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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je prověřit dvě základní hypotézy, jež úzce souvisí 

s etickým rozměrem, který ve svém projevu v roce 1997 vyhlásil tehdejší ministr zahraničích 

věcí Robin Cook. Za prvé se práce snaží prozkoumat, zda New Labour skutečně naplnila 

závazky, které si  v souvislosti s etickým rozměrem stanovila. Tyto závazky jsou přitom 

určovány jak v západním světě všeobecně přijímanými hodnotami jako jsou svoboda, 

tolerance, demokracie nebo spravedlnost, tak také vládními prohlášeními a projevy.  Za druhé 

se pak práce snaží určit, zda se prováděná politika skutečně lišila od té, kterou v předchozím 

období prováděla Konzervativní strana. Klíčovou oblastí, ve které je naplnění těchto hypotéz 

zkoumáno, je mezinárodní obchod se zbraněmi. Časovým vymezím je první funkční období 

Labouristické strany mezi lety 1997 a 2001. Vzhledem k tomu, že práce pracuje s velkým 

množstvím primárních pramenů, je její základní metodou analýza. 

Annotation 

The aim of this thesis is to examine two main hypotheses, which are closely related to the 

ethical dimension that was for the first time introduced in 1997 by the then Minister of 

Foreign Affairs, Robin Cook. Firstly, the work seeks to explore whether New Labour fulfilled 

obligations relating to its ethical dimension. These commitments are determined by the 

Western world's generally accepted values such as freedom, tolerance, democracy and justice. 

They are also determined by government statements and speeches. Secondly, the work is 

trying to determine whether the implemented policy differed from that of the previous 

administration of Conservative Party. The fulfillment of these hypotheses is examined in the 

area of the international arms trade. The time is defined by the first term of the Labour Party 

government between the years 1997 and 2001. Since the work deals with a large number of 

primary sources its basic method is analysis. 
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Úvod 

Jen pár dní po skončení parlamentních voleb v roce 1997 přednesl nový ministr 

zahraničních věcí Velké Británie Robin Cook projev, ve kterém stanovil priority 

zahraniční politiky New Labour. Kromě důrazu na národní bezpečnost, prosperitu a 

životní prostředí Cook přislíbil, že do zahraniční politiky vnese etický rozměr.1 I přesto, 

že to byl poslední ze čtyř bodů jeho programového prohlášení, vyvolal tehdy největší 

zájem. 

Postupem času byl etický rozměr zahraniční politiky, jehož praktický význam bude 

diskutován o pár stránek dále, vystaven mnoha různým zkouškám, jakými bylo 

například uvalení ekonomických sankcí na Irák, bombardování Kosova, intervence do 

Sierra Leone nebo prodej zbraní do Indonésie. Blairova vláda a konkrétně Cook jako 

ministr zahraničních věcí se v těchto zkouškách museli rozhodovat, do jaké míry naplní 

nebo nenaplní své programové prohlášení. Klíčovou oblastí se v této souvislosti stal 

mezinárodní obchod se zbraněmi. Každý úspěch či neúspěch, který zde vláda 

zaznamenala, měl totiž výrazný dopad na celkové hodnocení jejího etického rozměru. 

Zdůvodn ění a cíl práce 

Zajímavý vztah mezi etickým rozměrem a mezinárodním obchodem se zbraněmi se 

přitom stal určujícím motivem i pro napsání této bakalářské práce. V první řadě mě 

zaujala aktuálnost, kterou téma pro britskou politiku neustále představuje. Není tomu 

totiž například zase tak dávno, kdy byla britská angažovanost v Afghánistánu a Iráku 

kritizovaná právě v souvislosti s etickým rozměrem. Zároveň mě ale zaujala i 

skutečnost, že přes nesporný význam, který etický rozměr zaujímá, neexistuje v České 

republice komplexní literatura, která by se touto problematikou hlouběji zabývala. 

Z tohoto důvodu by měla má práce prozkoumat téma, kterému u nás není přikládána 

dostatečná důležitost. 

Za tímto účelem byla také stanoveny dvě základní teze mé práce. Jejím cílem je 

zaprvé analyzovat, zda byl po nástupu Robina Cooka na post ministra zahraničních věcí 

v  politice labouristické vlády skutečně uplatňován etický rozměr a zadruhé pak 

odpovědět na otázku, zda a v jaké míře došlo k praktické změně zahraniční politiky 

                                                 
1 COOK, Robin: Speech on the government's ethical foreign policy. 12. květen 1997, 

http://www.guardian.co.uk/world/1997/may/12/indonesia.ethicalforeignpolicy (staženo dne 
20.10.2009). 
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oproti tomu, co praktikovaly dřívější konzervativní vlády. Vzhledem k tomu, že práce 

vychází z celé řady veřejně přístupných dokumentů, jakými jsou např. politické projevy 

nebo výroční zprávy, je její hlavní metodou analýza. 

Ta je přitom omezena pouze na první funkční období Blairovy vlády, tedy na léta 

1997 až 2001. I když je k tomu hned několik důvodů, tím nejzásadnějším je asi 

skutečnost, že po volbách v roce 2001 byl Robin Cook na postu ministra zahraničních 

věcí nahrazen Jackem Strawem. Dalším podstatným důvodem jsou pak události 11. září, 

které vedly k radikálnímu přehodnocení britské zahraniční politiky a k posílení 

atlantických vazeb na úkor ostatních priorit. Etický rozměr byl v té době tudíž odsunut 

do pozadí.2 

Rozdělení do kapitol 

Co se obsahového vymezení týče, je práce kromě úvodu a závěru rozdělena na sedm 

základních kapitol. V nich se nejprve snažím podat stručnou charakteristiku britského 

obchodu se zbraněmi a až poté diskutovat jednotlivé úspěchy či neúspěchy, které 

politika etického rozměru zaznamenala. Z toho důvodu jsou také hned v první kapitole 

nastíněna nová pravidla na udílení zbrojních licencí, která byla přijata po nástupu New 

Labour. Druhá kapitola se zase věnuje obecné charakteristice již udělených (či případně 

neudělených) licencí a snaží se postihnout některé základní trendy, které se v průběhu 

prvního funkčního období New Labour objevily. Probráno je tudíž jak omezení 

zbraňového exportu do zemí, jakými jsou Arménie, Írán nebo Irák, tak i uplatnění 

dvojího metru vůči zemím, jakými jsou Čína, Saudská Arábie nebo Rusko. 

Zbylé kapitoly už jsou potom konkrétními studiemi jednotlivých kroků 

Labouristické strany. Hned ty dvě následující přitom popisují asi dva nejznámější 

případy selhání politiky etického rozměru. Tím prvním je prodej zbraní do Indonésie a 

masakr ve Východním Timoru. Zde je důraz kladen především na množství zbraní, které 

Velká Británie do země vyvezla. Tím druhým je skandál „Arms to Africa“ a prodej 

zbraní do Sierra Leone. Tato kapitola představuje aféru, při které společnost Sandline 

International s tichým souhlasem ministerstva zahraničních věcí obdržela jeden a půl 

milionu amerických dolarů za to, že se zavázala poskytnout zbraně jednotkám dříve 

svrženého prezidenta Ahmada Tejana Kabbaha. To ovšem znamenalo jasné porušení 

                                                 
2 Foreign and Commonwealth Office: UK International Priorities, A Strategy for the FCO. December 2003, 
str. 26, http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/pdf7/fco_pdf_strategyfull (staženo dne 16.12.2010). 
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zbrojního embarga Organizace spojených národů, které dříve sama iniciovala Velká 

Británie. 

Jako protiváha těmto dvěma případům stojí tři poslední kapitoly. V nich je probíráno 

přijetí Smlouvy o zákazu používání nášlapných min, přijetí Evropského kodexu chování 

zabývajícího se vývozem zbraní a také pravidelné zveřejňování výročních zpráv, ve 

kterých jsou uvedeny statistiky o britském obchodu se zbraněmi. Protože všechny tyto 

tři body byly Labouristickou stranou prezentovány jako základní úspěch politiky 

etického rozměru, je v každé kapitole diskutována především změna, která s jejich 

zavedením nastala. Zároveň je ovšem i tady hodnoceno, jestli dosaženou změnou byly 

skutečně naplněny cíle etického rozměru. 

Kritika literatury 

Dříve než se pustím do hodnocení literatury, se kterou jsem pracoval, je nutné 

zdůraznit, že diskuse o etickém rozměru většinou přitahuje autory z výrazně levicových 

pozic. Ať už se pak jedná o osoby z akademické sféry nebo o levicověji orientované 

členy Labouristické strany, všem je společná převážně negativní kritika vládní politiky. 

To je přitom způsobeno hlavně tím, že tito autoři se ve svém vidění světa opírají o 

radikální idealistické modely, jejichž reálné naplnění je přinejmenším nepravděpodobné. 

Takovým příkladem je i kniha New Labour's Foreign Policy: A New Moral 

Crusade?,3 která byla editována britskými politology Richardem Littlem a Markem 

Wickhamem-Jonesem.4 Autoři, kteří z valné části působí na University of Bristol, v ní 

shromáždili velké množství dílčích studií, jejichž základním tématem je politika 

etického rozměru. V nich sice prokázali vysokou míru objektivity v otázce předkládání 

faktů, to samé se jim ale bohužel nepodařilo dokázat při psaní hodnotících pasáží. Ty 

jsou často zaměřeny nejen negativně, ale někdy dokonce až útočně. Dočíst se tak 

například můžeme, že „kultura na ministerstvu  zahraničí zdůrazňuje co největší 

navýšení prodeje zbraní, nikoli jeho přísnou kontrolu“5 nebo že smlouva s Kašmírem 

                                                 
3 LITTLE, Richard, WICKHAM-JONES, Mark (eds.): New Labour´s Foreign policy, new moral crusade?.  
Manchester University Press, Manchester 2000. 
4 Pro bližší informace o osobě Richarda Littla viz jeho akademický profil na 
http://www.bristol.ac.uk/spais/people/person/9697. Pro bližší informace o sobě Marka Wickhama-
Jonese viz jeho akademický profil na http://www.bristol.ac.uk/spais/people/person/5065 (staženo dne 
16.12. 2010). 
5 COOPER, Neil: The pariah agenda and New Labour´s ethical arms sales policy. IN: LITTLE, Richard, 
WICKHAM-JONES, Mark (eds.): New Labour´s Foreign policy, new moral crusade?.  Manchester 
University Press, Manchester 2000, str. 152. 
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byla „Cookovým naprosto jasným selháním“.6 Kromě této skutečnosti ovšem kniha 

obsahuje celou řadu cenných informací a stala se proto jedním ze základních 

sekundárních zdrojů mé práce. Zvláště užitečná přitom byla kapitola o obranné politice. 

Druhým sekundárním zdrojem, který jsem hojně využil, je kniha Paula Williamse s  

názvem British Foreign Policy under New Labour, 1997-2005.7 Williams, který 

v současné době pracuje jako zástupce ředitele v programu Bezpečnostních studií na 

Univerzitě George Washingtona, se kromě otázek britské zahraniční politiky 

specializuje i na teorii mezinárodních  vztahů a na analýzu mírových operací. Jeho 

práce, která je více vyvážená než první zmiňovaný zdroj, byla zejména užitečná pro 

pochopení celkového rámce, ve kterém se New Labour pohybovala. Zároveň kniha 

poskytuje celou řadu detailních klíčových studií, které byly nezbytné pro napsání 

kapitol o Indonésii a Sierra Leone. 

Asi nejčastěji používaným primárním zdrojem jsou v mé práci ministerské projevy a 

prohlášení vedoucích vládních činitelů. Zde mi především posloužily oficiální 

internetové stránky britského ministerstva zahraničí.8 Dále jsem ale čerpal i z oficiálních 

parlamentních stránek,9 které kromě poslaneckých projevů obsahují také hodnotící 

zprávy parlamentních výborů. Knihovna parlamentu10 navíc vyvíjí svou vlastní 

výzkumnou a publikační činnost, která  - vzhledem k tomu, že slouží jako podkladový 

materiál pro různá ministerstva – se vyznačuje vysokou mírou objektivity. 

Primární zdroj, který si zaslouží zvláštní pozornost, jsou statistická data o udělení 

zbrojních licencí a o hodnotě vyvezených zbraní. Asi nejznámější a nejdůvěryhodnější 

organizací, která se touto problematikou zabývá, je Stockholmský mezinárodní institut 

pro výzkum míru (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI),11 jehož 

údaje jsou také základem pro jedinou tabulku, která byla v práci použita. Přesná a 

důvěryhodná data popisující mezinárodní obchod se zbraněmi jsou ale i zde poměrně 

vzácná. To je přitom zapříčiněno nejen tím, že tato oblast ekonomiky tradičně podléhá 

jisté míře utajování, ale také skutečností, že každá organizace, která obchod mapuje, 

                                                 
6 HEWITT, Vernon, WICKHAM-JONES, Mark: New Labour and the politics of Kashmir. IN: LITTLE, Richard, 
WICKHAM-JONES, Mark (eds.): New Labour´s Foreign policy, new moral crusade?.  Manchester 
University Press, Manchester 2000, str. 215. 
7 WILLIAMS, Paul: British Foreign Policy under New Labour, 1997-2005. Palgrave Macmillan, Houndmills 
2005. 
8 Oficiální internetová adresa je http://www.fco.gov.uk/en (ověřeno ke dni 17.12.2010). 
9 Oficiální internetová adresa je http://www.parliament.uk/business/publications (ověřeno ke dni 
17.12.2010). 
10 Oficiální internetová adresa je http://www.parliament.uk/business/publications/research/research-
papers (ověřeno ke dni 17.12.2010). 
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používá jinou metodiku. SIPRI kupříkladu rovnou započítává všechny podepsané 

kontrakty a nezaměřuje se vůbec na to, jestli byly nakonec zbraně dodány. Protože pak 

navíc při výpočtu celkové hodnoty zbrojní dodávky ještě započítává i další nezbytné 

náležitosti, jakými jsou trénink či technická podpora,12 vychází její statistické údaje ve 

větších hodnotách, než jaké jsou uvedeny v britských výročních zprávách. Tuto 

důležitou skutečnost je přitom mít třeba neustále na vědomí. 

Samostatný odstavec si zaslouží i kritika novinových zdrojů, které v práci 

používám. O britském tisku je totiž všeobecně známo, že je značně politicky 

profilovaný. Kupříkladu články v The Guardian jsou považovány za levicově liberální a 

noviny často podporují Labouristickou stranu. Protože ale – jak už jsem dříve uvedl – 

kritika etického rozměru přicházela převážně z levé strany politického spektra, The 

Guardian většinou kroky Labouristické strany hodnotil negativně. Stejně tak se choval i 

The Independent, jehož politické zaměření je víceméně stejné. Hlavním zdrojem 

objektivních zpráv o politice New Labour je tak veřejnoprávní stanice BBC, na jejíchž 

internetových stránkách se dá dohledat velké množství nezaujatých analýz. 

Vymezení pojm ů 

Základní pojem, který je nutné si pro tuto práci vymezit, je etický rozměr. Ten 

přitom díky své neukotvenosti zaměstnává celou řadu autorů, kteří na něj většinou 

pohlížejí ze značně odlišných pozic. Častým jevem je například snaha jej definovat jako 

projev Třetí cesty v zahraniční politice.13 Jiní autoři se zase snaží srovnávat etický 

rozměr s obdobnými snahami v minulosti, jakými byl např. pokus o etickou politiku 

amerického prezidenta Jimmyho Cartera. Skvělým příkladem k porovnání je i koncept 

“dobrého mezinárodního občanství“ (good international citizenship) propagovaný na 

začátku 90. let australským ministrem zahraničních věcí Garethem Evansem.14 Podle 

Paula Williamse pak etický rozměr představuje odmítnutí realpolitiky a tradičního 

britského pragmatismu.15 

                                                                                                                                               
11 Oficiální internetová adresa je http://www.sipri.org (ověřeno ke dni 17.12.2010). 
12 SIPRI: Sources and methods. November 2010, 
http://www.sipri.org/research/armaments/production/Top100/Top1002007/sources_methods (staženo 
dne 17.12.2010). 
13 Viz např. VICKERS, Rhianon: Labour‘s search for a Third Way in foreign policy. IN: LITTLE, Richard, 
WICKHAM-JONES, Mark (eds.) : New Labour´s Foreign policy, new moral crusade?.  Manchester 
University Press, Manchester 2000. 
14 Viz např. WHEELER, Nicholas J., DUNNE, Tim: Good International Citizenship: A Third Way for 
British Foreign Policy. International Affairs,vol. 74, no. 4 (Oct., 1998), str. 848-855. 
15 WILLIAMS, Paul: British …, str. 31. 
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Bez ohledu na výchozí definiční rámec ovšem zůstává  pravdou, že sám Cook etický 

rozměr nijak nedefinoval. Až na pouhý příslib pravidelné zprávy, která by popisovala 

stav propagace lidských práv v zahraničí, nebylo dlouho vůbec známo, co si pod 

pojmem etický rozměr představuje. Zdá se spíše, že etický rozměr apeloval na 

všeobecný konsensus o tom, co ještě je a co už není etické.. 

Tato práce se do hlubších diskusí o podstatě etického rozměru nepouští. Její přístup 

je pragmatický a základní analýza je zde prováděna na základě empiricky ověřitelných 

údajů. Ve stručnosti se dá říct, že skutečné výsledky a dopady zahraniční politiky New 

Labour jsou porovnávány vůči prohlášením, závazkům a limitům, které si strana sama 

stanovila. Někdy je ale – kvůli už zmiňované nekonkrétnosti - nezbytné, abych sám 

vyvodil, co přesně svými prohlášeními strana myslela, a tak je v příslušných místech 

práce možné nalézt mé osobní hodnocení. Obecně si přitom etický rozměr vysvětluji 

právě jako snahu o to, aby v pozadí všech rozhodnutí týkajících se zahraniční politiky 

stály všeobecně přijímané hodnoty. Za ty považuji v návaznosti na Tonyho Blaira 

svobodu, demokracii, toleranci a spravedlnost.16 

Druhý klíčový pojem, který si zaslouží definici, je mezinárodní obchod se zbraněmi. 

Do něj přitom v souladu s metodikou SIPRI řadím i vojenskou techniku a vybavení. 

Mezi produkty, jež jsou převážně určeny pro ozbrojené síly jednotlivých států, tak 

například patří konvenční zbraně, střelivo, rakety, vojenská letadla, vojenská vozidla, 

lodě nebo i elektronické systémy jako je třeba software. Zároveň se sem také řadí 

rozsáhlý výzkum a vývoj. Protože se ale má práce zabývá zahraniční politikou, 

vynechává otázku černého trhu. Zároveň v práci nebude zmíněno šíření jaderných 

zbraní, protože v jejich případě se nejedná o klasický obchod. 

Poslední zmínka v této části pak patří ujasnění vztahu mezi pojmy New Labour a 

Labouristická strana. Ty jsou v práci volně zaměňovány. I přesto tedy, že je samostatný 

pojem New Labour často používán jako označení labouristické politiky, která se ve 

straně objevila za vedení Tonyho Blaira, v této práci slouží pouze jako alternativa ke 

klasickému pojmosloví. 

                                                 
16 CLARKE, Michael: Foreign Policy. IN: SELDON, Anthony (ed.): Blair´s Britain, 1997 – 2007. Cambridge 
University Press, Cambridge 2007, str. 598.  
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Pravidla pro vydávání zbrojních licencí ve Velké Br itánii 

Na úvod k části, která se bude zabývat jednotlivými případy labouristické zahraniční 

politiky, je dobré, abychom si stručně představili rámec, ve kterém se obchod se 

zbraněmi ve Velké Británii uskutečňuje. V roce 1997 byla země zodpovědná za zhruba 

22% vojenského exportu ve světě a podle některých odhadů dávalo toto důležité odvětví 

domácí ekonomiky práci až půl milionu lidí.17 Asi proto ani nepřekvapí, že se tato 

široká problematika dotýká hned několika ministerstev. Ta nejvíce zodpovědná za 

vydávání zbrojních licencí jsou přitom Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo 

zahraničí. 

Předpokládaná zm ěna  

To, co labouristy před jejich zvolením do úřadu nejvíce zajímalo, bylo, aby se 

změnil režim, pod kterým se vydávaly zbrojní licence pro jednotlivé podniky. Za 

předchozí konzervativní vlády totiž neexistovala žádná pravidla, která by upravovala 

zbrojní export, přičemž ta „nejnovější“ legislativa pocházela dokonce z roku 1939.18 

Jak uváděl volební manifest z roku 1997, mělo se pak hlavně zabránit tomu, aby se 

zbraně dostaly do rukou „režimům, které by je použily pro vnitřní represi nebo 

mezinárodní agresi.“19 Protože tato snaha nebyla v Labouristické straně nijak nová a 

pouze navazovala na tradici, jejíž počátky sahají až do konce 70. let,20 není tedy 

náhodou, že strana ještě před volbami představila osmibodový plán, který měl situaci 

řešit. Mělo dojít k zpřísnění kritérií na určován „vnitřní represe a mezinárodní agrese“; 

k zvýšení transparentnosti celého procesu; k vytvoření registru zbraní uvnitř EU; 

posílení registru zbraní uvnitř OSN; měly být zakázány veškeré mučící nástroje; mělo 

být zakázáno používání nášlapných min; měl být vytvořen Evropský kodex chování a 

v neposlední řadě měla být také zpřísněna kontrola nad tím, kam nakonec zbraně 

                                                 
17 Arms deal fears for industry. The Herald, 27. září 1997. http://global.factiva.com/ha/default.aspx 
(staženo dne 1.12.2010). 
18 BUTLER, David: Ministerial Accountability: Lessons of the Scott Report. Senate Occasional Lecture 
Series, Papers on Parliament,No.29, str. 3. http://www.aph.gov.au/Senate/pubs/pops/pop29/c01.pdf 
(staženo dne 1.12.2010). 
19 Labour Party: Because Britain deserves better. http://www.labour-party.org.uk/manifestos/1997/1997-
labour-manifesto.shtml (staženo dne 1.12.2010). 
20 WICKHAM-JONES, Mark: Labour party politics and foreign policy. IN: LITTLE, Richard, 
WICKHAM-JONES, Mark (eds.): New Labour´s Foreign policy, new moral crusade?.  Manchester 
University Press, Manchester 2000,  str. 81. 

Koupit

PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om

Koupit

PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6
http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6


  

 8 

doputují.21 Jako další návrhy pak Robin Cook zamýšlel aplikovat doporučení tzv. 

Scottovy zprávy. 

Ta byla sepsána speciální parlamentní komisí pod vedením sira Richarda Scotta jako 

reakce na aféru Arms to Iraq, při které Velká Británie dodávala na přelomu 90. let 

zbraně Saddámu Husajnovi. Mezi její doporučení se např. řadilo to, aby Ministerstvo 

průmyslu a obchodu nemělo ve svém popisu práce jak propagaci a podporu společností 

vyrábějících zbraně, tak zároveň i vydávání zbrojních licencí. To totiž značně ztěžovalo 

kontrolu celého systému.22 Dále zpráva navrhovala, aby se zpřísnil a zprůhlednil režim, 

podle kterého mohl být nějaký dokument označen za tajný. Často se totiž stávalo, že 

kvůli blížeji nespecifikovanému veřejnému zájmu byl vyšetřovatelům odepřen přístup 

k zásadním informacím. V neposlední řadě pak měl být jasněji definován koncept 

ministerské zodpovědnosti, aby se ministři nemohli vymlouvat na to, že o ničem 

nevěděli.23 

Skutečný výsledek 

Čas, ve kterém se mělo ukázat, zda Labour Party naplní nebo nenaplní své 

představy, přišel po volbách. Body jako je Evropský kodex chování, zákaz používání 

nášlapných min nebo vydávání každoroční zprávy byly sice všechny naplněny, budou 

ovšem diskutovány později. Zde bych se rád zaměřil pouze na nová pravidla pro 

vydávání zbrojních licencí a na proklamované zlepšení meziministerské spolupráce. 

Nová pravidla byla veřejnosti poprvé představena již na konci července 1997. V této 

souvislosti lze proto zcela jistě ocenit rychlost, s jakou je Ministerstvo zahraničních věcí 

připravilo. Při jejich prezentaci před novináři Robin Cook hned v úvodu zdůraznil, že 

budou ideově vycházet z již zmiňovaného stranického manifestu, který byl použit před 

volbami. Poté zmínil jejich dvě důležité charakteristiky: Pravidla měla být univerzální a 

platit bez výjimky pro všechny státy, do kterých Velká Británie vyváží zbraně, a zároveň 

se neměla vztahovat na již udělené licence, které schválila předchozí konzervativní 

                                                 
21 LUNN, Jon: UK arms export control policy. 
http://www.parliament.uk/briefingpapers/commons/lib/research/briefings/snia-02729.pdf (staženo dne 
1.12.2010). 
22 SCOTT, R. Report of the Inquiry into the Export of Defence Equipment and Dual-Use Good to Iraq 
and Related Prosecutions. Vol. I, London HMSO, 1996, str. 111. Citováno podle: BULLER, Jim, 
HARRISON, Vicky: New Labour as a ‘good international citizen’: normative theory and UK foreign 
policy. IN: LITTLE, Richard, WICKHAM-JONES, Mark (eds.): New Labour´s Foreign policy, new 
moral crusade?.  Manchester University Press, Manchester 2000, str. 85. 
23 BUTLER, David: Ministerial Accountability …., str. 6. 
http://www.aph.gov.au/Senate/pubs/pops/pop29/c01.pdf (staženo dne 1.12.2010). 
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vláda. Následovalo stručné shrnutí dosavadního pokroku a nakonec vyjmenování 

několika základních bodů, na základě kterých neměly být licence uděleny.24 

Prvním bodem bylo, že licence nebude udělena tehdy, když by se její vydání 

neshodovalo s mezinárodním právem nebo mezinárodními závazky Velké Británie. 

Mezi to se řadila jak zbrojní embarga ze strany Organizace spojených národů a 

Evropské unie, tak i mezinárodní smlouvy jako je Smlouva o nešíření jaderných zbraní 

nebo Konvence o chemických a biologických zbraních. Patřily sem i britské závazky 

vůči organizacím, které se zabývají kontrolou obchodu se zbraněmi. Druhým bodem, 

který se při neudělení licence zkoumal, byla otázka, jestli dodávka zbraní neohrožuje 

britské národní zájmy. Mezi ty patřil především dopad na zájmy obranného a 

obchodního sektoru a také potenciální dopad na vztahy se zemí, která si dodávku 

objednala. Třetím klíčovým kritériem byla otázka, jestli zbraně nebudou použity k tak 

často skloňované vnitřní represi nebo mezinárodní agresi. V souvislosti s tím měla vláda 

vzít vždycky v úvahu, jestli se v zemi dodržují lidská práva a jestli tam fungují 

demokratické instituce. Jako indikátor toho, že by zbraně mohly být použity 

k potlačování práv obyvatelstva, přitom měla posloužit předchozí zkušenost s danou 

zemí. Stejně tak se zároveň mělo postupovat i při hodnocení možné agrese v rámci 

regionu. Mezi indikátory zde navíc patřil již probíhající konflikt nebo spor o některé 

území. Konečně posledními kritérii, které mohly rozhodnout  o neudělení zbrojní 

licence, bylo ohrožení regionální stability; riziko, že země po úspěšné dodávce prodá 

zbraně někomu dalšímu; riziko, že zbraně budou použity proti Velké Británii nebo také 

možnost, že platba za větší množství zbraní podkopá výrazným způsobem ekonomiku 

nákupčí země. O krocích, které by měly zlepšit spolupráci mezi jednotlivými 

ministerstvy, se Robin Cook ve svém projevu vůbec nezmínil.25 

Zhodnocení 

Konečná podoba pravidel, jak už jejich shrnutí samo napovídá, byla poměrně 

obecná a nepředstavovala žádné konkrétní návrhy a příklady toho, jak bude 

Ministerstvo zahraničí při řešení jednotlivých případů postupovat. Dá se navíc říct, že 

jednotlivé formulace se příliš nelišily ani od politických prohlášení, která Labouristická 

                                                 
24 COOK, Robin: Strategic Review of Export Licensing, July 1997. Projev přednesený v dolní sněmovně 
parlamentu dne 27. července 1997, 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dti.gov.uk/export.control/policy/statement.htm 
(staženo dne 15.09.2010). 
25 Tamtéž. 
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strana učinila před volbami. Britský autor Paul Williams tudíž tato pravidla hodnotí jako 

„povrchní, shovívavá a nejednoznačná“,26 přičemž proto ale hned nabízí zcela 

jednoduché vysvětlení. 

Podle toho, co píše, byla finální úprava kritérií provedena v kanceláři ministerského 

předsedy Tonyho Blaira. Ten tím pověřil svého sekretáře Johna Holmese, který původní 

návrh doslova řádek po řádku přepsal. Pravidla, která pak Robin Cook v červenci 

představil, byly jen výsledným kompromisem mezi ministerstvem zahraničí a úřadem 

ministerského předsedy.27 K tomuto kompromisu přitom podle dalšího britského autora 

Johna Kampfnera došlo především proto, že rozhodování Tonyho Blaira bylo 

ovlivňováno zbrojařskou lobby. Zatímco u Cooka tak převažovaly ideály, u Blaira 

zvítězil pragmatismus.28 

Z tohoto důvodu nejsou dvojí standardy, které se v pravidlech uplatňovaly, žádným 

překvapením. Tak například zcela jasné podezření na to, že dovezené zbraně použije 

země k represi, nemuselo nakonec zabránit v udělení licence. Stačilo, aby se jako 

výmluva použila klauzule, která dovolovala nákup za účelem legitimní ochrany 

bezpečnostních sil, a licence byla vydána. Došlo k tomu například v roce 1999 v případě 

Indonésie, do které bylo mezi květnem a červnem 1999 vydáno celkem 101 zbrojních 

licencí.29 Přitom právě Indonésie – jak bude diskutováno později – se nakonec stala 

jeden ze základních podkladů pro kritiku politiky etického rozměru. 

V souvislosti s nejednoznačností pravidel se přitom nabízí zajímavé srovnání s 

Evropským kodexem chování (EU Code of Conduct on Arms Export). Ten nejenže 

podobnou dualitu odstranil, ale je také obecně považován za lépe propracovaný 

dokument. Protože ale toto srovnání bude obšírněji diskutováno v kapitole, která je 

kodexu přímo věnována, nemá smysl se mu zde více věnovat. Naopak je lepší srovnat 

jednotlivé kroky učiněné vládou Tonyho Blaira s kroky, které učinila předchozí vláda 

konzervativců. Ta totiž – ačkoliv neměla žádná pravidla psaná – uplatňovala více méně 

stejné zásady, jejichž přijetí New Labour kodifikovala. Při srovnání pak dále vyplyne i 

to, že neexistuje žádný důkaz, který by podporoval domněnku, že s novou vládou 

v celkovém systému přidělování licencí nastal nějaký obrat. Naopak existuje celá řada 

hlasů, která tvrdí opak. Mezi ně se řadí i zpráva, která byla vydaná speciální 

parlamentní komisí zabývající se obchodem a průmyslem. Ve zprávě doslova stojí: 

                                                 
26 WILLIAMS, Paul: British  …, str. 135. 
27 Tamtéž. 
28 KAMPFNER, John: Blair´s wars. Free Press, London 2004, str. 15. 
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„porovnání nových kritérií s těmi předchozími naznačuje ... že kritéria z července 1997 

představují spíše méně radikální rozchod s minulou politikou, než jak to bývá někdy 

představováno.“30 

I díky tomu se závěrem odvážím tvrdit, že pravidla zůstala daleko za očekáváním, 

které Robin Cook a strana vyvolaly před volbami, a že jejich přijetí nepředstavovalo 

skoro žádnou změnu. Následující tři kapitoly pak nejprve obecně a následně na 

konkrétních příkladech diskutují případy, ve kterých byla pravidla s větším či menším 

úspěchem aplikována. 

                                                                                                                                               
29 COOPER, Neil: The pariah agenda …, str. 154-155. 
30 House of Commons Select Committee on Trade and Industry: Strategic Export Controls, odst. 28. 
Citováno podle: COOPER, Neil: Memorandum submitted to Select Committee on Defence: Minutes of 

Evidence. Bez datace, http://www.parliament.the-stationery-
office.co.uk/pa/cm199899/cmselect/cmdfence/541/9110314.htm#note18 (staženo dne 2.12.2010). 
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Charakteristika britského obchodu se zbran ěmi 

Proto, abychom si udělali skutečnou představu o tom, jaký měla nová pravidla 

praktický dopad, je nutné se teď na problém podívat trochu obecněji. Během 

zkoumaného období mezi lety 1997 a 2001 Velká Británie dodávala zbraně do 

v průměru 84 zemí světa31 a dá se tak celkem bez nadsázky říct, že její zbraně byly 

používané na všech kontinentech. Mezi odběratele se přitom řadily jak malé státy, 

jakými jsou třeba Arménie nebo Paraguay, tak i státy daleko větší, jakými jsou Rusko, 

Indie nebo Čína. 

Tato kapitola si za cíl klade nejenom obecné představení britského obchodu se 

zbraněmi ve sledovaném období, ale i postihnutí některých základních trendů, které se 

dají v tomto období vypozorovat. Zvláštní důraz bude kladen na země, které jsou v 

souvislosti s otázkou lidských práv a vývozem zbraní nejčastěji citovány. Dva nejvíce 

diskutované případy, tedy otázka Indonésie a otázka Sierra Leone, budou následně 

probrány v samostatných kapitolách, a proto nejsou součástí kapitoly této. 

Celkový rozsah zbrojního vývozu 

Jak už bylo lehce naznačeno v předchozí kapitole, zbrojní sektor byl ve Velké 

Británii vždy považován za důležité odvětví domácí ekonomiky. Učinit rozhodnutí, u 

kterého se dalo očekávat, že toto odvětví výrazným způsobem omezí, proto nebylo 

vůbec jednoduché. Stejně tak přitom nebylo ani jednoduché uvést toto rozhodnutí do 

praxe. Zakázky ve zbrojařství jsou zadávány dlouho dopředu a na jejich splnění jsou 

většinou vázány poměrně vysoké finanční sankce. Jejich nesplněním se partner 

vystavuje nejenom možnému finančnímu postihu, ale také ztrátě důvěryhodnosti do 

budoucna. Dobrých příkladů toho, že celá transakce jde většinou svou vlastní cestou, 

která se od cílů zahraniční politiky může značně lišit, je celá řada. Pro ilustraci může 

posloužit rok 1982 a válka o Falklandské ostrovy. Tehdy Velká Británie doručila zásilku 

zbraní pro Argentinu pouhé čtyři dny před svou plánovanou invazí.32 

V otázce zbrojního vývozu navíc hrají roli i jiné faktory, než jenom čistě 

ekonomické zájmy. Protože zbraně velmi často demonstrují přátelství a podporu mezi 

                                                 
31 Založeno na každoročních zprávách Annual Report on Strategic Export Control 1997-2001 vydávaných 
Ministerstvem zahraničí, Ministrestvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro rozvoj. 
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_kingdom?searcht
erm=united+kin (staženo dne 6.12.2010). 

Koupit

PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om

Koupit

PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6
http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6


  

 13 

dvěma státy , může být rozhodnutí o exportu do některé ze zemí motivováno i čistě 

politickými důvody. Velká Británie pak díky tomu může v různých regionech světa šířit 

svůj vliv, což je pro ni jako pro bývalou koloniální mocnost obzvláště důležité. Správně 

načasovaná dodávka zbraní ji navíc může pomoci podpořit citlivé politické rozhodnutí, 

které by se jinak setkalo s daleko větší opozicí. To samé přitom udělaly při řešení 

arabsko-izraelského konfliktu a následné mírové smlouvy mezi Egyptem a Izraelem i 

Spojené státy americké. Za podporu smlouvy tehdy izraelská vláda od Američanů 

obdržela výraznou dodávku zbraní.33 

Navíc existuje i třetí důvod, který může stát za vydáním zbrojní licence, a tím jsou 

strategické a bezpečností zájmy. V období Studené války byly zbraně spíše než jako 

artikl vzájemného obchodu používány jako dar, který měl podpořit regionální 

rovnováhu sil, a nejinak je tomu často i v současnosti. Zbraně jsou do některých zemí 

dodávány pouze proto, aby Velká Británie ochránila své bezpečnostní zájmy a aby 

navýšila stabilitu v regionu. Tak je tomu třeba na Arabském poloostrově.34 Právě 

v takovém případě se přitom ale často přivírají oči nad tím, jakým způsobem daný 

partner dodržuje lidská práva. Společně s ostatními výše uvedenými důvody by proto 

nemuselo být zase tak velkým překvapením, kdyby se za léta vlády Labouristické strany 

celková hodnota vyvezených zbraní příliš nezměnila. Opak je ale pravdou. 

Čísla, která jsou uvedena v následující tabulce, uvádí celkový počet zemí, do 

kterých byla v období mezi lety 1992 až 2001 uzavřen licence na dovoz zbrojního 

materiálu. Druhý údaj je potom souhrnná finanční hodnota těchto licencí. Protože za 

dobu vlády Konzervativní strany nemám k dispozici údaje z oficiálních britských 

zdrojů, používám pro celé sledované období data Stockholmského mezinárodního 

ústavu pro výzkum míru (SIPRI).35 

                                                                                                                                               
32 SMITH, Ron, HUMN, Anthony, FONTANEL Jacques: The Economics of Exporting Arms. Journal of 
Peace Research, vol. 22, no. 3, str. 244. 
33 PIERRE, Andrew J.: The Global Politics of Arms Sales. Princeton University Press, Princeton 1982, str. 
14-18.  
34 Tamtéž, str. 19-23. 
35 Data z každoročních zpráv vydávaných v období New Labour jsou uvedena jako speciální příloha této 
práce. Při jejich zkoumání je možné si všimnout, že údaje se značně liší. To je dané především tím, že 
labouristické zprávy na rozdíl od SIPRI započítávají  mezi zbraně i vysoce technický materiál.  Z toho 
důvodu jsou také vyšší i jejich hodnoty. 
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Tabulka č.1: 

Přehled britského zbrojního exportu v období let 1992-2001 

Rok Celkový počet zemí Hodnota licencí (mil. dolarů) 

1992 35 1 153 

1993 25 1 412  

1994 25 1 526 

1995 25 1 525 

1996 25 1 655 

1997 27 2 409 

1998 21 1 390 

1999 21 1 263 

2000 25 1 484 

2001 21 1 257 

Zdroj: http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php 

Jak je možné z tabulky vyčíst, hodnota vyvezených zbraní dosáhla sice svého 

vrcholu v roce 1997, tedy v době, kdy New Labour nastoupila k moci, ve všech dalších 

letech ale potom postupně klesá. Zároveň navíc s finančním objemem, který zbraně 

představují, klesá i počet zemí, se kterými Velká Británie obchodovala. Pro tuto 

tendenci přitom existuje několik různých vysvětlení. 

Příznivci Labouristické strany vidí příčinu změny především v nových 

pravidlech, které vláda po volbách zavedla a které jsem představoval v minulém 

kapitole. Podle jejich názoru tvrdší podmínky pro udělení licencí rovnou celou řadu 

firem odradily od toho, aby se o výrobu zbraní pokusily.36 V této souvislosti lze navíc 

argumentovat i tím, že v roce 1997 ještě docházelo k naplnění smluv uzavřených za 

konzervativní vlády. Odpůrci vládní politiky ovšem na druhou stranu argumentují tím, 

že snížení počtu licencí je ještě způsobeno trendy, které nastolila vláda Johna Majora. 

Dále jako důvod uvádí i finanční krizí, která roku 1997 zasáhla asijské trhy a snížila tak 

                                                 
36 BRITTAN, Samuel: No need to sell weapons to provide jobs. Bez datace, 
http://www.samuelbrittan.co.uk/text23_p.html (staženo dne 9.12.2010). 
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koupěschopnost států. Pokles v prodeji by se tak dal za vinu přikládat spíše jí, než 

aktivitám New Labour.37 

Jednotlivé p říklady 

Ať už je ale důvod jakýkoliv, daleko zajímavější než diskuse nad celkovým 

objemem vyvezených zbraní je podívat se na jednotlivé dílčí příklady, které jsou 

v těchto číslech zachyceny. Jestliže totiž v otázce zbrojního exportu neexistuje žádná 

pochybnost o tom, že se v průběhu let skutečně snížil, při zkoumání způsobu, jakým se 

tak stalo, nalezneme pochybností několik. Asi tou největší je přitom námitka, že se 

Velká Británie při omezování licencí zaměřila pouze na malé státy a ty velké nechala 

být.38 

Na podporu tohoto tvrzení lze uvést několik argumentů. Jedním z nich je 

skutečnost, že za úřadování Robina Cooka export do zemí, jakými jsou Saudská Arábie 

nebo Turecko probíhal bez jakýkoliv změn, a to i přesto, že tyto země jsou často 

obviňovány z porušování lidských práv.39 Saudská Arábie ještě navíc byla díky zakázce 

pro British Aerospace největším britským zákazníkem. Tato firma, která má více než 40 

000 zaměstnanců, totiž od saúdskoarabské vlády dostala rozsáhlou zakázku na dodávku 

letadel.40 

Ani vztahy s dalšími klíčovými zeměmi, jakými jsou Rusko nebo Čína, se příliš 

nezměnily. V otázce Číny Labouristická vláda dokonce odmítla podpořit každoroční 

rezoluci Organizace spojených národů, která Čínu kritizovala za nedodržování lidských 

práv.41 Dále si vláda vysloužila kritiku i za dodávku zbraní do Maroka, které je potom 

použilo proti odbojovým skupinám v Západní Sahaře. Tato akce přitom byla 

označována za poslední koloniální válku a Robina Cooka napadali i poslanci jeho 

vlastní strany.42 

                                                 
37 WICKHAM-JONES, Mark: Labour´s trajectory in foreign affairs: the moral crusade of a pivotal power?. 
IN: LITTLE, Richard, WICKHAM-JONES, Mark (eds.): New Labour´s Foreign policy, new moral crusade?.  
Manchester University Press, Manchester 2000, str. 21.  
38 WILLIAMS, Paul: British …, str. 136. 
39 WITCHELL, Nicholas: Ethical foreign policy. BBC news, 29. duben 1998, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/04/98/labour_-_one_year_on/84778.stm (staženo dne 
9.12.2010). 
40 HAVEMANN, Chris: Ethical Business Around the World: Hawks or Doves? The Ethics of UK Arms 
Exports. Business Ethics, vol. 7, no.  4, 1998, str. 241. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-
8608.00115/pdf (staženo dne 9.12.2010). 
41 WICKHAM-JONES, Mark: Labour´s trajectory…, str. 25. 
42 BBC News: A Newsnight investigation into arms sales. 8. března 2001, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/newsnight/1211849.stm (staženo dne 9.12.2010). 
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Na druhou stranu zase nelze Velkou Británii jenom kritizovat. Na její obhajobu 

lze například uvést, že zaujala silnou pozici vůči režimům porušující lidská práva 

v zemích jako jsou Barma nebo Zimbabwe. V létě roku 2000, kdy světová veřejnost po 

zmanipulovaných volbách v Zimbabwe žádala, aby byla země vyloučena 

z Commonwealthu, sice Robin Cook takový krok odmítl učinit, potom se ovšem – když 

došlo k masakru bílých farmářů - nebál uvalit na zemi sankce a zbrojní emabrgo.43 

Jako další úspěch strany lze jmenovat zamítnutí zbrojních licencí do zemí jako 

jsou Arménie, Chorvatsko, Írán, Keňa, Nigérie, Paraguay nebo Sudán. Všechny tyto 

licence přitom měly být určeny jako vybavení pro policejní jednotky a státní 

bezpečnostní aparát.44 Za zmínku jistě stojí i daleko přísnější politika vůči zemím 

bývalé Jugoslávie, jmenovitě například akce, které New Labour podnikla v Bosně. Ty 

navíc Robin Cook uváděl jako příklad toho, kdy se labouristická politika značně 

odlišovala od té konzervativní.45 

                                                 
43 WILLIAMS, Paul, TAYLOR, Ian: The Limits of Engagement: British Foreign Policy and the Crisis in 
Zimbabwe. International Affairs, Vol. 78, No. 3, 2002, str. 553-556, 
http://www.jstor.org/stable/3095890 (staženo dne 10.10.2010). 
44 WILLIAMS, Paul: British …, str. 136. 
45 WICKHAM-JONES, Mark: Labour´s trajectory …, str. 27. 
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Prodej zbraní do Indonésie 

Právě na prodeji vojenského materiálu a proudových letadel typu Hawk46 indonéské 

vládě se ukázalo, jak obtížné bude naplnit nově stanovená kritéria. Nemluvě o tom, že 

Indonésie byla v průběhu devadesátých let dlouhodobě kritizována za porušování 

lidských práv47, podle vládních kritiků byly navíc v průběhu září 1999 letouny Hawk 

zneužity k masakru civilního obyvatelstva ve Východním Timoru. I když labouristická 

vláda pod tlakem veřejného mínění nakonec zastavila další dodávku letadel, na její 

reputaci to mělo výrazný dopad. Novináři tehdy mluvili o tom, že Robin Cook a New 

Labour „kladli větší důraz na armádní lobby než na etickou politiku“48 a etický rozměr 

tak byl podle nich „roztrhán na cáry“.49 Následující odstavce si tak kladou za cíl 

prozkoumání toho, k čemu tehdy ve Východním Timoru došlo, a především jakou úlohu 

v tom zaujímala vláda Jejího Veličenstva. 

Historický nástin událostí 

Indonésie je po Číně, Indii a Spojených státech amerických čtvrtým nejlidnatějším 

státem světa, s populací přesahující v současné době hranici 230 milionů obyvatel.50 

Rozprostírá se přesně mezi Indickým a Tichým oceánem a pás ostrovů, na kterém leží, 

je od východu na západ dlouhý více než 5 100 km. Vezmeme-li ke všemu v potaz 

bohaté surovinové zdroje, mezi které patří i relativně velké a obchodně zajímavé zásoby 

ropy a zemního plynu v Timorském moři, představuje Indonésie z geostrategického 

hlediska poměrně dosti důležitý stát. 

Po násilném připojení z roku 1975 byl dne 17. července 1976 Východní Timor 

prohlášen za dvacátou sedmou provincii Indonéské republiky. Od té doby na území této 

bývalé portugalské kolonie probíhaly boje s partyzány a již na konci roku 1979 se počet 

                                                 
46 V naší literatuře je velmi běžné se setkat s tím, že je název tohoto typu proudových letadel překládán. 
Český název Jestřáb je ovšem nesprávný, protože v tomto případě se jedná o vlastní jméno a to se jako 
takové nepřekládá. Já sám se proto v textu přidržím původního a nepřeloženého názvu . 
47 Pro lepší přehled je možné nastudovat výroční zprávy organizace Human Rights Watch, které jsou 
k dispozici na internetové adrese http://www.hrw.org/en/node/79288 (staženo dne 7.10.2010). 
48 EVANS, Dominic: UK funding for Hawks to Jakarta criticised. Reuter News, 15. září 1999, 
http://global.factiva.com/ha/default.aspx (staženo dne 8.10.2010). 
49 SMITH, Joan: We're not so ethical with the big boys. The Independent, 12. září 1999, 
http://global.factiva.com/ha/default.aspx (staženo dne 8.10.2010). 
50 World Population Prospects: 2008 revision. Department of Economic and Social Affairs Population 
Division, United Nations 2009, tabulka A.1, 
http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf (staženo dne 16. 
12. 2009). 
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obětí po obsazení odhadoval na dvě stě padesát až tři sta tisíc osob. V roce 1980 navíc v 

zemi údajně existovalo na sto padesát internačních táborů se zajatými odpůrci režimu.51 

Komplikovaná situace, která ve vztahu Indonésie a Východního Timoru panovala, 

se začala zlepšovat až na počátku 90. let, kdy byl představen předběžný mírový plán. 

Ten předpokládal zahájení indonésko-timorských rozhovorů, zastavení vojenských 

operací, rozšíření aktivit Mezinárodního červeného kříže a ustanovení Komise pro 

dodržování lidských práv. Po splnění těchto podmínek měla být postupně rozšiřována 

autonomie Východního Timoru a výkonná moc měla být předávána do rukou místního 

obyvatelstva. V poslední fázi měl být uspořádán plebiscit, ve kterém by obyvatelstvo 

rozhodlo o svém právu na sebeurčení.52 

Referendum pod dohledem OSN se uskutečnilo 30. srpna 1999 a celkem 78% všech 

oprávněných voličů se v něm vyslovilo pro nezávislost Východního Timoru.53 S těmito 

výsledky se ale nedokázaly smířit proindonésky zaměřené jednotky milice, které téměř 

okamžitě rozpoutaly represivní kampaň. Odhaduje se, že během prvních dvou týdnů od 

konce referenda v zemi zahynulo až několik tisíc lidí. Veškeré tyto násilnosti se přitom 

konaly za tichého přihlížení indonéské policie, která se jich někdy dokonce účastnila i 

aktivně. Následná vyšetřování například prokázala, že jednotkám byly poskytnuty 

zbraně od indonéské armády. Vraždění skončila až po příjezdu mezinárodních jednotek 

OSN, které do země dorazily 15. září. Ještě na konci roku 1999 se ale v uprchlických 

táborech v Západním Timoru nacházelo až na 110 000 lidí, které musely kvůli represím 

opustit svou vlast.54 

Role Velké Británie 

V průběhu celých 90. let byla Velká Británie společně se Spojenými státy 

americkými jedním z největších dodavatelů zbraní pro Indonésii a zároveň také druhý 

největší zahraniční investor v zemi. Celková finanční pomoc mezi lety 1967 a 1998, 

kterou Velká Británie Indonésii poskytla, proto činila více než 30 miliard amerických 

dolarů.55 

                                                 
51 DUBOVSKÁ, Zorica, PETRŮ, Tomáš, ZBOŘIL, Zdeněk: Dějiny Indonésie. Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2005, str. 347-8. 
52 Tamtéž, str. 348-349. 
53 LIDDLE, William: Indonesia in 1999: Democracy Restored. Asian Survey, Vol. 40, No. 1, University 
of California Press, str. 39, http://www.jstor.org/stable/3021218 (staženo dne 08.10.2010). 
54 Tamtéž, str. 40. 
55 TAPOL: Ethics, Investments and Repression – Britain and Indonesia: The Test for Government and 
Business. Zed Books Ltd., London 2005, str. 221. 
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Výraznou položkou z této částky přitom byly zbraně. V roce 1993 - i přes 

probíhající nepokoje na území Východního Timoru – schválila konzervativní vláda 

Johna Majora prodej dvaceti čtyř letadel typu Hawk a zakázka na dalších šestnáct strojů 

přibyla v roce 1996. I když vládní zdroje tehdy tvrdily, že letadla budou použita pouze 

pro tréninkové a výcvikové účely, nikdo si o tom nedělal příliš velké iluze. Sám Cook 

už například v roce 1978 v parlamentu při podobném prodeji (shodou okolností také 

indonéské vládě) upozorňoval na to, že letouny Hawk jsou schopny „nést zbraň o váze 5 

600 liber, a proto nemusí nikdo předstírat, že takové letadlo nebude mít ničivý potenciál 

proti separatistickému hnutí, které nemá žádné vlastní vzdušné krytí.“56 

Vyjádřil tím zcela jasně přesvědčení, že letouny, i když jsou primárně konstruovány 

pro výcvik, mohou být bez větších obtíží použity k bombardování pozemních cílů. Po 

jeho nástupu do úřadu tak bylo jen na něm, aby tuto politiku změnil. V souvislosti 

s touto zakázkou ale překvapivě otočil a v souladu s vládní linií prodej letadel 

podporoval. Na obhajobu byl přitom vládními činiteli nejčastěji používán argument, že 

současné licence jsou problémem zděděným po konzervativní vládě, který se už nedá 

vyřešit.57 

Ani s licencemi, které byly vydávány za její vlády, si ovšem New Labour 

nepočínala zrovna nejlépe. Jen za první rok totiž Ministerstvo obchodu a průmyslu 

vydalo 289 nových vývozních licencí na vojenské vybavení do zemí, které byly 

dlouhodobě obviňovány z porušování lidských práv vlastního obyvatelstva. Největší 

počet - tedy 146 - těchto licencí byl určen do Turecka, 10 licencí pak bylo do Kolumbie 

a do Alžírska, 59 do Saudské Arábie a nakonec 64 licencí bylo určeno pro Indonésii.58 

Tyto údaje přitom nejen dokreslují informace z předchozí kapitoly, ale také vrhají lepší 

světlo na jeden konkrétní příklad vládní politiky. Pouze 2,4 % licencí bylo totiž 

indonéské vládě za poslední rok před masakry zamítnuto.59 Podle deníku Sunday Times 

navíc do Indonésie v absolutních číslech proudilo ještě více zbraní, než kolik se do ní 

dostávalo za předchozí konzervativní vlády. Vinu za to údajně nesl především nárůst 

v prodeji lehkých zbraní.60 

                                                 
56 PILGER, John: Hidden Agendas. Vintage, London 1998, str. 140-141. 
57 WICKHAM-JONES, Mark: Labour´s trajectory …, str. 20. 
58 HERRING, Eric: An Ethical Dimension to British Foreign Policy?. Příspěvek prezentovaný na 
konferenci Redefining Security, Mannheim 1999, str. 6. 
59 COHEN, Nick: Comment - WITHOUT PREJUDICE - Labour - quartermaster to tyranny in East 
Timor. The Observer, 5. září 1999, http://global.factiva.com/ha/default.aspx (staženo dne 8. 10. 2010). 
60 PRESCOTT, Michael, BRENNAN, Zoe: Cook sells twice as many guns to Indonesia as Tories. The Sunday 
Times, 14. březen 1999, http://global.factiva.com/ha/default.aspx (staženo dne 8. 10. 2010). 
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Dále potom Indonésie mezi květnem 1997 a zářím 1999 vyslala do Velké Británie 

dvacet čtyři svých vysokých armádních důstojníků, aby se jim tam dostalo vzdělání na 

vojenských školách. Dalších dvacet devět důstojníků obdrželo vzdělání na školách 

nevojenského typu. Vládní činitelé přitom tuto spolupráci mezi dvěma státy vydávaly za 

věc, která by měla na straně indonéské armády napomoci větší profesionalitě a respektu 

pro lidská práva.61 

I přesto ale Cook prodej zbraní považoval za etický. Podle jeho vlastních slov vláda 

„odmítla každou licenci do Indonésie, jejíž zbraně by mohly být použity k útlaku. 

Odmítla Indonésii dodat odstřelovačské pušky, palné zbraně s tlumičem a také obrněné 

Land Rovery.“62 Navíc se vláda chlubila tím, že finanční hodnota prodeje zbraní do 

Indonésie je oproti konzervativním vládám téměř mizivá. Peter Hain, v té době jeden 

z juniorních ministrů na ministerstvu zahraničí, prohlásil, že „konzervativní vláda za 

poslední celý rok své vlády prodala zbraně do Indonésie v hodnotě 443 milionů 

britských liber. Labouristická vláda přitom za první plný rok své vlády prodala jen 

zbraně v hodnotě 2 milionů liber.“63 

Už na první pohled je tento údaj až neuvěřitelně nízký a nabízí se myšlenka, jestli se 

Hain nepřeřekl nebo neodkazoval pouze na licence udělené po labouristickém vítězství 

ve volbách. Podle výročních zpráv, jejichž vydávání zaštítila sama Labouristická strana, 

byla totiž celková hodnota zbraní vyvezených do Indonésie daleko vyšší než pouhé 2 

miliony liber. Za první půlrok nové vlády činila celková hodnota vojenského materiálu 

pro Indonésii 112.49 milionů liber64 a za celý druhý rok 72,66 milionů liber.65 To jsou 

údaje, které jsou zcela odlišné. 

Kromě obecné roviny je pak důležité zmínit i to, jak se vláda chovala přímo 

v průběhu zářijových masakrů. Zde je přitom nutné uvést, že britský postoj byl převážně 

                                                 
61 NEVINS, Joseph: The Making of „Ground zero“ in East Timor in 1999: An analysis of International 
Complicity in Indonesia´s Crimes. Asian  Survey, vol. 42, No. 4,  2002, str. 632. 
62 COOK, Robin: Projev na konferenci Labouristické strany v Bournemouthu ze dne 28. září 1999.  
http://www.guardian.co.uk/politics/1999/sep/28/labourconference.labour9 (staženo dne 8. 10. 2010). 
63 BBC News: UK arms exports under scrutiny. 3. listopadu 1999, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/503495.stm (staženo dne 8.12.2010). 
64 Foreign and Commonwealth Office, Department of Trade and Industry, Ministry of Development: 
Annual Report on Strategic Export Control 1997. London 1999, str. 113, 
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_kingdom/U
K97.pdf (staženo dne 1.12.2010). 
65 Foreign and Commonwealth Office, Department of Trade and Industry, Ministry of Development: 
Annual Report on Strategic Export Control 1998. London 1999, str. 129. 
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_kingdom/U
K98.pdf (staženo dne 1.12.2010). 
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vlažný. I když již v létě bylo patrné, že by na území Východního Timoru měla být 

posílena bezpečnost obyvatelstva, nikdo nebyl ochotný tento krok prosadit. V tom se 

britský postoj výrazně shodoval s americkým. Nic se nezměnilo ani po zveřejnění 

výsledku referenda, tedy v době, kdy násilí vypuklo v plné míře. Britové například 

Indonésii až do 4. září vůbec nepohrozili stažením vojenské pomoci.66 

Vše změnil až tlak veřejného mínění, které se nejenom v Británii, ale i například ve 

Spojených státech amerických, v Austrálii nebo na Novém Zélandu přiklonilo na stranu 

obyvatel Východního Timoru. Dne 9. září proto americký prezident Clinton přednesl 

projev, ve kterém požadoval, aby na území Východního Timoru byly rozmístěny 

mezinárodní mírové síly. O dva dny později také zastavil dodávky amerického 

vojenského materiálu. Velká Británie ke stejnému kroku přistoupila o den poté, tedy 12. 

září 1999.67 

Její postup byl ovšem vynucen spíše vnějším nátlakem, než že by pramenil 

z vnitřního přesvědčení. Lze to doložit na čtyřdenním mezinárodním veletrhu zbraní a 

zbrojního materiálu, který Velká Británie pořádala ve druhé polovině září. Na tento 

veletrh přijelo na 20 000 delegátů a pozvánku k účasti obdržela i indonéská vláda. To si 

přitom vysloužilo značnou kritiku ze strany pozorovatelů. 68 Jen indonéské odmítnutí 

účasti nakonec uchránilo Robina Cooka od další ostudy. 

Navíc i v dalších letech pak New Labour zbrojní export do Indonésie příliš 

neomezila. Je sice pravda, že po jistý čas dodržovala zbrojní embargo z roku 1999, už 

v roce 2000 ale indonéské vládě dodala dalších 5 letounů typu Hawk.69 

Shrnutí 

Mám-li se pustit do hodnocení konkrétních kroků, které New Labour a ministerstvo 

zahraničních věcí v souvislosti s Indonésií a Východním Timorem od května 1997 do 

září 1999 podnikly, mohu zkoumanou oblast rozdělit na dvě části. Ta první se týká 

prodeje zbraní a vydávání zbraňových licencí indonéské vládě před zářijovým 

masakrem, ta druhá se pak týká samotného postoje v průběhu těchto událostí. 

                                                 
66 NEVINS, Joseph: The Making …,, str. 635-636. 
67 Tamtéž, str. 639-640. 
68 SHEEHAN, John: Arms protesters clash with police at defence trade exhibition. The Independent, 15. 
září 1999, http://global.factiva.com/ha/default.aspx (staženo dne 8.10.2010). 
69 Foreign and Commonwealth Office, Department of Trade and Industry, Ministry of Development: 
Annual Report on Strategic Export Control 2000. London 2001, str. 304, 
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_kingdom/U
K00.pdf (staženo dne 1.12.2010). 
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Co se druhého týče, je zcela jasné, že změna v britském postoji byla vynucena až po 

nátlaku veřejného mínění. Zdá se mi dokonce, že kdyby se situace ve Východním 

Timoru stabilizovala o něco dříve, proběhl by obchod tak, jak byl předem domluvený. 

Zde nemá britská vláda žádnou omluvu. 

Složitější je ale otázka vývozu zbraní do Indonésie před zářijovým masakrem. Na 

jednu stranu nelze popřít, že britské zbraně byly k masakru civilního obyvatelstva ve 

Východním Timoru použity. Na druhou stranu je ale zase zřejmé, že vláda měla během 

celého období viditelnou snahu export do Indonésie omezit. I přes dobrou vůli si ale 

obchod se zbraněmi kráčel starými vyšlapanými cestami. 

Vypadá to tedy, že pravidla pro omezení exportu, která New Labour přijala, byla 

opravdu příliš obecná a příliš měkká na to, aby dokázala vývozu zbraní zamezit. 

Vzhledem k tomu, že je mým cílem zkoumat, zda bylo uplatňování politiky etického 

rozměru úspěšné, musím proto konstatovat, že v tomto konkrétním případě vláda New 

Labour selhala. Patrná přitom není ani žádná výrazná změna oproti dřívějšímu přístupu 

Konzervativní strany. Naopak – jak dokládají výše uvedené odstavce – došlo 

v některých oblastech namísto k poklesu dokonce k navýšení počtu zbraní, které byly do 

Indonésie vyvezeny. 
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Válka v Sierra Leone a kauza „Arms to Africa“ 

Výrazný dopad na reputaci New Labour měl i prodej zbraní do Sierra Leone, který 

byl s vědomím ministerstva zahraničních věcí a přes embargo ze strany Organizace 

spojených národů proveden soukromou společností Sandline International. Tato kauza, 

která časově událostem v Indonésii předchází, se zapsala do povědomí veřejnosti pod 

názvem „Arms to Africa“, neboli Zbraně pro Afriku. Její název tak odkazuje na 

podobný skandál Konzervativní strany. 

Porušení zbrojního embarga 

V květnu 1997, tedy ve stejné době, kdy nastoupila vláda Tonyho Blaira, byl v 

republice Sierra Leone svržen stávající prezident Ahmad Tejan Kabbah a moci se 

chopila skupina vojáků, která si říkala Revoluční rada ozbrojených sil. V zemi byla 

pozastavena ústava, zakázány demonstrace a všechny soukromé rozhlasové stanice byly 

vypnuty. Od Velké Británie, která byla od Kabbahova nástupu v roce 1996 největším 

zahraničním dobrodincem země, očekávaly ostatní státy regionu, že zmobilizuje 

mezinárodní společenství a jasně se proti novému vojenskému režimu vymezí. Spojené 

království proto vytvořilo návrh rezoluce, která uvolovala embargo na dovoz všech typu 

zbraní do Sierra Leone. Tato rezoluce byla v Organizaci spojených národů přijata v 

říjnu 1997.70 

V únoru následujícího roku pak do země pod nigerijským vedením vstoupily 

ozbrojené jednotky ostatních západoafrických zemí, kterým se o měsíc později, tedy v 

březnu 1998, podařilo dosadit svrženého Kabbaha zpátky do prezidentského úřadu. Celá 

záležitost by tím asi byla vyřešena, kdyby zhruba ve stejné době nevyšlo najevo, že 

britská společnost Sandline International obdržela jeden a půl milionu amerických 

dolarů za to, že poskytne jednotkám prezidenta Kabbaha zbraně. To znamenalo 

porušení embarga OSN.71 Noviny The Observer navíc přišly s tvrzením, že se 

                                                 
70 POLIDANO, Charles: An Exocet in a Red Box: Parliamentary Accountability in the Sandline Affair. Public 
Administration, vol. 79, no.2, 2001, str. 249-250. 
71 Tamtéž, str. 250-251. 
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společností přímo vyjednával sám britský vysoký komisař pro Sierra Leone, a i další 

indicie naznačovaly tomu, že do věci bylo přímo zapojeno ministerstvo zahraničí.72 

I přesto, že zásilka zbraní dorazila do země až poté, co se Kabbah znovu ujal 

prezidentského úřadu, a události tudíž žádným způsobem neovlivnila, ministerstvo se 

najednou dostalo pod tvrdou kritiku. Jeho jednotliví vysocí úředníci museli vysvětlovat, 

jakou úlohu v kauze úřad hrál, a celý případ byl postoupen dalšímu vyšetřování. 

Skutečná bomba potom vybuchla 3. května, kdy noviny The Sunday Times přišly s 

tvrzením, že celou záležitost s vývozem zbraní požehnal sám Robin Cook.73 

Ministerstvo se ohradilo a veškerou oficiální účast sebe i svého ministra popřelo. 

Společnost Sandline International ale zveřejnila dopis, ve kterém tvrdila, že celá 

záležitost byla skutečně provedena s požehnáním ministerstva zahraničí.74 

Odvolávala se přitom na řadu oficiálních prohlášení ministerstva z roku 1997, v 

nichž vláda dala jasně najevo, že embargo se vztahuje pouze na vojenskou juntu. Mezi 

tato prohlášení se řadí jak tisková zpráva zveřejněná po skončení konference předsedů 

vlád Commonwealthu z 27. října 1997, na které byl prezident Kabbah přítomný jako 

zvláštní Cookův host, tak také telegram zaslaný ministerstvem dne 9. října 1997.75 

Dopady kauzy na d ůvěryhodnost etického rozm ěru 

I přes poměrně konkrétní obvinění proti osobě Robina Cooka došlo následující 

vyšetřování vedené speciální parlamentní komisí pouze k závěru, že ministerstvo 

zahraničí dalo k celé transakci souhlas. Zda do celé věci Cook byl či nebyl sám 

zapojený, se zjistit nepodařilo.76 Já osobně se přitom domnívám, že je velmi 

nepravděpodobné, aby o tak důležité věci nevěděl a ona se celá odehrála za jeho zády. 

Sám Tony Blair byl totiž poměrně dost rozčarovaný z toho, že se Cook nedokáže 

novinářům postavit a celou situaci jim vysvětlit.77 

Ať už je ovšem pravda jakákoliv, skutečností zůstává, že celá kauza měla výrazný 

dopad na Cookovu důvěryhodnost a tím pádem i na důvěryhodnost jeho politiky. 

                                                 
72 BEAUMONT, Peter, CALVERT, Jonathan, CONNETT, David, GILLARD, Michael: British firm broke UN 

weapons ban. The Observer, 3. května 1998, http://global.factiva.com/ha/default.aspx (staženo dne 
8.10.2010). 
73 RUFFORD, Nicholas,: Cook snared in arms for coup inquiry. The Sunday Times, 3. května 1998, 
http://global.factiva.com/ha/default.aspx (staženo dne 8.10.2010). 
74 POLIDANO, Charles: An Exocet ..., str. 254-255. 
75

 Sandline International: Comment by Sandline International, 6. března 1999, 
http://www.sandline.com/comment/list/comment2.html (staženo dne 20.12.2009).  
76 POLIDANO, Charles: An Exocet …, str. 261. 
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Poukázala na nedostatečně silná pravidla, která v obchodě se zbraněmi platila, a přímo 

tak vyprovokovala návrh na regulaci soukromých společností. Protože návrh byl ale 

zveřejněn až v únoru 2002 a byl značně rozsáhlý (šest variant zahrnovalo možnosti jako 

úplný zákaz soukromých vojenských aktivit v zahraničí nebo požadavek existence 

vlastního etického kódu pro jednotlivé společnosti) nebyl nakonec přijat.78 Jediným 

viditelným výstupem celé aféry tak zůstala pošramocená pověst ministerstva. 

Zajímavé srovnání se přitom v této souvisloti nabízí s obdobnou aférou 

konzervativců z první poloviny 90. let. V té době byla britská firma Matrix Churchill 

obviněna z dodávek zbraní  iráckému režimu Saddáma Husajna. Vyšetřování tehdy 

skončilo poté, co se ukázalo, že firma dostávala rady k prodeji přímo od britské vlády. 

Robin Cook, který během této aféry působil jako stínový ministr zahraničních věcí, si 

na ni založil svou politickou reputaci. Byl to totiž právě on, který Konzervativní stranu 

kvůli aféře při každé příležitosti napadal.79 To, že se jím vedené ministerstvo zahraničí 

zapletlo o pár let později do velmi podobné záležitosti, je skutečnou ironií osudu. 

Sir Richard Scott ale názor o ironii nesdílí. Podle jím vyjádřeného přesvědčení 

k celé kauze nemuselo dojít, kdyby New Labour aplikovala doporučení, která byla 

uvedena v jeho zprávě. Protože se tak nestalo, leží podle něj vina bez nejmenších 

pochyb na straně vlády.80 

Co se mě týče, musím se s jeho názorem ztotožnit. Celá kauza „Arms to Africa“ 

totiž pouze potvrzuje tvrzení, že nová pravidla, která Robin Cook incioval, nebyla 

dostatečně silná na to, aby mohla změnit stávající praxi. Navíc firma Sandline 

International porušila jeden z bodů, který Cookova kritéria explicitně zmiňovala jako 

důvod, kvůli kterému zbrojní licence nesměly být vydány. Bod zmiňující embargo OSN 

byl jasný a nepřipouštěl dvojí interpretaci. Proto se mi zdá, že vláda v tomto případě 

nemá nic, čím by se obhájila. 

                                                                                                                                               
77 WILLIAMS, Paul: British …, str. 82. 
78 Tamtéž, str. 83. 
79 WICKHAM-JONES, Mark: Labour party …, str. 107. 
80 CAMPBEL, Menzies: Labour's arms scandal. The Guardian, 21. ledna 2000, 
http://global.factiva.com/ha/default.aspx (staženo dne 8.10.2010). 
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Smlouva o zákazu používání nášlapných min 

Za největší pokrok, kterého New Labour na poli mezinárodního obchodu se 

zbraněmi dosáhla, bývá označováno podepsání a následná ratifikace smlouvy o zákazu 

používání nášlapných min. Tato kapitola má za úkol prozkoumat kroky, které vládu 

Jejího Veličenstva vedly k přijetí smlouvy, a zároveň by měla také ohodnotit, jaký je její 

skutečný dopad. Protože smlouva každé zemi ukládá, aby zastavila nejen produkci, ale i 

obchod s nášlapnými minami, je její zařazení do této práce více než oprávněné. 

Vznik smlouvy a zapojení Konzervativní strany 

Smlouva o zákazu používání nášlapných min je někdy také známa pod názvem 

Ottawská podle místa, ve kterém byla mezi 3. a 4. prosincem 1997 podepsána.81 

Zavazuje každou signatářskou zemi k tomu, aby do čtyř let zničila všechny své nášlapné 

miny. Je dovoleno ponechat si pouze malý počet min s tím, že všechny musí být určeny 

ke cvičením, jakými jsou například detekce min v terénu nebo jejich následné 

odstraňování. Do deseti let od podepsání smlouvy by navíc ze země měly zmizet 

všechny již dříve rozmístěné miny.82 

Hnutí, které za přijetím smlouvy stojí, přitom vzniklo už na počátku 90. let ve 

Spojených státech amerických. Tam se v říjnu 1991 dohodli Bobby Mueller (výkonný 

ředitel organizace Vietnam Veterans of America Foundation) a Thomas Gebauer 

(ředitel organizace Medico International) na tom, že se pokusí zastavit výrobu 

nášlapných min. O rok později pak z jejich inciativy vznikla Mezinárodní kampaň za 

zákaz pozemních min (International Campaign to Ban Landmines, ICBL), u jejíhož 

zrodu stály i takové organizace jako třeba Human Rights Watch nebo Handicap 

International.83 

Jedním ze základních cílů, o jejichž dosažení ICBL usilovala, byla změna „Úmluvy 

o používání konvenčních zbraní“ z roku 1980. První konference, na níž se tato změna 

měla diskutovat, se uskutečnila v září 1995 ve Vídni. Zde se ovšem delegáti i přes 

všeobecný souhlas o zákazu nášlapných min nebyli schopní dohodnout na tom, jakou 

                                                 
81 Convention on the prohibition of the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines 
and on their destruction, 18. září 1997, http://www.un.org/Depts/mine/UNDocs/ban_trty.htm (staženo 
dne 20.12.2009). 
82Tamtéž. 
83 MATTHEW, Richard A., RUTHERFORD, Kenneth R.: The Evolutionary Dynamics of the Movement 
to Ban Landmines. Alternatives, vol. 28, 2003, str. 37, 
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podobu by takový zákaz měl být, a tak vznikla patová situace. Tu se podařilo vyřešit až 

před třetím jednáním v květnu 1996 v Ženevě, před kterým se kanadský diplomat 

nabídl, že jeho země bude na své půdě hostit konferenci zemí, které mají zájem o 

podepsání úplně nové smlouvy. Tato smlouva měla použití nášlapných min zcela 

zakázat.84 

Pozice Velké Británie, v níž ještě stále vládla Konzervativní strana, byla alespoň 

zpočátku poněkud rozpolcená. I když Britové si pořád cenili vojenské hodnoty 

nášlapných min, tlak ze strany humanitárních organizací je přiměl jejich stanovisko 

upravit. Postupně tak začali rozlišovat mezi minami, které byly jen tak někam kladeny 

bez specifického účelu, a mezi minami, které byly zaměřeny na ochranu vojenských cílů 

a jejichž poloha byla dostatečně zmapovaná. Zatímco o prvním druhu min se přitom 

tvrdilo, že má neblahé důsledky pro civilní obyvatelstvo, a vláda na vývoz takových 

min v roce 1994 uvalila moratorium, druhý typ byl považován za legitimní zbraně 

vhodné k obraně.85 

V březnu 1995, jen pár měsíců před konferencí, bylo potom moratorium změněno na 

úplný zákaz. Zároveň bylo na země, jenž nepodepsaly mezinárodní „Úmluvu o 

nehumánních zbraních“, uvaleno nové moratorium, podle kterého se už do těchto zemí 

nesměly vyvážet miny vůbec žádné. To šlo ruku v ruce s vlastními cíli, které chtěla 

konzervativní vláda prosadit na konferenci ve Vídni. Mezi ně se řadil nejenom 

požadavek na zákaz používání nezjistitelných nášlapných min, ale i snaha o obecné 

zpřísnění standardů a definic nebo o označení a zmapování již existujících minových 

polí. Protože tyto cíle Velká Británie prosazovala společně s nevládním sektorem, 

vysloužila si za ně alespoň zpočátku značné chvály. Na druhou stranu ovšem země 

v samotném průběhu konference nepodpořila úplný zákaz nášlapných min, čímž u 

svých neoficiálních partnerů způsobila zklamání.86 

Tato pozice se změnila na jaře 1996 před již zmiňovaným setkáním v Ženevě. 

Tehdy konzervativní vláda prohlásila, že „bude aktivně usilovat o naprostý a 

celosvětový zákaz protipěchotních min“ a že „zároveň zničí téměř polovinu všech svých 

                                                                                                                                               
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=9&sid=8795c784-7995-4822-a0a6-
86d06112febc%40sessionmgr13 (staženo dne 10.10.2010). 
84 MATTHEW, Richard A., RUTHERFORD, Kenneth R.: The Evolutionary …, str. 40-42. 
85 BOWERS, Paul, DODD, Tom, YOUNGS, Tim: The Landmines Bill. House of Commons Library, Research 
paper  98/74, London 1998, str. 6. 
86 Tamtéž, str. 7-8. 
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minových zásob.“ 87 Prohlášení pak nejen pomohlo v přijetí dodatku k „Úmluvě o 

konvenčních zbraních“, ale také odstartovalo proces k přijetí celé Ottawské smlouvy. O 

té se státy ještě za aktivní participace Konzervativní strany dohodly, že by měla být 

podepsána do prosince 1997. Zároveň prohlášení značně podpořilo proces odstraňování 

dříve rozmístěných min, který již začal probíhat v rozvojových zemích. Roli Velké 

Británie v tomto procesu přitom značně zviditelnila účast princezny Diany, která také 

bývá s celým hnutím ICBL často ztotožňována.88 

Kroky New Labour 

Jak je patrné již z dokumentů uvedených v předchozích kapitolách, pozice 

Labouristické strany byla velmi jasná. Strana usilovala o celkový zákaz nášlapných min 

a svým voličům slíbila, že jej dosáhne co nejdříve. Proto také téměř ihned po skončení 

parlamentních voleb v roce 1997 a po přednesení projevu, ve kterém Robin Cook 

stanovil priority zahraniční politiky New Labour, bylo dne 7. května vydáno trojstranné 

prohlášení Francie, Německa a Velké Británie, ve kterém se mocnosti zavazovaly „klást 

obzvláštní důraz“ na dřívější rozhodnutí o zákazu nášlapných min.89 Dne 21. května pak 

strana ve společném prohlášení Robina Cooka a ministra obrany George Robertsona 

uveřejnila závazek zničit všechny své zásoby protipěchotních min do roku 2005. Do 

stejné doby (nebo do doby, kdy bude přijata účinná mezinárodní dohoda) navíc mělo 

platit moratorium, které zakazovalo jejich užití.90 

Následovala intenzivní mezinárodní jednání o budoucí podobě Ottawské smlouvy, 

která měla být podepsána v prosinci. Ještě předtím však v říjnu George Robertson 

oznámil pětibodový plán, který měl vylepšit britskou účast na zneškodňování již 

rozmístěných min. Mezi jeho body se např. řadilo navýšení počtu mužů a financí na 

odminovací programy v Bosně a Africe nebo vyvoření nového informačního a 

tréninkového centra. Zároveň měla být mezi Ministerstvem zahraničí, Ministerstvem 

obrany a Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj vytvořena meziministerská skupina, 

která by se tématem blížeji zabývala, což byl nakonec jeden z mála opravdu 

uskutečněných kroků v meziministerské spolupráci, o jejíž vylepšení New Labour 

                                                 
87 DAVIS, Davis: Britain supports worldwide ban on anti-personnel mines. Prohlášení učiněné 23. ledna 
1996, http://www.acronym.org.uk/dd/dd04/index.htm (staženo dne 10.12.2010). 
88 BOWERS, Paul, DODD, Tom, YOUNGS, Tim: The Landmines …, str. 9-11. 
89 Britain, France, Germany to work for landmine ban. 7. května 1997. Reuters News, 8. května 1997, 
http://global.factiva.com/ha/default.aspx (staženo dne 10.12.2010). 
90 COOK, Robin, ROBERTSON, George: New UK Policy on Landmines. Společné prohlášení učiněné dne 
21. května 1997, http://www.acronym.org.uk/dd/dd15/15uk.htm (staženo dne 2.12.2010). 
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dlouhodobě usilovala. Ministerstvo obrany také ve stejné době zastavilo projekt na 

protipěchotní miny nové generace, které vyvíjelo.91 

Konečně dalším krokem ze strany Labouristické strany bylo samotné dojednání a 

podepsání Smlouvy o zákazu používání nášlapných min. Od prosince 1997 pak začalo 

ratifikační období, ve kterém Velká Británie proto, aby mohla smlouvu vůbec přijmout, 

musela nejdříve prosadit speciální zákon (tzv. Landmine Bill), který upravoval její 

domácí legislativu. V tomto zákoně byly zahrnuty jak hlavní body smlouvy, tak také 

řešeny otázky, které se na setkání v Ottawě nepodařilo vyřešit. Článek 5 tohoto zákona 

proto například upravoval podmínky pro operace, ve kterých by britské jednotky 

postupovaly společně se státem, který nebyl signatářem smlouvy. To se týkalo 

především operací se Spojenými státy americkými, které smlouvu nikdy nepodepsaly. 

Článek 29 zase Velkou Británii zavazoval k tomu, aby smlouvu prosazovala na svých 

závislých územích.92 

Celý proces (smlouvu muselo ratifikovat minimálně 40 států, aby začala platit) byl 

ukončen v roce 1999. V říjnu stejného roku potom britská vláda oznámila, že již zničila 

veškeré zásoby nášlapných min, které měla k dispozici. To se setkalo s všeobecným 

souhlasem. Zároveň vláda pokračovala v čištění zaminovaných území. V září 2000 bylo 

proto ve více než 50 zemích po celém světě zneškodněno již na 22 milionů nášlapných 

min. Navíc počet lidí zraněných výbuchem miny v zemích jako Afganistán, Kambodža 

nebo Mosambik značně poklesl.93 

Vyhodnocení celého procesu 

Proti vesměs pozitivním výsledkům, kterých New Labour přijetím smlouvy dosáhla, 

existuje několik základních okruhů námitek. Některým kritikům například vadí, že 

Velká Británie nešla ani o krok dále, než ji smlouva ukládala. I nadále zůstaly otevřeny 

některé otázky jako třeba povolení tříštivých bomb, protitankových min nebo také 

dálkově ovládaných min Claymore. Toto povolení přitom firmám někdy posloužilo jako 

prostředek k výmluvě a docházelo k paradoxním situacím, kdy mina spustitelná běžícím 

člověkem byla vyráběna jako protitanková. Tříštivě bomby zase pro civilní obyvatesltvo 

                                                 
91 BOWERS, Paul, DODD, Tom, YOUNGS, Tim: The Landmines …, str. 19. 
92 Tamtéž, str. 29-34. 
93

 Sidestepping the Ottawa Mine Ban Treaty.The Lancet, vol. 357, no. 9258, str. 731, 
http://download.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2800%2904157-X/fulltext 
(staženo dne 12.12.2010). 
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často představují úplně stejnou (ne-li větší) hrozbu jako klasické nášlapné miny a jen 

v Kosovu jich bylo v době podepsání smlouvy rozmístěno na 11 000.94 

Další námitky zase spočívaly v tom, že neexistovala žádná záruka toho, že vojenský 

materiál vyvážený z ostrovů nakonec stejně neskončí jako nášlapné miny. Navíc 

kritikům vadilo, že smlouvu nepodepsala celá řada států, které se počítají mezi hlavní 

výrobce nášlapných min. Svůj podpis kromě Spojených států přitom nepřipojily ani 

státy jako Indie, Rusko nebo Čína.95 

Výhrady se objevily i vůči časovému rozpětí, ve kterém se měly některé vládou 

navrhované změny uskutečnit. To, že byl pro zničení min nejprve navržen rok 2005, 

bylo například spatřováno jako ústupek vojenské lobby, která se obávala, že dříve 

nebudou dostupné jiné zbraně, které  by mohly nášlapné miny efektivně nahradit. Stejně 

tak bylo moratoriu na nášlapné miny vytýkáno, že je zavedeno jenom do roku 2005 a ne 

déle.96 

Jak se ale později ukázalo, tyto výhrady byly poněkud liché. Vláda totiž své závazky 

splnila už v roce 1999, tedy o několik let dříve než vůbec musela. Stejně tak si myslím, 

že nejsou opodstatněné ani námitky proti skutečnosti, že ostatní velcí producenti 

smlouvu nepodepsali. Podle mého se totiž dá celkem přesvědčivě argumentovat tím, že 

Velká Británie dosáhla výrazného úspěchu už jenom zásluhou skutečnosti, že smlouvu 

sama podepsala. Pozitivní efekt tohoto kroku je bezesporný. To, že tak ostatní neučinili, 

Velké Británii příliš za vinu klást nelze. 

Jedinou opravdu závažnou námitkou tak zůstává, že Labouristická strana se sama 

nepustila za minimalistický rámec dohod dojednaných v Ottawě. Vezmeme-li ale 

v úvahu množství min, které se Velké Británii podařilo po podepsání smlouvy všude po 

světě odtsranit, a vezmeme-li v úvahu skutečnost, že přijetí smlouvy ztížilo možnost 

získání tohoto druhu zbraní, vychází nám role New Labour i nadále pozitivně. Odvážím 

se proto tvrdit, že v tomto bodě byl etický rozměr vyhlášený Robinem Cookem naplněn. 

O poznání složitější je pak vyhodnocení celého procesu z hlediska mé druhé teze. 

Nelze-li totiž jistý morální kredit upřít Labouristické straně, nelze ho upřít ani 

konzervativcům, kteří se ještě před volbami o přijetí smlouvy výrazným způsobem 

zasadili. I z toho důvodu proto musím pro potřebu této práce konstatovat, že politika 

                                                 
94 WILLIAMS, Paul: British …, str. 136. 
95 Tamtéž. 
96 Trade halted, moratorium on use by forces and stocks to be destroyed by 2005. The Herald, 22. května 
1997, http://global.factiva.com.ezproxy.is.cuni.cz/ha/default.aspx (staženo dne 12.12.2010). 

Koupit

PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om

Koupit

PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6
http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6


  

 31 

obou stran se žádným výrazným způsobem nelišila. To přitom platí i v tomto případě, 

kdy vím, že obě strany ve své police aplikovaly etický přístup. 
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EU Code of Conduct on Arms Exports 

Asi jednou z největších obav, kterou New Labour při zavádění nové politiky 

měla, byl strach o to, že když už se Velká Británie nakonec rozhodne nevyvážet do 

některého ze států zbraně, tak na její místo nastoupí někdo jiný. I proto ministerstvo 

zahraničních věcí podporovalo uvnitř Evropské unie přijetí pravidel, která by platila pro 

všechny její členské státy.97 V době britského předsednictví na jaře 1998 pak byla právě 

zásluhou New Labour taková pravidla dojednána a dokument, ve kterém byla uvedena, 

vstoupil do literatury jako EU Code of Conduct, neboli Evropský kodex chování. 

Jádrem této kapitoly je především charakteristika tohoto dokumentu, zvláštní důraz 

bude ovšem kladen i na jeho přímé srovnání s vlastními britskými kritérii pro vydávání 

zbrojních licencí. 

Charakteristika dokumentu 

Pravidla, která byla v květnu 1998 schválena, nahrazovala původní kritéria 

Evropské Unie, která byla přijata v letech 1991 a 1992 na zasedáních Evropské rady 

v Lucembursku a v Lisabonu. Podepsáním nového dokumentu se státy zavazovaly, že 

nebudou schvalovat takový vývoz zbraní, který by porušoval jejich platné závazky 

uvnitř OSN, nebo že neschválí prodej zbraní, který by mohl vyprovokovat či prodloužit 

již trvající ozbrojený konflikt. Stejně jako u kritérií New Labour neměl být ani tady 

schválen prodej zbraní, u kterých existovalo riziko, že budou použity proti jinému státu 

nebo proti domácí opozici. Členské státy Unie se ovšem také dohodly, že při udělování 

zbrojní licence vezmou v úvahu i takové faktory, jakými jsou otázka dodržování 

lidských práv v zemi příjemce, hospodářská situace v zemi příjemce nebo účinnost 

státních mechanismů, kterými může příjemce kontrolovat, co se bude se zbraněmi dále 

dít. Navíc se státy shodly, že si budou dávat pozor na to, aby zbraně nemohly být 

v budoucnu použity proti jejich spojencům.98 

Následně Evropský kodex chování vlády zavazoval k důvěrné výměně informací o 

případných odepřených licencích a o důvodech, které k tomuto odepření vedly. Mělo se 

tak zabránit právě oné zmiňované obavě,  že v případě odmítnutí u jednoho státu vydá 

povolení na export stát jiný. Důvěrně se ale mělo informovat i o licencích, které členský 

                                                 
97 WILLIAMS, Paul: British … , str. 137. 
98 The Council of the European Union: EU Code of Conduct on Arms Exports. Květen 1998, 
http://www.fas.org/asmp/campaigns/code/eucodetext.htm (staženo dne 10.12.2010). 
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stát schválil. Za tímto účelem měly interně kolovat výroční zprávy, které by obsahovaly 

právě údaje o počtu udělených licencí a zároveň hodnotu všech jednotlivých transakcí, 

které tyto licence představovaly.99 

I přesto ale, že se dokument zdá poměrně rozsáhlý a pokrokový, stejně se proti 

němu hned v počátku objevila celá řada námitek.100 Jedna z těch nejzákladnějších je 

skutečnost, že celá dohoda nebyla právně závazná a státy ji tak nemusely dodržovat. 

Stejně tak ani neexistoval žádný prostředek, který by mohl členské státy donutit k tomu, 

aby skutečně vydávaly slibované výroční zprávy.101 Velkou kritiku si vysloužilo i 

rozhodnutí, že tyto zprávy budou přísně důvěrné. To ostatně také vedlo k tlaku 

nevládních organizací, které si nakonec vymohly, že zprávy jsou od roku 1999 přístupné 

veřejnosti.102 

Zcela jiný druh negativní kritiky si potom vysloužil také francouzský tlak při 

přijímacím procesu dokumentu, který zapříčinil, že některé pasáže nebyly formulované 

tak ostře, jak se původně plánovalo. To se týkalo především částí, které zakazovaly 

export zbraní do zemí, které potlačují domácí opozici.103 

Porovnání s britskými kritérii 

V případě, že se ovšem rozhodneme Evropský kodex chování porovnat s britskými 

kritérii, zdá se, že je napsán daleko přísněji.104 Jak už bylo například uvedeno v druhé 

kapitole, z kodexu byla odstraněna klauzule, která dovolovala nákup za účelem 

legitimní ochrany bezpečnostních sil. Stejně tak se kodex neschovává za to, že když je 

agrese proti sousednímu státu jenom teoretická, zbraně mu mohou být dodány. Dalším 

výrazným rozdílem je přístup k lidským právům. Zatímco britská kritéria hovoří o tom, 

že stav lidských práv v zemi, kam jsou zbraně dodávány, bude vzat v úvahu („will take 

                                                                                                                                               
 
99 BROMLEY, Mark: The Impact on Domestic Policy of the EU Code of Conduct on Arms Exports: The 
Czech Republic, the Netherlands and Spain. SIPRI Policy Paper No. 21, květen 1998, 
http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP21.pdf (staženo dne 11.12.2010). 
100 Výrazná byla kritika především od organizací Oxfam a Amnesty International. Viz např. WITCHELL, 
Nicholas: Ethical foreign policy. BBC news, 29. duben 1998, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/04/98/labour_-_one_year_on/84778.stm (staženo dne 
9.12.2010). 
101 BAUER, Sibyle: The EU Code of Conduct on Arms Exports – much accomplished, much to be done. 
IN: HAGLIND, Karin (ed.): Arms Trade: Final report from the second ecumenical conference in 
Gothenburg. Christian Council of Sweden, Sundbyberg 2004, str. 35. 
102ANDERS, Holger: The Role of Non-State Actors in the European Small Arms Regime. Peace studies 
papers, University of Bradford, březen 2003, http://dev-
zone.cen.brad.ac.uk/acad/peace/publications/papers/psp6full.pdf (staženo dne 11.12.2010). 
103 BAUER, Sibyle: The EU Code …, str. 34. 
104 Viz např. WILLIAMS, Paul: British … , str. 137. 

Koupit

PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om

Koupit

PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6
http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6


  

 34 

into account“), evropský kodex chování má v plánu je přímo hodnotit („having assesed 

the recipinent´s country attitude“). I když se to může zdát jenom jako minimální rozdíl, 

pro praktické implikace je to zásadní změna v celé formulaci. Takové malé nuance se 

přitom vyskytují i na dalších místech. Zatímco britská kritéria se například snaží nemít 

negativní vliv na ekonomiku státu, který zbraně kupuje, evropská kritéria se snaží 

neohrozit jeho udržitelný rozvoj. To je přitom jako cíl rozhodně ambicióznější.105 

V obou dokumentech jsou navíc i rozdíly, které vůči sobě nemají žádnou 

alternativu. Kritéria New Labour například dovolují výjimky, za kterých je použití 

zbraní pro vnitřní represi oprávněné, a proto pak toto použití není důvodem k zamítnutí 

žádosti o zbrojní licenci. Evropský kodex nic takového neobsahuje. V něm se naopak 

dočteme, že státy neschválí takový prodej zbraní, který by mohl  vyprovokovat nebo 

alespoň prodloužit již trvající vojenský konflikt. O něčem takovém zase není zmínka 

v britských kritériích.106 

Zdá se tedy, že není nejmenších pochyb o tom, že Evropský kodex chování skutečně 

představil daleko přísnější limity než samotná britská kritéria. To přitom z hlediska 

mých tezí potvrzuje závěr z druhé kapitoly, kde tvrdím, že nová kritéria New Labour se 

od těch konzervativních příliš nelišila. Zároveň to ale také naznačuje, že věc, za kterou 

si New Labour nezaslouží příliš velkou pochvalu na domácí scéně, se jí úspěšně 

podařila prosadit v Evropské Unii. 

Podle mého názoru tomu tak skutečně bylo a New Labour se přijetím EU Code of 

Conduct chlubila více než oprávněně. Dokonce ani námitky, které byly vzneseny při 

jeho přijetí, se mi nezdají být dostatečně silné na to, aby tento dojem změnily. Navíc se 

přijetím kodexu Labouristická strana výrazně odlišila od svých předchůdců, kterým se 

nic podobného nikdy vyjednat nepodařilo. Nezbývá mi tudíž nic jiného, než 

konstatovat, že EU Code of Conduct představoval jak naplnění etických cílů New 

Labour, tak i očekávanou změnu oproti politice konzervativní strany. Snad jediným 

negativem je skutečnost, že britská kritéria měla na domácí scéně vždy přednost před 

těmi evropskými. 

                                                 
105 COOPER, Neil: The pariah agenda …,  str. 165-6. 
106 Tamtéž. 

Koupit

PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om

Koupit

PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6
http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6


  

 35 

Annual Reports on Strategic Export Controls 

Konečně poslední oblastí, ve které New Labour v souvislosti s vývozem zbraní 

přislíbila udělat změnu, bylo navýšení transparentnosti celého procesu vydávání 

zbrojních licencí. Za tímto účelem se měla začít vydávat pravidelná každoroční zpráva, 

ve které by byly uvedeny všechny zásadní údaje o britském prodeji zbraní. Následující 

kapitola rozebírá jednotlivé zprávy pro léta 1997 až 2000 a zkoumá, zda se jim podařilo 

naplnit cíl, který si vláda stanovila. Protože výroční zpráva pro rok 2001 vyšla až po 

skončení časového rámce, kterým se tato práce zabývá, není v kapitole zahrnuta. 

První výro ční zprávy 

Jak už bylo zmíněno v jedné z úvodních kapitol, výroční zprávy se řadily mezi 

základní cíle, kterých chtěl Robin Cook dosáhnout. Trvalo to ale téměř dva roky, než 

byl v březnu 1999 konečně vydán první skutečný report.107 Ten v úvodní části 

obsahoval dlouhou pasáž, ve které New Labour představovala jednotlivé kroky, které 

v souvislosti s kontrolou a omezením zbrojního exportu podnikla. Popsána zde byla jak 

nová pravidla pro vydávání zbrojních licencí a EU Code of Conduct, tak i mezinárodní 

závazky, které Velká Británie přijala. V druhé části byly potom uvedeny hodnoty všech 

licencí, které byly od května do prosince 1997 uděleny. U všech států zde byl dokonce 

uveden jejich konkrétní počet. Nakonec ve třetí části – té nejkratší – se nacházela 

tabulka obsahující celkovou finanční hodnotu, kterou tyto licence představovaly.108 

Stejným způsobem pak byla také vytvořena výroční zpráva za rok 1998.109 

I přes naplnění závazků, které obě zprávy představovaly, se ale po svém vydání 

setkaly s poměrně širokou kritikou. TAPOL - organizace bojující za práva indonéských 

politických vězňů - například v souvislosti s prvním reportem namítala, že by nemělo 

být možné, aby byl takto důležitý dokument vydáván s více než ročním zpožděním. 

Stejně tak organizaci vadilo, že zpráva „více skrývá, než ukazuje“ a že přesně neurčuje 

„povahu vybavení, počet položek skrývajících se za každou licencí a také hodnotu 

                                                 
107 WILLIams, Paul: British …, str. 136. 
108 Foreign and Commonwealth Office, Department of Trade and Industry, Ministry of Development: 
Annual Report on Strategic Export Control 1997. London 1999, 
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_kingdom/U
K97.pdf (staženo dne 1.12.2010). 
109 Foreign and Commonwealth Office, Department of Trade and Industry, Ministry of Development: 
Annual Report on Strategic Export Control 1998. London 1999, 
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vybavení“.110 Kampaň proti obchodu se zbraněmi (Campaign Against Arms Trade, 

CAAT) zase žádala, aby se na vytváření zpráv podílelo i Ministerstvo pro mezinárodní 

rozvoj. Dále ji navíc vadilo, že zprávy obsahují často jiné údaje, než jaké se dají nalézt 

v jiných vládních dokumentech jako jsou například výroční zprávy ministerstva obrany. 

V neposlední řadě pak CAAT namítala, že zprávy se dají jen těžko obstarat a vláda 

jejich distribuci sama ztěžuje.111 

Změna v půlce funk čního období 

Se třetí výroční zprávou se ale dostavila zásadní změna ve způsobu podávání 

informací a report pro rok 1999 se značně odlišuje od těch předchozích. Na základě 

doporučení, která vydala speciální parlamentní komise zabývající se vývozem zbraní, 

byl například odhalen celkový počet žádostí o vydání licence a u odmítnutých licencí 

byl oznámen důvod, na jehož základě byly žádosti zamítnuty. Zpráva zároveň nově 

popisovala kroky, které vláda při procesu vyhodnocování žádostí podnikla.112 Norská 

iniciativa zabývající se transferem lehkých pěchotních zbraní pak navíc na zprávě 

oceňovala, že i u vydaných licencí bylo možné se dozvědět, za jakým účelem byly 

uděleny. Na druhou stranu ji ovšem vadilo, že u zbraní, na jejichž vývoz byly uděleny 

licence a které byly nakonec doručeny, ještě stále nebylo možné zjistit jejich celkové 

množství a finanční hodnotu.113 

Důležité je ovšem zmínit, že další výroční zpráva, která pokrývala období roku 

2000, už ale tyto údaje obsahovala. Dočíst se v ní tak můžeme o množství lehkých 

pěchotních zbraní, které byly z Velké Británie vyvezeny. Protože tento report zároveň 

                                                                                                                                               
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_kingdom/U
K98.pdf (staženo dne 1.12.2010). 
110 TAPOL: Comments on the 1997 Annual Report on Strategic Export Controls. April 1999, 
http://tapol.gn.apc.org/reports/rarms_ukreport.html (staženo dne 19.12.2010). 
111 CAAT: Comment on the Second Annual Report on Strategic Export Controls. December 1999, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmselect/cmdfence/541/9110320.htm (staženo 
dne 19.12.2010).  
112 Foreign and Commonwealth Office, Department of Trade and Industry, Ministry of Development: 
Annual Report on Strategic Export Control 1999. London 2000, str. 1. 
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_kingdom/U
K99.pdf (staženo dne 1.12.2010). 
113 HAUG, Maria, LANGVANDSLIEN, Martin, LUMPE, Lora, MARSH, Nicholas: Shining a Light on Small 

Arms Exports: The Record of State Transparency. The Norwegian Initiative on Small Arms Transfers, 
January 2002, str. 80-1, http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/B-Occasional-papers/SAS-
OP04-Exports.pdf (staženo dne 20.12.2010). 
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obsahoval údaje také o množství zbraní, které bylo jako výrobní nadbytek zlikvidovány, 

dá se říct, že u jednotlivých výročních zpráv narůstala jejich transparentnost.114 

O tento základ se přitom opírá i mé celkové hodnocení. I když se totiž asi nedá 

říct, že první výroční zprávy byly tím nejlepším příkladem transparentnosti, rozhodně se 

vládě nedá upřít jasná snaha o to, aby tomu tak bylo. Počínaje třetí zprávou navíc byly 

učiněny velmi výrazné pokroky a dokonce i tradiční kritik zbrojního exportu, jakým je 

nevládní organizace Saferworld, ji v této souvislosti ocenil. Saferworld doslova řekl, že 

se jedná o „nejvíce transparentní zprávu zveřejněnou v kterékoliv evropské zemi“ a že 

tato zpráva dokonce „nabízí potenciální vzor pro nejlepší praxi v celé Evropské unii“.115 

Tvrzení o transparentnosti pak dále podporuje i skutečnost, že vláda po roce 2001 

nejenže s vydáváním zpráv nepřestala, ale od července 2004 je dokonce začala vydávat 

čtvrtletně.116 

Myslím proto, že je v tomto případě zcela jasné, že se Labouristické straně 

podařilo jejích cílů dosáhnout. Zároveň je nutné také konstatovat, že výroční zprávy 

představovaly radikální změnu od dřívější politiky konzervativní strany. Ta totiž žádné 

shrnující materiály o zbrojním exportu Velké Británie nikdy veřejnosti neposkytla 

                                                 
114 Foreign and Commonwealth Office, Department of Trade and Industry, Ministry of Development: 
Annual Report on Strategic Export Control 2000. London 2001, str. 1, 
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_kingdom/U
K00.pdf (staženo dne 1.12.2010). 
115

 Transparency and Accountability in European Arms Export Controls, Saferworld, December 2000. 
Citováno podle:  BRITTAIN, Samuel: Weapons exports: The bogus moral dilemma. World Economics, 
2003, http://www.samuelbrittan.co.uk/text155_p.html (staženo dne 20.12.2010). 
116 Foreign and Commonwealth Office: Strategic export controls. November 2010, 
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/publications1/annual-reports/export-controls1 
(staženo dne 23.12.2010). 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo prověřit dvě základní hypotézy, jež úzce souvisí 

s etickým rozměrem, který ve svém projevu v roce 1997 vyhlásil tehdejší ministr 

zahraničích věcí Robin Cook. Za prvé jsem se snažil prozkoumat, zda New Labour 

skutečně naplnila závazky, které si  v souvislosti s etickým rozměrem stanovila. Za 

druhé jsem se pak snažil určit, zda se prováděná politika skutečně lišila od té, kterou 

v předchozím období prováděla Konzervativní strana. Klíčovou oblastí, ve které jsem 

zkoumal naplnění těchto hypotéz, byl mezinárodní obchod se zbraněmi. Časovým 

vymezím bylo první funkční období Labouristické strany mezi lety 1997 a 2001. 

Protože bylo nejprve nutné představit rámec, ve kterém se mezinárodní obchod 

se zbraněmi ve Velké Británii uskutečňoval, zabývá se první kapitola kritérii na udílení 

zbrojních licencí. Po úvodních odstavcích, které popisují navrhovanou změnu a 

následně skutečný výsledek labouristických snah, jsem zde došel k závěru, že kritéria 

zůstala daleko za očekáváním veřejnosti. Jelikož byla do značné míry obecná, dávala 

jednotlivým ministerstvům příliš velký prostor k manévrování a to bylo také často 

zneužito. Druhým výstupem této kapitoly je pak poznatek, že psaná kritéria, jež přijala 

New Labour, se příliš nelišila od nepsaných zásad, které uplatňovali konzervativci. 

Následující kapitola se zabývala obecným představením rozsahu, který zbrojní 

export ve Velké Británii zaujímal. Zde přitom nešlo s určitostí říct, zda byla politika 

etického rozměru úspěšná či zda se lišila od předchozí politiky. Na jednu stranu sice 

bylo možné vysledovat pozitivní trendy, jakými například bylo snižování celkového 

finančního objemu zbraní, jež byly vyvezeny, na druhou stranu bylo ale také možné 

vidět trendy negativní. Mezi ty se řadily především tendence zaměřovat se při 

uplatňování kritérií na menší a méně významné státy. U těch větších jako jsou Čína, 

Rusko či Saudská Arábie pak k žádné podstatné změně přístupu nedošlo. 

Tím se ostatně na příkladu masakru ve Východním Timoru zabývala i třetí 

kapitola. V ní byla diskutována vojenská spolupráce mezi Velkou Británií a Indonésií, 

ke které docházelo i přesto, že Indonésie byla dlouhodobě kritizována kvůli porušování 

lidských práv. Protože vrcholem této diskutabilní spolupráce navíc bylo použití 

britských zbraní při potlačení civilního obyvatelstva, závěr, který je uveden pro tento 

konkrétní příklad, nevychází pro Labouristickou stranu dobře. Myslím si totiž, že 

politika etického rozměru ve vztahu k Indonésii zcela selhala a přístup Labouristické 

strany se nelišil od přístupu Konzervativní strany. 
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Podobně striktní závěr byl navíc vyvozen i v otázce porušení zbrojního embarga 

v Sierra Leone. Vyšetřování prokázalo, že ministerstvo zahraničí s určitostí vědělo o 

tom, že společnost Sandline International má v plánu dodat do země zbraně. Jelikož ale 

podobnost mezi touto kauzou a aférou Arms to Iraq je neoddiskutovatelná, není takový 

závěr žádným překvapením. 

Další kapitoly mé práce si následně kladly za cíl prozkoumat body, které jsou 

obecně považovány za úspěch etického rozměru. Prvním z nich bylo podepsání 

Smlouvy o zákazu používání nášlapných min, která upravovala výrobu, prodej a 

transfer této nebezpečné komodity a je všeobecně považována za velký mezinárodní 

úspěch. Protože New Labour měla velký podíl na přijetí smlouvy, domnívám se 

v souladu s oficiálním názorem, že v tomto případě se jí opravdu podařilo dosáhnout 

svých cílů. Nejednalo se ovšem o žádný velký odklon od předchozí konzervativní 

politiky, protože i ta usilovala o přijetí smlouvy. 

Změnou ovšem bylo prosazení Evropského kodexu chování. Konzervativní 

strana nikdy o nic podobného neusilovala a úspěch, kterého v této oblasti dosáhla New 

Labour je tedy jasným vymezením oproti předchozí politice. Navíc byla kritéria, jež 

přijala Evropská unie, daleko přísnější než národní britské limity, a proto i zde práce 

konstatuje, že Labouristická strana své závazky splnila. 

I v poslední kapitole, jejímž obsahem je hodnocení výročních zpráv o zbrojním 

exportu, pak docházím k podobným závěrům. I tady se totiž nedá najít žádné konkrétní 

srovnání s konzervativní politikou a kroky New Labour tudíž představují jasnou změnu. 

Přes počáteční tápání u dvou prvních zpráv jsem navíc i zde vyhodnotil konečný 

výsledek pozitivně. 

Mám-li se úplným závěrem pustit do celkového shrnutí, musím ho stejně jako 

zbytek své práce rozdělit do dvou částí. To je způsobeno nejen existencí dvou různých 

hypotéz, ale také skutečností, že docházím k rozdílným závěrům. Co se týče naplnění 

závazků, které si New Labour stanovila, domnívám se, že se jí uspět nepodařilo. I přes 

dílčí naplnění programu, jakými bylo přijetí EU Code of Conduct či podepsání Smlouvy 

o zákazu používání nášlapných min, převažuje totiž neschopnost uspět ve skutečně 

etickém přístupu k zemím, jakými je například Indonésie. Na druhou stranu si ale 

myslím, že lze v jednotlivých krocích, které Labouristická strana podnikla, vystopovat 

jasný odklon od předchozí linie. I když neúspěchy, jakými je třeba aféra Arms to Africa, 

naznačují spíše kontinuitu s předchozí konzervativní politikou, osobně se domnívám, že 
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už samotné nastínění etického rozměru představuje výraznou změnu. Nezdary by zde 

proto neměly zastínit skutečné úspěchy, kterých labouristé dosáhli. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled britského zbrojního exportu v období let 1992-2001 podle 

výročních zpráv vydaných New Labour 

Rok Celkový počet zemí Hodnota licencí (mil. dolarů) 

1997 84 3 359,59 milionů liber 

1998 93 1 968,29 milionů liber 

1999 96 980,52 milionů liber 

2000 76 1 720,51 milionů liber 

2001 69 1 533,08 milionů liber 
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• Databáze odborných článků JSTOR; www.jstor.org 

• Guardian; www.guardian.co.uk 

• Kampaň proti obchodu se zbraněmi; www.caat.org.uk 

• Labouristická strana; www.labour.org.uk 

• Ministerstvo obrany Velké Británie; http://www.mod.uk 

• Ministerstvo zahraničí Velké Británie; www.fco.gov.uk 
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• Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru; www.sipri.org 
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• The Times; www.thetimes.co.uk 
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Resumé 

The first chapter deals with criteria for granting arms licenses. After the introductory 

paragraphs describing the proposed change and then the actual outcome of Labour's 

efforts, it concludes that the criteria have remained far behind public expectations. Since 

they were highly general they gave individual ministries too much room to maneuver and 

they were often misused. Another outcome of this chapter is the finding that the written 

criteria agreed by the New Labour are not much different from the unwritten principles 

which were applied by conservatives. 

The following chapter deals with the general performance of the arms 

export in Great Britain. You could not yet say with certainty whether the policy of ethical 

dimension was a success or whether it differed from previous policy. On one hand we 

could see positive trends such as the reduction of total volume of weapons that were 

exported. On the other hand, there were the negative trends too. Among those was a 

tendency to focus the application of the criteria on smaller and less important states. For 

the larger ones such as China, Russia and Saudi Arabia no significant change in approach 

occurred. 

The third chapter uses massacre in East Timore in order to illustrate it. This chapter 

discusses military cooperation between Great Britain and Indonesia that occurred despite 

the fact that Indonesia has been long criticized for the violation of human rights. Since 

the peak of cooperation, moreover, was a questionable use of British arms in the 

suppression of the civilian population, a conclusion which is given for this concrete 

example is not good for Labour. I think that the policy of ethical dimensions in relation to 

Indonesia failed and the Labour Party’s approach didn’t differ from the approach of the 

Conservative Party. 

Similarly, a strict conclusion is further drawn on the issue of infringement of the arms 

embargo in Sierra Leone. Investigations showed that the State Department certainly knew 

that Sandline International had plans to supply weapons to the country. Since the 

similarity between this scandal and the affair Arms to Iraq is indisputable, such a 

conclusion is not too much surprising. Other chapters of my thesis set out to explore the 

points that are considered to be the success of New Labour’s ethical dimension. The first 
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is signing of the Anti-Personnel Mine Ban Convention, which regulates the manufacture, 

sale and transfer of this dangerous commodity and is widely recognized as a major 

international success. Since New Labour had a great interest in enactment of the Treaty, I 

think - in accordance with the official view - that in this case it really managed to achieve 

its goals. It was not, however, on any major departure from previous conservative 

politics. 

Change was the promotion of the European Code of Conduct. The Conservative party 

never attempted to do anything like this and for that reason New Labour’s success in this 

area is a clear distinction from the previous policy. In addition, the criteria that the 

European Union adopted are far stricter than the British national ones. Therefore work in 

this point concludes that the Labour Party has fulfilled its obligations. 

Finally the last chapter, which contains an evaluation of annual reports on arms 

exports, comes to similar conclusions. Also here it is impossible to find any specific 

comparison with conservative politics and thus actions of New Labour represent a clear 

change. 

To conclude, I think that as far as filling commitments that New Labour has set, the 

party did not succeed. Despite partial fulfillment of the program, such as the adoption of 

the EU Code of Conduct and the signing of the Convention, failure to succeed in the real 

ethical approach to countries such as Indonesia is still more important. On the other hand 

the Labour Party took significant departure from the previous line. Although failures such 

as Arms to Africa affair show a lot of continuity with the previous Conservative policy, I 

personally believe that mere outlining of the ethical dimension was a big change. 
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Postupem času byl etický rozměr zahraniční politiky vystavován mnoha různým zkouškám, 
z nichž ty nejtěžší se objevovaly v oblasti mezinárodního obchodu se zbraněmi. Ve Velké 
Británii, která je druhým nejv ětším vývozcem zbraní na světě hned za Spojenými státy, se 
totiž jednalo o oblast, v níž byla politika etického rozměru testována obzvláště tvrd ě. 
Zkoumání jednotlivých krok ů britské vlády a ministerstva zahraničních věcí jsem zde omezil 
rokem 2001. V té době totiž Robin Cook skončil na ministerstvu zahraničních věcí a, i když to 
neznamená, že by se v této době New Labour vzdala úplně všech svých dříve proklamovaných 
cílů, jedná se pro potřeby této práce o nejvhodnější datum. 
 
Předpokládaná struktura práce (10 řádek): 
Z hlediska vnitřního členění se práce nejdříve věnuje základnímu úvodu do tématu a kritice 
literatury, což je spojeno s ujasněním pojmů, jakými jsou na příklad etický rozměr  
mezinárodní obchod se zbraněmi, nebo New Labour. Ve zbytku práce je mým cílem stru čně 
nastínit nejzásadnější okamžiky politiky etického rozměru a na jejich příkladu demonstrovat 

Koupit

PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om

Koupit

PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6
http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6
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