005. Aj keď krátko na to India vydala vyhlásenie, ţe tieto útoky mierový proces
nezastavia, zdôraznila zároveň nespokojnosť nad tým, ţe pakistanská vláda neplní
svoje sľuby. Okrem terorizmu skomplikovala atmosféru tretieho výročného stretnutia
(prvé sa konalo v roku 2003) najvyšších predstaviteľov Indie a Pakistanu prebiehajúca
kríza v Balučistane a návrhy prezidenta Mušaráfa zo začiatku 2006 na demilitarizáciu
Kašmíru a posilnenie samosprávy.248 India tieto návrhy ihneď zamietla.
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„India often shows an unacceptable proclivity to interfere in internal affairs of its neighbours. Such
tendency is contrary to efforts aimed at building an environment of trust, peace and stability in South
Asia,“ reagoval na Indické vyjadrenia v súvislosti s krízou v Balučistane hovorca ministerstva
zahraničia Taslím R. Aslam. http://www.rediff.com/news/2005/dec/28pak.htm
http://www.rediff.com/news/2005/aug/12pak2.htm; „Jammu and Kashmir is the core issue and, unless
this is resolved, nothing substantive can be achieved.“
http://www.rediff.com/news/2005/dec/22pak.htm; „We recognise that progress in economic
cooperation must move in tandem with progress on political disputes.“
http://www.rediff.com/news/2005/aug/23indopak.htm
http://www.rediff.com/news/2005/oct/07pak1.htm
„Even if an incident takes place, it is dealt with sternly now and does not affect public life anymore.“
Mufti Mohamed Sajíd. http://www.rediff.com/news/2005/oct/31mufti.htm
Rozhovor s Prezidentom Mušaráfom v transkripte na: http://ibnlive.in.com/news/exclusive-karanwith-musharraf--iv/3492-5-single.html

84

Spory ohľadom pakistanskej podpory militantom trvali ďalej. Síce India uznala,
ţe v Kašmíre k určitému poklesu útokov extrémistov naozaj došlo, útoky sa však
rozšírili do ďalších oblastí Indie, čo podľa jej slov dosvedčovalo trvajúcu podporu
pakistanskej vlády. Na druhej strane, Pakistan obvinil Indiu, ţe svoju neochotu jednať
skrýva za problémy s terorizmom.249 Nepokojnosť Indie stupňovala aj neochota
Pakistanu k extradícii poţadovaných stíhaných osôb.250 V priebehu roka sa však situáciu
podarilo upokojiť a krajiny sa opäť zamerali na posilňovanie procesu CBM.
V marci 2007 vznikol spoločný panel (India-Pakistan Joint Mechanism on
Terrorism)

na

preskúmavanie

teroristických

útokov

a

zdieľanie

príslušných

informácií.251 Orgán vznikol na základe spoločného rozhodnutia prezidenta Mušaráfa a
predsedu vlády Manmohana Singha pri ich stretnutí v septembri 2006 na Kube v rámci
summitu nezúčastnených (Non-Aligned Movement). Cieľom orgánu sa malo stať
uľahčenie vyšetrovania teroristických útokov a s nimi spojených radikálnych skupín, a
tým prispieť k zníţeniu počtu útokov a násilností.
V tom istom období krajiny sformovali aj spoločnú súdnu komisiu, ktorá mala
za úlohu preskúmavať zaobchádzanie so svojimi občanmi zadrţanými v druhej krajine.
Osemčlenná skupina sudcov (4 z kaţdej krajiny) dostala za úlohu riešiť pochybnosti
týkajúce sa zaobchádzania z väzňami.
Na 4. výročnom jednaní o kompozitnom dialógu vyjadrila India ochotu jednať o
kaţdom návrhu riešenia otázky Dţammú a Kašmíru, ale zdôraznila, ţe nebude ochotná
akceptovať ţiadne riešenie, ktoré by vyţadovalo zmenu hraníc.252 Naopak, Pakistan
očakával zo strany Indie určité ústupky. Keď India jednoznačne odmietla prenechať
Pakistanu Kašmírske údolie, navrhol Pakistan Indii spoločnú správu nad sporným
územím.
Napriek opakovane deklarovanému odhodlaniu riešiť svoje spory, prebiehalo
skutočné hľadanie riešenia len veľmi pomaly. Krajiny sa síce dohodli na ďalšom
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"This is always the farce they use not to move forward... "These are independent groups acting
without any guidance or support from anyone, following their own agendas. Let's demilitarise and
give self-governance to the people of Kashmir. These (Indian soldiers) are there and kill so many
civilians on the slightest of pretexts.“ Gaur, M.: Foreign Policy Annual, 2007. Kalpaz Publications,
Delhi 2007, s. 94
http://www.rediff.com/news/2006/feb/05terror.htm
Nástroj mal primárne riešiť útoky na indickej pôde, ktorých páchateľmi mali byť teroristi so sídlom v
Pakistane. Pakistan však trval na to, aby orgán preskúmaval a aj mieru indickej podpory balučským
povstalcom na jeho území. http://www.rediff.com/news/2007/mar/06look.htm Zriadenie tohto orgánu
si však sprevádzala aj vlna kritiky, podľa ktorej bude tento nástroj zrovnoprávňovať obeť-Indiu a
páchateľa- Pakistan
http://www.rediff.com/news/2007/mar/13pak1.htm
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rozšírení CBM, ale riešenie skutočne závaţných otázok, ako bol terorizmus, Dţammú a
Kašmír, Siačenský ľadovec a Sirská zátoka stagnovalo. Napríklad v otázke terorizmu
odmietol Pakistan v rámci vytvoreného mechanizmu prejednávať otázky spojené s
útokmi v Kašmíre, s čím India v princípe nesúhlasila.253 Podobne, riešenie otázok
sporných území krachovalo na neústupčivosti oboch strán.
Jediným sporom, ktorý sa javil byť riešiteľný, bola demarkácia hranice v oblasti
Sirskej zátoky, malého pobreţného územia na hraniciach Gudţarátu a Sindhu. Aj keď
má toto 60 kilometrov dlhé územie malý strategický význam, jeho podloţie je bohaté na
ropu a zemný plyn a spor o vytýčenie hraníc v tejto oblasti sa ťahal uţ od roku 1969. V
roku 2007 skupina indických a pakistanských hydrológov podnikla prieskum územia a
vytýčila predpokladané hranice. Obe krajiny síce mali k návrhu spočiatku výhrady, ale
neskôr prehlásili, ţe sú schopné dosiahnuť kompromis. Od tej doby sa však v dôsledku
zhoršujúcej sa situácie na indicko-pakistanských hraniciach v tomto smere nepodarilo
podniknúť ţiadne konštruktívne kroky a riešenie dotiahnuť dokonca.254
V júni 2007 na stretnutí zástupcov štátov SAARC navrhol Pakistan prizvať k
jednaniam tretiu stranu, zástupcov kašmírskeho ľudu, čo India ihneď zamietla. Pakistan
ďalej trval na demilitarizácii Dţammú a Kašmíru, navrhol stiahnutie vlastných
jednotiek z oblasti LOC a dokonca navrhol implementáciu rezolúcie OSN, ktorú pred
niekoľkými mesiacmi sám spochybnil.255 V prípade Siačenu sa spor opäť rozhorel v
súvislosti s rozhodnutím indickej vlády umoţniť sprístupnenie ľadovca turistickým
skupinám, a to napriek protestom Pakistanu, ţe sa jedná o sporné územie a India nemá
pre takéto rozhodnutie právo.256
V rovnakom čase sa zvýšila frekvencia stretnutí najvyšších predstaviteľov štátu
a ďalších ministrov. Dialóg pomaly postupoval v oblasti pašovania drog, CBM,
kultúrneho styku, dopravy. Napredovalo aj rozširovanie vzájomných obchodných väzieb
a to napriek tomu, ţe Pakistan oficiálne podmienil ich rozvoj vyriešením kašmírskeho
konfliktu. Na stretnutí ministrov vnútra v júli 2007 sa krajiny dohodli na posilnení
spolupráce v oblasti pohraničnej bezpečnosti, boja proti terorizmu a cezhraničnému
organizovanému zločinu. India a Pakistan sa v tomto smere zaviazali k pravidelnej
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http://www.rediff.com/news/2007/mar/14indpak.htm
http://www.defence.pk/forums/strategic-geopolitical-issues/11504-pakistan-india-nearing-solution-sircreek.html Riešenie problému súviselo aj konvenciou OSN (Convention on Law of the Sea), ktorej
signatármi boli India i Pakistan. Podľa jej textu územia bez vytýčených hraníc do roku 2009 môţe
OSN prehlásiť za medzinárodné vody. http://www.rediff.com/news/2007/may/19indpak.htm
http://www.india-defence.com/reports/3275
http://www.india-defence.com/reports-3560
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konzultácii svojich príslušných agentúr (indická Central Bureau of Investigation a
pakistanská Federal Investigation Agency) a na znak dobrej vôle sa dohodli na ďalšom
oslobodení väzňov. Napredovalo aj rozširovanie konvenčných i nukleárnych CBM,
napríklad došlo k posilneniu priameho spojenia medzi krajinami (nuclear hotline).257
V interview pre interaktívny portál PTV prezident Mušaráf deklaroval ochotu
Pakistanu k ústupkom, ak sa s podobnou ochotou stretne aj na strane Indie. Zdôraznil,
ţe jednania medzi krajinami síce pokračujú, ale príliš pomalým tempom. Zároveň ale
ocenil zmierlivé gestá Indie: ochotu vôbec kašmírsku otázku prejednávať a uznať
územie Dţammu a Kašmíru za sporné.258 Opakovane tieţ zdôraznil reálnosť vyriešenia
tohto sporu. Pozitívne vyjadrenia prezidenta Mušaráfa a ďalších predstaviteľov jeho
vlády však mnohí analytici spochybnili poukazujúc, ţe majú len odviesť pozornosť od
vnútornej krízy, v ktorej sa Pakistan ocitol.
V novembri 2007 boli jednania dočasne prerušené v dôsledku politického vývoja
v Pakistane. Prezident Mušaráf vyhlásil v krajine výnimočný stav a bezpečnostná
situácia sa ďalej zhoršovala. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami však India
vyjadrila túţbu obnoviť jednania, len čo bude sformovaná nová vláda. Nová koaličná
vláda na čele s Ľudovou stranou Pakistanu (Pakistan People's Party, PPP) krátko po
svojej inaugurácii prehlásila, ţe stanovisko krajiny sa v otázke Kašmíru nezmenilo.
Zároveň zdôraznila, ţe nezhody medzi Indiou a Pakistanom v tejto otázke sa nesmú stať
prekáţkou ich spolupráce. Nová vláda teda potvrdila ochotu Pakistanu pokračovať v
kompozitnom dialógu a prihlásila sa k nastúpenému kurzu zahraničných vzťahov
Pakistanu.259 Vôľu jednať potvrdil aj prezident Mušaráf, keď prejavil ochotu ustúpiť od
poţiadavky mediácie treťou stranou: „ ...V jednaniach s Indiou budeme presadzovať
bilaterálny prístup... Dúfame, ţe dobrá vôľa prevládne na oboch stranách, aby sme
mohli tento dlhotrvajúci konflikt vyriešiť priateľsky pre blaho obyvateľov oboch
krajín.“260
Obnovenie kompozitného dialógu bolo napokon naplánované na druhú polovicu
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Prehľad navrhnutých i realizovaných nukleárnych CBN viď.: Chari, P.R.: Nuclear CBMs Between
India and Pakistan. IPCS Report, no.24, júl 2004
http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/2064522112IB24-Chari-NuclearCBMsBetweenIndiaPak.pdf
India dlho jednať o tejto problematike odmietala s odôvodnením, ţe sa o sporné územie nejedná,
pripojenie Kašmíru k Indii bolo legitímne a krajina je teraz integrálna súčasť federácie. Aj keď sa
občas vyjadrila, ţe celé územie štátu, teda aj Pakistanom okupovaná časť patria pod jej zvrchovanú
moc, všeobecne podporovala zachovanie status quo
„We will not be reflecting what was done in the past, nor will we be rejecting what was done in
national interest.“ Šáh Mahmúd Kureši, nový minister zahraničných vecí
http://www.rediff.com/news/2008/apr/08indpak.htm
http://www.rediff.com/news/2008/apr/14indpak.htm
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roku 2008. Stretnutie malo dovŕšiť agendu v rámci štvrtého kola, ktoré bolo prerušené v
novembri predchádzajúceho roku, a zároveň vytýčiť body ďalšieho spoločného postupu.
Popri starých otázkach sa tentokrát vynoril aj nový problém, a to údajné porušovanie
Zmluvy o povodí rieky Indus (Indus Water Treaty) z roku 1960, napríklad výstavbou
nepovolených priehrad.261 Atmosféru komplikovali aj neutíchajúce teroristické útoky. V
júli 2008 podnikli moslimskí extrémisti útok na indické veľvyslanectvo v Kábule a
India z organizovania útoku obvinila aj pakistanskú informačnú sluţbu SIS. Pakistan
obvinie poprel a navrhol Indii posilnenie spolupráce v oblasti boja proti terorizmu.262
Na druhú stranu priniesla nová pakistanská vláda a nový prezident aj pozitívne
iniciatívy na vytvorenie spoločných ekonomických zón v pohraničí LOC. Prezident
Zardárí vyjadril tieţ presvedčenie, ţe staré argumenty, opierajúce sa o obavu, ţe India sa
pri vhodnej príleţitosti zmocní Pakistanu silou, sú len preţitok: „.. staré klišé z čias
studenej vojny pouţívané veliteľmi na manipuláciu s ľuďmi.“263
Optimistickú rétoriku oboch krajín zatienil ďalší incident na LOC v lete 2008.
India obvinila pakistanskú armádu z útoku na svojich vojakov v oblasti Nowgamu a z
porušenia prímeria vyhláseného v roku 2003. Tieto obvinenia však Pakistan poprel, na
čo India pripustila, ţe vzhľadom na ťaţký terén sa nedalo s istotou určiť, či útok
pochádzal od armády alebo teroristov. Nešlo však o prvý incident na hraniciach,
ozbrojené jednotky oboch krajín sa ocitli pod vzájomnou paľbou niekoľkokrát a útok zo
6. augusta bol uţ 22. porušením prímeria od začiatku roku 2008. Tieto útoky mali podľa
tvrdení indického veliteľstva odviesť pozornosť indických jednotiek od infiltrácie
militantov na územie Indie.264
Ďalšie vyostrenie vzťahov vyvolalo rozhodnutie pakistanskej vlády o vytvorení
komisie, ktorá by mala za úlohu monitorovať porušovanie ľudských a občianskych práv
v indickej časti Kašmíru a na základe zistení mobilizovať svetovú verejnú mienku. India
protestovala tým, ţe Pakistan porušuje zásadu nezasahovania do vnútorných záleţitostí
iného štátu. Návrh na vytvorenie komisie však jednohlasne schválila dolná komora
pakistanského parlamentu. Cieľom tejto kampane malo byť „...získanie podpory
medzinárodnej verejnosti pre zápas kašmírskeho ľudu za jeho právo na sebaurčenie,“ a
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http://www.rediff.com/news/2008/apr/18indpak.htm Text zmluvy k dispozícii na:
http://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/2234971105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf
http://www.tribuneindia.com/2008/20080725/world.htm#1
http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/Politics/22-May2008/Zardari-for-troop-reduction-in-JK-proposes-eco-zones-to-India
http://www.rediff.com/news/2008/aug/11indpak.htm
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„zvyšovanie povedomia o otázke Kašmíru.“265
Napriek tomu, sa rétorika Pakistanu príliš nezmenila, stále trval na svojom
odhodlaní vyriešiť kašmirský problém a sľuboval skoré výsledky. Stretnutie medzi
indickým predsedom vlády a novým pakistanským prezidentom v septembri 2008 v
rámci zahájenia 5. kola kompozitného dialógu prebehlo vo veľmi priateľskej atmosfére.
V spoločnom prehlásení266 sa obe krajiny zaviazali k pokračovaniu prehlbovania
spolupráce a odsúhlasili zahájenie cezhraničného obchodu v oblasti LOC. Rozhovory
sa však niesli v atmosfére neistoty, keďţe nebolo jasné akú silnú pozíciu má nový
prezident v krajine a predovšetkým do akej miery zostala pakistanská armáda nezávislá
na demokraticky zvolenej moci. 267

4.2. Postoj USA k riešeniu indicko-pakistanského sporu
Bushova administratíva (od roku 2001) sa venovala otázke indickopakistanského konfliktu uţ krátko po svojom nástupe do úradu. V príhovore k
Americko-indickej obchodnej komore (Indo-American Chamber of Commerce) a
Americko-indickej spoločnosti (Indo-American Society), americký veľvyslanec v Indii
Robert D. Blackwill okrem iného definoval americký postoj k indicko-pakistanskému
konfliktu. Nová administratíva podporila zahájenie mierového procesu, ktorý mal pre
USA „zásadný význam“ (crucial importance) a vyjadrila ochotu poskytnúť stranám v
tomto procese pomoc. Na druhej strane, uţ v tejto fáze Blackwill zdôraznil, ţe USA
nebudú hrať rolu vyjednávača: „(Riešenie) nebude nanútené zvonka a USA sa na ňom
podieľať nebudú.“268 V tom istom prejave USA ocenili indickú snahu o zahájenie
rozhovorov na summite v Agre a zdôraznili, ţe aj keď moţno nebude moţné rýchlo
dosiahnuť výsledky, v prvom rade záleţí na samotných rozhovoroch.269 Po 11.
septembri 2001 Washington svoje stanovisko potvrdil.270
Riešenie indicko-pakistanského sporu sa stalo ešte urgentnejším po teroristickom
útoku na indický parlament v Naí Dillí 13. decembra 2001, a to v súvislosti s následnou
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http://www.rediff.com/news/2008/aug/19indpak.htm
Text prehlásenia k dispozícii na stránkach indického ministerstva zahraničia: http://meaindia.nic.in/
http://www.rediff.com/news/2008/sep/25indpak1.htm
http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/4850.htm
Tamtieţ
„... my country will do what we can to bring parties together, to have good, meaningful discussions on
the subject so that we can come up with a solution. “ George W. Bush, http://20012009.state.gov/p/sca/rls/rm/6060.htm
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krízou. USA podnikli rázne kroky, ktorými sa snaţili priviesť vlády oboch krajín k
deeskalácii. Uţ vtedy sa ale ukázalo, ţe zvládnutie krízového stavu bude len prvým
krokom. Aby si USA mohli zabezpečiť ochranu svojich záujmov v regióne, museli
priviesť obe strany k omnoho hlbšiemu zmieru.271 Prebiehajúca kríza (a ktorákoľvek
ďalšia) totiţ ohrozovala stabilitu regiónu, ktorý začal v amerických strategických
plánoch figurovať ako kľúčový. „Len produktívny a trvalý dialóg medzi Indiou a
Pakistanom zabráni vypuknutiu budúcich kríz a konečne prinesie regiónu mier.
Medzinárodné spoločenstvo si nemôţe dovoliť len tak sedieť a čakať aţ vypukne ďalšia
kríza. V stávke je príliš veľa. Preto sme odhodlaní zostať v regióne mesiace, roky a
pomôcť obidvom stranám vyriešiť ich spory.“272
Na otázku, či pristúpia ku „kyvadlovej“ diplomacii (shuttle diplomacy) USA
reagovali zamietavo: „Neviem, či by kyvadlová diplomacia bola tou správnou
odpoveďou. Čo naozaj potrebujeme, je dobrá vôľa a teraz, keď sa snaţíme dostať
(aktérov) z krízy, malo by byť kaţdému jasné, ţe dialóg medzi Indiou a Pakistanom je
nevyhnutný a mal by sa týkať všetkých sporných otázok, vrátane Kašmíru... USA sú
ochotné pomôcť stranám takýto dialóg zahájiť, ale samotné rozhovory budú musieť
prebiehať priamo medzi stranami bez sprostredkovateľov.“273
V priebehu krízy hrali USA pomerne aktívnu rolu. S oboma stranami boli v
dennom kontakte a okrem sprostredkovateľa informácii, poţiadaviek a návrhov medzi
stranami, sa pokúšali nájsť aj nejaký prijateľný kompromis, ktorý by priniesol
uvoľnenie napätia. Cieľom USA bolo priviesť Pakistan k zastaveniu podpory
extrémistických skupín a Indiu k zdrţanlivosti a následnej deeskalácii. Z vyjadrení
amerických predstaviteľov sa dá vyčítať, ţe USA vyvíjali na obe strany v tomto smere
značný tlak. Minister zahraničných vecí Collin Powel sa k americkému postupu v
rozhovore pre pakistanskú televíziu v januári 2002 vyjadril: „Mojim cieľom je zistiť, čo
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„I think it is important not just to the United States; it's important to India and Pakistan to find a
diplomatic solution. It's important to our international campaign against terrorism to have had almost
four months now of considerable success in that part of the world, with our campaign against al-Qaida
and bin Laden in Afghanistan, to suddenly find that the situation gets out of control because of this
crisis between India and Pakistan. It is important for all of us to find a political and diplomatic
solution. It is the interest of the United States, the United Kingdom, the international community at
large, and of course, I think it is in the interest of Pakistan and India.“ Collin Powel, 4.1.2002,
http://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/7037.htm The important thing now
is for both sides to make a political judgment that the way out of this crisis is political and diplomatic,
and not through conflict. We need a campaign against terrorism, not a campaign with these two
countries fighting one another... Collin Powell, 16.1.2002, http://20012009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/7284.htm
Christina, B, Rocca, 10.10.2002, http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/14296.htm
http://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/7299.htm
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sa dá (očakávať) od prezidenta Mušaráfa, jeho plány....(potom) sprostredkovať... v Naí
Dillí a v rozhovoroch s predsedom vlády a ministrom zahraničných vecí zistiť ich
stanovisko a nájsť spôsob, ako by sa ich (indicko-pakistanské) nezhody dali preklenúť,
pokúsiť sa (o to) ich preklenúť a tým urýchliť deeskaláciu.“274
Po skončení krízy sa riešenie indicko-pakistanského sporu z agendy Bieleho
domu nevytratilo, ako tomu bolo v predchádzajúcich obdobiach.275 Strategické záujmy
priviedli USA k záväzku permanentnej angaţovanosti. „Prišiel čas región permanentne
stabilizovať. Spojené štáty pomôţu všetkým zúčastneným stranám dosiahnuť viac mieru
a jednoty v budúcnosti. Otázku Kašmíru nie je moţné riešiť vojenskou cestou, ale len
prostredníctvom zdravých politických procesov a dialógu medzi stranami.“276
Táto zmena zahraničnej politiky USA súvisela s celkovým obratom v americkej
stratégii, v rámci ktorého sa oblasť juţnej Ázie stala jedným z najdôleţitejších regiónov,
pokiaľ šlo o zabezpečovanie amerických záujmov. Svoju rolu v regióne juţnej Ázie
formulovala Bushova administratíva nasledovne: „Našim cieľom je zlepšiť naše vzťahy
s krajinami v tejto oblasti. A ak sa nám to podarí, ...budeme mať vhodnú pozíciu na to,
aby sme tamojším národom pomohli... vyriešiť spory medzi nimi. Nie interferovaním,
nie mediáciou, ale ako niekto, koho dobré sluţby bude moţné vyuţiť, na privedenie
strán k rokovaciemu stolu, aby spolu mohli hovoriť a vyrieši svoje spory. Našu rolu
vidíme ako rolu priateľa, ktorého dobré sluţby sú vyuţívané k ...zahájeniu
rozhovorov..., nie ako mediátora, alebo niekoho, kto zasahuje do cudzích vnútorných
alebo zahraničných záleţitostí.“277
Mier medzi Indiou a Pakistanom a prosperita oboch krajín sa Washingtonu javili
ako kľúčové na zabezpečenie stability v regióne. Mierové vyriešenie ich sporov sa preto
stalo jednou z dôleţitých podmienok, ktoré mali Amerike zabezpečiť realizáciu svojich
záujmov nielen v regióne, ale aj v celej Ázii.
Napriek tomu, ţe USA opakovane vyjadrili svoju vôľu priviesť krajiny k
dialógu, rolu mediátora formálne a opakovane odmietli, a to aj keď ich k tomu
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http://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/7299.htm
„So we're looking for different ways to use our good offices to get a dialogue moving, but at the
moment I don't know that I can be more forthcoming in that. We'll continue to work hard at it. And
what I said to both Pakistani and Indian leaders is that the United States is committed to doing
everything we can to get the dialogue going. There were some people who were concerned that, you
know, once the demobilization took place and things calmed down a bit, the United States would not
be interested any longer. We are interested. We remain committed.“ Collin Powell, 29.1.2003,
http://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2003/17047.htm
Collin Powell, 28.7.2002, http://20012009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/12229.htm
Collin Powell, 28.7.2002 http://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/12228.htm
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explicitne vyzýval Pakistan.278 USA zdôraznili, ţe riešenie nebude môcť byť nanútené
zvonka, USA sa budú pravidelne informovať o stave indicko-pakistanských vzťahov a
v prípade, ak obe strany budú súhlasiť s ich zvýšenou angaţovanosťou, sú pripravené
zaujať akúkoľvek, nimi poţadovanú rolu. Zmysluplný dialóg bude musieť zahrnúť aj
otázku Kašmíru.279
Podobne sa USA opakovane vyjadrili, ţe vo svojom postupe zachovajú
neutralitu. Zdôraznili, ţe ich vzťah s Indiou a Pakistanom nie je hra s nulovým súčtom.
Naopak, vzťah s kaţdou krajinou sa riadi vlastnými potrebami a záujmami a obe krajiny
by si mali uvedomiť, ţe ak budú mať USA priateľské vzťahy aj s ich nepriateľom, budú
z toho profitovať aj oni sami. Stabilita jedného prispeje zároveň k stabilite toho
druhého. Washington často vyzdvihoval, ţe práve vďaka tejto unikátnej historickej
pozícii, kedy má dobré vzťahy s oboma krajinami, je preto v situácii, kedy im môţe byť
v riešení ich sporu nápomocný: „Cieľom Ameriky je byť priateľom Indie a priateľom
Pakistanu. Vzhľadom na to, ţe máme dobré vzťahy s oboma krajinami, sme v pozícii
pomôcť obom riešiť rozpory, ktoré medzi nimi sú.“280
Washington sa ďalej zriekol nároku na vytýčenie konkrétnych bodov a cieľov
rozhovorov. Pokiaľ sa strany dohodnú na mierovom riešení, ktoré by bolo prijateľné pre
obe z nich, USA ho budú plne akceptovať.281 V prípade indicko-pakistanského sporu sa
teda USA zriekli podielu na hľadaní konkrétneho riešenia, ale opakovane deklarovali
silný záujem na napredovaní rozhovorov, ktoré by zabezpečili nevyhnutnú stabilitu v
regióne, aj keby nemali priniesť konkrétne výsledky. Normalizáciu indicko278

279

280
281

„We would like to be helpful. But I think ultimately it has to be the two sides talking to each other to
solve the issue of Kashmir, and not with the United States playing the kind of role that is suggested by
the term "mediator." So what I'd like to do is see the dialogue get started once again, and to the extent
that we can make it a worthwhile dialogue, to the extent that the two parties want us to play some role
in that dialogue, fine. It has to be between the two of them.“ http://20012009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/7278.htm
„…the issue of Kashmir is an extremely important one. It has been one of a number of issues but a
very dominant issue for many decades now, and ultimately if we are going to achieve the kind of
peace we want to see here in South Asia, a dialogue must begin that will deal with the issue of
Kashmir“ Collin Powel, 17.1.2002, http://20012009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/7299.htm
http://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/7299.htm
„The United States can facilitate the start of a dialogue, but with respect to agenda and action plans for
a solution, the two parties will have to resolve that. To the extent that, at that time, if they wish to
share ideas with us, we would be more than happy to respond to any ideas that might come from
either side in the course of their discussion and dialogue.“ Collin Powell, 28.7.2002, http://20012009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/12229.htm the United States does not hold in
its pocket any secret plan or framework for this solution. It really has to be worked out, again - India,
Pakistan - involving them and also, again, the people of Kashmir. Richard Haas, 31.10.2002,
http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/14886.htm „And the second part of your question was what -was I bringing a concrete proposal? The United States is not making a proposal in this regard.“Richard
L. Armitage 8.5.2003 http://2001-2009.state.gov/s/d/former/armitage/remarks/20409.htm
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pakistanských vzťahov definovali USA aj ako nevyhnutnú podmienku pre plnú
realizáciu potenciálu oboch krajín, ich rozvoj a prosperitu.282
Politika Washingtonu sa riadila vierou, ţe jedným z hlavných dôvodov
opakujúcich sa kríz na subkontinente, je takmer nulová úroveň bilaterálnych vzťahov.283
Preto, aj keď India a Pakistan zatiaľ neboli pripravení riešiť zásadnejšie otázky, ako sú
napríklad územné spory vrátane Kašmíru, USA trvali na tom, ţe napriek tomu by spolu
mali začať jednať, spolupracovať v menej konfliktných a kontroverzných oblastiach,
ako je napríklad otvorenie hraníc, cezhraničná doprava a ďalšie formy CBM.284 Cieľom
by malo byť vytvorenie komunikačných väzieb medzi znepriatelenými krajinami, ktoré
by do budúcna predišli opakovaniu sa takýchto nebezpečných situácii.
Počas prvých krokov, ktoré India a Pakistan začínali opatrne podnikať v
priebehu roka 2003, USA vyzvali obe krajiny, aby sa zriekli podmienok stanovených
pre zahájenie jednaní. Vyjadrili pochopenie nad indickou situáciou, kedy ako obeť
závaţných teroristických činov prejavili veľkú neochotu jednať. Avšak, India by si mala
uvedomiť, ţe jej situácia sa inak, neţ prostredníctvom dialógu nezlepší. Washington tieţ
opätovne vyzval Pakistan k zastaveniu infiltrácií cez LOC.285 Po zahájení indickopakistanského dialógu USA vyjadrili celému procesu podporu a v čase kríz, ako boli
teroristické útoky v Bombaji, vyzývali strany, aby zachovali zdrţanlivosť a nezriekli sa
nastúpeného smeru.
Rovnakým smerom sa uberá aj politika novej administratívy pod vedením
prezidenta Obamu. Byť mediátorom naďalej odmieta, na druhej strane podporuje dialóg
medzi Indiou a Pakistanom, rozvoj spolupráce v hospodárskej oblasti a v boji
s terorizmom.286
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Tamtieţ
Dokonca aj ameircko-sovietské vzťahy v čase vrcholiacej studenej vojny boli na omnoho vyššej
úrovni, neţ vzťahy týchto dvoch susedov po drvyvú väčšinu ich existencie. Vidď. tamtieţ
Viď. napr.: http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/14886.htm
Tamtieţ
http://www.dnaindia.com
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Záver

Cieľom predkladanej diplomovej práce bola komplexná analýza vzájomných
agend Indie, Pakistanu a USA, pochopenie podstaty vzájomných vzťahov medzi týmito
krajinami a odraz vzájomnej interakcie medzi nimi na stave indicko-pakistanských
vzťahov. Analýza priniesla nasledujúce výsledky:
V prípade prvej otázky venovanej zmene amerického vplyvu na Indickom
subkontinente

sa potvrdil prvotný predpoklad, ţe vplyv USA v danej oblasti v

skúmanom období vzrástol.

Rozsah agendy čo do počtu oblastí i hĺbky vzájomnej

spolupráce Indie a USA a Pakistanu a USA od začiatku 21. storočia výrazne vzrástol,
o čom svedčí mnoţstvo vzájomných interakcií v jednotlivých oblastiach.
Objasnenie príčiny zvýšeného záujmu USA o danú oblasť a spoluprácu s týmito
krajinami (t.j. odpoveď na druhú výskumnú otázku) nám priniesla analýza strategických
dokumentov USA a oficiálnych prehlásení ich vrcholných predstaviteľov. Oblasť juţnej
Ázie sa stala jedným z kľúčových regiónov v americkom strategickom plánovaní.
Prebiehajúce zmeny v globálnom mocenskom rozloţení upriamili americkú pozornosť
na Indiu ako globálnu veľmoc na vzostupe a potenciálneho spojenca. Udalosti z 11.
septembra a následná vojna proti terorizmu zase podčiarkli význam Pakistanu, ktorého
stabilita sa stala kľúčovým bodom v americkej agende boja proti terorizmu.
Analýza obsahu interakcie medzi Indiou a USA a Pakistanom a USA nám
priniesla odpoveď na tretiu výskumnú otázku týkajúcu sa agendy americko-indických a
americko-pakistanských vzťahov.
Vzťahy medzi týmito krajinami sa sústreďujú na rozvoj vzájomnej spolupráce v
celej rade oblastí. V prípade americko-indických vzťahov sa

najdôleţitejšou stala

oblasť ekonomických vzťahov. Je predpoklad, ţe sa India vďaka svojmu obrovskému
potenciálu premení v 21. storočí z rozvojovej krajiny, odkázanej na zahraničnú pomoc,
čím India po dlhé desaťročia bola, na jednu z najväčších a najsilnejších ekonomík sveta.
Obe krajiny, India aj USA, majú na rozvoji svojich obchodných vzťahov veľký záujem,
o čom svedčí prudký nárast interakcii v danej oblasti za posledné obdobie.
Ďalšou oblasťou vzájomnej spolupráce je oblasť vojenská. India je súčasťou
americkej stratégie udrţania mocenskej rovnováhy a stability v Ázii, i vo svete.
Americké a indické strategické záujmy sa v tejto oblasti do značnej miery zhodujú a
krajiny pristúpili k posilňovaniu vzájomnej operačnej schopnosti.
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Ako ďalšia kľúčová oblasť americko-indických vzťahov sa vyprofilovala
spolupráca v oblasti mierového vyuţitia jadrovej energie. Politika USA voči Indii v
danej oblasti predstavuje jeden z najväčších obratov v ich vzájomných vzťahoch. Podpis
Dohody 123 do značnej miery zlepšil indickú energetickú situáciu, čo Indii do budúcna
umoţní rýchlejšiu a lepšiu realizáciu svojho potenciálu, predovšetkým v ekonomickej
oblasti. Spolupráca Indie a USA výrazne vzrástla aj v oblasti boja proti terorizmu, s
ktorým majú obe krajiny bohaté skúsenosti.
Dôkladne preskúmanie obsahu americko-indických vzťahov ukázalo tieţ to, ţe
aj keď spolupráca týchto krajín za posledné desaťročie výrazne vzrástla, v mnohých
oblastiach je zatiaľ len na začiatku. Vzhľadom na dlhé obdobie, kedy sa vzájomne
vzťahy medzi Indiou a USA drţali len na minimálnej úrovni, sa aj tak jedná o výrazný
pokrok. Analýza ukázala tieţ obrovský potenciál pre ďalší rast vzájomnej spolupráce a
záujem oboch strán na jeho realizácii. Celkovo moţno zhrnúť, ţe aj napriek drobným
nezhodám, týkajúcich sa americkej politiky voči Pakistanu alebo otázky Iránu,
americko-indické vzťahy dosahujú veľmi dobrú úroveň.
Hlavným bodom agendy americko-pakistanských vzťahov sa stala otázka boja
proti terorizmu. Pakistan sa po 11. septembri stal kľúčovým americkým spojencom v
danej oblasti. Amerika pri kaţdej príleţitosti vyzdvihovala pomoc a úspechy
pakistanskej armády v tomto smere. Na druhej strane, sa v súčasnosti stále viac objavuje
aj kritika, ktorá poukazuje na nedostatky pakistanského protiteroristického postupu.
S bojom proti terorizmu úzko súvisí spolupráca vo vojenskej oblasti, ktorá má v
americko-pakistanských vzťahoch dlhú tradíciu. V súvislosti s vojnou v Afganistane, do
ktorej sa Pakistan aktívne zapojil, došlo k ich ďalšiemu posilneniu a prehĺbeniu.
Oblasť jadrovej technológie priniesla do vzájomných vzťahov predovšetkým
mnoţstvo komplikácií. Pakistanu poškodila aféra spojená so šírením jadrových zbraní a
otázka zabezpečenia jeho vojenských jadrových zariadení sa tieţ stala zdrojom častých
sporov a značnej kontroverzie.
Ekonomická spolupráca medzi Pakistanom a USA sa aţ donedávna sústreďovala
predovšetkým na otázku hospodárskej pomoci USA. Rozsiahle hospodárske reformy
prezidenta Mušaráfa vytvorili však podmienky aj pre postupne posilňovanie
obchodných väzieb medzi týmito krajinami.
Z analýzy vyplýva, ţe podobne, ako v prípade indicko-amerických vzťahov, i
spolupráca USA s Pakistanom sa za posledné desaťročie prehĺbila a posilnila. Ich
vzájomné vzťahy však sprevádzala aj celá rada rozporov. Okrem spomínaných sporných
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bodov, týkajúcich sa pakistanského protiteroristického postupu a šírenia jadrových
zbraní a bezpečnosti pakistanského jadrového programu, to bola predovšetkým otázka
demokratizácie krajiny, americko-indická spolupráca, Irán ap. Ani tieto rozpory však
oslabenie americko-pakistanských väzieb nepriniesli a záujem na spolupráci u oboch
krajín pretrval.
Doplňujúca otázka k tretej výskumnej otázke sa pýtala na prítomnosť riešenia
indicko-pakistanského konfliktu v skúmaných agendách. Analýza ukázala, ţe súčasťou
americkej agendy voči Indii a Pakistanu sa stala aj táto otázka. Záujem USA na
normalizácii vzťahov medzi týmito krajinami súvisí s obavou, ţe by vypuknutie ďalšej
krízy, podobnej tej z rokov 2001-2002, alebo vypuknutie ďalšej vojny medzi Indiou a
Pakistanom, mohlo ohroziť americké strategické záujmy. Amerika opakovane vyjadrila
svoje presvedčenie, ţe stabilita v juhoázijskom regióne a predovšetkým týchto dvoch
krajín je nevyhnutnou podmienkou pre naplnenie jej plánov. Indicko-pakistanský
konflikt je vnímaný ako prekáţka na ceste k stabilizácii Pakistanu a realizácii indického
mocenského potenciálu. Vzhľadom na dôleţitosť, akú USA týmto otázka prisudzujú,
americký záujem na normalizácii vzťahov medzi týmito krajinami je výrazný. Silný
záujem Indie aj Pakistanu o spoluprácu s USA, americký mediačný potenciál ďalej
posilňuje (4. výskumná otázka). Na druhej strane, priamej mediácie sa USA opakovane
explicitne zriekli. Indii a Pakistanu však USA ponúkli pomoc vo forme tzv. dobrých
sluţieb.
Posledná výskumná otázka sa zamerala na zistenie prípadného odrazu americkej
prítomnosti v regióne na dynamike indicko-pakistanských vzťahov. Od zvýšenia
prítomnosti USA v juţnej Ázii a posilnenia ich vzťahov s Indiou a Pakistanom prešli
indicko-pakistanské vzťahy búrlivým vývojom. Od hlbokej krízy, v ktorej sa ocitli po
teroristickom útoku na indický parlament v decembri 2001, cez postupnú pomalú
normalizáciu vzťahov, ku ktorej dochádzalo od roku 2003, aţ po opakovaný značný
prepad po opakovanom bombovom útoku v Bombaji v rokoch 2006 a 2008 a obnovy
nepokojov a porušenia prímeria na LOC v roku 2008.
Z verejných záznamov nie je moţné s istotou určiť mieru, tj. akou mierou sa na
zlepšení indicko-pakistanských vzťahov podieľali USA, ani čo presne v tomto smere
podnikli. Na základe vyjadrení vrcholných amerických predstaviteľov je však moţné
predpokladať, ţe rola USA pri zahájení indicko-pakistanského dialógu bola zrejme
nezanedbateľná. Ako uţ bolo povedané, USA majú na stabilite v regióne veľký záujem
a záujem oboch krajín na spolupráci s USA je tieţ značný. Na druhej strane, je otázne,
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či ich záujem dokáţe preváţiť kopiace sa nezhody medzi nimi z posledných rokov,
prípadne aké kroky budú USA ochotné podniknúť na ich urovnanie. Je však jasné, ako
to zdôrazňujú aj USA, ţe prípadné vyriešenie všetkých sporných bodov bude trvať
veľmi dlho.
Výsledky analýzy priniesli potvrdenie prvej hypotézy. Nárast vplyvu USA v
danej oblasti splnil prvú podmienku pre moţnosť USA zaujať v indicko-pakistanskom
konflikte rolu sprostredkovateľa. Na druhú stranu, ako ukázala 4. kapitola, druhá
hypotéza sa ukázala byť mylná. Otázka riešenia indicko-pakistanského problému sa
súčasťou americkej agendy stala. Je moţné predpokladať, ţe USA prispeli k zahájeniu
normalizácie indicko-pakistanských vzťahov značnou mierou. USA sa však formálnej
roly mediátora oficiálne zriekli.
Riešenie nie je moţné očakávať v skorej dobe vzhľadom na nepokoje
v Pakistane a opakujúce sa teroristické útoky voči Indii
Načrtá sa ďalej otázka, do akej miery sú obe krajiny ochotné naozaj pristúpiť
k vyriešeniu svojich sporov a do akej miery sa jedná o kalkuláciu s moţnými výhodami,
ktoré plynú z americkej pomoci.
Svoju rolu môţe zohrať aj verejná mienka oboch krajín, na jednej strane protiamerické
nálady v Pakistane a na druhej strane teroristické útoky v Indii, môţu obrátiť verejnú
mienku proti zmieru s Pakistanom.
Otázkou je, ako by postupovali USA v prípade, ak by sa zopakovala situácia spred roku
2003, kedy by sa India a Pakistan dostali opäť do krízy, alebo priamo do vojnového
konfliktu.
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Summary

Due to the recent shifts in global power distribution and the spreading of
terrorism, South Asia has become prominent in the American strategy and foreign
policy. India became US' important partner with whom they share common interests and
values: democracy, stability, free and open market, prevention of further nuclear
proliferation, terrorism. Pakistan, on the other hand, has become a key partner in the
American war against terror and it's stability is seen as crucial to the success of this
agenda and general stability in the region.
This thesis focuses on the nature of Indo-American and Pakistani-American
relations. It starts with comprehensive analyses of the most important items on their
agendas and also attempts to comprehend, how the deepening and strenghtening of the
Indo-America and Pakistani-American relations influences the Indo-Pakistani conflict.
It then seeks the answer to the question pertaining to the US mediation potential in this
conflict.
The analysis shows, that the bilateral relations of the US with both India and
Pakistan have moved to higher level, gained more importance. In the case of the
American relations with India, the cooperation has concentrated on

mainly on

economic issues. India is predicted to become one of the largest and strongest markets
in the world in the net decades. The US have actively supported the realization of India's
vast potential. Both countries have been conducting numerous steps to enhance their
cooperation in this area.

The peaceful nuclear co-operation has become Another

important part of the US-Indian relations. The US have made a U-turn in this regard
when they decided to conclude a civilian nuclear agreement with a country, whose
nuclear program had for decades been one of the main obstacle in their relations. This
agreement considerably improves Indian energy situations and multiplies it's economic
potential. The cooperation between the US and India has also concentrated on the
deepening of their military ties and common war on terror.
The US-Pakistani relations have been centered, on the other hand, on terrorism.
Pakistan has become a crucial ally in American campaign against terror in the South
Asian region. It actively participated in the Operation Enduring Freedom and other
supportive military actions. On the other hand, Pakistan's activities have also been
questioned in connection to it's alleged support for terrorism in Kashmir and elsewhere.
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In close connection to their common activities in war against terror, the US-Pakistani
military ties have also been considerably strenghtened. These have had a long tradition
as Pakistan and the US stood on the common side of the Iron Curtain and with Pakistan
entering American coalition in Afghanistan, these relation have been revived and further
deepened. Pakistani nuclear program has also occupied a considerable part of their
common agenda, usually as a source of problems. Economic ties, so prominent in the
case of the US relation with India, have thus far concentrated mainly on the American
aid. Only recently the US-Pakistani trade started to accelerate.
The resolution of Indo-Pakistani conflict has also become an issue in the US
relations with India and Pakistan. The US have declared strong support to the peace
process between them, as the protracted conflict could seriously endanger American
interests. Even though, they rejected the position of a mediator, they offered India and
Pakistan their good offices and urged both countries to reconciliation of their relations.
The Indo-Pakistani dialogue has indeed taken off in the 2004. The public records do not
offer enough information to assess the scope and nature of American role behind it.
However, given the American interests and public statement of state officials, it can be
concluded, that the role was indispensable.
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Predpokladaný názov práce
Politika USA na Indickom subkontinente a ich mediačný potenciál v indickopakistanskom konflikte.

Charakteristika témy
Oblasť Indického subkontinentu predstavuje jeden z najproblematickejších
regiónov sveta. Napriek iniciatíve OSN i jednotlivých štátov odoláva indickopakistanský konflikt snahám o riešenie a stále častejšie sa ozývajú skeptické názory
spochybňujúce vôbec moţnosť jeho urovnania. Tento región predstavuje zároveň
významný strategický priestor, kde sa často odohrávali veľmocenské zápasy hlavných
aktérov globálnej politiky. V súperení o svoj vplyv počas studenej vojny stávali sa
Sovietsky zväz, USA a Čína nepriamo súčasťou indicko-pakistanského konfliktu a
obaja rivali- India i Pakistan- sa aktívne snaţili ich angaţovanosť zúţitkovať vo svoj
prospech- na úkor toho druhého. Ani po skončení studenej vojny nestratil tento región
význam v globálnom strategickom uvaţovaní hlavných aktérov. Indický subkontinent
dostal navyše s koncom studenej vojny nový strategický význam, a to predovšetkým s
postupnou nuklearizáciou Indie a Pakistanu v priebehu 90-tých rokov minulého
storočia, so sekuritizáciou islamského extrémizmu a s postupnou zmenou globálneho
rozloţenia síl. Význam Indického subkontinentu sa navyše stále viac viaţe aj na otázky
ekonomického, environmentálneho, či spoločenského charakteru a zdá sa, ţe jeho
význam bude v budúcnosti v vzhľadom na súčasné vývojové trendy na globálnej i
regionálnej úrovni ďalej narastať.
Obsahom navrhovanej diplomovej práce by mala byť komplexná analýza americkej
politiky voči Indii a Pakistanu od konca 90-tých rokov 20. storočia a jej vplyv na
prebiehajúci konflikt. Dôvodom stanovenia tejto časovej hranice je jej význam vo
vývoji vzťahov v trojuholníku India, Pakistan, Spojené štáty. V súvislosti s Kargilskou
krízou, ktorá prebiehala od mája do júla 1999, totiţ došlo k prehodnoteniu vzájomných
vzťahov medzi zúčastnenými aktérmi, a to predovšetkým v zmysle zahájenia
postupného zbliţovania Indie a USA. Po vzostupe strategického významu Pakistanu po
11. septembri 2001 a jeho zapojení do boja proti terorizmu sa na kontinente vytvorili
bezprecedentné podmienky, kedy si USA dokázali udrţať priateľské vzťahy s obomi
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krajinami a v súvislosti s nadobudnutím tejto pozície sa začali vynárať otázky o
mediačných moţnostiach Spojených štátov v indicko-pakistanskom konflikte. Práve
moţnosti USA ovplyvniť bilaterálne vzťahy Indie a Pakistanu sú témou tejto
navrhovanej diplomovej práce, ktorá si kladie za cieľ nájsť odpovede na nasledujúce
výskumné otázky:
3. 1. Ako sa zmenil vplyv USA v oblasti Indického subkontinentu od konca 90tých rokov 20. storočia?
4. 2. Aká je agenda vzájomných vzťahov India-USA a Pakistan-USA? Zahŕňa táto
agenda aj riešenie indicko-pakistanského konfliktu?
5. 3. Aký je potenciál USA zasiahnuť do riešenia idicko-pakistanského konfliktu?
6. 4. Odráţa sa prítomnosť Spojených štátov a ich politickej agendy voči Indii a
Pakistanu na dynamike ich vzájomných vzťahov?
Metodológia a teória
Východiskom poskytnutia odpovedí na vyššie uvedené otázky bude preskúmanie
existujúcich podmienok na subkontinente v zmysle, či umoţňujú vstup Spojených
štátov do indicko- pakistanského konfliktu. V prvom kroku bude potrebné analyzovať
agendu politík Indie, Pakistanu a Spojených štátov vo vybraných oblastiach (napríklad,
v prípade vzťahu Indie a USA to bude predovšetkým jadrová dohoda, hospodárska
spolupráca, bezpečnostná spolupráca, ap.). Cieľom bude ukázať, ţe miera americkej
angaţovanosti na subkontinente za posledne obdobie vzrástla. Vplyv Spojených štátov
na Indickom subkontinente a jeho nárast (nezávislá premenná) budú vnímané ako
nevyhnutný predpoklad pre moţnosť USA zasahovať do indicko-pakistanských vzťahov
(závislá premenná). V druhom kroku bude na základe syntézy výsledkov
predchádzajúcej časti zhodnotený celkový potenciál Spojených štátov ovplyvniť vývoj
indicko-pakistanského konfliktu a hrať rolu mediátora. Okrem toho sa práca pokúsi
zhodnotiť i nepriamy vplyv USA na bilaterálne vzťahy medzi Indiou a Pakistanom.
Vzhľadom na svoje ciele a charakter vzťahov na subkontinente sa bude práca v
teoretickej rovine opierať o realistickú/neorealistickú tradíciu a jej koncepty (napr.
vyvaţovanie, rovnováha moci, prípadne rovnováha hrozieb, ap.).
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