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Abstrakt
V diplomové práci se zabývám postavením Okinawy v rámci poválečných japonskoamerických vztahů, a to v kontextu problematiky vojenských základen, místní a centrální
vlády a bezpečnostní politiky. Práce je členěna do těchto tematických celků – japonskookinawské vztahy v moderním období, okolnosti bitvy o Okinawu, poválečná americká
správa, proces navrácení Okinawy na přelomu 60. a 70. let, Okinawa během studené války, a
od konce bipolárního dělení světa v roce 1989 do přítomnosti. Práce popisuje trojúhelník
vztahů mezi Okinawou, Japonskem a Spojenými Státy z hlediska ekonomického, kulturního a
politického, to vše s ohledem na dodnes přítomné vojenské základny.
Klíčová slova
Okinawa, japonsko-americké vztahy, navrácení.

Abstract

My diploma thesis is engaged in position of Okinawa within the frame of the postwar
Japanese-American relations, in a context of military bases, local and central government and
security policy. The thesis is divided into several thematic parts – Japanese-Okinawan
relations in modern period, circumstances of the battle of Okinawa, post-war American
administration, process of reversion of Okinawa, Okinawa within the Cold War period, and
Okinawa from end of bipolar world period in 1989 up to present. Thesis describes the threeway relationship between Okinawa, Japan and United States from economic, cultural and
political viewpoint, all with regard to the ever-present military bases.

Keywords
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Úvod
Okinawa, největší ostrov v souostroví Rjúkjú 1 , byl díky své zeměpisné poloze
odedávna předmětem zájmu svých větších sousedů. Do roku 1609, kdy bylo království Rjúkjú
– jehož centrem byla právě Okinawa – vojensky ovládnuto klanem Šimazu z Kjúšú, rozvíjela
tato země obchodní a diplomatické vztahy v rámci politicko-ekonomického systému, kterému
tradičně dominovala Čína. Poté bylo království Rjúkjú po dobu stě sedmdesáti let vazalem
Japonska a po proměně v japonskou prefekturu v roce 1879 uplynulo dalších téměř sedmdesát
let, během kterých se tento prostor po hospodářské, kulturní a politické stránce stal součástí
vlastního Japonska.
Poté se v rámci poválečného uspořádání světa v 50. letech minulého století souostroví Rjúkjú
dostalo pod správu Spojených států. Okinawa, která byla po 27 let americké okupační správy
vázána k japonské pevnině pouze formálním právním konceptem „zbytkové suverenity“, byla
až v roce 1972 navrácena plně pod japonskou správu jako prefektura, ale nadále tvoří úhelný
kámen japonsko-amerických vztahů. Zdejší vojenské základny Spojených států i Japonských
sil sebeobrany lze vidět jako úlitbu vlády v Tokiu vůči spojeneckým závazkům plynoucím z
japonsko-americké Bezpečnostní smlouvy. Přímé i nepřímé zkušenosti generací Okinawanů a
jejich politické reprezentace s následky „koloniální“ politiky Japonska a poté i Spojených
států se specificky projevují v postoji k základnám i k centrální vládě v Tokiu.
Každý článek, studie nebo obecně literatura věnovaná tématice Okinawy se v úvodu nevyhne
tradičnímu konstatování, že ačkoliv prefektura Okinawa tvoří 0,6% japonského území, hostí
přibližně 75% všech amerických vojenských zařízení v Japonsku. Tento klíčový fakt se jako
červená nit vine celou prací – americké (a po roce 1972 i japonské) vojenské základny dodnes
představují silnou třecí plochu mezi zúčastněnými stranami. Výše uvedený trojúhelník vztahů
má své ekonomické, kulturní a politické aspekty, které navíc procházejí změnami s ohledem
na plynoucí čas.
Ekonomický aspekt je nedílnou součástí celého japonsko-amerického bezpečnostního svazku,
a provázanost ekonomických zájmu na Okinawě je jedním z důvodů, proč si jakákoliv změna
vyžaduje k uskutečnění dlouhá léta. Provoz základen generuje zisky, náklady, pracovní místa

1

Okinawa je běžně používaný název pro skupinu ostrovů se stejným jménem ( 沖縄諸島 Okinawa rettó), z nichž
ten největší nese stejnojmenný název a je zároveň největším v celém souostroví Rjúkjú. To se v jihozápadním
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i strukturální omezení na úrovni ostrova, to vše pak přispívá ke kladným a zároveň záporným
postojům k vojenské přítomnosti napříč celou ostrovní populací. Soupeření o vliv na kulturní
identitu Okinawy mezi Japonskem a Spojenými státy se podepsalo na způsobu, jakým tamní
obyvatelé vnímají sami sebe a zároveň oba státy. Během 27 let americké poválečné okupační
správy byl na Okinawě podporován koncept tradiční, (na Japonsku) nezávislé ostrovní země,
jejíž kulturní identita je navázána na bývalé království Rjúkjú. Naopak reformní hnutí, které
usilovalo o navrácení Okinawy pod japonskou správu, zdůrazňovalo prostorovou i historickou
příslušnost k japonskému císařství, a sedmdesátiletou historii v postavení japonské prefektury.
Konečně, politické aspekty jsou v práci zastoupeny skrze popis vztahů americké, japonské a
okinawské vlády a místními hnutími a zájmovými skupinami.
Ačkoliv se práce na začátku zaměřuje na podobu japonsko-okinawských vztahů v moderním
období (přibližně od roku 1871), tato první část slouží především jako podklad pro pochopení
okolností bitvy o Okinawu v roce 1945 a následovné americké okupační správy. Díky dalšímu
podrobnému členění na časové a tematické úseky – okolnosti bitvy o Okinawu, poválečná
americká správa, proces navrácení Okinawy na přelomu 60. a 70. let, Okinawa během studené
války a od konce bipolárního dělení světa v roce 1989 – se práce usiluje nabídnout přehled o
postojích, motivaci i ideovém zázemí všech aktérů.
S ohledem na výše řečené má tato diplomová práce za cíl popsat a porozumět postavení
Okinawy v rámci poválečných japonsko-amerických vztahů, s přihlédnutím na problematiku
vojenských základen a bezpečnosti. Díky atraktivitě tématu Okinawy v akademických kruzích
i mezi lidmi z praxe si lze poměrně jednoduše vytvořit základní představu o současné podobě
japonsko-amerického bezpečnostního partnerství, nicméně práce se jako přidanou hodnotu
snaží zachytit komplexnost tématu a popsat vývoj tohoto (nevyrovnaného) třístranného vztahu.
Že jde o smysluplné úsilí, dokazuje skutečnost, že zdánlivě okrajová záležitost plánovaného
přesunu americké vojenské základy Futenma na Okinawě zapříčinila pád premiéra Hatojamy
Jukia po osmi měsících na čele vítězné opoziční Demokratické strany Japonska v červnu 2010.
Tato diplomová práce čerpá z textů a závěrů významných odborníků na tematiku Okinawy, a
to z amerického, evropského i japonského akademického prostředí. Za hlavní zdroj lze uvést
sborník Japan and Okinawa: Structure and Subjectivity od kolektivu autorů, vedeného
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Glennem Hookem a Richardem Siddlem2. Sborník nabízí ve strukturované podobě rozsáhlou
paletu relevantních témat od předních odborníků. Tato témata jsou často následně zpracována
podrobněji v dalších textech, díky kterým bylo možné uskutečnit výše uvedené pojetí
(aspekty, časové členění) této diplomové práce.
Pro kapitolu věnovanou problematice vojenských základen byla inspirací práce a přednáška
Glenna Hooka o problematice rozložení vnitřních nákladů na bezpečnost v demokracii, pod
názvem Intersecting Risks and Governing Okinawa: American Bases and the Unfinished
War. 3 Tato diplomová práce dále čerpá z hlubokých znalostí a prací Richarda Siddla o
předválečných japonsko-okinawských vztazích a historii vývoje okinawské identity. Vztah
mezi přítomností vojenských základen na Okinawě a hospodářskou politikou Japonska ve své
práci Okinawa and the structure of dependence podrobně řeší Gavan McCormack.
Ve sborníku je zastoupen také Christophera Aldous, který se kromě příspěvku o příčinách a
průběhu bouřlivých nepokojů ve městě Koza věnuje v rámci jiné studie historii okinawského
domácího reformního hnutí od 50. let po navrácení Okinawy. Podobné téma, spolu s počátky
japonsko-okinawských vztahů v moderním období, je podrobně zpracováno autorkou Tandži
Mijume.4
Významným zdrojem informací o formování okinawské identity během poválečné americké
správy, o okolnostech plánovaného přesunu letecké základny Futenma a konečně o událostech
během referenda ve městě Nago (Okinawa) o přesunu základny do obce Henoko v roce 1997,
byla práce Inoue Masamičiho Okinawa and the U.S. Military: Identity Making in the Age of
Globalization.5 Inoue coby kulturní antropolog zaznamenává přímá svědectví od účastníků
referenda a místních obyvatel a přidává vlastní cenné závěry.
Tato diplomová práce za mnohé vděčí práci Steva Rabsona, jež se detailně věnuje japonskookinawským vztahům před druhou světovou válkou a dále fenoménu kolektivních sebevražd
2

HOOK, Glenn D.; SIDDLE, Richard (ed.). Japan and Okinawa : Structure and Subjectivity. 1. vydání. London :
RoutledgeCurzon, 2003. 255 s. ISBN 0-415-29833-4.
3
HOOK, Glenn D. Intersecting Risks and Governing Okinawa : American Bases and the Unfinished War. Japan
Forum [online]. Mar-Jun2010, Vol. 22 Issue 1/2, p195-217, 23p. ISSN 0955-5803. Political Science Complete,
EBSCOhost [cit. 2012-08-08].
4
TANJI, Miyume. The Enduring Myth of an Okinawan Struggle : The History and Trajectory of a Diverse
Community of Protest. Perth, 2003. Murdoch University, 309 s., [cit. 2012-08-14]. Dostupné z
<http://researchrepository.murdoch.edu.au/334/1/01Front.pdf>
5
INOUE, Masamichi S. Okinawa and the U.S. military : Identity making in the Age of Globalization. 1. vydání.
New York : Columbia University Press, 2007. 296 s. ISBN 0-231-13890-3.
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během bitvy o Okinawu v textu Okinawan Perspectives on Japan´s Imperial Institution.6 Dále
se jako cenný zdroj informací o vývoji protestního hnutí na Okinawě, jakož i o souvislostech
mezi vojenskými základnami a proměnami americko-japonského bezpečnostního partnerství,
ukázala práce J.M. Purvese Island of Military Bases: A Contemporary Political and Economic
History of Okinawa.7
Výše uvedené zdroje jsou doplněny pracemi japonských odborníků, jako jsou Kodžima Šindži,
Higa Mikio a Egami Takajoši. Kodžima v práci Remembering the Battle of Okinawa. The
reversion movement popisuje ideologické pozadí okinawského hnutí za navrácení Okinawy,
např. dilema mezi ideou nezávislého státu Rjúkjú a pragmatickým požadavkem na opětovné
přičlenění k Japonsku.8 Egami se ve své práci věnuje politické situaci na Okinawě v období
vyjednávání podmínek navrácení Okinawy Japonsku.9 A konečně Mika Higio, jehož jméno je
dobře známé všem, kteří se zabývají tematikou Okinawy, poskytuje cenný přehled o politické
situaci na Okinawě v období před navrácením. Higa působil na University of the Ryukyus
(Univerzitě Rjúkjú) a na přelomu 70. a 80. let pracoval jako zástupce guvernéra prefektury
Okinawa, čímž je jeho práce obohacena o konkrétní znalost místní scény.

6

RABSON, Steve. Okinawan Perspectives on Japan´s Imperial Institution. Asia-Pacific Journal: Japan Focus.
2/18/2008, Issue 7, p4-4, 1p. Political Science Complete, EBSCOhost [cit. 2012-08-08].
7
PURVES, John Michael. Island of Military Bases : A Contemporary Political and Economic History of Okinawa.
[e-book]. 2001, 203 s., [cit. 2012-08-14].
8
KOJIMA, Shinji. Remembering the Battle of Okinawa : The reversion movement. In Social Process in Hawai‘i,
Vol. 42, 2007. Honolulu, HI : University of Hawai'i Press., s. 137-168.
9
EGAMI, Takayoshi. Politics in Okinawa since the Reversion of Sovereignty. Asian Survey, Vol. 34, No. 9 (Sep.,
1994), pp. 828-840. University of California Press, [cit. 2012-07-14]. Dostupné z
<http://www.jstor.org/stable/2645169>.
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1.

Okinawa jako součást moderního Japonska (od 70. let 19. století)
Ačkoliv tématem této diplomové práce je postavení Okinawy v rámci poválečných

americko-japonských vztahů, pohled zpět k počátkům moderního období má své důvody. Jde
především o počátky na Okinawě dominantního kulturního a politického „mýtu“ o tradiční
japonské diskriminaci Okinawanů. Tato diskriminace má mít počátky v procesu označovaném
jako „likvidace království Rjúkjú“ (琉球処分 Rjúkjú šobun), čili proměně království Rjúkjú
v léno (han) v roce 1872 a později v prefekturu v roce 1879. Výše uvedený mýtus není ani tak
postaven na úsilí dobrat se historické pravdy, jde spíše o jakýsi ideologický zdroj, který slouží
Okinawanům a tamním hnutím pro diskurz o minulé i současné okinawské identitě, a o
vztahu k Japonsku obecně. V rámci tohoto diskurzu se poté objevují klíčové body jako
jednání Japonska s Čínou o postavení Rjúkjú v roce 1880 (část souostroví Japonsko tehdy
Číně nabídlo jako kompenzaci), bitva o Okinawu (souostroví pragmaticky obětováno
v prospěch japonské pevniny), 27 let americké okupace, podmínky navrácení Okinawy a dále
dnešní břemeno vojenských základen. Ambicí této kapitoly je popsat podmínky, za kterých se
Okinawa stávala součástí moderního Japonska, a poukázat na ty skutečnosti, které mají i dnes
vliv na japonsko-okinawské vztahy.
Okolnosti provázející proces začlenění království Rjúkjú do japonského císařství v éře Meidži
jsou výsledkem předchozích dějin, které je vhodné zde alespoň v krátkosti načrtnout. Od roku
1609 bylo království Rjúkjú podřízeno rodu Šimazu, který zdůrazňoval etnickou a kulturní
odlišnost Okinawanů z důvodu mocenské prestiže v rámci šógunátu (rod disponoval vlastním
podřízeným královstvím) a dále díky přetrvávajícím tributárním vztahům s mingskou a poté
čchingskou Čínou (benefit obchodní výměny v podmínkách oficiální izolace země). Po roce
1868 se do nejvyšších mocenských sfér japonského císařství prosadili samurajové ze Sacumy,
kteří měli přirozenou tendenci „vyřešit“ otázku nejednoznačného postavení Okinawy (zde je
termín Okinawa použit pro tu část souostroví Rjúkjú, která zahrnuje ostrovy Amami,
Okinawa, Mijako a Jaejama a byla tradičně pod vládou království Rjúkjú). V roce 1871 tak na
Okinawě založilo japonské ministerstvo zahraničí svůj úřad a vyhlásilo ji za léno (han),
ačkoliv léna byla již na japonské pevnině v té době zrušena. V roce 1874 se Okinawa dostala
pod správu ministerstva vnitra10 a Japonsko nadále zostřovalo svůj postoj vůči Číně ohledně

10

Ministerstvo vnitra (内務省 Naimu-šó) spravovalo vnitřní záležitosti císařství v letech 1873-1947.
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Okinawy.11 Jako záminka posloužil incident v roce 1871 na Taiwanu, kdy došlo k masakru
několika desítek námořníků z Okinawy a japonská vláda následně žádala od Číny kompenzaci.
Jednání zprostředkovala Británie a ve výsledném dokumentu byli tito námořníci oficiálně
označeni za Japonce.12
V roce 1875 byl na Okinawu vyslán úředník Macuda Mičijuki s pověřením definitivně vyřešit
tuto situaci – v březnu 1879 byla Okinawa vyhlášena oficiálně za japonskou prefekturu (resp.
království Rjúkjú tímto definitivně zaniklo a pro název prefektury byl použit starý japonský
název Okinawa). Výše uvedené jednání s Čínou v roce 1880 bylo dozvukem jednostranného
připojení Okinawy k Japonsku – obě strany navrhovaly rozdělení souostroví, ovšem zatímco
Čína měla v úmyslu vrátit získané území králi Rjúkjú (toho času v Tokiu), Japonsko
sledovalo vlastní prospěch a bylo ochotno obětovat část přivlastněného území s cílem
revidovat čínsko-japonskou smlouvu z roku 1873 (a získat tak právo na obchod v čínském
vnitrozemí). Tento historický moment – tedy obchodování s Okinawou v mezinárodní aréně –
přirovnává Smits k roku 1947, kdy Japonsko (resp. císař Šówa) nabídlo Okinawu Spojeným
státům s cílem co nejrychleji ukončit okupaci hlavních japonských ostrovů.13
Proces započatý v 70. letech znamenal přetrhání vztahů s Čínou, zrušení království a naopak
pohlcení Okinawy státním zřízením, jehož politickým, ideologickým a kulturním středem byl
japonský císař. Ačkoliv mýtus o diskriminaci a vykořisťování, zmíněný v úvodu kapitoly, je
založen na konceptu jakési kolonizace Okinawy v prvních desetiletích éry Meidži, lze mluvit
také o postupné modernizaci. Na rozdíl od Hokkaida, které bylo coby předtím cizí území
připojeno k Japonsku se svým obyvatelstvem a nerostným bohatstvím, a byly zde vytvořeny
politické, ekonomické a společenské struktury přinášející prospěch centru, bylo na Okinawě
cílem Tokia „postupné včlenění regionu do správní a politické struktury vlastního
Japonska“.14 To vysvětluje i částečnou toleranci místních zvyků, a shovívavost vůči místním
pro-čínsky orientovaným intelektuálním elitám (alespoň do roku 1895, tedy do vítězství
v čínsko-japonské válce). Okinawský intelektuál Óta Čófu odlišil čtyři období včleňování
Okinawy do Japonska: „1879-1895, kdy směly staré zvyky a instituce nadále pokračovat;
11

SIDDLE, Richard. Colonialism and Identity in Okinawa before 1945. Japanese Studies. Sep98, Vol. 18 Issue 2,
p117, 17p. ISSN 10371397. Political Science Complete, EBSCOhost [cit. 2012-08-08].
12
SMITS, Gregory. Visions of Ryukyu: Identity and Ideology in Early-Modern Thought and Politics. Honolulu :
University of Hawaii Press, 1999. 224 s., ISBN 9780824820374, s. 145.
13
Smits, s. 146. Autor působí na Pensylvánské státní univerzitě, zabývá se společenskými a kulturními dějinami
Japonska. Specializuje se na dějiny království Rjúkjú a otázky identity v prefektuře Okinawa počátkem 20. století,
viz http://history.psu.edu/directory/gjs4.
14
Siddle. Colonialism and Identity in Okinawa before 1945, s. 121.
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období přípravy na místní správu mezi 1896 až 1908; [v období] 1909-1919 byla okinawská
správa vypracována na úroveň pevniny; a období po roce 1920, kdy se prefektura Okinawa
stala plnohodnotným regionem císařského Japonska“.15 Konečně, na otázku jestli byl v rámci
japonsko-okinawských vztahů na Okinawu uplatněn princip kolonizace nebo modernizace,
odpovídá zcela jednoznačně Gregory Smits:
„Všichni předváleční guvernéři Okinawy pocházeli z pevniny, stejně i předváleční úředníci
zodpovědní za vzdělávání. Vláda Meidži byla ochotna prodat část Okinawy Číně. Reformy
vlastnictví půdy a pozemkové daně proběhly na pevnině v roce 1873 a na Okinawě v roce
1899. Služné samurajů bylo na pevnině zrušeno v roce 1876, ale na Okinawě existovalo až do
roku 1909. Všeobecná branná povinnost byla zavedena v roce 1873 ve všech prefekturách
kromě Okinawy, kde nebyla zavedena až do roku 1898. První prefekturní volby se odehrály na
pevnině v roce 1890, stejně jako první volby do Národního shromáždění. Ale na Okinawě se
tyto volby uskutečnily v roce 1909, resp. 1912. Během dvacátých let 20. století platila
prefektura Okinawa centrální vládě na daních trvale více, než vláda utratila na Okinawě.
Např. v roce 1921 zaplatila prefektura na daních 7 430 000 jenů v porovnání s 1 910 000 jeny,
které na Okinawě utratila vláda. Ačkoliv byla japonskou nejchudší prefekturou, během éry
Meidži a Taišó nesla Okinawa největší daňové zatížení.“16
V moderním období, kdy došlo ke specifickému včleňování Okinawy do japonského císařství,
lze s úspěchem hledat kořeny dnešní okinawské rozpolcenosti, pokud jde o vlastní identitu.
Již v období Tokugawa, kdy bylo království Rjúkjú kulturně nebo politicky podřízeno nejprve
rodu Šimazu, poté představitelům šógunátu a zároveň i čínským císařům, nebyly okinawské
politické a intelektuální elity v jednoduché pozici. Nicméně v rámci konfuciánského konceptu
synovské oddanosti bylo možné s nadsázkou vnímat japonské i čínské vládce jako „rodiče“, a
navíc lze pochybovat o tom, že by toto téma bylo relevantní na úrovni běžného lidu. Nicméně
politický vývoj zejména koncem 19. století již přinesl koncept národa, který se prostorově
vymezuje v hranicích státu a časově ve specifické, individuální historii. Japonsko se rozhodlo
Okinawu zahrnout do svých hranic a historie (tedy etnické a kulturní příbuznosti)17, nicméně
pokud Okinawané nechtěli zůstat v pozici zaostalé kolonie (jak byli často vnímáni), ukázala
se nutnost postavit se k nevyhnutelné asimilaci aktivně nebo pasivně. Okinawské elity i běžní
obyvatelé se tak na přelomu 19. a 20. století (a dále) – v podmínkách rostoucího národního
sentimentu na japonské pevnině – začali vnímat jako Japonci a v tomto přesvědčení
utvrzovali jak sebe, tak i obyvatele japonských ostrovů. Tento proces byl silně podpořen i
vzdělávacím systémem vedoucím k oddanosti císařskému trůnu. Paradoxně však silný
15
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1972, pp. 166-167.
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Smits, s. 149.
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asimilační tlak vedl k uvědomění si vlastní podřadnosti (v porovnání s obyvateli japonské
pevniny). Už v průběhu 90. let tak rostl tlak ze strany obyvatel na zrovnoprávnění
s Japonskem, a to ve smyslu zrušení politiky tolerance starých zvyků a institucí (tyto se týkaly
držby půdy, daní, místní správy a vzdělávání). Tato politika byla vnímána jako brzda pokroku,
a někteří intelektuálové dokonce kritizovali předchozí správu rodu Šimazu za to, že během
předchozích dva a půl století nepodnikla razantnější kroky pro integraci Okinawy (resp.
království Rjúkjú) do japonského kulturního prostředí.18
Důležitým aspektem japonsko-okinawských vztahů v moderním období byl samozřejmě
jazyk. Zavedení a rozšíření standardní (tokijské) japonštiny, tedy hjódžungo, se stalo
primárním cílem vzdělávacího systému. V roce 1894, tedy na začátku první čínsko-japonské
války, již základní školu absolvovalo 30% dětí v prefektuře. Místní japonské autority však
dbaly nejen na znalost standardního japonského jazyka mezi okinawskou populací, ale
soustředily se i na vypuzení místního okinawského dialektu (jazyka) a kultury obecně.
V konečném důsledku tak běžná populace Okinawy i její elita ve snaze zlepšit své
společenské, politické a ekonomické postavení samy aktivně prosazovaly odbourání
„zaostalé“ kultury a přijetí japonské identity v tom nejširším smyslu (včetně oblékání, účesu,
hygienických a stravovacích návyků, zábavy apod.).
Vědomí podřadnosti rezonovalo během ekonomické krize ve 20. letech, kdy po první světové
válce klesla tržní cena cukru v důsledku přebytku. Vývoz cukru však tvořil na Okinawě 80%
všech příjmů z vývozu, a v důsledku chudoby a hladu se mnozí Okinawané rozhodli pro
emigraci (jejich cílem byla Havaj, Peru, Brazílie, Argentina, Filipíny, Saipan a samozřejmě i
japonské ostrovy).19 Právě ti, kteří se rozhodli hledat nové živobytí na japonské pevnině, byli
často vystaveni diskriminaci kvůli vyjadřování nebo zvykům, a žili v samostatných čtvrtích,
ne nepodobných korejským ghettům.20 Období ekonomické krize vyvolané pádem cen cukru
se v literatuře objevuje pod označením „palmové peklo“ (蘇鉄地獄 sotecu džigoku) – rolníci
konzumovali škrob z divoce rostoucích cykasů, který je bez řádné úpravy jedovatý. Sotecu
džigoku je i klasický termín, který se objevuje v diskurzu o historické diskriminaci Okinawy –
centrální vláda nezavedla opatření pro ochranu okinawského hospodářství, naopak v tomto
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Inoue, s. 58.
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čase zdvojnásobila dovoz levnějšího cukru z Jávy.21 Z ekonomického hlediska lze tedy vztahy
mezi centrální vládou a prefekturou hodnotit negativně.
Bez ohledu na přijetí nebo odmítání probíhajícího procesu včleňování Okinawy do Japonska,
už v druhé polovině 30. let nebylo možné vycouvat z přípravy japonského císařství na totální
válku. Ať už sérii nařízení a reforem od 70. let 19. století nazveme kolonizací či modernizací,
v nastávajícím válečném konfliktu sdílelo obyvatelstvo Okinawy s japonskou pevninou vizi
vítězství a absolutní podporu císaře.

21

Tanji, s. 69.
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2.

Druhá světová válka a japonsko-okinawské vztahy
Druhá světová válka a poválečná americká okupace tvoří v kolektivním historickém

povědomí Okinawanů dva nejvýznamnější body v rámci moderních a současných dějin. Bitvu
o Okinawu a její okolnosti lze posuzovat z více aspektů (vojensko-strategický, politický nebo
společenský). Pro japonsko-okinawské vztahy se v kontextu této práce jako klíčové jeví tři
body, které budou samostatně zpracovány v následujících kapitolách. Prvním bodem je účast
Okinawanů na bitvě o Okinawu v dubnu až červnu 1945. Ať už nucená nebo dobrovolná (viz
další text), její tragický výsledek v podobě ohromujících ztrát (zdroje uvádí čtvrtinu až třetinu
tehdejší populace) postavil prefekturu Okinawa a její obyvatelstvo na úroveň měst Hirošima a
Nagasaki.
Tato unikátní tragická zkušenost i dnes rezonuje ve společenském diskurzu, a jako „oběť“ ze
strany Okinawanů je silným argumentem proti další diskriminaci prefektury skrze
nerovnoměrné rozmístění základen. Druhým bodem je silně kontroverzní téma kolektivních
sebevražd (集団自決 šúdan džikecu). V protikladu ke vzpomínkám těch, kteří přežili, se staví
současná vyjádření japonských úřadů a politiků, kteří se v rámci oficiální interpretace událostí
snaží zmírnit aktivní roli japonské císařské armády. Třetím bodem je role, kterou císař Šówa
sehrál v tomto období – do jaké míry nese zodpovědnost na rozhodnutí postavit se Spojencům
na Okinawě na odpor a pokračovat ve válce, a vztah Okinawanů k císařskému dvoru obecně.

2.1

Bitva o Okinawu a její aspekty
Bitva o Okinawu byla vojenská kampaň v souostroví Rjúkjú, jejímž cílem bylo dobytí

ostrova Okinawa. Spojenci po několikaměsíčním krvavém boji porazili japonskou císařskou
armádu. Šlo o největší obojživelnou operaci v Tichém oceánu během druhé světové války, a
také jedinou bitvu, která se konala na japonské půdě. Po 82 dnech intenzivních střetů, které
obnášely nasazení rozsáhlých amerických námořních sil a bombardování na jedné straně, a
zuřivý odpor, časté útoky jednotek kamikaze (správně 神風特別攻撃隊 Šinpú tokubecu kógeki
tai, zkr. Tokkótai) a hromadné sebevraždy na straně druhé, byla Okinawa za ohromných ztrát
mezi vojáky i civilisty dobyta a připravena posloužit pro konečnou invazi na japonské ostrovy.
Bitvu o Okinawu lze s jistou nadsázkou označit za dovršení procesu japanizace (kóminka) a
tím i výchovy a vzdělávání, který začal proměnou království Rjúkjú v japonskou prefekturu
16

v roce 1879.22 Navzdory ohromnému úsilí a zdrojům, které japonské císařství vynakládalo na
vedení války, se nepodařilo zvrátit negativní vývoj během posledních let konfliktu. Od bitvy o
Midway v roce 1942, která znamenala významný obrat a ustálení převahy na straně armády
Spojených států, bylo Japonsko nuceno zaujmout defenzivní postoj vůči úspěšné americké
strategii „žabích skoků“, čili postupného dobývaní strategických ostrovů a souostroví. 23
Předposledním cílem této strategie se v březnu 1945 stala Okinawa (souostroví Rjúkjú),
pokládaná za ideální odrazový můstek pro pozemní invazi na japonské ostrovy. Spojenecké
velení však v dané době zvažovalo také alternativní plán – obsadit Taiwan coby oporný bod
japonské armády a postupovat čínskou pevninou k Japonsku. Protože si armádní špičky na
japonské straně uvědomovaly tuto hrozbu, byla z Okinawy nedlouho před invazí odvelena
část kvalitně vycvičené armády. Tím vznikla nutnost zapojit do válečného úsilí na obraně
ostrova v co největší míře dostupné lidské zdroje.
Na rozdíl od rozšířeného názoru, že jednotky japonské císařské armády na Okinawě tvořili
výlučně důstojníci a mužstvo z hlavních japonských ostrovů, se ve skutečnosti na obraně také
aktivně podíleli místní obyvatelé. Počet aktivních vojáků, branců, studentských jednotek a
dobrovolníků dosáhl přibližně 25 000 osob.24 V čase spojenecké invaze koncem března 1945
bylo nejméně 1787 žáků nižších středních škol na ostrově, většinou ve věku od 14 do 18 let,
povoláno císařskou armádou jako členové studentské jednotky „Krev a železo“ (鉄血勤皇隊
tekkecu kinnótai). Minimálně 921 jich zemřelo. Členem této jednotky byl také pozdější
okinawský guvernér Óta Masahide (ve funkci 1990-1998).25 Pro mnohé mladé lidi se nástup
na vojenskou službu stal příležitostí, jak naplnit silně prožívanou povinnost oddané služby
císařskému trůnu. Do jaké míry šlo o bezohledný nátlak ze strany císařské armády na
„nejaponské či podřadné“26 obyvatele, anebo dobrovolnou, idealizovanou službu, lze pochopit

22

NAKAZATO, Isao. Okinawa, the unfinished war and the shadow of occupation. Inter-Asia Cultural Studies.
Mar2011, Vol. 12 Issue 1, p95-109, 15p. ISSN 14649373. Academic Search Complete, EBSCOhost [cit. 2012-0804].
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porážku. Spojené státy dosáhly vítězství, které vyrovnalo poměr sil v Tichomoří.
24
MASAAKI, Aniya. Compulsory Mass Suicide, the Battle of Okinawa and Japan´s Textbook Controversy. AsiaPacific Journal: Japan Focus. 1/7/2008, Issue 1, p8-8, 1p. Political Science Complete, EBSCOhost [cit. 2012-0729].
25
NORIMACU, Satoko. "The World is beginning to know Okinawa": Ota Masahide Reflects on his Life from the
Battle of Okinawa to the Struggle for Okinawa. Asia-Pacific Journal: Japan Focus; 9/20/2010, Issue 38, p3-3, 1p.
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z těchto dvou výpovědí. Óta Masahide napsal v roce 1953 o svém působení v tekkecu kinnótai
toto:
„Byl jsem jedním z těch poslušných studentů, kteří bez otázek věřili všemu, co je učitelé učili a
co jsme četli v učebnicích – že musíme své životy dát císaři a národu. Zcela jsme se oddali
cvičení našich myslí a těl v přípravě na tento den“.27
Další z členů této jednotky, Nakadomari Jošikane, napsal pro své rodiče poslední vůli, která
byla nalezena v jeskyni po bitvě:
„Mé tělo mi nepatří. Patřím jeho Výsosti. Císařství mi dalo život a já ho neváhám položit za
národ. Je to jen přirozené. Nelituji zemřít a věřím v naše jisté vítězství“.28
Projevené smýšlení bylo přímým důsledkem předválečného vzdělávacího systému, který kladl
důraz na bezbřehou oddanost národnímu zřízení ( 国体 kokutai) s císařem Šówou na čele.
V roce 1932 byl založen loutkový stát Mandžusko a vláda následně přikázala chrámům a
svatyním na Okinawě přijmout a podporovat šintoistické kněze z japonské pevniny, s cílem
ještě více podřídit mentalitu místní populace konceptu jednotného státu na čele s císařem.
Indoktrinační politika byla dále podpořená úsilím soudobého tisku, který oslavoval úspěchy
armády v Číně. Přinášel oslavné příběhy o hrdinech, kteří neváhali položit své životy za svou
vlast, císaře a později myšlenku Velké východoasijské sféry vzájemné prosperity (大東亜共栄
圏 Daitóa kjóeiken).29 Jeden z úvodníků vybízel Okinawany, aby „byli v tomto těžkém období

připraveni se ctí sloužit v císařské armádě a chopit se pušky v okamžiku kdy budou povoláni
císařem“.30 Díky předchozím úspěchům v čínsko-japonské a poté rusko-japonské válce bylo
snadné v obyvatelstvu probudit národní hrdost a přesvědčení o neporazitelnosti a
výjimečnosti Japonska. Mezi žáky se ale našli tací, na které měla každodenní propaganda
opačný vliv, a k militarizované výchově pociťovali odpor. Tyto případy byly výsledkem
setkání s rodinami pozůstalých apod., které ukazovali odvrácenou tvář války.
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Zatímco výše uvedené se týká dobového vzdělávacího systému, služby v japonské císařské
armádě a oddanosti císařskému trůnu, jinou záležitostí je nedobrovolné zatažení obyvatelstva
do přímého boje. Bitva o Okinawu byla nejkrvavější epizodou války v Tichomoří a nechvalně
proslulou se stala ohromujícím počtem obětí z řad civilistů. Americké ztráty v této pozemní,
námořní a vzdušné bitvě dvojnásobně překročily sečtené ztráty z předchozích operací na
Iwodžimě a na Guadalcanalu, a dále poměr americko-japonských ztrát byl přibližně jedna ku
deseti. Počet civilních obětí (tedy nepočítaje Okinawany náležící v rámci různých organizací
k japonské armádě) se liší dle zdrojů, nicméně minimální odhad je 42 tisíc lidí, běžně
uváděný odhad ale mluví až o 100 tisíc civilních obětech. Dle dostupných záznamů americké
armády žilo v první fázi operace na ostrově přibližně 300 tisíc lidí, po skončení bojových
operací jich pak na ostrově zbylo 196 tisíc. Odhady ztrát se tedy pohybují od jedné desetiny
až po jednu třetinu civilní populace. Ta padla za oběť japonské krutosti vůči lidem, které měla
bránit, a dále nevybíravé americké munici. Tajfun bomb a střel pak pravděpodobně zmrzačil a
zabil více lidí, než japonští obránci ve svých podzemních pevnostech a na ústupu.31 Japonská
armáda se k civilnímu obyvatelstvu, uvězněnému mezi dvěma armádami, chovala často zcela
bezohledně. Vojáci konfiskovali potraviny, vyháněli ostrovany z krytů a jeskyní ve snaze
získat obranné stanoviště a stříleli ty, kteří byli kvůli nesrozumitelnému jazyku považováni za
špiony. Toto je jeden z klíčových momentů druhé světové války, který doposud ovlivňuje
japonsko-okinawské vztahy.
Naopak, americká pěchota obecně zacházela přijatelně s těmi obyvateli, kteří se byli navzdory
efektivní japonské propagandě ochotni vzdát. Japonská armáda zahltila obyvatelstvo
hrozbami před nelidskými Američany, kteří znásilňují, vraždí a plení bez rozdílu. Jako jediné
východisko z neřešitelné situace pak byla celým komunitám vnucena sebevražda. Ti, kteří
přežili bombardování a ostřelování ostrova, krutost japonské armády a měli odvahu (možnost)
vzdát se, byli internováni v táborech rozesetých po celé Okinawě do roku 1947.32
Právě proto dodnes mezi obyvateli existuje vícero verzí tohoto válečného konfliktu a
interpretace rolí, které v něm Spojené státy a Japonsko sehrály. Generál Douglas MacArthur,
vrchní velitel ozbrojených sil Spojených států v Tichomoří, pak v počátcích vojenské správy
souostroví Rjúkjú dokonce počítal s vděčností a loajalitou Okinawanů za poměrně lidský
přístup svých vojáků během vojenské kampaně na Okinawě.
31
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2.2

Sporné téma kolektivních sebevražd

Samostatnou kapitolou je otázka nucených masových sebevražd obyvatelstva, označovaných
termínem šúdan džikecu (集団自決). Toto téma je předmětem kontroverze – Richard Siddle
(lektor japonských studií z univerzity v Sheffieldu) razí alternativní názor, že skutečným
nepřítelem Okinawanů nebyli američtí vojáci, ale císařská armáda. Ta je považovala za
nespolehlivé, protože jim chyběl patriotizmus a bojový duch. Většina vojáků pocházela
z hlavních ostrovů a s obyvateli zacházeli jako se subjekty okupovaného teritoria, zvláště
v Mijaku (ostrovy v souostroví Rjúkjú), kde se místní museli uklonit každému vojákovi.33
Pamětníci skupinových sebevražd uvádí, jak armáda shromažďovala obyvatele na místech
určených pro čestnou smrt (玉砕 gjokusai) a rozdávala jim granáty. Těchto míst bylo po celé
Okinawě rozeseto hned několik. Jednomu z pamětníků a přeživších skupinových sebevražd
jménem Komine Masao bylo v době bitvy o Okinawu patnáct let. 34 Tato část okinawské
historie není oficiálně příliš známa a spíše než zapomenuty tyto příběhy nikdy nebyly
podrobně zveřejněny.
V září 2007 protestovalo 110 tisíc lidí na Okinawě proti úpravě učebnic ze strany ministerstva
školství. Ministerstvo schválilo nové texty učebnic přeformulované tak, aby se klíčová role
japonské armády coby autora skupinových sebevražd zmírnila. V této zdánlivé hře o slovíčka
se jednalo o výrazy „rozkaz k sebevraždě“ (自決命令 džikecu meirei), „navedení“ (誘導 júdó)
a „donucení“ (強要 kjójó).35 Ve skutečnosti však od ministerstva šlo o snahu vykládat události
bitvy o Okinawu v pozměněném kontextu, ve kterém si tito lidé vzali život dobrovolně ve
jménu cti a oddanosti vůči císaři. Na protestu se sešlo více účastníků, než na protestním
shromáždění po znásilnění 12leté okinawské dívky v roce 1995 třemi americkými vojáky. I to
poukazuje na výbušnost tématu druhé světové války a diametrálně odlišné interpretace
33
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tehdejších činů státními autoritami a místními pamětníky a badateli. S ohledem na závažnost
tématu je nutné uvést následující skutečnosti.
Za prvé, Masaaki zpochybňuje termín šúdan džikecu a píše, že výraz džikecu předpokládá
spontánnost, dobrovolnost (těch kteří volí smrt). Toto nelze vztahovat na děti a rodiny, které
se ocitli v obklíčení spolu s císařskou armádou a pokyn k ukončení života dostaly od
vojenských velitelů (někdy prostřednictvím místních zástupců civilní správy). Dále se
v obklíčených oblastech stalo vojenské právo nadřazené ústavě a vojenští velitelé měli nad
obyvateli absolutní moc. Za třetí, v souvislosti s dříve popsaným způsobem vzdělávání, byli
Okinawané každého věku vychováváni k absolutní oddanosti a podřízenosti vůči císaři. Proto
byla smrt pro císaře nejvyšší národní morálkou (kokumin dótoku), a důraz byl kladen také na
sjednocení armády, vlády a civilních obyvatel v duchu „společně žít a zemřít“ (kjósei kjóši).36
O tragických událostech kolektivních sebevražd píše spisovatel Óe Kenzaburó v díle Okinawa
Nóto (Iwanami Šoten, 1970). Zde uvádí armádní velení na ostrovech Zamami a Tokašiki jako
zodpovědné za vydání rozkazu k sebevraždě. Ačkoliv neuvádí konkrétní jména, byl bývalým
velitelem Umezawou Jutakou a příbuznými druhého velitele (Akamacu Jošicugu) zažalován
za urážku na cti a poté osvobozen v březnu 2008.37 Předsedající soudu kromě jiného uvedl, že
se kolektivní sebevraždy udály pouze v místech s armádní posádkou a na základě svědectví a
vědeckých výzkumů rozhodl o hlubokém zapojení armády do těchto událostí (doslova „je
rozumné se domnívat, že [obyvatelé] dostali rozkaz“)38. Tento právní případ souvisí se snahou
ministerstva schválit texty, přepsané s odvoláním se na probíhající právní spor. Ve stejném
čase (srpen 2007) blízký spolupracovník tehdejšího premiéra Abeho Šinzóa vyhlásil, že
„masochistické vnímání historie premiér označí a napraví“. 39 Lze proto předpokládat, že
japonsko-okinawský spor o skutečný průběh bitvy o Okinawu bude nadále silně ovlivňovat
vztahy mezi Tokiem a prefekturou.
Hodnocení fenoménu kolektivních sebevražd je nesmírně těžké a je nutno vzít v potaz dobový
kontext a mimořádné okolnosti tichomořského konfliktu. Účinná propaganda obou soupeřů,
36
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výchova k sebezničující oddanosti k císaři a národu, kolabující vojenské velení v bitvě o
Okinawu, tíživá izolace japonských vojáků i civilních obyvatel a zároveň ohromná převaha
amerických vojsk, to vše vedlo k extrémním, běžnou zkušeností nepochopitelným činům.

2.3

Role císaře Šówa

Poslední kapitolou týkající se tématu zatížení japonsko-okinawských vztahů druhou světovou
válkou je role císaře v bitvě o Okinawu. Ačkoliv poválečná média v spolupráci s okupační
správou shodně tvrdila, že mírumilovnému císaři coby pokračovateli tisícileté kulturní tradice
nebylo umožněno rozhodovat o osudu Japonska a veškerou válečnou zodpovědnost musí nést
vojenské kruhy, zveřejněné dokumenty od účastníků poválečných jednání ukazují na opak.
Rabson uvádí jako zdroj jednak záznamy císařových Monologů (Dokuhaku roku) z března až
dubna 1946 z pera tajemníka Terasakiho Hidenariho (zveřejněné v prosinci 1990) a zprávu
Wiliama Sebalda, politického poradce generála MacArthura (rok 1947, odtajněna byla v roce
1979).40
Terasaki Hidenari pracoval před druhou světovou válkou ve Spojených státech na ambasádě a
díky výborné znalosti cizích jazyků byl po válce jmenován jako poradce a tlumočník setkání
císaře Hirohita a generála MacArthura. Díky jazykové vybavenosti a hluboké znalosti kultury
byl klíčovou postavou těchto jednání. Jeho záznamy císařových vzpomínek na prvních dvacet
let jeho vlády dokazují, že císař začátkem roku 1945 osobně vyslechl civilní a vojenské vůdce,
aby se nakonec rozhodl odmítnout radu ministerského předsedy Konoe Fumimaróa okamžitě
ukončit válku, a naopak se postavil na stranu armády a námořnictva. To znamenalo uskutečnit
„rozhodující bitvu“, která se dle jeho předpokladů měla uskutečnit na Okinawě.41
Wiliam Sebald ve své zprávě určené MacArthurovi rekapituluje rozhovor s Hidenari
Terasakim. Ten představil císařův postoj k budoucímu postavení Okinawy takto:
„Terasaki tlumočil císařovu naději, že Spojené státy budou vojensky okupovat Okinawu a
další ostrovy [souostroví] Rjúkjú. Dle císařova názoru tato okupace ponese užitek Spojeným
státům a také poskytne Japonsku ochranu. Císař cítí, že tento krok se setká s obecným
přijetím japonského národa, který se nebojí pouze ruské hrozby, ale i růstu pravicových a
40
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levicových skupin po skončení Okupace. Jejich růst by mohl zapříčinit „incident“, který by
Rusku sloužil coby základ pro vnitřní vměšování.
Císař se dále domnívá, že vojenská okupace Spojených států Okinawy (a dalších ostrovů dle
potřeby) by měla být založena na fikci dlouhodobého pronájmu – 25 až 50 let nebo více – se
zachováním suverenity pro Japonsko. Dle císaře tato metoda okupace přesvědčí japonský lid,
že Spojené státy nemají trvalé úmysly se souostrovím Rjúkjú a další národy, především SSSR
a Čína, budou odrazeny od podobných nároků.
Pokud jde o provedení, Terasaki si myslí, že by „právo na vojenské základny“ (na Okinawě a
dalších ostrovech souostroví Rjúkjú) mělo být dáno spíše bilaterální smlouvou Spojených
států a Japonska, než být částí mírové smlouvy mezi Spojenci a Japonskem. Druhá možnost by
měla příchuť nuceného míru a mohla v budoucnu ohrozit sympatie japonského národa.“42
Tato zpráva je na hlavních ostrovech známá jako Okinawa messédži, zatímco na Okinawě se
o ní mluví jako o Tennó messédži. 43 Tyto dva dokumenty pochopitelně v čase svého
zveřejnění vyvolaly na Okinawě bouři nevole. První ukázal, že císař Okinawu obětoval svým
mocenským a osobním zájmům v čase, kdy byl výsledek druhé světové války zcela jistě
rozhodnut, druhý pak naznačuje, že Okinawu po válce obětoval znovu (tentokrát s cílem
zajistit brzké a výhodné ukončení spojenecké okupace). Tento způsob rozhodování o
budoucnosti a osudu obyvatelům připomněl období krátce po roce 1879 éry Meidži. Tehdy
byla Číně nabídnuta část Rjúkjú coby kompenzace za jednostranné připojení Japonskem.
K tématu se mimořádně ostře vyjadřuje George Feifer, dle kterého je válečný i poválečný
osud Okinawy osudem oběti mocenské hry Japonska a Spojených států.44
Postavení Okinawy v politice císařského dvora je samozřejmě součástí širší diskuze o válečné
zodpovědnosti císaře Hirohita, která s různou intenzitou probíhá od konce války. V zásadě se
na dané téma vyskytují dva náhledy. Dle tradiční, poválečné interpretace (která je postavena
na politice Spojenců a především Spojených států v čele s generálem MacArthurem) nebylo
v silách císaře vzepřít se nátlaku ultranacionalistů, představitelů armády a zaibacu. Naopak
levicově orientovaní historici zpochybňovali tuto interpretaci role císaře v tichomořské válce
ze strany skupiny „palácových historiků“, interpretaci založenou na konečném verdiktu soudu
se skupinou válečných zločinců (poválečný soudní tribunál v Tokiu).45 Tato druhá skupina
historiků razí interpretaci postavenou na roli císaře coby vrchní velitel (大元帥 daigensui), na
42
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základě které vykreslují císaře jako aktivního vojenského velitele. Zároveň byla pozice této
skupiny posílena po smrti císaře Hirohita a zveřejnění dokumentů a vzpomínek osob z jeho
bezprostředního okolí (Kido Kóiči, Sugijama Hadžime). Herbert Bix ve své rozsáhlé biografii
císaře Hirohita předkládá tvrzení japonských autorů, dle kterého císař speciálními rozkazy
přes prince Kanina Kotohitoa nebo Sugijamu Hadžimeho schválil použití chemických zbraní
vůči čínským vojákům a civilistům.46 Díky podrobným a fundovaným pracím západních nebo
japonských historiků lze nalézt dostatek faktů a dokazů pro podepření obou interpretací. Tedy
vnímat roli císaře v rozhodovacím procesu pouze jako formální, bez skutečných pravomocí a
sloužící pouze jako platforma pro dosažení konsenzu mezi vládou a představiteli armády. Na
druhou stranu pak zdůrazňovat císařovu aktivní participaci na válečném úsilí a jeho právní
nebo alespoň morální zodpovědnost. Obě interpretace jsou založeny na důsledném studiu
dostupných materiálů, avšak zdůrazňují jiný aspekt císařovy aktivity. Navíc jde o výjimečně
zpolitizované téma, což nahrává jednostranným interpretacím. Obecně se jeví jako nejlepší
řešení odmítnout černobílé nahlížení historie a hledat pravdu ukrytou mezi oběma stranami –
tj. že císař Hirohito nebyl povahou důsledný pacifista, ale válku s Anglií nebo Spojenými
státy odmítal kvůli nízkým šancím na vítězství. Působil coby záchranná brzda v případě
extrémních rozhodnutí vojenské kliky, nicméně po selhání diplomatických prostředků
neodmítal válku jako nástroj na řešení konfliktů. Uvědomoval si roli, kterou sehrál v čínskojaponské válce a v tichomořském konfliktu a v roce 1945 zvažoval možnost abdikace. 47
Konečně, toto téma je nutno posuzovat v kontextu extrémní politické situace v předválečném
Japonsku, kdy nebyly vražedné útoky na vládní představitele ze strany neovladatelných
militantů ničím výjimečným (včetně útoků na osoby z bezprostředního okolí císaře). 48
Z poválečných vzpomínek císaře samotného (zaznamenáno dříve zmiňovaným Terasakim
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Hidenarim) vyplývá nemožnost nebo silné obavy vetovat útok na Pearl Harbor koncem roku
1941 s ohledem na osobní bezpečnost a bezpečnost blízkých spolupracovníků.49
S ohledem na téma této práce se nelze dále podrobněji zabývat rolí, kterou císař Hirohito hrál
ve druhé světové válce, nicméně zbývá do výše načrtnutého obrazu doplnit okolnosti, které
vedly k rozhodnutí svést bitvu o Okinawu. Právě toto je jeden z klíčových bodů, který dodnes
zatěžuje japonsko-okinawské vztahy. Dle Herberta Bixe si císař od (předvídatelně) urputných
bojů se Spojenci na Okinawě sliboval zdržení, které by umožnilo lépe se připravit na obranu
hlavních ostrovů – či v případě vysokých ztrát je od invaze zcela odradit. A zároveň doufal,
že Sovětský svaz bude respektovat pakt neutrality a pomůže vyjednat výhodnější podmínky
příměří.50 Jiný autor, Senaga Kamedžiró píše, že „císař mohl rozhodnout o ukončení války,
ale prodlužoval ji z obavy o svou osobní bezpečnost … a aby udržel císařský systém“. 51 Lze
se však domnívat (i s ohledem na výše uvedený pokus o realistický obraz císařova působení),
že císařovy pohnutky nejspíše nebyly zcela sobecké (jak se domnívá Senaga), a dále že
nebylo zcela v císařově pravomoci samostatně rozhodovat o vedení války (jak naznačuje
Bix).52 V myslích některých Okinawanů však zůstává přesvědčení, že byl ostrov pragmaticky
obětován v prospěch hlavních ostrovů – tím spíše, že z něj byla šest měsíců před invazí
odvelena část armády a následně uskutečněna mobilizace civilního obyvatelstva (viz začátek
kapitoly).53

49

„Věrní lidé v mém okolí by byli zabiti, já sám bych mohl být zabit nebo unesen. V podstatě jsem byl prakticky
zajatcem a bezmocný. O mém odporu by se nedozvěděl nikdo mimo palác. Mohla by vypuknout mimořádně
barbarská válka, kterou by nebylo možné zastavit bez ohledu na cokoliv, co bych vykonal.“ Kawamura, s. 55.
50
Bix, s. 489.
51
Rabson. Okinawan Perspectives on Japan´s Imperial Institution. Autor zde jako zdroj uvádí SENAGA Kamejiro,
Tenno no senso sekinin, sengo sekinin (The emperor's responsibility for the war and after the war) Bunka
Hyoron 320 (November, 1987): 45-53.
52
Bixova biografie Hirohito bývá kritizována za jednostranné spoléhání se na díla japonských historiků, jejichž
kritický postoj vůči osobě císaře je dobře znám. Dále se bez konkrétních dokumentů snaží vyvozovat závěry o
způsobu jeho myšlení a názorech v dané době, a to na základě smýšlení lidí v jeho okolí.
MACUMOTO, Kenichi; SHOJI, Jun´ichiro. Critiquing Herbert Bix´s „Hirohito“. JAPAN ECHO [online]. Vol. 37, No. 2,
February 2010, [cit. 2012-06-20]. Dostupné z <http://www.japanecho.com/sum/2002/2906_bix_reprint.pdf>.
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3.

Zatížení japonsko-okinawských vztahů americkou okupační správou
(1945-1972)

3.1

Okupační správa a právní postavení Okinawy
Poválečné osudy Okinawy, resp. souostroví Rjúkjú jsou nerozlučně spjaty s jejím

specifickým postavením v japonsko-amerických vztazích. Zatímco spojenecká okupace
hlavních ostrovů byla formálně ukončena v roce 1952 podpisem Mírové smlouvy v San
Franciscu, Okinawa na základě té samé smlouvy zůstala v držení Spojených států do roku
1972. Téměř třicet let měly Spojené státy v souostroví Rjúkjú volné pole působnosti,
v důsledku čehož se Okinawa stala americkou „nepotopitelnou letadlovou lodí“. Okinawa,
poseta vojenskými základnami, se pod vládou vojenských správců stala ztělesněním
japonsko-americké bezpečnostní spolupráce.
Od roku 1945 se začíná vytvářet trojúhelník vztahů mezi lokální vojenskou správou (a
vedením ve Washingtonu), tokijskou vládou a často nejednotnými Okinawany. Ve středu
tohoto pomyslného trojúhelníku pak stály a dodnes stojí četné vojenské základny, které svým
politickým, ekonomickým, kulturním nebo ekologickým významem zformovaly identitu této
země a charakter její novodobé historie.
Základ okupační správy na Okinawě byl položen admirálem Nimitzem, a to před samotnou
bitvou o Okinawu. 26. března 1945 po vylodění spojeneckých vojsk na ostrově Kerama, skrze
Nimitzův rozkaz přišla japonská císařská vláda veškerých politických práv nad ostrovy
Nansei (南西諸島 Nansei šotó, dosl. Jihozápadní ostrovy), a tyto byly následně podřízeny
jurisdikci amerického námořnictva. „Toto nařízení vložilo správní, zákonodárnou a soudní
moc do rukou amerického vojenského guvernéra. Tento okupační řád byl na Okinawě
ustanoven dříve, než se Spojenci dohodli na podmínkách kapitulace Japonska v Postupimské
deklaraci (26.7.1945).“54 Článek č. 7 této deklarace říká:
„Dokud nebude ustanoven nový řád a přesvědčivý důkaz, že schopnost Japonska vést válku
byla zničena, body v japonském teritoriu stanovené Spojenci budou okupovány s cílem zajistit
základní, zde [Postupimskou deklarací] stanovené cíle“.55
54

BUČINSKÁ, Stanislava. Problematika amerických vojenských základen na Okinawě : diplomová práce. Praha :
Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, Katedra věd o zemích Asie a Afriky, 1980, s. 5.
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Potsdam Declaration. National Diet Library (国立国会図書館) [online]. [cit. 2012-06-20]. Dostupné z
<http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html>.
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Tento článek byl právním základem pro okupaci Okinawy (souostroví Rjúkjú) do formálního
podepsání smlouvy o bezpodmínečné kapitulaci Japonska dne 2. září 1945. 56 V porovnání
s hlavními japonskými ostrovy, které byly formálně spravovány úřadem SCAP (Supreme
Command Allied Powers – Vrchní velitelství spojeneckých sil) prostřednictvím národních a
místních japonských orgánů, byla Okinawa spravována přímo americkou vojenskou vládou
od dubna 1945. V srpnu téhož roku shromáždila americká vojenská vláda v bývalé Išikawě na
Okinawě přes 120 okinawských zástupců z internačních táborů, informovala je o skončení
druhé světové války a nařídila zřízení poradního výboru (1. dubna 2005 bylo město Išikawa
spojeno s městy Kacuren, Jonaširo a Gušikawa, a takto vzniklé město nese název Uruma).
Patnáct členů výboru bylo zvoleno tajným hlasováním 20. srpna 1945. Těchto 15 mužů bylo
také známo jako „Prvních 15“ (v orig. „Front 15“) a tito muži položili základy okinawské
vlády. V jejich čele stál pozdější první guvernér (jmenovaný okupační správou) Šikija
Kóšin. 57 „Tento výbor byl první politickou organizací sestavenou výhradně z Okinawanů.
Tím byl opuštěn předválečný japonský systém, který místní populaci upíral politické
zastoupení. Murray [plk. Charles I. Murray, od června 1945 zástupce velitele] dal však brzy
najevo, že patnáct členů výboru má pouze pomáhat a radit představitelům vojenské vlády.“58
Dne 29. ledna 1946 byla Okinawa memorandem SCAPIN (zkratka od „SCAP Instructions“) č.
677 spolu s jinými územími administrativně oddělena od hlavních ostrovů a vyškrtnuta ze
seznamu japonských prefektur.59 S tím souvisí i důraz americké administrativy na nahrazení
zeměpisného názvu Okinawa za Rjúkjú, čím měla být zdůrazněna samostatnost a nezávislost
tohoto území (potažmo národa) na Japonsku. Správa Okinawy byla v září 1946 přesunuta
z pravomoci námořnictva USA do pravomoci armády USA a později v prosinci 1950 pod
pravomoc nově vytvořené Americké civilní vlády na Rjúkjú ( 琉球列島米国民政府 Rjúkjúrettó Beikokumin Seifu / United States Civil Administration of the Ryukyus – USCAR, dále
pod touto zkratkou). Tím došlo k oddělení civilní a vojenské americké správy, ačkoliv nadále
stáli na čele vlády vojáci. Konečně v roce 1952 USCAR zřídila Vládu souostroví Rjúkjú
(Government of the Ryukyu Islands, dále pod zkratkou GRI), v jejímž čele stál předseda (v
orig. Chief Executive) jmenovaný vojenským guvernérem. Jinými slovy, vláda souostroví
56
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Rjúkjú byla plně kontrolovaná civilní americkou správou USCAR, která sama byla součástí
Vojenské vlády Spojených států (United States Military Government / USMG).
Z hlediska budoucího právního postavení byl osud Okinawy v období 1945-1949 poměrně
nejasný – Spojené státy na jedné straně neměly zájem vzdát se strategicky umístěného ostrova,
navíc vybojovaného za cenu velkých ztrát. Ovšem Atlantická charta ze srpna 1941 jasně
zapovídala válečné územní zisky. 60 Toto vedlo k názorovým neshodám mezi představiteli
americké armády a ministerstvem zahraničí USA. Situace dospěla k řešení s ohledem na
projevy studené války (cca. 1947-1991). Inoue píše: „Washington přijal dvousměrnou
strategii: zatímco podporoval rozvoj v okupovaném Japonsku, aby tak vytvořil vlnolam proti
komunistické hrozbě, oddělil Okinawu od Japonska, aby ji proměnil v základní kámen
Pacifiku [pod kontrolou Spojených států].“61 V roce 1950 byl zřízen úřad USCAR (viz výše)
a na mírové konferenci v San Franciscu v září 1951 byla dojednána podoba správy Okinawy.
Vyslanec prezidenta Trumana a budoucí ministr zahraničí John Foster Dulles zde prezentoval
doktrínu zbytkové suverenity (residual sovereignty) dne 8. září téhož roku:
„Článek 3 [mírové smlouvy] se zabývá Rjúkjú a dalšími ostrovy na jih a jihovýchod od
Japonska. Tyto byly od kapitulace ve výlučné správě Spojených států.
Několik spojeneckých mocností prosazovalo, aby [mírová] smlouva požadovala od Japonska
zřeknutí se suverenity nad těmito ostrovy v prospěch suverenity Spojených států. Jiní navrhli,
aby byly tyto ostrovy zcela navráceny Japonsku.
S ohledem na tento názorový nesoulad Spojenců cítí Spojené státy, že nejlepší řešení by bylo
dovolit Japonsku ponechat si zbytkovou suverenitu, a zároveň umožnit svěření těchto ostrovů
do správy OSN, se Spojenými státy coby administrativní autoritou.
Víte, že Charta spojených národů uvažuje o rozšíření systému správy na ´teritoria´, jež mohou
být odděleny od nepřátelských států coby výsledek druhé světové války (článek 77). Budoucí
smlouva o správě určí jistě budoucí občanský status obyvatel ve vztahu k Japonsku, zatímco
umožní administrativní autoritě vykonávat článek 84 Charty: „Je povinností administrativní
autority zajistit, že spravované území bude hrát roli v udržování mezinárodního míru a
bezpečnosti.“62
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Atlantická charta byla navržena Spojenými státy (Roosevelt) a Velkou Británií (Churchill) a později stvrzena
všemi Spojenci. Šlo o společné vyhlášení z 24. srpna 1941, které určilo 8 cílů v rámci poválečného uspořádání
světa. Šlo o zapovězení územních zisků, územní změny pouze se souhlasem dotčených národů, právo národů na
sebeurčení, snížní obchodních omezení, globální ekonomická spolupráce a rozvoj sociálního blahobytu,
spolupráce za účelem světa bez strachu a nouze, svobodné využívaní moří, odzbrojení agresorských států a
všeobecné poválečné odzbrojení.
61
Inoue, s. 41.
62
The Ryukyu-Okinawa History & Culture Website [online]. [cit. 2012-06-21]. Dostupné z
< http://www.niraikanai.wwma.net/pages/archive/dulles.html>.

28

Ve formulaci této myšlenky rezonuje v předchozí kapitole uvedená zpráva císaře Hirohita, tak
jak ji Spojencům během poválečných jednání přetlumočil Terasaki Hidenari. Právní status
Okinawy (souostroví Rjúkjú) byl tedy vyjednán japonskými a americkými zástupci, aniž by
Okinawané coby dotknutá strana měli do tohoto procesu možnost zasáhnout. Výše zmíněný 3.
článek sanfranciské mírové smlouvy podepsané 8. září 1951 (vstoupila v platnost 28. dubna
1952) praví toto:
„Japonsko bude souhlasit s jakýmkoliv návrhem Spojených států OSN o umístění pod
pověřeneckou správu, s USA jako jedinou správní autoritou, ostrovů Nansei šotó jižně od 29
stupňů severní šířky (včetně souostroví Rjúkjú a Daitó), Nanpó šotó (jižně od zálivu Sófu,
včetně Boninských ostrovů, ostrova Rosario a Vulkánových ostrovů) a ostrovů Parece Vela a
Marcus. Jakmile takový návrh bude učiněn a následován odpovídající akcí, USA budou mít
právo vykonávat veškerou správní, zákonodárnou a soudní moc nad územím a obyvateli
těchto ostrovů včetně jejich teritoriálních vod.“63
V této smlouvě není právně vymezena situace, že by Spojené státy OSN o umístění území
vyjmenovaných výše do pověřenecké správy nepožádaly.64 Díky tomu se Okinawa (Rjúkjú)
ocitla coby území v jistém smyslu v právním vakuu, které bylo prakticky ošetřeno smlouvou
podepsanou téhož dne (8. září 1951), tedy Bezpečnostní smlouvou mezi Spojenými státy a
Japonskem.65 Tato smlouva vešla v platnost dne 28. dubna 1952 a v článku č. 1 garantovala
Spojeným státům ze strany Japonska právo udržovat v této zemi pozemní, námořní a vzdušné
vojenské síly pro udržení míru a bezpečnosti na Dálném Východě. Dále tyto síly měly být
garantem bezpečnosti Japonska, které na základě sanfranciské mírové smlouvy se Spojenci
bylo odzbrojeno a přišlo o právo vést válku coby nástroj řešení mezinárodních sporů. Avšak
Japonsko coby suverénní stát má (dle stejné smlouvy) právo vstupovat do kolektivních
bezpečnostních svazků a dle Charty OSN také právo na individuální nebo kolektivní obranu.
Právě toto právo bylo bezpečnostní smlouvou uplatněno.
Dále je vhodné uvést, že ozbrojené síly Spojených států měli kromě obrany před vnějším
útokem také (v případě žádosti japonské strany) pomoci potlačit nepokoje či povstání uvnitř

63

Treaty of Peace with Japan. Taiwan Documents Project [online]. [cit. 2012-06-26]. Dostupné z
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země, vyvolané třetí stranou (článek č. 1).66 Po dobu pěti let od uzavření sanfranciské mírové
smlouvy byla na Rjúkjú ústava nahrazena prohlášením č. 13 americké civilní vlády (USCAR)
ze dne 29. února 1952, „kterým vymezila a omezila pravomoci vlády souostroví Rjúkjú (GRI)
– měla vykonávat zákonodárnou, výkonnou a soudní moc v oblasti ostrovů ve shodě s příkazy
americké civilní vlády“.67

3.2

Americká správa a okinawské reformní hnutí (1945-1972)
Poválečná americká okupační správa na Okinawě nepochybně značně ovlivnila

japonsko-okinawské vztahy. Bývalá japonská prefektura Okinawa byla donucena nést břímě
amerických vojenských základen v důsledku výsledku druhé světové války a Bezpečnostní
smlouvy z roku 1951, a s tím byl spojen často bezohledný způsob vyvlastňování pozemků pro
stavbu nových základen (viz kap. 4). Dále pak americká vojenská správa ve snaze upevnit
svou moc nad obyvateli přistoupila na jedné straně ke značnému omezení politických práv, na
druhé straně však politikou posilování unikátní, historické kulturní identity Rjúkjú usilovala o
odstranění dosavadní (tradiční) vazby na japonské ostrovy.
Tato snaha byla postavena na historickém kontextu tohoto území (popsaném v kap. 1). Název
„Rjúkjú“ vyvolává představu království Rjúkjú a jeho tradičních vazeb na Čínu, bez vazby na
Japonsko. Naopak název „Okinawa“ poukazuje na spojení mezi tímto územím a Japonskem, a
vazba na Čínu se tímto odsouvá do ústraní. Spojené státy, resp. správa USCAR tedy v rámci
různých kulturních, politických a ekonomických projektů v 50. letech preferovaly první název,
nikoliv aby zdůraznili vazbu na Čínu, ale aby potlačily asociaci s Japonskem.68
V pozadí tohoto procesu manipulace s kulturní identitou však nebyla pouze snaha připoutat
Okinawany ke Spojeným státům a oddělit je od japonské pevniny kvůli efektivnější správě
ostrova. Období kolem 50. let 20. století bylo také časem geopolitické nestability (vítězství
komunistické strany v Číně v roce 1949, vypuknutí války v Koreji v červnu 1950), a Okinawa
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se měla stát pomyslnou „pojistkou“ Spojených států pro případ, že by tyto ztratily své pozice
v Asii nebo Japonsko v rámci probíhající studené války vyhlásilo neutralitu.
Období od konce druhé světové války (ustanovení americké vojenské okupační správy) až po
navrácení, resp. přičlenění Okinawy k Japonsku, pokrývá komplexní proces vzniku lokální
(okinawské) a mimořádně aktivní společenské scény. Ta vznikala jako výsledek snahy USA o
ekonomický a kulturní rozvoj Okinawy na jedné straně, zároveň však byla produktem zápasu
s americkou správou o občanská a politická práva. Jinými slovy, úsilí USA upokojit domácí
obyvatelstvo prostřednictvím blahobytu a vzdělání a navodit atmosféru akceptace vojenských
základen a vojenských jednotek, vedlo zároveň ke vzniku organizací a spolků, které
s postupem času stále hlasitěji požadovaly větší míru autonomie (samosprávy).
Ke konci šedesátých let se situace na Okinawě vyhrotila natolik, že se americká správa snažila
prostřednictvím všemožných ústupků uspokojit požadavky veřejnosti 69, aby v rámci možností
co nejvíce oddálila (nevyhnutné) navrácení Okinawy Japonsku. Ačkoliv se proces navrácení
Okinawy ( 本 土 復 帰 hondofukki) často popisuje pouze jako výsledek jednání nejvyšších
představitelů USA a Japonska, nezvratný vývoj na vnitropolitické scéně Okinawy přispěl
v nejvyšší možné míře k rozhodnutí odevzdat Okinawu zpět pod japonskou správu s cílem
zachovat zdejší strategické vojenské hodnoty.

3.2.1 Boj o pozemky v 50. letech a represe proreformního hnutí
Ačkoliv bezprostředně po válce vznikly pod dohledem americké správy samosprávné
okinawské instituce (základ pozdější GRI – Government of the Ryukyu Islands), teprve boj o
pozemky pod základnami vedl postupně ke sjednocení Okinawanů a uvědomování si
specifické, nové identity okupovaného etnika. Místní hnutí za navrácení Okinawy pod
japonskou správu má své kořeny již v tomto období (50. léta), a tématem které sloužilo coby
styčný bod pro všemožné iniciativy, hnutí, odborové organizace nebo místní politické strany,
se stala právě půda. Zde vyvstává zdánlivý paradox – Japonsko obětovalo ve válce i po válce
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Okinawu, přesto však Okinawané po válce projevily touhu o opětovné připojení souostroví ke
své „vlasti“. Tomuto tématu se samostatně věnuje kap. 3.3.
Okinawa disponuje omezeným množstvím obdělávatelné zemědělské půdy a s ohledem na
vzácnost nerostných surovin je půda tradičně primární hodnotou. Okinawané byli a jsou na
své pozemky silně vázáni, proto se téma vyvlastňování pozemků a také způsobu a výše
odměny za již zabranou půdu americkou okupační správou stalo klíčovým. Literatura, která se
zabývá podrobněji tímto tématem, uvádí mnohé konkrétní případy a okolnosti zabírání půdy
(viz kap. 4), nicméně v souvislosti s vývojem hnutí za navrácení Okinawy je nutno uvést dva
významné momenty. Za prvé, oficiální tlak okinawské vlády na americkou správu s cílem
dosáhnout změnu v její politice v oblasti pozemků (pro základny), a za druhé, Pricovu zprávu
z června 1956.
Po zprávách zahraničního tisku o násilných konfrontacích během zabírání pozemků vyhlásila
okinawská vláda Čtyři zásady ochrany půdy (Toči wo mamoru jongensoku). Ve zkratce šlo o
(1) odmítnutí jednorázové platby nájemného za pozemky, (2) zvýšení plateb jako přiměřené
kompenzace za zabrané pozemky, (3) platby za škody způsobené americkou armádou a (4)
odpor vůči dalším záborům pozemků spolu se žádostí o navrácení těch nepotřebných. Reakcí
Spojených států bylo vytvoření osobitého senátního podvýboru vedeného Melvinem Pricem,
který v říjnu 1955 působil na Okinawě. Cílem bylo analyzovat situaci a navrhnout optimální
řešení vyhrocené situace kolem půdy zabrané pro vojenské účely. Výsledkem šetření byla
Priceova zpráva (v angl. Price Recommendations). Zpráva schvalovala zábor stávající i další
půdy, doporučila jednorázové finanční vyrovnání, ale také zvýšení dosavadních kompenzací.
Priceova zpráva svými závěry působila v dlouhodobě napjaté místní společenské atmosféře
jako rozbuška:
„…[Priceova doporučení] zapříčinila okamžitou bouři protestů mezi Okinawany, což se zcela
vylučovalo s „absencí bojovného národního hnutí“ na ostrovech, jak se o něm zmiňovala tato
zpráva. To, co se událo, byl zápas celého ostrova (šima gurumi tósó), pro který byly typická
masová shromáždění ze dne 20. června, kdy více než 160 tisíc Okinawanů vyslovilo protest
v rámci 56 samostatných demonstrací napříč celým ostrovem.“70
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Pod tlakem veřejnosti byla americká správa donucena uznat pochybení. Dostala se pod palbu
kritiky zahraničí pro nerespektování vlastnických práv i jednání z pozice koloniální velmoci.
Těžkopádný, silový, konzervativní přístup typický pro místní úřady v 50. letech byl následně
vystřídán obratným, nepřímým nátlakem přes místní okinawskou vládu (GRI) nebo podporou
proamerických seskupení a stran. Klíčovou roli sehrála Okinawská Liberálně Demokratická
Strana (protějšek LDP neboli Džijú minšutó v Japonsku). 71 Tato tradičně konzervativní,
proamerická politická strana reprezentovala tu část okinawské společnosti, která profitovala
z americké přítomnosti, zdůrazňovala ekonomický rozvoj spjatý s budováním a s provozem
základen a obhajovala japonsko-americké bezpečnostní spojenectví. Kandidáti této strany
měli tradičně silnou pozici ve volbách díky lepšímu přístupu k fondům, které řídila americká
správa.
Ačkoliv konfrontace kolem pozemků pod základnami byly pravděpodobně prvním zásadním
impulzem pro vznik hnutí za navrácení Okinawy (šlo zejména o období 1954-1958), v této
době americká správa začala s potlačováním proreformních aktivistů, resp. společenských
skupin. Např. Jara Čóbjó, zakládající člen Asociace učitelů ( 教 職 員 会 Kjóšokuinkai) a
stoupenec navrácení Okinawy, byl po šestiměsíčním pobytu v Japonsku, kde usiloval o
získání finančních prostředků na rozvoj okinawského školství, označen za komunistu. Byl mu
odebrán pas a odepřen přístup k finančním prostředkům v bankách. Dříve uvedený
těžkopádný přístup americké správy vůči vedoucímu představiteli Asociace učitelů vedl
k znepřátelení si této vlivné a na Okinawě respektované společenské frakce72, a k radikalizaci
místních obyvatel, která se projevila podporou levicově orientované a protiamerické Lidové
strany Okinawy (Okinawa džinmintó).
Podobným způsobem zasáhla americká správa v dubnu 1953 vůči Tenganu Čókóovi, který
byl demokraticky zvolen coby společný kandidát Lidové strany Okinawy a Okinawské
socialistické masové strany (Okinawa šakaitaišutó). Toto vyvolalo odpor okinawské vlády,
která Tengana coby kandidáta schválila, nicméně skutečně hlasitý nesouhlas pak vyvolalo
rozhodnutí vrchního komisaře americké správy USCAR odstranit z funkce demokraticky
zvoleného starostu Nahy Senagu Kamedžiróa v listopadu 1957.73
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Tyto a jiné zákroky americké civilní vlády pouze zesilovaly volání okinawských představitelů
po větší autonomii a právech, které byly výsadou japonské poválečné ústavy. Zde je na místě
popsat myšlenkové procesy vedoucí k požadavku navrácení Okinawy a jejich postupný vývoj.
Pocit sounáležitosti s japonskou pevninou byl přirozeným důsledkem předválečného statusu
ostrova coby japonské prefektury, dále historické, kulturní a prostorové blízkosti a nakonec i
úspěšné asimilační japonské politiky. Tato již od období Meidži úspěšně odstraňovala tradiční
vazbu na Čínu. V porovnání s podporou hnutí za navrácení Okinawy byla představa Rjúkjú
coby samostatného státu okrajová – rozlohou malý a přelidněný ostrov s minimem přírodních
zdrojů by v poválečném, ostře konkurenčním prostředí pouze těžko hledal své místo. Návrat
pod japonskou správu byl atraktivní díky postavení Japonska coby bohatého a prosperujícího
státu.74 Higa uvádí další důležitý důvod pro tuto inklinaci Okinawanů – zdejší obyvatelé byli
v nepříjemném postavení, kdy nebyli ani americkými ani japonskými občany, postrádali tedy
pocit národní identity, občanství a diplomatické ochrany.75 Původní odpor vůči zabírání půdy
se tak postupně přetavil do obecného odporu vůči americké armádě, základnám a cizí vládě
obecně. Vývoj hnutí za navrácení Okinawy je v práci Egamiho rozdělen do tří období – do
1964 šlo o hnutí nacionalistické (etnická, historická a kulturní sounáležitost s Japonskem), v
letech 1965-1967 o hnutí ideologické nebo také ústavní (výsledek kampaně za autonomii a
proti základnám, s vidinou dosažení japonských ústavních práv) a konečně ve třetí fázi o
hnutí antidiskriminační (po roce 1967), které se už stavělo kriticky i vůči Japonsku.
Poukazovalo se na japonský podíl viny na minulé i stávající diskriminaci (asimilace
v moderním období, bitva o Okinawu, přenechání vlády cizí mocnosti, omezení samosprávy,
umístění strategických bombardérů B-52 apod.).76
Podobné časové členění ve své práci používá také Aldous, který americko-okinawské vztahy
dělí do tří specifických období dle přístupu okinawské (GRI), resp. americké vlády (USCAR)
coby autority vůči protestnímu hnutí. Bouřlivé období 50. let označuje jako fázi „potlačení a
konfrontace“, roky 1960-1967 jako druhou fázi „zadržování hnutí usilujícího o navrácení
Okinawy Japonsku“ a konečně období 1967-1970 je fázi „ztráty kontroly“.77 Aldous je jeden
z autorů, kteří zdůrazňují význam domácího protestního hnutí a jeho politické organizace. Na
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opačné straně jsou cenné analýzy autorů jako McCormack nebo Rabson, kteří se často věnují
např. otázce institucionálního rámce japonsko-amerických vztahů (McCormack) nebo pozadí
a okolnostem jednání vrcholových politiků (Rabson).78

3.2.2 Hnutí za navrácení Okinawy v 60. letech (1960-1967)
Fáze „potlačení a konfrontace“ v 50. letech (dle Aldousovy terminologie), která byla
popsána v předchozích odstavcích, byla v následujícím období vystřídána obdobím sílících
pozic hnutí za navrácení Okinawy. Zatímco v předchozí dekádě se konfrontační linie mezi
úředními autoritami (včetně sporů mezi GRI a USCAR) a Okinawany vytvořily kolem tématu
pozemků pod základnami, 60. léta na okinawskou vnitropolitickou scénu přinesla pravidelné
usnesení, protesty a masové demonstrace pod záštitou Rady pro navrácení prefektury
Okinawa vlasti (celým názvem Okinawa ken sokoku fukki kjógikai 沖縄県祖国復帰協議会),
známé pod zkratkou Fukkikjó.
Hnutí bylo založeno v dubnu 1960 (výročí vstupu do platnosti sanfranciské mírové smlouvy
dne 28. dubna 1952), a disponovalo podporou 17 stran a organizací na Okinawě. Mezi ně
patřila Asociace učitelů (Kjóšokuinkai), tři nejvýznamnější opoziční politické strany (tedy bez
podpory Okinawské liberálně demokratické strany – dále OLDS) a mnoho odborových
organizací. Cílem Fukkikjó nebylo pouze majetkové vyrovnání pozemků, ale také získání
práva na svobodné cestování mezi Okinawou a pevninou, zlepšení základních lidských práv,
náležitý soud v případě porušení zákona příslušníky vojska a v nejobecnější rovině především
uskutečnění navrácení Okinawy Japonsku.79 Fukkikjó tak pro americkou správu USCAR od
začátku znamenalo zdroj politické nestability a občanské neposlušnosti.
Americká správa USCAR, resp. úřadující vrchní komisař (v angl. High Comissioner/HICOM),
tak kladli aktivitě členů Fukkikjó do cesty různé byrokratické překážky (např. komplikované
vyřizování žádosti o schválení cesty do zahraničí), nebo vyvíjeli nepřímý tlak prostřednictvím
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vládnoucí proamerické OLDS (měla dlouhodobě většinu v okinawské vládě – GRI). Nutno
říci, že po zrušení jednorázových plateb za pozemky pod základnami v 26.11.1958 došlo k
utlumení tohoto tradičního zdroje okinawské nespokojenosti, čímž si americká správa
připravila ideální vstup do další dekády80. Dále došlo ke změně amerického politického kurzu,
kde se v rámci nové administrativy prezidenta Kennedyho (ve funkci od 20. ledna 1961 – 22.
listopadu 1963) prosazovala myšlenka urychlení ekonomického a společenského rozvoje
Okinawy, čímž se měla utlumit touha po autonomii a opětovném přičlenění k Japonsku.
Nový trend zahrnoval širší spolupráci s japonskou stranou, která se nyní měla na plánovaném
rozvoji podílet (a tak v důsledku získat větší vliv na civilní okinawské záležitosti). Tento
proces lze s přihlédnutím na dosavadní filosofii americké správy hodnotit jako přelomový od počátku okupační správy totiž na vrcholu mocenské hierarchie stál „všemocný“ (vojenský)
guvernér a později vysoký komisař s právem veta – a tato situace přirozeně vyplývala
z přítomnosti amerických základen. Američané tak správu civilních záležitostí podřizovali
potřebě efektivního a ničím nerušeného chodu základen, a proto byl tento paradox – voják
v aktivní službě jako nejvyšší představitel civilní správy na Okinawě – zde běžný. Podíl
Japonska na rozvoji (a tedy nepřímo správě) tak v dlouhodobé perspektivě přiblížil moment
navrácení Okinawy.
Prezident Kennedy nastolil výše uvedený kurz v spolupráci se svým japonským protějškem,
premiérem Ikedou Hajatoem (19. červen 1960 – 9. listopad 1964). Na Okinawě pak v říjnu
1961 tři týdny působil speciální tým vedený Carlem Kaysenem, speciálním poradcem pro
otázky národní bezpečnosti, který měl prozkoumat ekonomické a společenské podmínky na
Okinawě. Výsledná zpráva byla představena prezidentovi Kennedymu 5. března následujícího
roku s těmito doporučeními:
„Objem americké pomoci by měl být podstatně zvýšen; k poskytnutí ekonomické pomoci by
měla být také povzbuzena japonská vláda; politické svobody by měly být rozšířeny. [Zpráva]
osobitě doporučovala, aby GRI [okinawská vláda] měla možnost sama si vybrat předsedu a
aby byl civilním správcem USCAR [v orig. civil administrator] civilista a nikoliv voják. Dále
převládal pocit, že pokud by místním úředníkům GRI bylo dovoleno zaujmout administrativní
roli na úrovni japonských a amerických úředníků, a pokud by se umožnilo japonské vládě
aktivně zapojit do ekonomického rozvoje Okinawy, přineslo by to prospěch nejenom místním
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obyvatelům, ale i japonskému premiérovi Ikedovi. Ten byl pod silným tlakem od středolevé i
ultrapravicové frakce parlamentu.“81
Dne 19. března téhož roku prezident Kennedy ve svém vyhlášení uvedl, že považuje Rjúkjú
za součást Japonska a těší se na den, kdy bezpečnostní zájmy svobodného světa dovolí jejich
navrácení pod plnou japonskou suverenitu.82 Dále vydal prováděcí směrnici č. 11010, kterou
nařídil vysokému komisaři jmenovat předsedu okinawské vlády po konzultaci zákonodárného
sboru, omezil jeho právo veta na případy týkající se bezpečnostních a národních zájmů USA a
stanovil, že nově bude post civilního správce obsazen civilistou.83 Implementaci nové politiky
USA na Okinawě však výrazně zbrzdil vysoký komisař Paul W. Caraway (16. únor 1961 – 31.
červenec 1964).
Tato výrazná osobnost po nástupu do funkce pozvedla Okinawu z pozice nejchudší oblasti
Japonska na jednu z nejbohatších ve východní Asii (dle příjmu na obyvatele), ačkoliv byla
kritizována za autokratický přístup. Caraway (přezdívaný „Tajfun“) byl v trvalém sporu
s tehdejším velvyslancem v Japonsku Edwinem Reischauerem, a ze všech sil blokoval jeho
snahu (a snahu prezidenta Kennedyho) o větší autonomii Okinawy.84 Za svůj cíl si stanovil
udržení strategické vojenské pozice pro Spojené státy a veškeré snahy skupin usilujících o
navrácení Okinawy tvrdě potlačoval. Jeho nástupci (Watson, Unger) poté snad i s ohledem na
tehdy již silné hnutí za navrácení Okinawy (2. polovina 60. let), jakož i proces jednání
politických špiček obou stran, byli nuceni zaujmout více smířlivou politiku. Klíčovým bodem
celého hnutí Fukkikjó byla tradičně Asociace učitelů Okinawy, která svůj cíl navrácení
Okinawy navenek obhajovala skrze jeho ztotožnění se žádoucím zlepšením vzdělávání. Tato
skupina hlásala nutnost vychovávat mladé Okinawany ve smyslu příslušnosti k japonskému
národu, aby pochopili a přijali zodpovědnost dobrých občanů Japonska. Aldous dále uvádí, že
druhým hybným motivem této skupiny byl reálný nepoměr mezi příjmy učitelů v Japonsku a
na Okinawě, a že za předpokladu zodpovídajícího ohodnocení by okinawští učitelé neměli
důvod nechat se zastupovat touto „militantní“ organizací (poznámka Williama Bruna, ředitele
styčného oddělení mezi USCAR a GRI, z roku 1966).85 Konečně specifičnost Kjóšokuinkai
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byla důvodem, proč proti ní nedokázala USCAR efektivně zakročit – na jedné straně zde byla
nutnost finančně podporovat učitele, na straně druhé obava, že v případě mocenského přístupu
a eliminace této konkrétní organizační struktury bude mít americká správa zanedlouho co do
činění s ještě radikálnějším oponentem.

3.2.3 Navrácení Okinawy a jeho aspekty
Problematiku americké poválečné okupační správy lze také nahlížet z perspektivy
vstřícnosti japonských politiků řešit situaci Okinawy (před 1972). Ačkoliv bylo postavení
Okinawy často předmětem sporu napříč politickým spektrem japonských ostrovů, teprve
premiér Sató Eisaku v roce 1965 jako první poválečný japonský premiér navštívil Okinawu.
„Slíbil udělat vše, co bude v jeho silách pro navrácení Okinawy Japonsku, přičemž v rámci
oficiálního vyhlášení na letišti v Naze uvedl, že japonské poválečné období se neskončí bez
navrácení Okinawy. Sató doopravdy vsadil svou politickou reputaci na tento princip“. 86 Zde
je vhodné zmínit důvody, které vedly předcházející generace japonských politiků k opatrnosti.
Za prvé, převzít Okinawu bez změny v počtu amerických základen by bylo pro japonské
konzervativní politiky velkou zátěží (politickým rizikem). Za druhé, v 60. letech vojenská
moc komunistických zemí rostla, zatímco samotné Japonsko nedisponovalo zodpovídajícím
vojenským potenciálem. Za třetí, postavení Okinawy před hondofukki bylo pro Japonsko
obchodně výhodné, ale převzetí souostroví by představovalo značnou ekonomickou zátěž. Za
čtvrté, plnohodnotná (upřímně míněná) kampaň za navrácení Okinawy by mohla ohrozit
základ japonské zahraniční politiky, kterým byla „spolupráce se svobodným světem, zejména
Spojenými státy“.87
Výše uvedené problematické body se v zásadě odrážejí ve třech alternativách, o kterých se dle
Egamiho obecně uvažovalo a kterými bylo možné navrácení Okinawy dosáhnout. První cesta
znamenala ponechat vojenských základnám volné pole působnosti bez omezení, zvlášť pokud
jde o jaderné zbraně. Druhá cesta předpokládala po navrácení Okinawy aplikovat na základny
stejná omezení, které se na ně vztahují i na japonských ostrovech, tj. bez nukleárních zbraní
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(kaku-nuki hondo-nami). Třetí alternativa znamenala odstranění všech amerických základen
spolu s vypovězením japonsko-americké bezpečnostní smlouvy.
„První alternativu zpočátku z velké části podporovala Liberálně demokratická strana (LDP) a
ministerstvo zahraničí, třetí silně obhajoval předseda [okinawské vlády] Jara, který si byl
velmi dobře vědom očekávání Okinawanů. Avšak s uvážením napjaté situace v Asii v tehdejší
době se třetí cesta zdála téměř nemožnou. Nicméně je možné tvrdit, že pokračující a silná
kampaň za navrácení [Okinawy] a proti armádě Spojených států přispěla k přijetí druhé
(nejaderné) cesty, s vyloučením první sady podmínek.“ 88 Avšak právě možnost zavedení
jaderných zbraní (i po) navrácení Okinawy se dle Rabsona řešila už v roce 1965 na jednání
vysoce postavených armádních důstojníků za účasti tehdejšího velvyslance Edwina
Reischauera s japonskou protistranou. 89 Ačkoliv se ten několikrát veřejně vyjádřil, že
v jednáních s japonskými představiteli předpokládal souhlas americké strany s odstraněním
všech jaderných zbraní z okinawských základen, jeho skutečný postoj a názor posloužili jako
platforma pro pozdější japonsko-americkou dohodu z roku 1969 o navrácení Okinawy. Tato
dohoda (v platnost vešla 15. května 1972) byla podepsána Satóem Eisakuem a prezidentem
Richardem Nixonem (ve funkci 20. leden 1969 – 9. srpen 1974), ale ve stejném roce byla dle
některých zdrojů 90 souběžně uzavřena další, tajná dohoda. Dle této dohody Sató souhlasil
s umístěním jaderných zbraní na Okinawě i po navrácení a to v případě nouze a na základě
předchozí konzultace. Tento fakt lze vnímat jako zdroj jisté kontroverze, neboť právě Sató 11.
prosince 1967 oficiálně představil tří nejaderné zásady91 (非核三原則 hikaku sangensoku) a
v roce 1974 se stal laureátem Nobelovy cenu míru.
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3.3

Japonsko-okinawské vztahy v rétorice reformního hnutí (1951-1972)
Zatížení japonsko-okinawských vztahů poválečnou americkou správou lze dokázat na

vývoji, jímž prošla rétorika jednotlivců i organizací podporujících navrácení Okinawy
Japonsku. Tato rétorika se zde týkala především historických událostí a jejich interpretace,
resp. zdali tyto události byly vůbec v dané době veřejně zmiňovány. V souladu s dříve
uvedeným rozdělením vývoje okinawského hnutí do tří fází – nacionalistická, ústavní a
antidiskriminační (Egami) – se v různých vyhlášeních a deklaracích po obsahové stránce
důraz přesouvá od zdůrazňování etnické, kulturní, historické a prostorové příslušnosti
k japonské pevnině směrem k bitvě o Okinawu a nakonec k dlouhodobé diskriminaci (datující
se až k připojení Rjúkjú vládou Meidži v 1879). Důležité historické milníky, kdy k těmto
obsahovým posunům došlo, byla doba před sanfranciskou mírovou smlouvou v roce 1951,
bezpečnostní smlouva z roku 1960 a dále roky 1967 a 1969, kdy Japonsko dojednávalo se
Spojenými státy podmínky navrácení Okinawy.
V období prvních poválečných let až do podpisu sanfranciské mírové smlouvy v roce 1951 se
v projevech jednotlivců nebo organizací téma bitvy o Okinawu nebo diskriminace Okinawanů
neobjevuje. Klíčový je důraz na tradičně rovnocenný a harmonický vztah mezi Japonskem a
Okinawou coby prefekturou, která se v ničem neliší od těch ostatních – touha po opětovném
přičlenění k japonské pevnině je (prezentována jako) spontánní a přirozená. První organizace,
která se zabývala požadavkem na navrácení Okinawy Japonsku, se jmenovala Hnutí za návrat
k Japonsku ( 日本復帰促進期成会 Nihon fukki sokušin kiseikai). Založena byla 29. dubna
1951 dvěma stranami – Lidovou stranou Okinawy (Okinawa džinmintó) a Okinawskou
socialistickou masovou stranou (Okinawa šakaitaišutó). Cílem hnutí bylo sbírat podpisy těch
obyvatel, kteří požadovali návrat prefektury pod japonskou správu, a zaslat je pracovníkům
angažovaným v přípravě podmínek a znění budoucí sanfranciské mírové smlouvy.92 Novým
prvkem ve vyhlášení hnutí – kromě požadavku na rychlé navrácení Okinawy a důrazu na
tradiční vazby obou zemí – byl jasný požadavek na přičlenění k Japonsku místo nezávislosti
s podporou Spojených států.
Kodžima píše, že se v poválečných letech na Okinawě etablovaly dva názorové proudy kolem
tématu budoucího statutu Okinawy. První proud byl postaven na percepci americké armády
jako osvoboditele a pracoval s představou nezávislosti Rjúkjú. Proud druhý zdůrazňoval fakt,
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že Okinawa byla posledních 70 let součástí Japonska a za nešťastných okolností od něj byla
oddělena. Po negativních zkušenostech s postupem americké poválečné správy ve věci půdy
pro základny získal převahu a obecnou podporu názor druhý. „… lze říci, že původní hnutí za
navrácení Okinawy bylo založeno na vizi ´nového Japonska´, čímž se stalo zbytečné lpět na
minulých zločinech Japonska.“93 Témata se záporným znaménkem, jako bitva o Okinawu a
předválečný přístup císařského Japonska k této prefektuře, tak byly odložena stranou. Později
se stala součástí veřejné diskuse a kritiky – poprvé v dubnu 1957 na shromáždění za
navrácení k vlasti (Sokoku fukki sokušin kenmin taikai) – a opakovaně po přijetí bezpečnostní
smlouvy z roku 1960, kdy se ukázalo, že japonská vláda je ochotna opakovaně
„obětovat“ Okinawu pro společenské a ekonomické blaho celku. Pro ilustraci kritického
hodnocení pragmatického přístupu japonské vlády výborně poslouží níže uvedený text
protestního listu, jehož autorem je (již dříve zmiňovaná) organizace Fukkikjó. Vznikl na
protestním shromáždění 28. dubna 1960.
„Po celých 15 let od konce války požaduje neustále 850 tisíc občanů prefektury od pevninské
vlády uskutečnění návratu k vlasti, jako dlouho uchovávanou ´minzoku no´ naději [dle orig.
angl. textu]. Za tu dobu jsme zažili mnohá strádání, ale doteď jsme neviděli žádné uspokojivé
úsilí.
Během druhé světové války jsme prolili krev 300 tisíců, a mírová smlouva byla podepsána za
oběti obyvatel prefektury Okinawa, odříznutých od vlasti. Tím se začala cizí [iminzoku] vláda.
Obyvatelé prefektury Okinawa jsou osamoceni nuceni nést tuto trojitou oběť. Nelze než cítit
pobouření nad tímto konáním pevninské vlády.
… [Japonská vláda] podepsala novou bezpečnostní smlouvu a bude tuto smlouvu ratifikovat.
Toto nelze nikdy přijmout, protože to oddálí navrácení [Okinawy]. Dne 13. dubna odpověděl
váš ministerský předseda ve Zvláštním výboru Sněmovny reprezentantů, „Pro udržení míru na
Dálném východě je nutné, aby Okinawa byla ve vlastnictví Spojených států“. Z tohoto tuhne
krev v žilách našich 80 milionů spoluobčanů, a pro občany prefektury Okinawa to znamená
další ponížení. Musíme se zeptat, „Čí ministerský předseda jste? (Izuko no šušó narija?).“94
V průběhu 60. let se obsahová linie veřejných vyhlášení držela výše uvedené šablony – bitva
o Okinawu a poválečná americká okupace byly prezentovány coby dva významné body na
nepřerušené „přímce“ strádání a utrpení. Neochota japonské vlády v Tokiu skutečně vyřešit
tíživou situaci „své“ prefektury přispěla ke kritickým vyjádřením na adresu premiéra Kišiho a
Ikedy. Situace kulminovala koncem 60. let, kdy možnost navrácení Okinawy Japonsku nabyla
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konkrétních obrysů, a tématem se staly podmínky, za kterých k navrácení dojde. Klíčový bod
zde samozřejmě představoval problém budoucnosti amerických vojenských základen a zbraní
(chemických a jaderných), které zde byly umístěny. V roce 1969 se atmosféra na Okinawě
změnila a tradice nenásilného odporu byla narušena aktivním odporem nasměrovaným vůči
americké přítomnosti. Lídr Fukkikjó Jara Čóbjó dokázal odvrátit hrozbu generální stávky proti
využití Okinawy jako letecké základny pro bombardéry B-52, nicméně masové demonstrace
na letecké základně Kadena (Kadena Air Base) se zúčastnilo 50 tisíc obyvatel a přes 1000
studentů se zapojilo do divoké bitky s policií.95 V noci 20. prosince 1970 se 3 tisíc Okinawanů
fyzicky utkalo s asi 700 příslušníky americké vojenské policie během incidentu známého jako
Nepokoje v Koze (コザ暴動 Koza bódó, angl. Koza Riot). Ačkoliv na počátku incidentu stála
vcelku nevinná dopravní nehoda, kvůli dlouhodobě napjaté atmosféře a podobnému incidentu
před několika měsíci (kdy byla usmrcena žena a řidič-voják posléze osvobozen) došlo
k rychlé eskalaci a ve výsledku bylo hospitalizováno více než 60 Američanů a přes 80
automobilů spáleno. Zuřící dav také zaútočil na leteckou základnu Kadena a zničil nebo
poškodil několik budov.96
Japonsko-okinawské vztahy byly poškozeny konkrétní podobou navrácení Okinawy, protože
značná část Okinawanů byla přesvědčena o zrušení vojenských základen. Místo toho ohlásila
Japonská obranná agentura v roce 1971 v rámci Čtvrtého obranného plánu svůj záměr umístit
na Okinawu příslušníky Džieitai v počtu 6800 mužů. Reakce Fukkikjó na sebe nedala dlouho
čekat:
„…26 let jsme se drželi svého požadavku na navrácení [Okinawy Japonsku] vystaveni tlaku
Spojených států, a když už jsme si mysleli, že se můžeme konečně vrátit do své vlasti, říká se,
že má na Okinawu přijít 6800 členů sil sebeobrany. V poslední válce byli zabiti naši rodičové,
násilím nám bráno jídlo, matky s plačícími dětmi byly vyhnány z jeskyní a zabil je hlad nebo
bomby. Toto vše spáchalo japonské vojsko, a my nikdy nezapomeneme na smrt bližních.“97
Zachování amerických vojenských základen i po navrácení Okinawy spolu s nově
umístěnými japonskými silami přineslo do rétoriky Fukkikjó poslední klíčové téma, a sice
nepřetržitou historii okinawské diskriminace počínaje rokem 1872, kdy vláda Meidži přijala
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první opatření pro připojení Rjúkjú coby prefektury k japonskému císařství. V této souvislosti
je zajímavá skutečnost, že zatímco do roku 1957 bylo možné interpretovat účast Okinawanů
na bitvě o Okinawu dvěma způsoby (aktivní boj za japonskou stranu i pasivní oběti japonské
válečné agrese), později už převažuje aspekt viktimizace Okinawanů.98
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4.

Americké základny jako neuralgický bod v japonsko-okinawských
vztazích
Okinawa coby nejjižněji umístěná japonská prefektura nese kvůli své strategické

poloze, historickému dědictví a politice japonské vlády největší zátěž plynoucí z Japonskoamerické bezpečnostní smlouvy. V roce 2000 zde bylo 38 základen, na kterých pobývalo přes
50 000 příslušníků ozbrojených sil včetně civilních zaměstnanců a jejich rodin 99. V této době
zabíraly základny 10,7 % z celé rozlohy prefektury, resp. 19,3 % z rozlohy hlavního ostrova.
Jak již bylo řečeno v úvodu, dnešní prefektura Okinawa představuje pouhých 0,6 % z celkové
rozlohy Japonska, hostí však přibližně 25 % vojenských zařízení. Asi 75 % půdy užívané
silami Spojených států se nachází právě zde.100
Výše uvedená data poukazují na disproporční dělení nákladů na plnění smluvních závazků.
Základny jsou pak z hlediska Okinawy poválečným dědictvím, kterého se v rámci japonskoamerických vztahů a soudobé bezpečnostní politiky nedokázala zbavit. To je důvodem, proč
základny byly (a jsou) neuralgickým bodem ve vztazích mezi prefekturou Okinawa, centrální
vládou v Tokiu a americkou administrativou. Představují ve své podstatě jen těžko řešitelný
ekonomický, politický a společenský problém, jehož kořeny sahají hluboko do předválečných
časů.
Od momentu, kdy za druhé světové války američtí stratégové zvolili toto souostroví coby cíl
pozemní invaze, bylo zřejmé, že Okinawa a její obyvatelstvo ponesou hlavní břemeno
válečného konfliktu. Japonská císařská armáda horečnatě posilovala své obranné kapacity a
do této aktivity bylo povinně zapojeno i místní obyvatelstvo. Inoue uvádí příklad mužů a žen
z Henoka (východní pobřeží, centrální Okinawa), kteří byly v roce 1944 z rozkazu armádního
velení v Tokiu přinuceni odvést svůj podíl práce na stavbě letiště na ostrově Ie (severozápad
Okinawy) za tvrdých podmínek.101 Některé ze základen dnes využívaných ozbrojenými silami
Spojených států jsou japonské základny z dob druhé světové války, avšak více jich bylo nově
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založeno zejména v 50. letech 20. století. Úkol získat půdu pro nové základny plnila americká
vojenská správa na Okinawě, od prosince 1950 formálně úřad pod zkratkou USCAR.
První fáze procesu přivlastňování pozemků a budování vojenských základen probíhala v době,
kdy se někteří Okinawané vraceli z internačních táborů armády Spojených států (1945-1947).
Po návratu někteří nalezli své domy a farmy srovnány se zemí a pozemky obehnány ostnatým
drátem. Ve městě Čatan původně stávalo letiště japonské císařské armády, které po rekvizici
Američané více než 40násobně rozšířili a dnes zde stojí letecká základna Kadena. Celková
rozloha zemědělské půdy se v porovnání s předválečným obdobím zmenšila na méně než 1%.
Mnoho obyvatel přišlo o bydlení a byli nuceni emigrovat (mezi tradiční cíle patřila Brazílie,
Havaj, Peru a Filipíny).102
Po převzetí původních vojenských základen japonské císařské armády začalo vyvlastňování
pozemků pro stavbu nových základen na jaře 1950 v oblasti Naha. Tato aktivita ze strany
USCAR se zintenzivnila v dubnu 1953 po vyhlášení Nařízení 109 (Ordinance 109), které
specifikovalo postupy pro získávání půdy.103 Zabírání pozemků v 50. letech se stalo jedním z
faktorů podílejících se na vzniku společenského hnutí, které se od americké vojenské správy
domáhalo respektu vůči vlastnickým právům a dále přehodnocení formy a výše pronájmu (viz
kap. 3).
S postupující urbanizací a růstem populace se některé základny dnes nacházejí uprostřed měst
a omezují život jejich obyvatel. Letecká základna Kadena zabírá 83% stejnojmenného města,
díky čemuž je deset tisíc obyvatel a jejich domy, školy, nemocnice a další zařízení natěsnáno
několik stovek metrů od přistávacích drah. Více než 50% rozlohy zabírají americké základny
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v dalších třech obcích (Kin, Čatan, Ginoza) a v dalších pěti obcích je to více než 30% rozlohy
(Jomitan, Higaši, Ie, Okinawa, Ginowan).104

4.1

Téma přesunu vojenských základen (MCAS Futenma)
Z výše uvedených dat je zřejmé, proč je téma vojenských základen (i po roce 1972)

v rámci Okinawy nadále aktuální. Ačkoliv lze vojenské základny vnímat jako konkrétní
projev dnešní Japonsko-americké bezpečnostní smlouvy, i jako přirozený projev národního
zájmu Japonska o ochranu před vnějším nebezpečím, stejně relevantní je i zabývat se
základnami ve smyslu interních nákladů a dále rizik spojených s jejich provozem.
Termínem „interní náklady“ lze označit nejenom zatížení daňových poplatníků a čerpání
lidských zdrojů pro ozbrojené složky, ale i způsob, jakým národní vláda komunikuje toto
téma s podřízenými místními orgány.105 Od obecné podpory japonsko-americké bezpečnostní
alianci, kterou japonští respondenti vyjadřují v pravidelných průzkumech veřejného mínění, je
k podpoře případného přemístění základen a personálu z Okinawy do některé z japonských
prefektur dlouhá a náročná cesta. I když v 90. letech došlo díky tlaku okinawských guvernérů
k přesunu některých aktivit armády USA mimo okinawskou půdu, rovnoměrné rozložení
nákladů na provoz základen je prozatím fikcí. Výše uvedený přesun lze považovat za
výsledek dvou návštěv guvernéra Nišimeho (ve funkci od 13. prosince 1978 do 9. prosince
1990) a šesti guvernéra Óty (ve funkci od 10. prosince 1990 do 10. prosince 1998) ve
Spojených státech.
Konkrétně šlo o konání cvičení v ostré střelbě, které bylo přesunuto do 4 lokalit na japonské
pevnině – Jausubecu (Hokkaidó), Kita-fudži a Higaši-fudži (nedaleko hory Fudži) a Jufuin
(pref. Óita). S odhlédnutím od škod způsobených střelbou v daných lokalitách a vyvolaných
požárů, je vážným problémem také nevybuchlá munice na zdevastovaných, nyní narychlo
zatravňovaných místech Okinawy.106
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Tento krátký příklad pouze dokládá jeden z mnoha negativních dopadů, které jsou s provozem
amerických (a po roce 1972) i japonských základen spjaty a jejichž distribuce je mimořádně
obtížná – lze si těžko představit politika, který by souhlasil s přesunem těchto ekologických a
bezpečnostních rizik do svého volebního okrsku. Na okraj je však vhodné poznamenat, že
toto dilema se netýká pouze základen – vláda každé země čelí velkým potížím při výběru
vhodné lokality např. pro novou skládku nebo jadernou elektrárnu.
V rámci snahy získat podporu na místní úrovni schválila japonská vláda v květnu 2007 zákon,
označený Speciální opatření pro reorganizaci amerických sil v Japonsku“ (米軍再編特措置法
Beigunsaihen tokusočihó). Toto má zjevný vztah se situací na Okinawě, a „poskytuje finanční
pobídky a znevýhodnění pro politické autority na regionální úrovni [v orig. „sub-national“],
aby se podíleli na reorganizaci sil USA. Ti, kteří spolupracují s národní vládou, získají
finanční pobídku, kdežto ti, kteří neprojeví ochotu ke spolupráci, čelí finančnímu
znevýhodnění a potencionálnímu trestům. V zásadě získá místní úroveň [vlády] dotace od
centrální vlády během jednotlivých fází projektu reorganizace. Objem prostředků se bude
zvyšovat postupně ve čtyřech fázích: ´přijetí plánu reorganizace, uskutečnění hodnocení
dopadu na prostředí, začátek výstavby zařízení, a dokončení výstavby nebo začátek používání
zařízení´.“107
Přesun vojenských základen, jednotek a s nimi spjatých aktivit (běžný provoz, vojenská
cvičení) je navíc komplikován skutečností, že na Okinawě je značný poměr aktivních
(bojových) jednotek vůči řídícím (administrativním) armádním složkám. Znamená to, že
jakýkoliv přesun znamená pro novou lokalitu (většinou již se zavedenou základnou) také
přesun všech dosavadních rizik spojených s činností takové jednotky – riziko leteckých a
jiných nehod, kontaminace půdy, znehodnocení pozemků a okolí obecně, nevybuchlá munice
(z případných cvičení), omezení pohybu obyvatelstva a lokálního rozvoje (výstavba, ceny
okolitých pozemků, atraktivita dané lokality obecně) a dále zvýšení míry kriminality (násilné,
mravnostní, majetkové) a hluku. To vše je však nyní ve značné míře koncentrováno na
Okinawě a proto jsou zdejší základny silně problematickým bodem v japonsko-okinawských
vztazích.
Třecí plochy vznikají na několika rovinách – jednak je prefektura Okinawa tradičně
„bezmocným“ prostředníkem mezi Tokiem a Washingtonem (ačkoliv se zdejší guvernéři a
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místní autority dlouhodobě snaží prosadit svůj názor), dále je zde nejednotnost místních
starostů měst a vesnic (kteří usilují o ekonomický a společenský rozvoj na lokální úrovni, ale
respektují linii politické strany která je nominovala) a konečně je zde i konflikt zájmů mezi
skupinami obyvatelstva (pro-base a anti-base skupiny, od majitelů stavebních firem,
zábavních a rekreačních zařízení a zaměstnanců na základnách k občanským aktivistům všeho
druhu, reprezentantům turistického sektoru nebo příslušníkům střední třídy bez ekonomické
vazby na základny). Toto vše vytváří komplexní prostředí zájmů a vztahů, ve kterém je
efektivní řešení problematiky základen téměř nemožné. Robert Gates, bývalý ministr obrany
USA (v letech 2006-2011), v dubnu 2011 pragmaticky uvedl:
„Víme, že v Japonsku jde [ve vztahu k základnám] o politicky komplexní záležitost, a míníme
následovat japonskou vládu v práci s lidem Okinawy, aby byly jeho zájmy a starosti brány
v potaz. … [Závazek přesunout základnu Futenma zůstává a] doufáme, že budeme pokračovat
s přemístěním sil USA na Okinawě způsoby, které jsou více v souladu s naším strategickým
postojem, zatímco zmenšíme dopad na okolní komunity“.108
Důkaz o časové náročnosti projektu přemístění základny podal také Kurt Campbell, poradce
ministryně zahraničních věcí pro oblast Východní Asie (ve funkci od února 2009). Uvádí, že
Spojené státy nemají v plánu znovu „zabřednout“ do procesu stanovování nejzazších termínů
a harmonogramů. Říká, že „Japonsko a USA věnovali mnoho času otázce přemístění, zatímco
ztrácely ze zřetele jiné komplexní záležitosti včetně změn v bezpečnostní pozici ve východní
Asii a tichomořské oblasti.“109
Současná kontroverze ohledně dlouho plánovaného přesunu základny námořní pěchoty USA
Futenma (MCAS Futenma / Marine Corps Air Station Futenma / 海兵隊普天間航空基地) má
své kořeny v 90. letech, a i nyní její další osud není zcela jasný. USA preferují její přemístění
v rámci prefektury Okinawa, zatímco tento záměr vzbuzuje u části populace negativní ohlasy
a požadavek na přesun základny zcela mimo Okinawu. Zatímco starosta města Nago v severní
části Okinawy – pod které spadá i obec Henoko s nedalekou základnou Camp Schwab coby
zamýšlenou lokalitou pro přesun – Šimabukuro Jošikazu se v dubnu 2006 zavázal akceptovat
přemístění a byl následován pěti dalšími významnými starosty, současný starosta Inamine (ve
funkci od 24. ledna 2010) s plánem nesouhlasí a navrhuje přemístit základnu mimo Okinawu.
V dubnu 2012 představitelé obou zainteresovaných stran dosáhli jistého pokroku poté, co byl
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oddělen přesun základny Futenma a (do té doby tím podmíněné) přesunutí 9 tisíc příslušníků
sboru námořní pěchoty mimo Okinawu. Dle posledního plánu má být 5 tisíc vojáků převeleno
na Guam a další 4 tisíce na Havaj nebo do Austrálie. Japonsko se také zavázalo částečně krýt
náklady na vybudování potřebné infrastruktury v nových lokalitách. Tento vývoj ohodnotil
pozitivně také guvernér Naikaima Hirokazu (ve funkci od 10. prosince 2006), nicméně dodal,
že čeká na oznámení termínu, kdy budou základny navráceny Okinawě.110
Výše uvedené skutečnosti a události jsou však pomyslnou špičkou ledovce, který sahá přes 90.
léta (incident z roku 1995, založení výboru SACO a jeho závěry111) až do poválečného období.
Americké základny se jako neuralgický bod v japonsko-okinawských vztazích projevily hned
v několika rovinách – v společenské, politické, ekonomické a v rovině každodenního života.
Společenská rovina problému tkví v dříve uvedeném dělení okinawské společnosti dle zájmů
spojených s existencí a provozem základen. Zatímco jedni svou existenci zakládají na službě
objednané americkou armádou nebo mají stálý příjem díky rentám za pronajaté pozemky pod
základnami (kterých převážnou část vyplácí Tokio coby host nation čili hostitelská země),
druzí z ideologických nebo pragmatických důvodů základny odmítají. Tyto protikladné zájmy
pak v společnosti vytvářejí nesoulad – jako konkrétní příklad mohou posloužit 50. léta.
V létě roku 1955 oznámila vláda USCAR představitelům obce Henoko svůj záměr vyvlastnit
zdejší pozemky pro stavbu nové základny (dříve zde stával internační tábor, dnes zde stojí
Camp Schwab). Místní předáci protestovali a požádali o pomoc okinawskou vládu GRI (která
však působila v limitech stanovených USCAR), tato tedy byla paralyzována dvojitým tlakem
od americké správy a zároveň od Okinawanů. V této neřešitelné situaci GRI selhala a předáci
z obce Henoko, vystrašeni zprávami o násilném zabírání pozemků jinde (pod tlakem bajonetů
a buldozerů), za specificky dojednaných podmínek se stavbou souhlasili. Smlouvu podepsali
v prosinci 1956, o rok později je následovalo město Kin (zde dnes stojí Camp Hansen).112
Tyto dvě události přispěly podstatnou měrou k oslabení dosavadní okinawské jednoty a konci
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celo-ostrovního protestního hnutí. „… Pro Okinawu problematická volba míru nebo lepšího
života, a jednoty nebo odlišnosti, byla intenzivně vyjádřena přijetím americké základny
v Henoku.“113 V tomto případě šlo v zásadě o vztah americko-okinawský, nicméně od tohoto
momentu lze v okinawské společnosti vnímat jisté – osobními zájmy a postoji dané – trhliny,
kterých užívá dlouhodobě tokijská vláda při prosazování svých politických priorit, tedy plnění
spojeneckých závazků. Opět konkrétní příklad – během referenda ve městě Nago v prosinci
roku 1997, kdy se čekalo na souhlas nebo odpor ohledně stavby pobřežní základny (jako
náhradní lokality pro MCAS Futenma v Ginowanu), se ve snaze zajistit příznivý výsledek
centrální vláda všemožně podílela na podpoře pro-base skupin. Inoue, přímý účastník
tehdejších událostí, píše:
„Ačkoli v září bylo 60% voličů v Nagu proti a 21% pro [stavbu základny], zjevně japonská
vláda zprvu optimisticky věřila v efektivitu své strategie zaplavit Nago penězi, aby realizovala
svůj politický cíl. Začátkem listopadu 1997 proto z Tokia nadále znělo, že nebude vnucovat
tento plán obyvatelům Naga a Henoka proti jejich vůli. Avšak k nelibosti Tokia voliči v Nagu
zůstávali jako celek v opozici vůči základně v pobřežních vodách, a to navzdory masivním
částkám, které poskytlo. …S blížícím se referendem v Tokiu narůstala úzkost a zoufalství,
protože s ohledem na vlastní národní zájmy a přežití v globální politické aréně bylo potřebné
promptně naplnit diplomatický závazek vůči Spojeným státům v podobě přemístění letecké
základny Futenma do Henoka.
…Tokio nelitovalo žádné námahy, aby vysvětlilo, že stavba základny přinese prospěch pro
Okinawu jako celek a obzvlášť pro město Nago, a to z dvou důvodů. Za prvé, naléhalo Tokio,
se riziko vojenských nehod podstatně sníží po přesunu funkcí základny ze země (Futenma) na
moře (Henoko). Za druhé, v rámci Okinawy dojde k vyváženému ekonomickému růstu díky
asanaci 500 hektarů plochy letecké základny Futenma, coby jádra střední a jižní Okinawy a
dále díky čerpání peněz do Naga, centra severní Okinawy. Příjezd několika vládních ministrů,
včetně samotného premiéra Hašimota v listopadu 1997 na Okinawu/Nago, obzvláště vyvolal
dojem, že stavba nové základny bude pro region mimořádným benefitem.“114
Politická závažnost tématu (přesunu) vojenských základen pro japonsko-okinawské vztahy se
potvrdila v červnu 2010, kdy byl premiér Hatojama Jukio z Demokratické strany Japonska
(DPJ/Minšutó) po 8 měsících donucen rezignovat na svůj úřad. V předvolební kampani slíbil
přesunutí letecké základny Futenma mimo prefekturu, nicméně po analýze situace takový
přesun označil za technicky a logisticky nemožný. Spory s menším koaličním partnerem,
Sociálně demokratickou stranou (SDP/Šakai Minšu-tó) pak vedly k nucenému odchodu
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lídryně Fukušimy Mizuho z vládního postu v květnu 2010 a její strana pak hlasovala za
odchod z koalice. Hatojamovo rozhodnutí v této věci označila SPD za zradu na voličích.115
Dalším bodem, který je v souvislosti se základnami vhodné uvést, je protijaponská rétorika,
která zdůrazňuje dlouhodobou, opakovanou diskriminací Okinawy japonskou vládou. Konec
předchozí kapitoly se již zabýval tímto tématem, nicméně zde se výčet obvinění kromě bitvy
o Okinawu (obětování Okinawy pro bezpečí japonské pevniny) a poválečné okupace (s cílem
nabýt ekonomickou a politickou svobodu) rozšiřuje o „nepravdivý“ argument centrální vlády,
že důvodem přítomnosti sboru námořní pěchoty USA v Japonsku je obrana ostrovů.116
Svým způsobem zde rezonuje i otázka občanské nebo kulturní identity, protože účastníci
referenda uvedeného výše svým hlasem rozhodovali nejen o případné stavbě nové základny,
ale i o dalším osudu vesnice Henoko, města Nago, prefektury Okinawa, japonského císařství a
budoucnosti japonsko-amerického spojenectví117. Otázka identity se poté projevila v souboji
dvou konceptů – zatímco Okinawané podporující stavbu základny měli tendenci vnímat Nago
a Henoko spíše jako izolovaná společenství, odpůrci plánu (často příslušníci střední třídy) již
opustili vnímaní Okinawanů jako jednotné, utiskované masy, a „doplnili globální diskurz o
míru, ekologii nebo ženských právech o specifickou místní vnímavost, plnou okinawské
kolektivní kultury a identity, a přivlastnili si a rozšířili tradici demokratických, opozičních
hnutí v Japonsku coby kritičtí účastníci národně politického života.“118

4.2

Základny, politická a ekonomická závislost, a každodenní život
Jak již bylo řečeno výše a ilustrováno na příkladu referenda v Nagu v roce 1997,

problematiku vojenských základen lze vnímat z hlediska společenského (z hlediska kulturní a
občanské identity), ale i v rovině politicko-ekonomické. Před navrácením Okinawy Japonsku
roku 1972 byla tradičním obhájcem americké přítomnosti pravicová Okinawská liberálně
demokratická strana (OLDP/Okinawa džimintó), ovšem interní zpráva z jednání E.
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Reischauera s vojenskými a civilními představiteli v Tokiu v roce 1965 vypovídá o plánu
finanční podpory pro tuto stranu skrze LDP v Japonsku.
Je zřejmé, že během 60. let existovaly tajné finanční toky mezi USA a LDP, které napomohli
udržet stranu u moci během okupace a po ní. Reischauer preferoval nepřímý převod přes LDP
do OLDP, místo aby OLDP získávala (neveřejnou) finanční podporu přímo z USA: „Japonští
konzervativci budou zapojeni do fondů a jiných aktivit v rámci voleb na Rjúkjú tak jako tak, a
nejlepší krytí bude jednoduše zvětšit jejich zdroje, spíše než zkusit toho dosáhnout na Rjúkjú
přímo.“119 Po roce 1972 vystřídala Spojené státy v roli „finančního sponzora“ japonská vláda,
která díky kontrole nad tokem národních prostředků (v podobě rozpočtu a dotací) přímo nebo
nepřímo podporuje, resp. znevýhodňuje aktuálního okinawského guvernéra. Tímto způsobem
dokáže vláda posilnit nebo naopak oslabit jeho pozici i šance na znovuzvolení. Rozhodujícím
faktorem je jeho politická příslušnost a míra odhodlání prosazovat požadavky té části voličů,
kteří požadují zrušení vojenských základen.
První guvernér Okinawy po roce 1972, Jara Čóbjó, byl dlouholetým členem reformního hnutí
Fukkijó. Zdůrazňoval rychlé vyřešení problematiky základen, autonomní prefekturní vládu a
ekonomický rozvoj. S ohledem na omezený rozpočet prefektury závisela jeho politika silně na
rozpočtu národní vlády. Agentura pro rozvoj Okinawy (Okinawa Development Agency / 沖縄
開発庁) založená v roce 1972 vyhlásila desetiletý program pro ekonomický rozvoj Okinawy

s cílem rychle zvýšit příjem prefektury prostřednictvím spolehlivé infrastruktury. Program ale
trvale oslaboval klíčové témata prefekturní vlády, tj. pacifismus (hansen-heiwa) a samosprávu
(džišu-kensei).120
Jarův následovník, guvernér Taira (ve funkci od 25. června 1976 do 23. listopadu 1978), byl
opět stoupencem reformního hnutí, a podobně jako Jara kladl důraz na řešení problémů kolem
základen a na silnou autonomní vládu. Vážné onemocnění ho donutilo opustit úřad, volby pak
již vyhrál konzervativní kandidát Nišime Džundži (absolvoval 3 funkční období, ve funkci od
13. prosince 1978 do 9. prosince 1990). Dvanáct let vlády konzervativního guvernéra přineslo
obrat v japonsko-okinawských vztazích. Zatímco dřívější vedení prefektury vyznávalo postoj
protiválečný, proti vojenským základnám Spojených států a proti národní vládě, konzervativní
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vedení podporovalo americké vojenské základny, japonské síly sebeobrany i národní vládu.121
Tento politický postoj byl podepřen konkrétní strategií ekonomického rozvoje, která byla
postavena na spolupráci s národní vládou a velkými firmami z japonské pevniny. V tomto
období základny na čas přestaly být neuralgickým bodem, ačkoliv část Okinawanů a jejich
politické zastoupení Nišimeho často a tvrdě kritizovali.
Od 70. let se okinawská ekonomika stabilně rozvíjela, zatímco třemi základními pilíři se stali
vojenské základny, turistický průmysl a veřejné stavby. Díky této specifické kombinaci lze
někdy pro okinawskou ekonomiku nalézt označení 3K keizai, čili ekonomika sestavená ze tří
„k“ – kiči, kankó a kókjó džigjó.122 Ačkoliv základny se na hospodářských výsledcích ostrova
podílejí stále méně, svým specifickým charakterem ekonomiku silně ovlivňují, možná lze říct
i deformují. Vojenské základy na jedné straně generují stabilní pracovní místa a poptávku po
službách, na straně druhé zabírají často ty nejhodnotnější pozemky uprostřed přelidněného a
rozlohou malého ostrova (souostroví). Zpočátku si vyžádaly rozvoj infrastruktury, což nutno
hodnotit pozitivně, ale dnes představují pro dopravní spojení spíše omezení.
Počet pracovních míst, která základny vytvářejí, má klesající tendenci. V roce 1972 zde bylo
zaměstnáno 18 118 Okinawanů, v roce 1979 jich už bylo pouze 7 177, v roce 1996 se projevil
mírný nárůst na 8 349 míst a toto číslo zůstává víceméně stejné.123 Ovšem ekonomický podíl
na HDP Okinawy se za tu dobu změnil dramaticky – z 25,6 % v roce 1970 na 5,7 % v roce
1996.124 Zároveň se od navrácení Okinawy v roce 1972 neustále zvyšuje objem nákladů, které
nese Japonsko. Japonská vláda v roce 1995 zaplatila za provoz základen částku 3,9 miliardy
dolarů neboli 74 % všech nákladů, a v roce 2002 již japonský příspěvek dosáhl 4,4 miliardy
dolarů, tedy 74,5 % celkových nákladů na provoz základen.125 V rámci těchto příspěvků hradí
Japonsko i rozvoj a případný přesun základen, což vytváří vazby mezi politiky a představiteli
stavebních firem coby sponzory vládní politiky.
S provozem základen jsou spojena i dále uvedená negativa. Za prvé, 20% z rozlohy hlavního
ostrova je vyčleněno ze suverenity Japonska, což vylučuje koordinované ekonomické
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plánování. Po druhé, dlouholetá vázanost na renty vyplácené za pozemky pod základnami
přispívá ke vzniku pasivní kultury závislosti, která brzdí lokální iniciativu a rozvoj.126 Obecně
lze říci, že kombinace výše uvedených „3K“ navozuje stav ekonomické závislosti (izongata
keizai), zejména díky provázanosti existence a provozu základen a komplexní kompenzační
politiky národní vlády. S prohlubováním se této závislosti se také prohlubují finanční toky
z Tokia na Okinawu. Již během americké okupační správy se životní úroveň Okinawanů po
všech stránkách zlepšila, a především po navrácení Okinawy Japonsku Tokio vyčlenilo
značné prostředky, aby pomohlo své nejchudší prefektuře opožděně dohnat blahobyt panující
na japonské pevnině.
Negativním výsledkem této politiky nebyl pouze nový typ ekonomické závislosti na rozpočtu
centrální vlády, ale vstup mamutích japonských stavebních a jiných firem na Okinawu ke
škodě místních společností. Kromě toho se i na Okinawě začala uplatňovat agresivní politika
seibi – „politická ekonomie Japonska ve své specificky překroucené podobě jako
budovatelský stát, čili doken kokka. Seibi - ´regulace´, ´vyrovnávání´ nebo ´vylepšování´ půdy
a řek a moře, neboli podřízení přirozeného prostředí lidskému pohodlí – je funkcí, kterou se
reprodukují komplexní kruhy závislosti tvořící systém veřejných staveb.“127 McCormack pak
uvádí, že místo minimalizace základen a dosažení ekonomické úrovně ostatních prefektur
(koncept hondo nami) došlo k intenzivní aplikaci výše uvedených principů, výsledkem čehož
jsou značné ekologické škody a pokles soběstačnosti prefektury.128
Poslední oblastí (nikoliv z hlediska důležitosti), kde americké vojenské základny působí jako
neuralgický bod v japonsko-okinawských vztazích, je jejich vliv na každodenní život obyvatel
prefektury. Okinawané s velkou nevolí vnímají skutečnost, že náklady plynoucí z americkojaponské bezpečnostní smlouvy (v podobě základen) jsou nerovnoměrně distribuovány. Život
obyvatel je každodenně ohrožován incidenty a nehodami – jde o kriminalitu ozbrojených sil,
nebo o různá letecká neštěstí. S provozem základen jsou dále spojena i ekologická rizika.129
Pokud jde o nehody spojené s provozem letecké techniky, během let se vyprofiloval diskurz
do dvou podob – zatímco americké úřady pracují se statistikami nehodovosti založenými na
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poměru vážných incidentů a odlétaných hodin130, odpůrci základen pragmaticky namítají, že
bez základen by nebylo incidentů a nehod, jakkoliv statisticky nevýznamných. Kriminalita a
ekologické škody pak vzbuzují rozhořčení obyvatel také kvůli „beztrestnosti“ pachatelů.
Oba problémy souvisí s postavením příslušníků ozbrojených sil, resp. právy a povinnostmi
provozovatele základen (USA). Obojí je právně ošetřeno smlouvou o postavení příslušníků
ozbrojených sil (SOFA – U.S.-Japan Status of Forces Agrement), která je platná od roku 1960
a podložena článkem č. 6 japonsko-americké bezpečností smlouvy. SOFA dává americkým
vojákům postavení mimo japonský právní systém, díky čemuž v minulosti pachatelé nebyli
vydáni japonským úřadům, ale převezeni zpět do Spojených států a poté souzeni. Po incidentu
v roce 1995 souhlasily americké úřady, že ve vážných případech budou pozitivně posuzovat
žádosti japonských úřadů o vydání podezřelých, nicméně veřejné mínění je nadále negativní.
Pokud jde o ekologické škody, provozovatel základen (USA) dle SOFA nemá před uzavřením
základny povinnost uvést pozemky do původního stavu.131
Z výše uvedených okolností vyplývá, že americké vojenské základny sehrály a nadále budou
představovat klíčový bod v japonsko-okinawských vztazích. Zde je vhodné zdůraznit, že se
nejedná o vztah jednosměrný, ačkoliv centrální vláda v Tokiu má formálně vyšší autoritu. Boj,
který bývalý guvernér Óta Masahide svedl s vládou ohledně (zdánlivě formální) povinnosti
prodloužit nájemní smlouvy k pozemkům pod základnami, vedl k obecné diskusi o postavení
a právech lokální vlády a přilákal pozornost na životní podmínky obyvatel Okinawy. Jeho
tvrdohlavý postoj vůči pokynům z Tokia posloužil jako vzor pro další guvernéry, jejichž
prefektury také hostí vojenské základny.132 Ačkoliv svým jednáním na straně centrální vlády
vyprovokoval omezení finanční pomoci prefektuře (což ho stálo volby v roce 1998
v prospěch Inamineho Keiičiho), lze mu přičíst zásluhy za zvýšenou citlivost japonské
veřejnosti na téma přínosů i záporů americko-japonské bezpečnostní spolupráce.
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5.

Postavení Okinawy v japonské obranné politice během studené války

5.1

Okinawa z pohledu japonsko-amerických bezpečnostních smluv (1951,
1960)
Postavení Okinawy v japonské bezpečnostní strategii lze vnímat v přímé návaznosti na

vývoj japonsko-amerických vztahů. Ty sehrály v definici významu a využití tohoto souostroví
zcela zásadní roli. Pokud pomineme období druhé světové války, kdy Okinawa měla posloužit
jako odrazový můstek pro invazi na japonské ostrovy, a poválečná období, kdy americké
ozbrojené síly umístěné na zabraných i nově budovaných základnách sloužily především jako
pojistka vůči nedávnému úhlavnímu nepříteli, začátek období studené války zásadně změnil
postavení obou zemí na světové geopolitické scéně. Mocenský konflikt se SSSR, vítězství
komunistů v Číně (1949), Korejská válka (1950-1953) a poté válka ve Vietnamu (1959-1975),
se silně podepsaly na strategii Japonska a samozřejmě i na významu Okinawy coby jednoho
z jejích klíčových bodů. Ambicí této kapitoly je zaměřit se na Okinawu v japonské obranné
politice během 70. a 80. let 20. století, tedy od navrácení Okinawy pod japonskou správu až
po rozpad SSSR, konec studené války a bipolárního dělení světa.
Pro začátek je vhodné popsat podmínky, za kterých vznikalo americko-japonské bezpečnostní
spojenectví v poválečných letech. Spojené státy si stanovily jako prioritu nastartovat proces
demokratizace Japonska a vyloučit možnost opětovného zbrojení a nástupu agresivní politiky
vůči zahraničí. Nová japonská pacifistická ústava z roku 1947 garantovala tento cíl, nicméně
s nástupem studené války došlo ke změně amerických priorit. Americká vláda zvolila
„opačný kurz“ (v angl. orig. reverse action), a zpět do politického života byli povolání
zkušení politici a technokraté z válečného a předválečného období. 133 Základní parametry
americko-japonské spolupráce v oblasti bezpečnosti byly nastaveny Bezpečnostní smlouvou
z roku 1951, na jejíž podobě se za japonskou stranu podílel tehdejší premiér Jošida Šigeru.
Ačkoliv v porovnání se smlouvami podobného typu, tj. mezi Spojenými státy a jinými
zeměmi, vyčnívá hierarchická podoba této smlouvy (viz níže), výsledný text dokazuje
politickou obratnost premiéra Jošidy. Podařilo se mu ustát nátlak americké strany i domácí
politické opozice – souhlasil s udělením práva Spojeným státům provozovat v Japonsku
133
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základny výměnou za japonskou nezávislost a zachování článku 9 mírové smlouvy. Odmítl
opětovné vyzbrojení Japonska, a trval na zmínce o zbytkové suverenitě Japonska na Okinawě
(v protikladu s oddělením prefektury).134 Dříve uvedená „hierarchická“ podoba smlouvy nese
význam „nerovnovážná“ – a skutečně, smlouva garantovala Spojeným státům právo zřizovat
základny s neomezenými uživatelskými právy a bez nutnosti výslovně garantovat, že tyto
základny poslouží k ochraně Japonska. Dále získali (v rámci navazující mezivládní smlouvy
z roku 1952) příslušníci amerických ozbrojených sil právo exteritoriality, čili řešení jejich
kriminality spadalo výhradně do jurisdikce amerických úřadů. Tyto smlouvy připomínají
smlouvy západních zemí s Japonskem v 19. století.135
Ve stejné době jako rokování o budoucí podobě bezpečnostní smlouvy se na korejském
poloostrově odehrával válečný konflikt, který začal útokem severokorejských jednotek dne 25.
června 1950. Američtí představitelé vnímali situaci velice citlivě, a v případném neúspěchu
v odvrácení útoku viděli jako možný následek komunistickou hegemonii v Asii (i s ohledem
na první úspěšný jaderný test SSSR v roce 1949). Jednání s japonskou stranou bylo primárně
zaměřeno na možnost neomezeného užívání základen spolu s umístěním neomezeného počtu
vojáků na neomezený čas. Zároveň se vyjednávalo o konkrétních formách podpory, kterou lze
od Japonska pro korejský konflikt očekávat. Výsledkem jednání Jošidy a Dullese (pozdějšího
amerického ministra zahraničí) byla právě bezpečnostní smlouva z roku 1951, a její podobu je
nutno vnímat v souvislosti s korejským konfliktem. Zároveň je nutné zdůraznit, že americkojaponská bezpečnostní aliance vznikala v čase, kdy bylo Japonsko „spravováno“ generálem
MacArthurem jako vrchním velitelem spojeneckých sil (SCAP/Supreme Commander of the
Allied Powers). Japonská strana tedy nebyla v postavení, které by ji umožňovalo racionálně
zvážit své členství v alianci, například na základě hrozícího nebezpečí zvenčí. „V roce 1951
přinesla aliance prospěch Spojeným státům – měla za cíl usnadnit omezení šíření vlivu SSSR
a komunismu obecně, a zároveň zamezit opětovnému vzniku japonské vojenské moci. … Je
otázkou, jestli se Japonsko skutečně cítilo ohroženo Sovětským svazem, když si uvědomíme,
že v roce 1956 zkoumalo možnost odstoupit od bezpečnostní smlouvy se Spojenými státy a
vyhlásit neutralitu, výměnou za mírovou smlouvu a řešení sporu ohledně Severních teritorií.
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… Spojené státy by [však] japonskou neutralitu nikdy nepřijaly; Japonsko mělo jen omezenou
možnost volby.“136
Koncept amerických vojenských základen, personálu a zbraňových systémů umístěných nebo
provozovaných primárně na Okinawě sehrával v japonské bezpečnostní politice 50. let hlavní
roli. Spojené státy díky článku č. 3 Sanfranciské mírové smlouvě získaly do správy prefekturu
Okinawa jako výraz podpory Japonska jejich (společné) snaze zamezit šíření komunismu. Na
území Okinawy měly americké ozbrojené síly volné pole působnosti, a mohly podniknout vše,
co uznaly za vhodné pro případnou obranu Jižní Koreje, Taiwanu nebo jihovýchodní Asie. Na
území vlastního Japonska (hlavních japonských ostrovů) byly základny provozovány také, ale
na základě článku č. 1 Bezpečnostní smlouvy z roku 1951. Základny na Okinawě a základny
na japonských ostrovech tak podléhaly rozdílným právním předpisům, a americká strana tak
mohla na Okinawu rozmístit – bez nutnosti získat souhlas Japonska – biologické, chemické a
jaderné zbraně. 137 Tato skutečnost staví nerovnoměrné rozdělení nákladů na obrannou
politiku Japonska do jiného světla.
Poté, co byl vyřešen formální aspekt bezpečnostní spolupráce, se těžiště americko-japonských
vztahů v 50. letech přesunulo do efektivnější správy samotného spojeneckého vztahu. Po roce
1952 a tedy po skončení sedmileté okupace Japonska se obraz USA změnil z hrozivé velmoci
na pomyslného „staršího bratra“, a tématem dne byla vojenská kapacita Japonska. Ačkoliv již
během rokování ohledně mírové a bezpečnostní smlouvy premiér Jošida odmítl koncept USA,
dle kterého by mělo Japonsko podstoupit proces znovuvyzbrojení, před podpisem smlouvy už
Japonsko disponovalo 50 tisíci muži Bezpečnostních sil (保安隊 Hoan tai). Spojené státy však
s ohledem na válku v Koreji a napětí v celém asijském regionu žádaly od Japonska pozemní
síly o 10 divizích v celkovém počtu 300 tisíc mužů. Premiér Jošida souhlasil s navýšením sil
na maximálně 110 tisíc. Konečně v roce 1953 přišel s návrhem na 10 divizí o celkovém počtu
180 tisíc mužů pozemních a jiných sil, a v červenci 1954 byly formálně založeny Japonské
síly sebeobrany.138
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Ačkoliv se může zdát, že klíčovou roli v japonské obranné politice sehrála pouze Liberálně
demokratická strana (LDP) a její politici, mnohdy o další podobě spojenectví rozhodovala
zdánlivá náhoda – jako v případě incidentu, ve kterém sehrála roli rybářská loď jménem
Šťastný drak (第五福竜丸 Daigo Fukurjú Maru). Tato loď se v březnu 1954 plavila ve vodách
blízko atolu Bikini, kde Spojené státy testovali termonukleární (vodíkovou) pumu. Kvůli
špatnému odhadu síly výbuchu a nevhodným atmosférickým podmínkám byla zasažena i
oblast mimo předem vyhlášenou zónu. Posádka lodi byla jadernému spadu vystavena dlouhé
hodiny a i s nákladem byla silně ozářena. Japonská veřejnost byla silně pobouřena – jednak se
v dané oblasti (jak zjistilo následující šetření) nacházely i další rybářské lodě, jejichž úlovek
se mohl dostat na japonské trhy, a dalším důvodem ke hněvu byla prvotní reakce Spojených
států, které se snažily celý incident utajit. Výsledkem byl růst silného proti-jaderného hnutí,
které navazovalo na tragický odkaz Hirošimy a Nagasaki, a zaujalo proti-americký postoj. Na
domácí scéně došlo i k dalšímu významnému posunu – po skončení Korejské války (červenec
1953 – válka v Indočíně skončila o rok později) došlo v Japonsku k hospodářskému útlumu,
jelikož země z válečného konfliktu profitovala.
Pro Okinawu byla 50. léta 20. století mimořádně těžkým obdobím, kdy vojenské záležitosti
dominovaly společenské i politické sféře. Bez nutnosti získat souhlas japonské strany zřídily
Spojené státy na Okinawě nové základny a provedly rozsáhlou modernizaci. S nástupem
první generace mezikontinentálních balistických raket a zavedením bombardérů s dlouhým
doletem do výzbroje Spojených států i SSSR se změnila situace, a udržovat rozsáhlou síť
základen již nebylo nutné. Nicméně právě Okinawa byla vybrána (i s ohledem na relativní
volnost, kterou zde americká armáda disponovala), aby se stala klíčovou základnou pro
asijský region. 139 Spojené státy se v souvislosti s tímto plánem rozhodli pro vstřícné gesto, a
24. prosince 1953 vrátily ostrovy Amami (na sever od Okinawy) Japonsku. Tento krok je
však nutné chápat také jako potvrzení dlouhodobého plánu Spojených států na udržení
absolutní správy na Okinawě (v souladu s článkem č. 3 Mírové smlouvy). Vrácením
strategicky nevýznamného souostroví tak upevnily své pozice na Okinawě. Toto potvrdil ve
svém vyhlášení při příležitosti podpisu smlouvy o navrácení Amami americký ministr
zahraničí J. Dulles, když zdůraznil, že Spojené státy musí nadále pokračovat ve výkonu své
současné moci a práv na zbylé části Rjúkjú tak dlouho, pokud bude na Dálném východě trvat
situace napětí a nebezpečí. 140 Tuto orientaci pak v následujícím roce potvrdil prezident
139
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Eisenhower, který vyhlásil, že Spojené státy budou své základny na Okinawě udržovat po
neomezeně dlouhou dobu.141
Proces rozšiřování a modernizace základen byl ukončen v druhé polovině 50. let a následně
došlo k reorganizaci amerických ozbrojených sil v Japonsku – 3. divize námořní pěchoty o
síle 12 tisíc mužů byla převelena na Okinawu, čímž na japonských ostrovech nezbyla žádná
pozemní armáda. Ve stejném čase byly na Okinawě na nových, pro tento účel vybudovaných
základnách, rozmístěny střely s jadernou hlavicí Nike.142 Přesuny techniky a lidských zdrojů
z japonských ostrovů na Okinawu poté pokračovaly i v 60. letech, čímž se význam Okinawy
v japonské obranné strategii zdůraznil. Došlo k nim na základě slibu prezidenta Eisenhowera
z června 1957 o stažení všech amerických pozemních bojových sil do roku 1958. Zbylé síly
se měly stahovat postupně v závislosti na rozšiřování pole působnosti Sil sebeobrany (JSDF –
Japanese Self Defense Force čili 自衛隊 Džieitai).
Revidovaná bezpečnostní smlouva z ledna 1960 (tedy Smlouva o vzájemné spolupráci a
bezpečnosti mezi Spojenými státy a Japonskem) reflektovala změnu postavení Japonska na
mezinárodní scéně – v roce 1956 se Japonsko stalo členem OSN a také obnovilo diplomatické
styky se SSSR – avšak postavení Okinawy přímo neovlivnila. Tehdejší premiér Kiši vynechal
téma Okinawy z rokování o revizi bezpečnostní smlouvy z pragmatických důvodů – navzdory
protestům japonské veřejnosti přinášela vojenská ochrana ze strany Spojených států značné
ekonomické výhody. Podstatnou částí ochrany byl americký jaderný deštník, jenž byl zaveden
díky specifickému právnímu postavení Okinawy, na rozdíl od základen na japonských
ostrovech.
Vojenské kapacity ostrova se zvýšily v roce 1961 zavedením jaderných střel TM-76 Mace,
které svým doletem přes dva tisíce kilometrů efektivně ohrožovaly čínské území na jih od
Pekingu. Kromě základny jaderných střel měla Okinawa také roli zásobovací a transportní a
samozřejmě byla i předsunutou základnou pro přímé bojové akce. 143 Ačkoliv tedy Okinawa
(jako bývalá prefektura) po revizi bezpečnostní smlouvy v roce 1961 nadále zůstala mimo
japonskou správu a vláda v Tokiu neměla právo zasahovat do dění na tamních základnách,
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byla Okinawa skrze japonsko-americké spojenectví nejdůležitějším prvkem japonské obranné
strategie v 60. letech. Naopak Okinawané hodnotili zrevidovanou bezpečnostní smlouvu jako
další projev nezájmu centrální vlády o jejich osud. Důvodem byl článek č. 5 nové smlouvy,
dle kterého měly Spojené státy povinnost zareagovat na útok vůči Japonsku v oblastech, které
spadali pod správu Japonska. Prostřednictvím této pečlivé formulace byla Okinawa vyňata ze
závazku Spojených států k obraně Japonska.144

5.2

Navrácení Okinawy a válka ve Vietnamu (1967 až 1972)145
Po podpisu nové bezpečnostní smlouvy v lednu 1960 se přesunulo těžiště japonsko-

amerických vztahů z roviny vojensko-politické do roviny ekonomické. První polovina 60. let
probíhala poklidně díky efektivní spolupráci amerického prezidenta Kennedyho a japonského
premiéra Ikedy. Podpora veřejnosti bezpečnostní alianci po předchozích protestech spojených
s revizí bezpečnostní smlouvy získala stoupající tendenci, čemuž napomohl i vstřícný postoj
americké strany k postavení Okinawy (viz kap. 3.2.2). Američané za časů Kennedyho vlády
preferovali plnění svých politických cílů ekonomickými prostředky. Pouto mezi zeměmi bylo
upevňováno intenzivním obchodem, a žádosti domácích (amerických) producentů o zavedení
obchodních bariér zamítnuty s ohledem na vyšší politické cíle. Překážky japonskému importu,
argumentovala americká vláda, by mohly donutit Japonsko hledat odbyt v jiných zemích, např.
v Číně, což v dané době nebylo žádoucí. Výsledkem rozhodnutí Spojených států otevřít svůj
trh pro japonský dovoz spolu s novými obchodními příležitostmi v jihovýchodní Asii byl růst
japonského HNP v průměru 10% mezi lety 1960-1965, dvojnásobek HNP Spojených států.146
V roce 1965, poprvé od konce druhé světové války, dosáhlo Japonsko obchodního přebytku.
Válka ve Vietnamu zpočátku v Japonsku nevzbudila velkou pozornost. Její eskalace způsobila
v Japonsku rozporuplné reakce s ohledem na politické a ekonomické zájmy země. Na jedné
straně zde byla bezpečnostní aliance se Spojenými státy a jejich pravidelná upozornění, že
válka s komunismem obecně a konflikt ve Vietnamu konkrétně, je veden i v zájmu Japonska.
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Zároveň však nestabilita v asijském regionu protiřečila hospodářským potřebám – Asie byla
pro Japonsko strategickým odbytištěm a zároveň zdrojem nerostných surovin. Nicméně válka
ve Vietnamu se od počátku jevila jako silný zdroj obchodních příležitostí, alespoň na základě
zkušeností s předchozí válkou v Koreji v 50. letech. Konečně, japonskou vládu čekal nelehký
úkol – najít kompromis mezi spojeneckým závazkem vůči Spojeným státům, neohrozit proces
navrácení Okinawy a vyhnout se domácí politické nestabilitě, kterou mohla vyvolat japonská
protiválečně naladěná veřejnost.147 V roce 1965 k nelibosti svých amerických spojenců vláda
preferovala odstup od vietnamského konfliktu a nanejvýš verbální podporu Spojených států,
spíše než aktivní přístup k „budování hráze vůči vlně komunismu“ v Asii.
Dle slov amerického velvyslance v Tokiu, Edwina Reischauera, vrhala válka ve Vietnamu na
japonsko-americké vztahy temný stín. A skutečně – ačkoliv premiér Sató (nástupce Ikedy) dal
jasně najevo, že s přímou účastí Japonska v konfliktu nelze počítat, podpořil volné používání
základen na Okinawě včetně bojových operací bombardérů s dlouhým doletem B-52.148 Tato
skutečnost vyvolala bouři nevole jak na Okinawě, tak na japonských ostrovech, čehož využila
japonská levice. Ta hledala vhodný nástroj, aby přesměrovala pobouření veřejnosti od války
ve Vietnamu k samotnému americko-japonskému spojenectví a základnám obecně. Americké
základny na Okinawě hrály ve Vietnamské válce klíčovou roli, nicméně americká vláda cítila
narůstající nesouhlas japonské veřejnosti. Možné poškození japonsko-amerických vztahů pak
hodnotila jako horší událost, než jakkoliv negativní výsledek ve Vietnamu (s výjimkou války
s Čínou). Rok 1967 znamenal zásadní obrat v dosavadní japonské politice, když si premiér
Sató zvolil za svůj primární politický cíl navrácení Okinawy.
Z vojenského hlediska nabyla v průběhu 60. let Okinawa na významu. Na rozdíl od předchozí
strategie prezidenta Eisenhowera, která spoléhala na rozmístění taktických jaderných zbraní
(Nike, Mace), přesunula následující vláda prezidenta Kennedyho důraz na výborně vycvičené,
mobilní síly, jež lze přesouvat dle potřeby mezi konflikty po celém světě. Tím se odstranila
slabina předchozí strategie, jež byla neefektivní v případě menších, lokálních konfliktů – buď
zasáhnout extrémně účinně za použití taktických jaderných zbraní, nebo vůbec. Nový přístup
umožňoval odstupňované použití síly a tedy více flexibilní reakci.149 Zatímco nová strategie
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zdůraznila význam základen na Okinawě, na japonské pevnině došlo k jejich rušení a přesunu
z blízkosti měst. V roce 1967, tedy ve stejné době, kdy Sató a Johnson uvedli ve společném
vyhlášení záměr během několika let dospět k dohodě o navrácení Okinawy, došlo ke změně
do té doby negativního postoje velení americké armády k této problematice. Ve světle nových
informací o účinnosti další generace mezikontinentálních balistických raket (ICBM) se jevily
taktické jaderné zbraně rozmístěné na Okinawě jako zastaralé. 150 Tím (z hlediska armády)
padla hlavní námitka vůči navrácení Okinawy pod japonskou správu – tj. že po navrácení
musí být základny na Okinawě podřízeny Bezpečnostní smlouvě a provozovány za stejných
podmínek jako ty na japonských ostrovech (hondo nami), bez jaderných zbraní (kaku nuki).
Za tehdejších okolností se japonští představitelé soustředili na vyjednání takových podmínek,
které Okinawu co nejrychleji přesunou pod japonskou správu, ale neomezí americký válečný
potenciál (vázaný na tamní základny). Ve stejném roce absolvoval premiér Sató asijské turné,
jehož důležitou zastávkou bylo setkání s jihovietnamskými představiteli v Saigonu. Toto bylo
ve Washingtonu pozitivně přijato, protože šlo o vyjádření veřejné podpory politice Spojených
států ze strany asijské země, jež ve Vietnamu neměla ozbrojené síly. Představitelé Japonska
koncem 60. let nešetřili žádné námahy, aby ujistili své americké protějšky o pevné podpoře
jejich politiky ve Vietnamu, a o vděčnosti za jejich úsilí a utrpěné ztráty během let konfliktu.
Toto mělo jeden důvod – navrácení Okinawy, jenž si japonská zahraniční politika postavila za
nejvyšší prioritu. Podrobnosti navrácení a související jednání byly již uvedeny v kap. 3.2.3,
zde je důležité uvést, že tato událost také označuje změnu v japonské obranné politice – ta se
měnila „od neochoty účastnit se [války v Koreji] v roce 1951, k touze podílet se na své vlastní
obraně v roce 1960, a poté k ochotě podílet se na bezpečnosti celého asijského regionu v roce
1970. Otevřené uznání faktu, že mír a bezpečnost v Jižní Koreji, na Taiwanu a v jihovýchodní
Asii jsou životně důležité i pro bezpečnost samotného Japonska, bylo kompromisem nutným
pro navrácení Okinawy.“151 Tento obrat v dosavadní politice souvisel s Nixonovou doktrínou
(také tzv. Guamská doktrína) z 25. července 1969. Vyhlášení prezidenta Nixona lze soustředit
do tří bodů. Za prvé, Spojené státy budou nadále plnit všechny své smluvní závazky. Za druhé,
Spojené státy poskytnou obranu svému spojenci nebo státu, jehož přežití považují za klíčové
pro svou bezpečnost, a to v případě, že tato země bude napadena jadernou mocností. Za třetí,
v případě jiných (nejaderných) druhů agrese na požádání poskytnou dle smluvních závazků
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vojenskou a ekonomickou pomoc, nicméně ohrožený národ musí nést primární zodpovědnost
za poskytnutí lidských sil pro svou obranu.152

5.3

Japonsko-americké vztahy od Nixonových „šoků“ po konec studené války
(1972- 1989)
Přelom 60. a 70. let (tedy ještě před navrácením Okinawy) znamenal počátek procesu,

který přispěl ke změně japonsko-amerických vztahů. Americká vláda se díky své intenzivní
politice zadržování rozšiřování komunismu v Asii i v Evropě dostala do značně komplikované
hospodářské situace. Silný dolar, odmítavé stanovisko k Číně a volný obchod bývaly tradiční
tři pilíře postavení Spojených států jako světové velmoci, avšak reakce prezidenta Nixona a
jeho poradců na vzniklou krizi nenechala kámen na kameni.153 Během Nixonova funkčního
období se 15. srpna 1971 odpoutal oslabený dolar od vazby na zlato, Spojené státy bez
předchozího upozornění svého japonského spojence zahájily proces sbližování s Čínou, a do
třetice zavedly omezení zahraničního dovozu na domácí trhy. 70. léta znamenala relativní
pokles amerického statutu, a pro Japonsko to znamenalo vyšší nároky, pokud jde o podíl
zodpovědnosti za vlastní bezpečnost. Klíčová v tomto ohledu byla rokování Spojených států
se SSSR o omezení jaderných zbraní (smlouva SALT I z angl. Strategic Arms Limitation
Talks z 26. května 1972), jež ve svých důsledcích částečně omezila americký vojenský
potenciál, a tedy i rozsah amerického jaderného deštníku. Japonská strana, resp. tehdejší
premiér Tanaka Kakuei reagoval napodobením Spojených států. V září 1972 navštívil Peking,
ukončil dosavadní oficiální podporu Taiwanu a začal s politikou sbližování se se SSSR. Cílem
bylo urovnat japonsko-americké vztahy, které byly z minulosti navíc poškozené probíhajícím
ekonomickým soupeřením.154
Okinawa v 70. i 80. letech hrála v americké a japonské bezpečnostní strategii nenahraditelnou
roli. Po ztrátě vnějšího obranného oblouku základen Spojených států v Indočíně a Thajsku se
důraz přesunul na navazující oblouk, tedy řetěz základen rozmístěných v Indonésii, Filipínách
a Japonsku (tedy včetně Okinawy). Tyto základny jsou zároveň podepřeny třetím, vnitřním
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obloukem, který je sestaven z vojenských zařízení na Havaji, Guamu a Marianách.155 Také na
Okinawě došlo ke změnám ve struktuře zde dislokovaných jednotek. Bojový charakter zůstal
zachován, nicméně v poměrném zastoupení byl patrný nárůst leteckých a dopravních jednotek,
spolu s důrazem na námořní pěchotu. V návaznosti na smlouvu o navrácení Okinawy přijalo
Japonsko zodpovědnost za obranu rozsáhlejšího regionu, především Jižní Koreje a Taiwanu.
Již začátkem 70. let na Okinawu japonská vláda přemístila jednotky Sil sebeobrany, zároveň
převzala do své správy několik bývalých amerických základen (ovšem druhořadého významu).
Část vojenských základen používaly (a i v současnosti používají) ozbrojené složky obou zemí
společně, a Okinawa měla nezanedbatelný význam coby výcvikový prostor.
Postavení Okinawy v japonské (a americké) obranné politice bylo potvrzeno v prosinci 1975
v rámci Nové tichomořské doktríny vyhlášené prezidentem Geraldem Fordem. Spojené státy
zde opětovně potvrdily své blízké vztahy s asijskými zeměmi, závazek předcházet konfliktům
a udržovat mír v regionu. Fordova doktrína souvisela s předchozí Nixonovou doktrínou z roku
1969, nicméně vyhlásila aktivnější přístup Spojených států v tichomořském regionu. Doktrína
stála na šesti bodech – klíčové roli moci Spojených států v udržování regionální rovnováhy,
normalizaci vztahů s Čínou (bez časového harmonogramu), partnerství s Japonskem je oporou
(dosl. pilířem) americké strategie v Asii, Spojené státy mají zájem na stabilitě a bezpečnosti
v jihovýchodní Asii, mír v Asii závisí od vyřešení přetrvávajících politických sporů zejména
na Korejském poloostrově, a konečně potřebě ekonomické spolupráce všech obyvatel regionu.
Spojené státy zde v porovnání s předchozí Nixonovou doktrínou preferují obecné formulace –
v tomto období vojensko-politické ambice tlumila ekonomická realita, nicméně spojenecký
vztah s Japonskem (a tedy význam tamních vojenských zařízení) byl tímto potvrzen.156 „Tato
doktrína předpokládala diferencovaný a pružný přístup ke všem státům v Asii. Hlavní důraz
byl kladen na … Okinawu, Japonsko, Guam, Filipíny a Indonésii.“157 Spojené státy se v rámci
navrácení Okinawy zavázaly snížit počet základen v Japonsku a na Okinawě, avšak konkrétní
čísla v tabulce níže ukazují, že navzdory rušení základen nebo převodu na Síly sebeobrany
nedošlo v absolutních číslech (rozloha základen) k podstatné změně.158
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Počet vojenských základen USA a jejich rozlohy na Okinawě v letech 1972-1982:
Rok
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Počet základen
87
83
72
61
57
54
51
51
49
48
48

Plocha (m2)
286 610
283 870
276 710
270 480
266 530
263 020
259 260
258 620
255 870
254 010
251 910

V polovině 70. let odstartoval proces přenosu nákladů na provoz základen od Spojených států
na japonskou stranu. Souvislosti lze hledat jak ve zvyšující se hodnotě jenu vůči dolaru (čímž
Spojeným státům rostly náklady na „obranu Japonska“), tak i v pokračujícím trendu stahování
amerických jednotek z Asie – např. v březnu 1977 oznámil prezident Carter, že do roku 1982
budou z jižní Koreje staženy všechny americké pozemní síly. Ve stejném roce japonská vláda
vyplatila první kompenzační příspěvek ve výšce 580 milionů dolarů, v roce 1979 šlo o nárůst
na 1 miliardu dolarů a příspěvek představoval 30% všech nákladů na provoz základen.159
Spolu s nárůstem nákladu na bezpečnost se v nejvyšších kruzích japonské politiky objevovaly
obavy, že se nelze spoléhat na americké bezpečnostní závazky. Pozitivní americký přístup ke
komunistické Číně vyvolával na japonské straně pochybnosti, jestli je Japonsko pro Spojené
státy i nadále klíčovým spojencem v asijském regionu, nicméně mocenský vzestup SSSR na
přelomu 70. a 80. let si vyžádal zapojení Číny jako protiváhy.
Začátek 80. let znamenal pro americké spojence nutnost zvýšit své obranné rozpočty – v roce
1981 nastoupil do prezidentského úřadu Ronald Reagan. Na japonské straně mu po dobu pěti
let zdatně sekundoval premiér Nakasone Jasuhiro, jenž podporoval tvrdý proti-sovětský
postoj Spojených států. Na setkání s Reaganem v roce 1983 deklaroval záměr podstatným
způsobem zvýšit obranné výdaje a usnadnit vývoz zbraní a vojenských technologií do
USA.160 Později, v druhé polovině roku 1986, se Japonsko rozhodlo připojit se k americké
Japanese Self-Defense Force Bases in Okinawa), Okinawa General Bureau, Governor's Office, Military Base
Affairs Office, Naha, 1994, p. 98.
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Strategické obranné iniciativě (SDI – Strategic Defense Initiative).161 V lednu následujícího
roku japonská vláda odstranila přes deset let platné omezení, dle kterého výdaje na obranu
nesměly přesáhnout 1% rozpočtu.162 Obecně lze říci, že během celého období 80. let byly
Spojené státy pro Japonsko klíčovým partnerem – i s ohledem na specifické politickobezpečnostní podmínky asijského regionu v porovnání s Evropou. Přehled událostí a
mezinárodní situace, vydávaný pravidelně japonským ministerstvem zahraničí, na přelomu let
1988 a 1989 zcela jasně uvádí tyto rozdíly. Za prvé, v Evropě proti sobě stojí primárně
pozemní síly a státy jsou rozdělený do organizací (NATO, Varšavská smlouva), zatímco
v Asii jsou od sebe soupeřící strany většinou odděleny mořem. Navíc mají individuální
smlouvy buď se Spojenými státy, nebo SSSR. Za druhé, toto prostředí je specifické díky Číně,
která nepatří do žádného ze soupeřících bloků.163 Za těchto okolností byla japonská obranná
politika pevně postavena na spojenectví se Spojenými státy, jehož praktickým projevem byla
vojenská zařízení na Okinawě i japonských ostrovech, a to i po skončení studené války
v prosinci 1989.164
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6.

Okinawa v japonské obranné politice po skončení éry bipolárního
světa
Rozpad bloku komunistických států na čele se Sovětským svazem postavil dosavadní

japonsko-americké vztahy do jiného světla. Několik desítek let staré politické a ekonomické
spojenectví dvou rozvinutých zemí se najednou stalo zdánlivým přežitkem období bipolárního
světa. Spojené státy zůstaly po skončení studené války na mezinárodní scéně osamocené jako
jediná supervelmoc. Vzniklé mocenské vakuum přineslo změnu v bezpečnostní situaci, která
se přirozeně dotkla i tradičního japonského spojence. Tato kapitola je věnovaná postavení
Okinawy v japonské obranné politice koncem 20. a začátkem 21. století.
Období 90. let po skončení studené války znamenalo částečný odklon od důrazu na do té doby
zavedenou politiku skrze jaderný arzenál země (zejména s ohledem na tehdy platnou doktrínu
vzájemného zaručeného zničení, tedy MAD – Mutual Assured Destruction). Ačkoliv lze za
tehdejšího nepřítele japonsko-amerického bezpečnostního spojenectví označit Čínu (jde o
hypotetického nepřítele), tuto zemi nebylo možné lehce zaměnit za SSSR z vícera důvodů –
zatímco s vlivem a postavením SSSR soupeřily Spojené státy primárně v Evropě, přirozená
sféra vlivu Číny byla a je přirozeně v asijském regionu. Tím jsou tyto země nuceny soupeřit o
stejné zdroje a vliv. Dále Čína 90. let s ohledem na tehdejší stav japonsko-americké aliance
představovala mimořádně silného regionálního aktéra (ať už jako protivníka, nebo partnera).
Počátkem 90. let došlo ke změně mocenské rovnováhy poté, co Spojené státy částečně snížily
své vojenské kapacity v asijském regionu. Tento trend, spolu s mocenskými aspiracemi Číny
a jadernými ambicemi Severní Koreji, vyvolal u ostatních zemí Asie značné obavy. Důvodem
byl předpoklad, že Japonsko bude na slábnoucí garance své bezpečnosti ze strany Spojených
států reagovat rozsáhlým zbrojením. Pokud by Japonsko mělo ambice postavit své ozbrojené
síly na úroveň, která by zodpovídala jeho ekonomickému významu, znamenalo by to objevení
se regionální mocnosti prvořadého významu. Ve výsledku by pak v atmosféře bezpečnostní
nestability došlo k všeobecnému zbrojení napříč celým regionem.165 Na tuto hrozbu reagovaly
Spojené státy zveřejněním dokumentu nazvaného Bezpečnostní strategie Spojených států pro
165
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region východní Asie a Tichého oceánu (únor 1995), známého také jako Nyeova zpráva. Tato
strategie primárně vyhlásila opačný trend, tj. silný závazek udržet svou dosavadní mocenskou
pozici v regionu skrze rozmístění ozbrojených sil v počtu min. sto tisíc mužů. Dále strategie
vzala do úvahy potencionální hrozbu ze strany Číny a Severní Koreje, a za klíčový element
ekonomického, politického a bezpečnostního postavení Spojených států v tomto regionu byl
označen japonsko-americký bezpečnostní svazek. Tímto byl zároveň znovu potvrzen význam
a účel jednotek americké námořní pěchoty (coby elitní útočné a výsadkové síly), stejně jako
základen, které jsou pro jejich akceschopnost nepostradatelné. Tímto se stala Okinawa v půli
90. let nevyhnutnou pro realizaci japonské obranné politiky.
Nicméně ještě před zveřejněním této strategie došlo kvůli nejasným vyhlídkám na konkrétní
budoucí podobu spojenectví v japonské obranné politice k jistým změnám. Zvýšil se rozpočet
na obranu, přesunul důraz z pozemních sil (obrana) na námořní a letecké síly (větší útočný
potenciál) a Japonsko se odhodlalo sehrávat větší roli v mírových misích OSN.166 Konečně, i
po Nyeově zprávě se Japonsko rozhodlo pro posilňování svých vojenských kapacit, zejména
s ohledem na dlouhodobý kvalitativní a kvantitativní růst čínské vojenské moci. Dodnes však
japonská obrana spočívá z velké míry v rukou Spojených států.
Americké vojenské základny na Okinawě sehrály na přelomu 20. a 21. století roli atraktivní
pro média, bohužel nikoliv za pozitivních okolností. Z těch „nejviditelnějších“ nelze neuvést
tragický případ znásilnění mladé okinawské dívky v roce 1995, který je však pouze špičkou
ledovce kriminality vojenských posádek. Tento případ donutil vlády v Tokiu i Washingtonu,
aby se situací zaobíraly a pokusily se snížit zatížení prefektury (viz kap. 4 a přesun základny
Futenma). Řešení situace na Okinawě je však ztíženo protichůdnými zájmy Spojených států,
Japonska jako celku i obyvatel prefektury (a jejich politické reprezentace). Zejména začátkem
21. století se rozproudila diskuse o budoucnosti Okinawy a základen – s ohledem na moderní
logistiku lze úspěšně argumentovat, že není nutné udržovat vojenské jednotky v bezprostřední
blízkosti v oblasti potencionálního konfliktu. Navíc Japonsko již začátkem 90. let dostatečně
prokázalo – během války v Perském zálivu a později během krize vyvolané provokací Severní
Koreje, když odpálila raketu do japonského vzdušného prostoru – že s ohledem na ústavní
omezení a domácí nejednotnou politickou scénu není schopno rychle a pružně zareagovat na
požadavky svého amerického spojence.
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Na budoucí podobu a intenzitu japonsko-amerického spojenectví bude mít v dlouhodobém
horizontu zásadní vliv Čína, jejíž mimořádný ekonomický růst v posledních letech zpomaluje.
Existují také pochybnosti, jestli zvládne přechod od ekonomiky růstu, postavené na vývozu,
k ekonomice založené na domácí spotřebě a vyšší kvalitě života jejích obyvatel.167 V několika
příštích letech budou čínští političtí lídři nuceni čelit přinejmenším šesti zásadním problémům
– jsou to omezené zdroje energie, všudypřítomná destrukce životního prostředí, znepokojující
demografické vyhlídky, prohlubující se rozdíly v příjmech mezi lidmi a provinciemi, neklidné
menšiny v Sin-ťiangu (Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang) a Tibetu, a konečně zakořeněná
úřední korupce.168 S ohledem na výše uvedené skutečnosti si oprávněně kladou okolité země
asijského regionu otázku, jaká bude reakce vedení ČLR na tyto domácí problémy, a jestli zde
není riziko, že se negativní energie projeví růstem nacionalizmu a jednostranným sledováním
vnější mocenské politiky (Jihočínské moře, ostrovy Senkaku).
Samozřejmě, lze počítat i s další alternativou, kterou jsou důsledné reformy a důraz na mírové
spolužití se svými sousedy. Koneckonců, právě silné japonsko-americké spojenectví pomohlo
v regionu vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí, vhodné pro další růst.169 Záleží nejenom
na reakci Číny, ale i vlády ve Washingtonu (zejména po volbách v listopadu 2012). Již nyní
lze ale vidět snahu Spojených států udržet své dosavadní postavení v Asii, zejména s ohledem
na stahování vojsk z Iráku a Afghánistánu. Také Spojené státy s dluhem přes 100 % HDP se
nacházejí ve složité situaci a je otázkou, jestli pozornost zaměří na domácí problémy, nebo na
zahraniční politiku a skutečné nebo imaginární hrozby. Zejména ve vztahu k Číně hrozí, že
Spojené státy uplatní dualistický politický koncept z časů studené války.170
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Závěr
Okinawská prefektura je každým rokem méně vhodným místem pro vojenské
základny – růst občanské společnosti a schopnost vést aktivní dialog s politiky již neumožňují
lehce přehlížet požadavky místních obyvatel. V průběhu času se vyprofilovala silná (i když
často nejednotná) struktura, sestávající z tradičních i nových hnutí, která zaměřují svou
pozornost na témata i z oblasti ekologie, ženských práv nebo samosprávy. Nárůst populace a
oprávněné požadavky na rozvoj odpovídající infrastruktury čím dál více zpochybňují jak
únosnost provozu základen na tak malé rozloze, tak i samotnou myšlenku přesunu základen
v rámci prefektury. Pokud se v budoucnosti zmenší riziko, které pro region představuje
Severní Korea, lze usuzovat, že i Spojené státy dobrovolně zváží svou další přítomnost na
Okinawě v současném rozsahu. Je možné, že Okinawa sehraje klíčovou roli v budoucnosti
japonsko-amerického vztahu, protože postoj Okinawanů, resp. Japonců obecně k americké
vojenské přítomnosti vypovídá hodně o neschopnosti nebo neochotě japonské vlády vysvětlit
a zdůvodnit současnou podobu spojenectví. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se lze
také domnívat, že skutečné důvody pro umístění základen na Okinawě již dávno nepocházejí
především ze strategické oblasti.
Pro japonskou vládu je přítomnost amerických základen na Okinawě dlouhodobým zdrojem
benefitů – snižují výdaje na obranu, potvrzují neútočný charakter samotného Japonska a dále
díky nim obranu země zajišťují nejenom Japonci, ale i mladí Američané, čímž lze nasměrovat
mladé domácí generace do prospěšnějších a bezpečnějších profesí. Americké základny jsou
dále výborným zdrojem argumentů během neustálých obchodních sporů se Spojenými státy.
Díky nim má Japonsko otevřený přístup na americké trhy 171 , navzdory dlouhodobému
obchodnímu deficitu Spojených států. Je zde však pochybnost, jestli je z hlediska Spojených
států dlouhodobě rozumné spoléhat na svého ekonomického protivníka (Japonsko), že bude
financovat jejich schopnost udržet si jejich vojenskou moc.172
V posledních letech je častým tématem politických diskuzí v Japonsku budoucí bezpečnostní
postavení a politika země. Politická pravice v rámci současné opoziční LDP se už delší čas
usiluje o revizi „mírového“ článku č. 9 japonské ústavy, a spolu s tím prosakují na veřejnost i
171
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úvahy o využití jaderných technologií pro vojenské účely. V červnu 2012 schválil japonský
parlament změnu zákona o jaderné energii z roku 1955, kde k důvodům pro její využití kromě
zdraví a bohatství obyvatel přidal také národní bezpečnost.173 Toto poukazuje na dlouhodobý
politický trend (spolu s tradičně kontroverzními návštěvami japonských představitelů svatyně
Jasukuni), který jakoby nebral na vědomí tragickou národní zkušenost z druhé světové války.
Na druhou stranu je vlastnictví jaderných zbraní potvrzeno u Číny a o Jižní Koreji se má také
za to, že má tento typ zbraní v držení. Jinými slovy, i když je téma jaderných zbraní vysoce
kontroverzní, možná jde o přirozený vývoj otázky národní bezpečnosti – otázky, kterou si od
druhé světové války musí japonské elity nutně klást.
Japonské politické prostředí se nyní nejeví jako vhodný prostor pro tuto otázku. Země měla
během šesti let šest premiérů, a centrální vláda v Tokiu se často rozhoduje bez přihlédnutí k
názoru místních politických představitelů, ať už na Okinawě, nebo na japonských ostrovech,
což se prokázalo souhlasem s umístěním amerických letounů typu Osprey v Japonsku, bez
ohledu na protesty a statistiku nehodovosti. Tyto negativní okolnosti na domácí politické
scéně, spolu s ekonomickou krizí a potencionálně konfliktní situací v regionu, vyvolávají do
budoucna obavy z dalšího směřování Japonska. Vojenské základny na Okinawě a postoj
japonské politické reprezentace k nim, pak v každém případě mohou pro pozorovatele
s nadsázkou sloužit jako lakmusový papírek pro test závažnosti politické a mezinárodní
situace.
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Chronologie událostí
1609

Invaze klanu Šimazu do království Rjúkjú, království je podřízeno
vojenské moci Sacumy a nepřímo šógunátu Tokugawa. Po dalších 270
let platí království Rjúkjú šógunátu daně, ale navenek se jeví nezávislé.
Díky tomu pokračuje kulturní a obchodní výměna s Čínou.

1872-1879

Začal proces likvidace království Rjúkjú, v roce 1872 je království stalo
lénem (han) a v roce 1872 bylo vyhlášeno za japonskou prefekturu, tím
dostalo starý japonský název Okinawa.

přelom 19. a 20.
století (do 20. let)

Po vítězství v japonsko-čínské válce v roce 1895 již Japonsko nemusí
brát ohled na Čínu, styky Okinawy s Čínou jsou přerušeny. Nastartován
proces plnohodnotné kulturní a politické integrace do struktur císařství.

20. léta 20. stol.

Ekonomická krize na Okinawě, migrační vlny, období sotecu džigoku
(palmové peklo). Část Okinawanů se stěhuje na hlavní japonské ostrovy,
kde zažívá formy diskriminace.

30. – 40. léta
20. století

Militarizace okinawské společnosti, výchova k sebezničující oddanosti
k císaři.

duben – červen
1945

Bitva o Okinawu, ničivá vojenská kampaň s velkým počtem civilních
obětí, Okinawa je následně okupována Spojenými státy jako přestupní
stanice k plánované invazi na japonskou pevninu.

6. a 9. srpen
1945

Spojené státy svrhly atomovou bombu na města Hirošima a Nagasaki.

2. září 1945

Japonsko formálně podepsalo smlouvu o bezpodmínečné kapitulaci, tj.
konec druhé světové války v Tichomoří.

prosinec 1950

Na souostroví Rjúkjú založena Americká civilní vláda na Rjúkjú (zkr.
USCAR).

1952

USCAR zřídila místní Vládu souostroví Rjúkjú (zkr. GRI).

1952

Do platnosti vstoupila Sanfranciská mírová smlouva. Japonsko získává
nezávislost (končí okupace), na základě právního konceptu „zbytkové
suverenity“ a článku č. 3 této smlouvy získávají Spojené státy právo
spravovat Okinawu (formálně souostroví Rjúkjú).

50. léta
20. století

Období zabírání pozemků pro stavbu nových základen vládou USCAR,
odpor místního obyvatelstva vrcholí „celo-ostrovní bouří“ proti postupu
Američanů.

60. léta
20. století

Rozmach reformního hnutí požadujícího navrácení Okinawy Japonsku,
bez amerických vojenských základen.
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1969-1972

Proces rokování o navrácení Okinawy a konkrétních podmínkách, jde
především o zachování základen a jejich budoucího statutu (možnost
umístit zde v případě potřeby jaderné zbraně).

25. červenec
1969

Vyhlášena tzv. Guamská doktrína prezidenta Nixona. Tato znamenala
potvrzení amerických spojeneckých závazků, a přesun zodpovědnosti
za svou obranu na lidské zdroje napadené země.

15. květen 1972

Okinawa oficiálně navrácena Japonsku, část okinawské společnosti je
proti dalšímu provozu amerických vojenských základen.

26. květen 1972

Rokování Spojených států se SSSR o omezení jaderných zbraní,
(smlouva SALT I z angl. Strategic Arms Limitation Talks), jež ve svých
důsledcích částečně omezila americký vojenský potenciál a rozsah
amerického jaderného deštníku.

září 1972

Premiér Tanaka Kakuei navštívil Peking a ukončil oficiální vztahy své
země s Taiwanem.

prosinec 1975

Nová tichomořská doktrína vyhlášená prezidentem Fordem. Potvrzeny
předchozí spojenecké závazky, závazek normalizace vztahů s Čínou a
vyhlášení strategického významu japonsko-amerického spojenectví.

1981

Nástup prezidenta Reagana do úřadu, jeho spojencem japonský premiér
Nakasone Jasuhiro. Obě země sdílely tvrdou protisovětskou orientaci.

prosinec 1989

Summit na Maltě za účasti SSSR, vyhlášen konec studené války.

únor 1995

Nyeova zpráva (Bezpečnostní strategie Spojených států pro region
východní Asie a Tichého oceánu) znamená opačný trend k do té doby
probíhajícímu stahování amerických vojsk. Závazek udržet počet mužů
v Asii v počtu 100 tisíc.

září 1995

Tři američtí vojáci na Okinawě znásilnili 12 letou dívku, výsledkem byl
masový protest Okinawanů vůči americké vojenské přítomnosti a také
základnám obecně. Hluboká krize v japonsko-amerických vztazích, toto
vedlo k vytvoření osobité pracovní komise pro Okinawu (SACO). Tato
došla o rok později s návrhem na uzavření nepotřebných základen, nebo
přesun těch, které se s postupem času ocitly uprostřed husté městské
zástavby (počátek plánu na přesun základny Futenmna).
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