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Abstrakt
Francouzská africká politika prošla během prezidentování Jacquese Chiraca značným
vývojem. Hlavní důvody vycházely z důsledků občanské války a genocidy ve Rwandě v roce 1994. Ty
demonstrovaly, že Paříž nerozumí politickým procesům v Africe. Dvě bezpečnostní krize v Pobřeží
slonoviny z roku 1999 a 2002 tento fakt pouze potvrdily. Francie na tento vývoj reagovala spuštěním
mezinárodního vojenského programu RECAMP, neboť se bála možnosti zůstat sama zapletená ve
vojensky nepřehledné situaci v Africe. Kromě toho také musela změnit vnímání africký stát/režim,
protože nemohla a ani nechtěla zůstat zodpovědná za bezpečnost afrických režimů, které se
nacházely u moci. Z tohoto důvodu začala depersonalizace francouzské africké politiky. Francie
chtěla, aby Afričané byli sami schopni zajistit stabilitu svých států a ne, aby Paříž zajišťovala
bezpečnost afrických režimů. Tento vývoj ve výsledku Francouzům umožnil vést flexibilnější africkou
politiku. Z Afriky se nicméně nestáhli. Vojenské operace totiž vnímali jako zdroj vojenské kredibility,
jak pro Francii, tak později i pro Evropskou unii.

Summary
There has been a significant evolution in the French African policy during the presidency of
Jacques Chirac. Reasons for this must be searched in the Rwandan Civil War and the genocide of
1994 which showed that Paris did not understand the political evolution in Africa. This fact was only
confirmed by 1999 and 2002 Ivory Coast crisis. This is why the French launched the RECAMP military
program. It was no more thinkable for Paris to be kept alone in a military trap in Africa. Moreover, it
was necessary to change state/regime perception. Paris neither could nor wanted to be held
responsible for the security of African regimes that were by power. Therefore, France started to
depersonalize its African policy. Stability of the African states assured by the Africans, not the
security of the African regimes assured by Paris was the goal. This shift enabled the French to have
more flexible African policy. Nevertheless, they did not withdraw from Africa. Military interventions
were regarded as a source of credibility both for France and for the European Union.
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Chronologie hlavních francouzských vojenských operací v Africe během
prezidentování Jacquese Chiraca

Komory
Září/Říjen 1995

Operace Azalée vedená za účelem ukončení pokusu o státní převrat.

Středoafrická republika (SAR)
Duben 1996

První vzpoura části armády v SAR. Začátek francouzské vojenské operace
Almandin I za účelem konsolidace bezpečnostní situace.

Květen 1996

Druhá vzpoura části armády v SAR. Začátek francouzské vojenské operace
Almandin II. Evakuace francouzských občanů ze země.

Listopad 1996

Z bezpečnostní krize se stává otevřená politická krize. Začátek diplomatických
jednání okolních afrických států pod záštitou Francie.

Leden 1997

Dva francouzští vojáci zabiti povstalci. Značné vyhrocení krize.

Únor 1997

Rozmístění afrických sil, které mají dohlížet na dodržování dohodnutého
příměří. Francouzští vojáci se stahují.

Region Velkých jezer
Listopad 1996

Rada bezpečnosti OSN přijímá rezoluci č. 1080. Ta předpokládá vyslání
mezinárodní humanitních a bezpečnostních sil do Zairu. Francie plánuje
vyslat 1500 vojáků. Vojenská situace v regionu se však promění tak rychle, že
k vyslání jednotek OSN vůbec nedojde.

Březen 1997

Francie spouští vojenskou evakuaci Evropanů a Američanů ze Zairu pod
názvem Pélican I.

Červen 1997

Vojenská evakuace Evropanů a Američanů z Republiky Kongo pod názvem
Pélican II.

Srpen 1997

Operace

Malachite.

Vojenská

evakuace

občanů

západních

zemí

z Demokratické republiky Kongo (DRK).
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Pobřeží slonoviny
Prosinec 1999

Vojenský státní převrat v zemi. Prezident Chirac chce, aby Francie vojensky
pomohla ohroženému prezidentovi Henri Konan Bédiému. Premiér Jospin to
odmítá. Nakonec spuštěna operace Khaya, evakuace svrženého prezidenta a
jeho rodiny ze země.

Září 2002

Pokus o vojenský převrat proti prezidentovi Laurentu Gbagbovi. Francie vysílá
své jednotky v rámci operace Licorne. Ty zabraňují oběma stranám v přímém
střetu.

Listopad 2004

Armádní jednotky loajální prezidentu Gbagbovi bombardují francouzské
pozice, výsledkem je 9 mrtvých francouzských vojáků. Následná francouzská
protiakce vyústí ve značné zvýšení napětí. Po těchto incidentech se však
situace z vojenského hlediska stabilizuje.

Operace vedené EU
Červenec 2003

Operace Artémis/Mamba v DRK vedená za účelem zajištění stability země
během prezidentských voleb.

Červen 2006

Operace EUFOR RD Congo/Benga v DRK vedená za účelem zajištění
bezpečnosti země během parlamentních voleb.
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Prezident Jacques Chirac, vojenská politika a Afrika:
kontinuita, vývoj, změna?
„Dlouhodobá africká politika, kterou sleduji, přímo navazuje na politiku, kterou vedl prezident
Mitterrand, jež se v podstatných ohledech nelišila od politiky jeho předchůdců, s jednou výhradou, a
to, že se tato politika přirozeně vždy přizpůsobuje novým podmínkám.“ 1

„Francie disponuje [vojenskými] základnami v Africe, které si udrží. Udrží je se stejným
vojenským potenciálem.“ 2

Subsaharská frankofonní Afrika byla po dlouhou dobu považována za francouzskou „výsostnou
sféru vlivu“. Ihned po dekolonizaci si Francouzi ponechali své vojenské základny v několika bývalých
afrických koloniích a na černém kontinentu udržovali značnou vojenskou přítomnost. Důvody byly
zřejmé: kromě zajištění přístupu k ropným nalezištím, které se v těchto afrických státech nacházely, si
Paříž chtěla udržet politický vliv v této části frankofonního světa. Výmluvnou se v tomto ohledu stala
slavná věta bývalého francouzského ministra zahraničních věcí Louise de Girauda z konce 70. let, že
„Afrika je pro Francii velmi důležitá“, neboť „s 500 muži zde stále může změnit běh historie.“ Přesně
v tomto duchu prosazovala od dekolonizace Francie své zájmy na černém kontinentu. Bezprostředně
poté, co africké země získaly nezávislost, se situace ve frankofonní Africe pro Paříž zdála relativně
stabilizovaná. Výjimkou byla francouzská snaha o svržení Guinejského prezidenta Sékou Touré, který
se opovážil vyhlásit nezávislost na Francii o dva roky dříve, než ostatní africké země. Jediný vojenský
zásah ze strany Paříže přišel v roce 1964 v Gabonu, kdy francouzská armáda odvrátila téměř úspěšný
vojenský puč proti prezidentovi Léon Mba. Zásadní vojenské vměšování však mělo teprve přijít.
Na konci 60. let Francie nepřímo, ovšem aktivně podporovala secesionistické hnutí během
občanské války v Biafře v Nigérii (1967 – 1970). Poté co se plukovník Kaddáfí dostal za pomoci
armády v Libyi k moci v roce 1969, začala se tato severoafrická země vměšovat do vnitropolitické
situace sousedního Čadu. Chronická nestabilita této bývalé francouzské kolonie následně vedla Paříž
k vyslání značného počtu vojenských jednotek, které v zde od té doby již zůstaly. Na počátku 70. let
začala subsaharská Afrika více přitahovat pozornost obou supervelmocí. Nicméně ani Sověti, ani
Američané se nechtěli přímo angažovat na africkém kontinentu a spokojili se s pomocí spřáteleným
1

CHIRAC, Jacques. Tisková konference prezidenta republiky a prezidenta republiky Burkina Faso Blaise
Compaoré: XIX setkání představitelů Francie a Afriky Ouadougou. 6.12.1996.
2
CHIRAC, Jacques. Tisková konference prezidenta republiky a prezidenta islámské republiky Mauritánie
Maaouay Ould Sid'ahmed Taya: oficiální návštěva v Mauritánii. 5.9.1997
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zemím, které měly „dobývat“ Afriku v bipolárním konfliktu. Východ tak uplatňoval svoji moc hlavně
skrze kubánské vojáky, zatímco Západ reprezentovala zejména země galského kohouta. Tato situace
se dramaticky nezměnila ani v následujících letech, následkem čehož začala být Francie příznačně
nazývána „Kubánci Američanů.“3 Francouzští vojáci pomohli zairskému prezidentu Mobutu Sese Seko
potlačit povstání v provinciích Shaba a Kolwezi v letech 1977 a 1978. Ve stejnou dobu intervenovalo
francouzské letectvo v Mauritánii proti Front Polisario, ozbrojenému národně-osvobozeneckému
hnutí, které se domáhalo vzniku nezávislého státu v oblasti dnešní Západní Sahary. Zdaleka
nejznámější francouzská vojenská operace se však odehrála v roce 1979 v Středoafrické republice
(SAR), kde francouzští parašutisté svrhli císaře Bokassa I. Tato intervence, často spojovaná s tzv.
diamantovou aférou,4 vyvolala ve Francii diskusi, zda frankofonní Afrika nepředstavuje pouze
výsostnou a soukromou sférou vlivu francouzských prezidentů. Přístup prezidenta Françoise
Mitterranda a jeho syna Jean-Christopha, tzv. „Monsieur Afrique“5, k africkému kontinentu pouze
podpořil tento názor. V roce 1986 přispěchala Paříž na pomoc generálu Gnaissinbé Eyadéma, který
vládl v Togu a jehož ohrožoval pokus o vojenský puč. Na konci roku 1989 se francouzští výsadkáři
vylodili na Komorách, aby restaurovaly místní svržený režim.
Pád Berlínské zdi v roce 1989 na chvíli vyvolal naději na změnu. Ovšem jednalo se pouze o
naději. Téměř ve všech bývalých francouzských koloniích se odehrály tzv. národní konference, které
měly vést k demokratizaci a poklidnému odchodu dlouhodobých afrických vládců či spíše autoritářů.
Tato snaha však vyzněla téměř ve všech zemích naprázdno.6 Známý projev prezidenta Mitterranda
z La Baulle z roku 1990, ve kterém prezident podpořil tyto demokratizační tendence, měl pouze
symbolickou váhu. Nakonec někteří vysoce postavení členové PS (Parti socialiste, Socialistická strana,
jejímž byl prezident Mitterrand členem) jej interpretovali jako záruku kontinuity africké politiky
Paříže, která mínila více podporovat ty země, které se budou o demokratizaci snažit. Podle tohoto

3

„les Cubains des Américains“, viz. MARTEL, André, Histoire militaire de la France 4: De 1940 à nos jours. Paris:
Presses universitaires de France. 1994
4
V roce 1979 publikovaly francouzské noviny Le Canard enchaîné dokument, který naznačoval, že středoafrický
prezident a pozdější císař Bokassa I. daroval tehdejšímu ministru financí a pozdějšímu francouzskému
prezidentovi Valéry Giscard D´Éstaignovi v roce 1973 diamantovou plaketu ve značné hodnotě. Ten jí však
nevykázal jako oficiální dar. Následně vzniklo podezření, že vojenská operace, při níž francouzští vojáci dosadili
místo Bokassa nového prezidenta Davida Dacko, byla nařízena francouzským prezidentem za účelem zničení
důkazů o tomto osobním a kompromitujícím daru.
5
Titul „Monsieur Afrique“ – „Pan Afrika“ se používal a dodnes jej někteří používají pro označení prezidentových
poradců pro africké záležitosti. Těmto nevoleným poradcům jsou připisovány veliké pravomoci v ovlivňování
koncepce a vývoje africké francouzské politiky. Základy této „tradice“ položil Jacques Foccart, kterého si
k tomuto účelu vybral prezident De Gaulle, a který je považován za tvůrce strategie africké politiky V.
Francouzské republiky.
6
Největší změny se odehrály v republice Kongo a Beninu. V případě prvně jmenované země rezignoval
prezident Sassou N´Guesso ve prospěch Patrice Lissouby. Nicméně po občanské válce v roce 1997 se N´Guesso
opět vrátil k moci. Benin může být považován za opravdovou světlou výjimku v Africe, neboť zde byl
demokratizační proces úspěšně dokončen.
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pohledu ovšem Francie rozhodně nezamýšlela nutit africké státy k přijetí demokracie.7 Mezitím
francouzské vojenské intervence pokračovaly jak v předchozí době. V roce 1990 Paříž za pomoci
armády udržela u moci gabonského prezidenta Omar Bongo, který čelil silným vnitřním protestům.
Nejzávaznější a rozhodně nejkontroverznější angažování francouzské armády se odehrálo mezi lety
1990 a 1994 ve Rwandě, kde francouzští vojáci zajišťovali výcvik rwandské armády. Když se v této
zemi v roce 1994 odehrála občanská válka a genocida, silně to poškodilo obraz Francie ve světě právě
kvůli jejímu vojenskému angažmá v této zemi. Z širší perspektivy je možné argumentovat, že právě
rwandská genocida znamenala z francouzského pohledu konec studené války v Africe.
Z těchto důvodů proto nepřekvapí, že si Francie vysloužila přezdívku „policista Afriky“
(„gendarme de l´Afrique“). Dlouhá historie výjimečných vztahů mezi Francii a africkými frankofonními
zeměmi dala vzniknout specifickému vnímání vzájemných vztahů. Tato často obskurní propojení a
osobní vazby vedly k silným podezřením z financování francouzských politických stran a dohadům o
francouzské vojenské pomoci konkrétním přátelským režimům. To dalo vzniknout pojmu
Françafrique, který do politického života přinesl François-Xavier Verschave v roce 1998.8 Toto spojení
slov Francie a Afrika9 odkazuje na nepřehledné osobní vazby mezi francouzskou politickou elitou a
představiteli frankofonních afrických států. Jedná se o síť osobních přátelství na nejvyšších místech,
která zajišťují Paříži zásadní, ačkoli neformální vliv v těchto zemích.
Přes tyto mimořádné vazby a historii neformálních vztahů mohou některé starší francouzské
politicko-vojenské představy o černém kontinentu vyvolat údiv a to i tehdy, pokud máme na zřeteli,
že se utvářely v době studené války. Například v roce 1957 jeden francouzský plukovník soudil, že
Afrika má stěžejní význam jak pro Evropu, tak pro USA, neboť může být použita jako „zóna
přechodného pobytu a dočasná základna [v případě dobytí Evropy Sověty].“10 A obdobnou
interpretaci nabízel také francouzský politický atlas z roku 1988.11 Stopy tohoto myšlení však mohou
být nalezeny i v 90. letech a to na nejvyšších politických místech. Jacques Chirac v roce 1992 tvrdil, že
„Afrika je prodloužením Evropy“ a bývalý francouzský ministr pro spolupráci Jacques Godfrain se
nechal po volbách v roce 1997 slyšet, že „Afrika je naše nová hranice.“12 Bez nadsázky lze tvrdit, že

7

Rozhovor s ministrem Hubert Védrine
Verschave nebyl prvním, kdo vymyslel tento termín, jeho kniha však přinesla nové chápání významu tohoto
slova.
VERSCHAVE François-Xavier, La Françafrique, le plus long scandale de la République, Paris: Stock. 1998
9
Ve francouzštině je však možné interpretovat tento termín také jako spojení slov France-à-fric, což by mohlo
být poněkud neohrabaně přeloženo jako Francie za prachy.
10
POSSIO Tibault Stéphène, Les Evolutions récentes de la coopération militaire française en Afrique. Paris:
Publibook. 2007
11
Ibid.
12
BALMOND Louis, (dir.), Les interventions militaires françaises en Afrique. Paris: Edition A. Pedone, Centre
d'étude et recherche sur la défense et la sécurité. 1998
8
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Paříže vnímala zachování svého vlivu ve frankofonní Africe (společně se svým jaderným potenciálem)
jako zásadní záruku zachování statusu mocnosti a relativní nezávislosti na světových supervelmocích.
Když v roce 1995 Jacques Chirac poprvé vyhrál prezidentské volby, musel čelit nové politické
situaci na černém kontinentu, kde konec studené války z francouzského pohledu lze asociovat
s krvavými událostmi ve Rwandě v roce 1994. Jestliže za jeho předchůdce François Mitterranda
Francie „dovolila“ Německu se znovusjednotit, pak Jacques Chirac musel formulovat francouzský
přístup, který by odpovídal politicko-strategickým výzvám, které s sebou konec studené války
přinášel. Nový prezident rozhodl o obnovení jaderných testů na dobu jednoho roku. Dále se Francie
začala aktivně zapojovat do operací NATO a stejným způsobem podporovala myšlenku vzniku
ozbrojených sil Evropského společenství, respektive Evropské unie (ES/EU). Nejdůležitější krok však
představovalo spuštění rozsáhlé reformy francouzské armády, která znamenala též její
profesionalizaci. Ve francouzských strategických představách však Afrika zpočátku byla stále chápána
jako výsostná sféra vlivu prezidenta republiky („domaine reservé“).13 Sám Chirac toto pokračování
dosavadní africké politiky jasně vyjádřil v roce 1996, jak o tom svědčí citát uvedený v záhlaví této
práce.
Přesto vojenská politika Francie v Africe, stejně jako africká politika, prošla během dvou
prezidentských mandátů Jacquese Chiraca značným vývojem. Z důvodu snahy zachovat co největší
možnou koherenci se tato práce soustředí na frankofonní subsaharskou Afriku, neboť severní Afrika
představuje pro Francii zcela zvláštní politickou zónu. Dopředu je též vhodné zdůraznit, že tato práce
nepojednává o ekonomických aspektech francouzské africké politiky. Samotný fakt, že anglofonní
Afrika představovala v tomto ohledu pro Francii důležitějšího partnera, je výmluvný.14 Vojenská
politika Francie v Africe je naopak primárně analyzována z politického pohledu. Proto například
kohabitace z let 1997 až 2002 nabízí výjimečnou příležitost porovnat přístup politické pravice a levice
k tomuto problému. V tomto ohledu je nutné zdůraznit, jakým způsobem práce vnímá toto politické
dělení. Levice je zde asociována s PS vedené Lionelem Jospinem, jež se snažil stranu odstřihnout od
„tradice“ africké politiky, kterou zastával prezident François Mitterrand. Ačkoli není možné zcela
vyloučit, že někteří členové PS nemínili úplně přerušit tuto „mitterrandovskou“ linii, je evidentní, že
PS za Jospina se v tomto ohledu podstatně politicky lišila od PS za dob Mitterranda. Obdobným
způsobem práce asociuje francouzskou pravici v daném období s pravicovými stranami UMP (Union
pour un mouvement populaire), respektive s jejím přímým předchůdcem RPR (Rassemblement pour
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Tento termíny, poprvé použitý tehdejším předsedou francouzského Národního shromáždění Jacquesem
Chaban-Delmasem na konci 50. let, dodnes vyvolává mezi politickými elitami ostré debaty. Ačkoli se z právního
a ústavního hlediska jeví toto dvousloví jako nonsens, jeho používání je zcela oprávněné v době, kdy prezident i
vláda pocházejí ze stejné politické strany.
14
Mezi pěti nejvýznamnějšími ekonomickými partnery Francie v Africe se nenachází žádná frankofonní země.
VAISSE Maurice La Puissance ou l´influence : La France dans le monde depuis 1958. Paris: Fayard. 2009
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la République) vedené prezidentem Jacques Chiracem. Též je důležité zmínit, že vojenská politika
v Africe byla a je součástí africké politiky jako takové. Ačkoli se práce snaží zaměřit především na
vojenské aspekty, v jistých případech není možné porozumět vývoji vojenské politiky, aniž bychom
viděli širší celek africké politiky. Na příslušných místech je tedy analýza zasazena do nezbytných
širších souvislostí.15 Je nutné taktéž upřesnit, že přestože práce pojednává o jasně vymezeném
časovém období dvou Chiracových prezidentských mandátů, nastíněnou problematiku není možné
pochopit, aniž by byly alespoň okrajově diskutovány události ve Rwandě v roce 1994, které se staly
zásadním důvodem k přehodnocení dosavadní koncepce francouzského přístupu k Africe.
Ačkoli bibliografie zabývající se vojenskou politikou v Africe po konci studené války je relativně
bohatá, pouze málo publikací se snaží tuto problematiku konceptualizovat. Předkládaná práce se
částečně snaží na tento problém odpovědět.

Výzkumná otázka a základní teze:

Základní výzkumná otázka by mohla být formulována takto: jaké důvody utvářely podstatu
francouzské vojenské politiky v Africe během prezidentských mandátů Jacquese Chiraca? Středem
zájmu je zde globální pohled na problematiku. Za tímto účelem je nutné nahlížet danou problematiku
perspektivou pozice Francie na mezinárodní scéně. Stejným způsobem musíme také analyzovat
vnímání Afriky pohledem francouzské levice a pravice.
Naopak pohled afrických států na francouzskou politiku vůči nim nepředstavuje pro cíle této
práce podstatnou otázku. Přes veškeré problémy, kterým Paříž čelila v kontextu redefinice politickostrategické koncepce po rozpadu Východního bloku, zůstalo zřejmé, že Francie zůstala v pozici
nesrovnatelně silnějšího hráče vzhledem k frankofonním státům černé Afriky. Tento pohled
vysvětluje, proč ve zkoumaném období nejsou analyzovány ani africké krize samy o sobě, ani jejich
příčiny.
Níže jsou představeny základní teze, které práce obhajuje:
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Je například zcela zřejmé, že devalvace franku FCA v roce 1994 měla značný vliv na africkou politiku Paříže.
Na druhou stranu není zřejmé, že by tato událost ovlivnila vojenskou politiku. Z tohoto důvodu tak devalvace
franku FCA není v práci šířeji diskutována.
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Naprostá většina zemí černé Afriky zůstala objekty mezinárodních vztahů (MV)
Studená válka přeměnila většinu zemí na pouhé objekty bipolárního konfliktu. Ovšem na rozdíl
například od střední a východní Evropy, či jiných částí světa, naprostá většina afrických zemí jimi
nepřestala být ani po pádu Berlínské zdi a rozhodně se nestaly aktéry MV. 16 Existuje jistě více důvodů
pro tuto situaci, nicméně jedním z hlavních je fakt, že politické elity (a to jak francouzské, tak africké)
nechtěly opustit logiku vzájemných vztahů, která se utvářela během celé doby studené války. V praxi
tato „tradice“ znamenala především silnou personalizaci vzájemných vztahů mezi Francií a africkými
státy. Zejména francouzská pravice se snažila o zachování této politiky. Na vojenské úrovni pak tato
personalizace vyústila v přesvědčení, že Francie zodpovídala za bezpečnost režimů, které vládly
v afrických zemích, spíše než za stabilitu těchto států. Během prezidentování Jacques Chiraca začala
Francie toto vnímání vzájemných vztahů přehodnocovat, což africké vládnoucí elity obtížně chápaly.

Argument, že francouzská vojenská přítomnost na africkém kontinentu v rámci předsunutých
vojenských základen přispívá zásadním způsobem k stabilitě hostitelských zemí, se jeví jako velmi
problematický.
Na první pohled by se mohlo tvrzení, že přítomnost francouzských vojáků na africkém
kontinentu přispívá k regionální stabilitě, neboť odstrašuje případné vnější a částečně i vnitřní
agresory, zdát logickým a silným argumentem pro podporu francouzské vojenské přítomnosti. Ovšem
kdyby tato teze odpovídala skutečnosti, pak by země, ve kterých se francouzské jednotky nacházely,
bývaly musely žít ve větší stabilitě, než země ostatní, což se při bližším pohledu nepotvrzuje. Dokonce
lze tvrdit, že opak byl pravdou. Výše předkládaný argument lze tedy považovat za neplatný a záměrně
politicky manipulovaný. Přesto je nutné si položit otázku, jaké následky měla francouzská vojenská
politika na samotný politický vývoj na africkém kontinentu: není možné, že samotná francouzská
vojenská přítomnost v dané zemi vyvolávala u vládnoucích politických elit vyvolat pocit relativního
bezpečí? Otázka formulovaná podobným způsobem pak sama o sobě přináší zajímavý pohled na
celou problematiku, která je diskutována v druhé kapitole.

16

Generalizace tohoto typu samozřejmě přináší rizika. Jihoafrická republika je členem skupiny G20 a země jako
Benin, či Rwanda jsou v dnešní době považovány za prosperující země, přinejmenším v afrických měřítkách.
Přesto takováto generalizace může pomoci při sledování cílu práce, zejména pokud je sledován globální pohled
na věc.
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Konec bipolárního světa a následná reakce Paříže ukázala francouzské nepochopení politických
procesů v Africe.
Důvody početných ozbrojených konfliktů, které v Africe propukly po konci bipolárního konfliktu,
nevyvěraly z nových politických procesů. Studená válka je však nechala „zamrzlé“. Logika studené
války, tedy vnímání pro-západní vs. pro-východní, zásadním způsobem zjednodušovala francouzské
vnímání Afriky. Překotný politický vývoj a válka a genocida ve Rwandě vyvolaly u francouzských
politických elit šok zejména proto, že dosvědčovaly naprosté nepochopení politických procesů
v Africe. Tento pocit politického nepochopení Afriky nakonec potvrzovala i jedna zpráva parlamentní
komise17 a dále ještě umocněn dvěma krizemi (1999 a 2002) v Pobřeží slonoviny, které Paříž chápala
jako ukázkový ostrov stability mezi africkými frankofonními zeměmi. Události ve Rwandě měly ještě
jeden zásadní dopad na francouzskou vojenskou politiku. Paříž si totiž uvědomila, že pro řešení
budoucích krizí musí rozšířit politické nástroje a možnosti. Začalo být zřejmé, že Francie již nadále
nemohla prosadit svoji vůli pouze vojenskou silou a že diplomatické nástroje se staly
nepostradatelnými a dokonce preferovanými způsoby řešení konfliktů.

Podstata vztahů v oblasti obranné politiky a vojenských záležitostí mezi Francií a africkými
zeměmi se postupně měnila. Francie již nadále nechtěla být vnímána jako ten, kdo je zodpovědný za
bezpečnost režimů u moci a stále více akcentovala nutnost Afričanů zajistit stabilitu svých zemí
vlastními prostředky.
Konec bipolarity, kterým se pro Francii v Africe staly události ve Rwandě v roce 1994, zásadním
způsobem proměnil kvalitu vzájemných vztahů Francie a afrických zemí, které doposavad zůstávaly
značně personalizované. Tyto vzájemné vztahy během studené války fungovaly v zásadě následovně:
pokud se africký režim choval správně (neobtěžoval Francii a nezpochybňoval její zájmy), pak bylo
velice pravděpodobné, že Francie zajistí jeho bezpečnost (v případě nutnosti vojenskou silou).
Události ve Rwandě z roku 1994 a zjevná neschopnost Francie pokračovat v takto nastavené logice
zcela obrátily kvalitu vztahů.
Zaprvé, Francie začala „depersonalizovat“ svoji africkou politiku. Pokud tedy vojensky
intervenovala v Africe, jejím primárním cílem již nebylo zajistit bezpečnost režimu, ačkoli toto mohlo
být výsledkem, ale zachovat stabilitu státu. Následkem tohoto vývoje začala Paříž přehodnocovat ve
své africké politice kategorie režim/stát.
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Parlamentní zpráva č. 1271 vypracovaná parlamentní komisí pro obranu a ozbrojené síly a komisí pro
zahraniční záležitosti, Les opérations militaires menées par la France, d'autres pays et l'ONU au Rwanda entre
1990 et 1994. Předloženo předsednictví Národního shromáždění 15.12.1998
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Zadruhé, Paříž začala čím dál tím více akcentovat svůj požadavek, že africké země mají být
schopny zajišťovat svoji vlastní stabilitu. Africkým zemím, které se cíleně snažily zvýšit vlastní
schopnosti zajistit svoji stabilitu, Francie poskytovala materiální pomoc skrze svůj vojenský program
RECAMP (Renforcement des capacités africaines au maintien de la paix – Posilování afrických kapacit
pro udržování míru)

Vývoj africké politiky Francie velmi dobře odráží vývoj francouzské pozice na mezinárodní scéně.
Tyto změny, pouze minimálně ovlivněné vnitropolitickou situací, utvářel především měnící se
charakter války a systém MV (tato teze vyžaduje vyjasnění pojmosloví systém a povaha MV a jejich vztah
k praktickému vedení zahraniční politiky. Tato otázka je diskutována nížeji společně s vysvětlením
metodologie této práce).

Pokud chceme porozumět vývoji vojenské politiky Francie na černém kontinentu, musíme
pochopit změny ve vývoji charakteru války, který nastal po rwandském konfliktu. Zdá se, že
francouzská armáda musela následně „znovuobjevit“ asymetrický způsob boje, který se ve větší míře
objevil právě s koncem studené války.18 To je též jeden z důvodů, proč již Francie nadále nemohla
prosazovat unilaterálně svoji africkou politiku čistě vojenskými prostředky bez diplomatických aktivit.
Vývoj MV po pádu Berlínské zdi též významným způsobem změnil francouzský přístup k Africe.
Paříž si musela přiznat, že frankofonní černá Afrika, již nespadala do její výsostné sféry vlivu. Rwanda
se stala jasným symbolem toho, že Paříž již nedisponovala možnostmi vykonávat pozici „afrického
policisty“. To ostatně přesvědčivě dosvědčil pád zairského prezidenta Mobutu. Poslední, a pouze
napůl úspěšný pokus o unilaterální prosazení francouzských zájmů v Africe se odehrál v Středoafrické
republice (SAR) v letech 1996/7. Navíc tyto události přinutily Francii přijmout fakt, že širší regionální
spolupráce s ostatními africkými zeměmi je nutností. Z tohoto důvodu akceleroval vojenský program
RECAMP. Krize v Pobřeží slonoviny v roce 2002 navíc jasně ukázala, že pokud chtěla Paříž ovlivňovat
africké krize, a to i v zemi, která donedávna byla považována za ukázkovou francouzskou ex-kolonii,
musí disponovat mandátem Rady bezpečnosti OSN. Paříž se přesto chtěla sama vojensky na černém
kontinentu angažovat, protože vojenskými intervencemi v Africe si chtěla zajistit především
vojenskou kredibilitu (credibility).19
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Za asymetrickou válku se označuje ozbrojený boj mezi silově nesrovnatelnými stranami. Obecně lze tvrdit, že
se jedná o střet mezi profesionální armádou či státními ozbrojenými složky, které jsou dobře vybaveny a které
„mají“ legitimitu ozbrojenou sílu použít s bojovníky či povstalci, kteří jsou nesrovnatelně hůře vybaveni a kteří
používají gerillovou strategii a navíc jsou ochotni sáhnout k asymetrickým metodám boje, tedy k takovým, jež
jejich nepřítel odmítá či z různých důvodů nemůže sám použít.
19
Tento termín je v práci používán v klasickém realistickém významu. Již v roce 1981 Robert Gilpin ve své
významné knize War & Change in World Politics mluvil o prestiži („prestige“) nebo o oprávnění („ autority“),
které definoval jako „ ... probability, that a command with a specific content will be obeyed by a given group of
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Vojenskou politiku Francie v Africe charakterizuje především její kontinuita. Ačkoli byla během
prezidentských mandátů Jacques Chirac tato politika modifikována, je možné mluvit spíše o vývoji,
než o rozchodu s minulostí.
Ani francouzská pravice, ani levice nemínila přetrhat privilegované vztahy, které Francie
udržovala s Afrikou. To ovšem neznamená, že nástroje africké politiky se nezměnily. Jestliže konec
studené války v Africe je z francouzského pohledu spojován s tragédií ve Rwandě, pak její následky
začaly být zřejmé teprve během kohabitace mezi lety 1995 – 2007, kdy premiérský post zastával
socialista Lionel Jospin. Třebaže jím adoptovaná doktrína vzhledem k Africe „ni – ni“ (ni ingérence, ni
indifférence – ani vměšování se, ani nezájem) zcela jistě neodpovídala představám pravice, pro
prezidenta Chiraca se nejednalo se o naprosto neakceptovatelnou politickou linii. Snížení počtu
vojáků, které bývá připisováno Jospinově africké politice, předpokládala v reforma armády, kterou
spustil Jacques Chirac v roce 1996. Navíc sám prezident sledoval „politiku otevřenosti“ („politique
d´ouverture“) k Africe, která charakterizovala vládu Lionela Jospina.

Přesto existovaly rozdíly ve vnímání Afriky
Základními body neshody mezi Chiracem a Jospinem se staly dvě osy. Otevření africké politiky
směrem k nefrankofonním zemím a způsob uplatňování francouzského vlivu v Africe. První bod je
implicitně spojen s rwandskou válkou a genocidou. Francouzská pravice reagovala na následnou krizi
kolem Velkých jezer „opuštěním“ regionu a snažila se k sobě silněji přimknout region střední a
západní Afriky, kde doufala uchovat v co nejsilnější míře dosavadní francouzský vliv. Pro levici
znamenal konec bipolarity v Africe zejména politiku otevření. Jospin sám usiloval o normalizaci
vztahů s bývalými africkými koloniemi a vzájemné vztahy mínil přenést do oblasti „obyčejné“
zahraniční politiky. Chirac, na rozdíl od Jospina, který v tomto posunu spatřoval zejména morální
aspekt, tuto linii akceptoval z pragmatických důvodů. Prezident měl na zřeteli primárně ekonomické
důvody. Pro Chiraca představovala stabilita a zejména ekonomický rozvoj afrických zemí mnohem
důležitější aspekt, než rozvoj demokracie. Proto také Chirac mnohem více akcentoval aspekt legality,
než legitimity v africké politice. Přestože Jospin zcela jistě nebyl utopista, snící o zcela demokratické
Africe, legitimita pro něj představovala mnohem důležitější otázku, než pro Chiraca. Ačkoli tyto
persons.“ Tato definice velmi dobře popisuje vztah Francie vzhledem k africkým zemím. V současné době se
nejčastěji používá termín „credibility“, který je v práci překládán jako (vojenská) kredibilita, který vystuihuje
také vnímání a očekávání jednotlivých států. Pokud nějaký stát disponuje kredibilitou, pak jej ostatní státy
budou respektovat a je malá šance, že budou zpochybňovat jeho vůdčí úlohu v daných situacích.
GILPIN Robert, War & Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. (první vydání v
1981)
SHIPING Tang. Reputation, Cult of Reputation, and International Conflicts. Security Studies. 2005, č. 14, str. 3462
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rozdíly zůstaly během kohabitace relativně skryté, zevrubnou analýzou těchto dvou rozdílných
přístupů je možné rozpoznat dvě odlišné politické koncepce.
Druhý bod je pro francouzskou pravici a její přiblížení se k Západní Africe spojen s ideou, že
v této části černého kontinentu bude moci Francie nadále prosazovat své zájmy podobně, jako
doposud, včetně potencionálních vojenských intervencí. Jospin však tuto orientaci odmítal. Přesto ani
on nemínil Afriku zcela politicky opustit.

Termíny multilateralizace a europeizace francouzské africké politiky jsou často nesprávně
interpretovány a je třeba je jasněji definovat a vysvětlit.
Kohabitace vlády Lionela Jospina (1997 – 2002) je často spojována s tzv. politikou „otevření“
Afriky a snahou o multilaterální přístup ze strany Francie. Hlubší pohled na africkou politiku během
zmíněných let analyzuje, jaké jsou limity multilaterálního přístupu v případě vojenské politiky, kde
tento termín vyvolává jisté problémy.
V případě termínu europeizace vojenské politiky v Africe se práce snaží obhájit tezi, že
francouzské zájmy nebyly nutně identické se zachováním francouzského vlivu. Paříž po schválení
Nicejské smlouvy začala spíše vnímat Afriku jako prostor, kde EU měla příležitost získat vojenskou
kredibilitu. Vojenské operace Artémis/Mamba a EUFOR RD Congo jasně doklázaly, že Francie chtěla,
aby se EU na světové scéně prosazovala aktivněji, než pouze skrze soft power. Toto tvrzení též
podporuje první tezi, že Afrika nepřestala být objektem MV.

Bibliografie týkající se francouzské vojenské politiky v Africe
Ačkoli bibliografie týkající se diskutované problematiky je velmi bohatá, publikovaná díla se
téměř výlučně limitují na syntézy konferencí, více či méně technické přehledy vlastní vojenské
přítomnosti v Africe či na politicky jasně profilované články. To se týká například knih, které vznikly
pod vedením Pierra Pascalona20 či Louise Balmonda21 v případě prvního typu publikací, či Andrého
Dumoulina22 v případě druhém.
Mnoho velice přínosných článků publikovaly časopisy Défense nationale a Revue internationale
et stratégique, které lze považovat za nejvýznamnější periodika věnující se vojensko-politickým
otázkám. Mezi přední přispěvatele do této debaty patří jak sociální vědci (Hugo Sada, Henri Pac,
20

PASCALLON Pierre (dir.). La politique de sécurité de la France en Afrique, Paris: L´Harmattan, 2004
BALMOND Louis, (dir.). Les interventions militaires françaises en Afrique, op.cit
22
DUMOULIN André. La France militaire et l'Afrique. Bruxelles: Edition Complexe, GRIP. 1997
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Amandine Gnaguênon, Hewane Serequeberhan…), tak vojáci a politici. Z poslední kategorie je
vhodné jmenovat zejména poslance Xaviera de Villepin, Paula Quilèse či Pierre André Wiltzera.
Časopis Armée d´aujourd´hui, jak ostatně titul naznačuje, se specializuje především na vojenské
aspekty. Další významný vojenský magazín nese název Terre information magazine. Právě ten poprvé
oficiálně přinesl zprávu o plánovaném snižování počtu francouzských vojáků působících v Africe
(přesněji řečeno v jejím přímém předchůdci vycházejícím pod názvem Terre magazíne).23 Další
armádou vydávaná publikace Cahiers du RETEX24 představuje zdroj sui generis. Jedná se o sešity,
které otiskují zkušenosti vojáků získané během akcí, a které zahrnují především úroveň operační a
taktickou. Magazín Politique Africaine předkládá převážně komplexnější pohled na černý kontinent a
diskutuje primárně aktuální témata, což se ukázalo jako velmi přínosné pro hlubší porozumění
afrických krizí. Publikace Année stratégique a Annuaire français des relations internationales se
zaměřují na výroční zprávy o francouzské zahraniční politice jako takové. Přesto se ukázaly jako
obzvláště inspirativní. Zdá se totiž, že nemálo analytiků a specialistů, kteří se na africký kontinent z
francouzského pohledu zaměřují, lehce zapomíná, že i tento je součástí francouzské zahraniční
politiky jako takové. Poslední významný časopis představuje African Affairs, kde je možné nalézt
hlavně nefrankofonní články, což přirozeně přispělo k rozšíření perspektivy. Výčet specialistů na
francouzskou vojenskou politiku v Africe by zajisté nebyl úplný bez uvedení Niagalé BagayokoPenone25 et Tibault Stéphène Possio.26 Jejich přepracované a publikované doktorandské práce
nabízejí výbornou komparativní studii (americký a francouzský přístup), respektive přehled
nedávného vývoje francouzské vojenské spolupráce s Afričany.
Specifickou kategorii tvoří angažovaná literatura, zejména pak knihy vydávané asociací SURVIE,
založenou za účelem informovat o politických a vojenských excesech, kterých se Francie a
francouzská armáda v Africe dopouštěla. Post jejího prezidenta po dlouhou dobu zastával již
zmiňovaný François-Xavier Verschave. Přes jasnou politickou angažovanost však nnlze jednoduše
odsoudit veškerou literaturu vydávanou touto asociací jako nevědeckou. Na druhou stranu se čtenář
jedné z nedávno vydaných děl se pravděpodobně neubrání pocitu, že tato kniha byla psána s velice
silným apriorním záměrem.27
Doktorandských a diplomových prací, které se zabývají nastíněnou problematikou, existuje
poskrovnu. Je však třeba zmínit spolupráci Université Panthéon – Assas Paris II s Collège Interarmées
de Défense, které spadá pod vojenskou školu v Paříži (Ecole militaire de Paris). Tato spolupráce má za
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Le dispositif outre-mer à l´horizon 2002. Terre Magazine. 1996, č. 77. str 34
RETEX – Retour d´expérience, název úřadu spadajícího pod Centre de Doctrine d´Emploi des Forces při
vojenské škole v Paříži
25
BAGAYOKO-PENONE Niagalé, Afrique, les stratégies française et américaine. Paris: Harmattan. 2003
26
POSSIO Tibault Stéphène. Les Evolutions récentes de la coopération militaire française en Afrique, op. cit.
27
GRANVAUD Raphaël. Que fait l'armée française en Afrique ?. Marseille: Agone. 2009
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cíl vzdělávání vojáků, jehož součástí jsou též programy zakončené sepsáním diplomových prací. Dvě z
nich si zasluhují detailnější pozornost a to zejména proto, že dobře ilustrují pohled vojáků na
vojenskou přítomnost a její dopady pro černý kontinent.28 29

Zdroje
Zdroje v sociálních vědách neexistují samy o sobě, nýbrž si je autor částečně vytváří sám na
základě toho, co chce dokázat. Vzhledem k nastíněné povaze problému je třeba vedle sebe postavit
několik různých typů zdrojů.

a) Archívy
Archívy bývají přirozeně prvním místem, kde se většinou v sociálních vědách hledají podstatné
informace. Ovšem vzhledem k tomu, že diskutovaná problematika se týká stále ještě současných
politicko-vojenských otázek, zůstává naprostá většina relevantních archivů veřejnosti uzavřena. Tato
situace se týká jak archivů francouzského ministerstva zahraničních věcí (archívy v La Courneuve, Îlede-France), archívů francouzského ministerstva obrany (Service historique de la Défense v château
de Vincennes, Île-de-France), tak fondu Jacquese Chiraca v Národních archivech (Archives nationales,
Paříž). Navíc ve všech třech případech zaměstnanci archivů jednoznačně vyloučili jakoukoli možnost
obdržet výjimku a získat k relevantním materiálům přístup. Kromě toho nelze s jistotou tvrdit, že tyto
dokumenty se již v archívech nacházely. Národní archivy sice zpřístupnily veřejnosti fond Jacquese
Foccarta,30 ten je však pro diskutovanou problematiku nepříliš relevantním zdrojem, neboť pokrývá
pouze období let 1958 – 1974.
Přes tato omezení je možné nalézt archivy, které mohou posloužit jako vhodný zdrojem
důležitých dokumentů. Jedná se samozřejmě o archiv francouzského Národního shromáždění, které
mimo jiné obsahují velmi cenné zprávy parlamentních komisí (rapports d´information) a záznamy
parlamentních rozprav.31 Kromě toho jsou přístupné archívy PS.32 I zde samozřejmě existují jistá
28

DESMEULLES, Benoît. La politique militaire française en Afrique: permanences et évolutions. Paris, 2006.
Diplomová práce. Paris II et Collège Interarmées de Défense. Vedoucí práce ZORGBIBE Charles.
29
HAGROURI Rachid. Les politiques de sécurité et les mécanismes de gestion des crises en Afrique. Paris, 2007.
Diplomová práce. Université Panthéon Assas – Paris II et Collège Interarmées de Défense. Vedoucí práce
LUGAN Bernard.
30
Jacques Foccart byl „architektem“ speciálních vztahů mezi Francií a bývalými koloniemi v Africe. Pracoval jako
osobní poradce pro africké záležitosti pro prezidenty Chrlese de Gaulla, George Pompidoua a Jacquese Chiraca
až do své smrti v roce 1997.
31
Veškeré dokumenty jsou k nalezení na internetových stránkách < http://archives.assemblee-nationale.fr >
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omezení týkající se zveřejňování dokumentů po roce 2000. Navíc práce s těmito zdroji vyžaduje
obezřetnost kvůli jejich silnému politickému podtextu. Velké množství dokumentů tvořila převážně
korespondence sekretariátu PS s ostatními politicky spřízněnými stranami v Africe, které
neznamenaly větší přínos pro výzkum. Přesto jezde možné najít poněkud střízlivější hodnocení
politických situací v různých afrických zemích a zejména pak vnitřní zprávy z odboru zahraničních
vztahů PS (secrétariat national du PS des affaires étrangères) adresované tehdejšímu prvnímu
tajemníkovi a v letech 1997 – 2002 též premiérovi Lionelu Jospinovi. Tyto dokumenty tak mohou
pomoci při analýze toho, jak PS vnímala africký kontinent. Pro úplnost zbývá dodat, že archívy
pravicové strany UMP (Union pour un mouvement populaire), která spravuje archivy svého
předchůdce RPR (Rassemblement pour la République) zůstávají pro veřejnost nepřístupné.

b) Rozhovory
Značně omezené možnosti práce s primárními zdroji ovšem mohou částečně kompenzovat
rozhovory s relevantními aktéry, a to jak politickými, tak vojenskými. Za tímto účelem jsem
kontaktoval množství zainteresovaných lidí, včetně bývalých ministrů, politiků, velvyslanců,
armádních generálů či politických poradců. Výsledek této snahy byl překvapivě povzbudivý. Měl jsem
výjimečnou příležitost mluvit s celkově 15 lidmi, včetně bývalých francouzských ministrů Hubert
Védrine (Parti socialiste), François Léotard (Union pour la démocratie française), Jacques Godfrain
(Rassemblement pour la République, později Union pour un mouvement populaire) či Olivier Stirn
(Parti socialiste, později spolupracoval s Union pour un mouvement populaire) a též s armádními
generály Jean-Louis Georgelinem, Bernardem Thorettem a Michelem Rigotem.
Vedení rozhovorů přirozeně vyžaduje zvládnutí jisté metody, bez níž existuje velké riziko, že
interview se přemění ve sterilní debatu, či dokonce monolog, zvláště pokud se jedná o tak
kontroverzní téma, jakou představuje diskutovaná problematika. V tomto ohledu je vhodné zmínit
knihu L´art d´interviewer les dirigeants, která poskytuje výborný úvod do způsobu jak vést
rozhovory.33 Přesto je zcela pochopitelné, že k opravdovým pokrokům vede jedině praxe. Nadto nelze
než souhlasit s tvrzením Samyho Cohena, že interview se vždy vyvíjí jiným směrem, než se
předpokládalo.34
Debaty vedené s politiky samozřejmě nejvíce vyžadovaly kritickou revizi, neboť každý politik měl
přirozenou tendenci bránit a obhajovat nejenom své vlastní pozice, ale též pozice strany, jejímž byl

32

Fondation Jean Jaurès, Centre d´archives socialistes: archives du secrétariat aux Relations internationales du
PS. 6, cité Malesherbes, 75009 Paris
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členem. Někteří si navíc nepřáli mluvit o konkrétních vojenských problémech, jiní se vyjadřovali jen o
hlavních bodech a obecných strategiích africké politiky Paříže, zatímco ostatní dávali najevo svůj
názor až překvapivě přímo. Jelikož ministr François Léotard nezastával žádnou vládní funkci během
prezidentování Jacquese Chiraca, diskuse se točila zejména kolem rwandské války a způsobu, jak ji
francouzská politická elita většinově vnímala, bez čehož není možné diskutovanou problematiku
pochopit. Stejně tak ani ministr Olivier Stirn nevykonával žádnou vládní funkci během dvanácti let
prezidentských mandátů Jacquese Chiraca. Ovšem díky jeho bohatým zkušenostem s africkou
politikou během celé V. republiky mi umožnily lépe pochopit stadia vývoje, kterými tato politika
prošla. Ministr Jacques Godfrain byl posledním ministrem pro spolupráci předtím, než byl tento úřad
začleněn do ministerstva zahraničních věcí v roce 1997.35 Tento rozhovor mi umožnil lépe porozumět
přístupu Jacquese Chiraca k Africe, který na začátku svého prvního prezidentského mandátu prosadil
Jacquese Godfraina do této funkce. Ministr Hubert Védrine je obecně znám jako specialista na MV a
během interview dával najevo, že důsledně rozlišuje mezi aspekty čistě politickými a strategickými
v rámci vedení zahraniční politiky. Diskuse s ním mi velice usnadnila chápání přístupu Lionela Jospina
k Africe. A konečně rozhovor s poslancem Bernardem Cazeneuvem bylo vedeno primárně kolem
„nové africké politiky“ Lionela Jospina a rozchodu s „mitterrandovskou tradicí.“
Rozhovory s osobními poradci prezidenta Chiraca pro africké záležitosti, Michelem de
Bonnecorsem36 a Bernard Diguetem,37 se ukázaly jako velice inspirativní, se probírala zejména témata
stojící v dané chvíli ve středu zájmu Elysejského paláce. Tyto diskuze také poodhalily význam, který
prezident přikládal svému nejbližšímu okolí. V neposlední řadě vyšlo najevo, které otázky se staly
předmětem neshody mezi politiky a jednotlivými poradci.
Bývalí velvyslanci během hovorů často předkládali své vlastní názory, přičemž zdůrazňovali, že
tyto nutně nemusely reflektovat oficiální názor. Interview s Jacquesem Courbinem38 Michelem
Rougagnou39 mi posloužila k lepšímu pochopení francouzské pozice během války ve Rwandě a

35

Toto ministerstvo zřízené prezidentem de Gaullem mělo na starosti vztahy s bývalými francouzskými
koloniemi. Velmi zjednodušeně by bylo možné říci, že se jednalo o jakési ministerstvo zahraničí určené pro
země, se kterými Francie z historických důvodů udržovala více než nadstandardní vztahy a které považovala za
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5. dubna 2011
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Michel Rougagnou, bývalý velvyslanec Francouzské republiky v Zairu/Demokratické republice Kongo (1996 –
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následné krize v regionu Velkých jezer. A rozhovor s Christianem Job

40

pomohl vyjasnit přístup

pravice k Africe po konci kohabitace.
Způsob vedení a obsah rozhovorů uskutečněných s vojáky se samozřejmě značně lišil od debat s
politiky. Armádní činitelé zásadně trvali na faktu, že armáda představuje pouze ozbrojeným
nástrojem politiků a je jim plně podřízena. Generál Jean-Louis Georgelin41 předkládal komplexní
armádní pohled na situaci v Africe mezi lety 1995 a 2007. Stejně tak došlo na diskusi o reformě
armády zahájené v roce 1996 a její praktické dopady. Jeden z nejplodnějších rozhovorů se odehrál
s generálem Bernardem Thorettem,42 který velel vojenské misi Almandin II v SAR v roce 1996, jež
představovala pro diskutovanou problematiku jednou z klíčových událostí. Diskuse s generálem
Michelem Rigotem43 se dotýkala zejména přístupu posledního pravicového a levicového ministra pro
spolupráci k Africe (Jacques Godfrain a Charles Josselin). A konečně rozhovor s kapitánem Benoît
Thielleux 44 považuji za jeden z faktograficky nejpřínosnějších.
Z obecného pohledu mi tyto rozhovory posloužily k podpoře či naopak vyvrácení některých
hypotéz. Ve dvou či třech případech pak jejich výsledky vedly k celkové revizi tezí.

c) Politické zdroje
Tyto zdroje lze rozdělit do dvou kategorií: oficiální proslovy či texty a zdroje určené pro „vnitřní“
použití. Do první kategorie patří politické deklarace (prezidenta, ministrů…) a debaty, které měly
podněcovat veřejnou disksi. Jejich cílem bylo zejména vysvětlovat politická rozhodnutí. Přes velice
silný politický podtext mají tyto zdroje jednu výhodu, a to sice, že jejich autoři musejí argumentačně
bránit svá rozhodnutí. Při hledání těchto textů se ukázala databáze ministerstva zahraničních věcí
jako nanejvýš užitečná.45
40
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Druhá kategorie obsahuje především dokumenty, jejichž adresáty jsou primárně politici sami.
Ačkoli nelze vyloučit, že tyto dokumenty částečně mohou manipulovat s fakty, jejich hlavní
argumenty jsou čistě politické, až ideologické. Spadají sem zejména zápisy z diskusí během
parlamentních debat a projevy proslovené během politických konferencí.
Zprávy parlamentních komisí tvoří vlastní kategorii. Ačkoli mají ze své podstaty politickou
povahu, jejich hlavním cílem je informovat o určitých problémech, které mohou překračovat politické
štěpení (příkladem může být zpráva parlamentní komise týkající se událostí ve Rwandě46). Z tohoto
pohledu tak obecně bývají objektivnější a více faktografické (zprávy parlamentní komise týkající se
reformy vojenské spolupráce47). Také jsou konsenzuálnější, než by mohlo být od politických zdrojů
očekáváno (parlamentní zpráva týkající se řešení krizí v subsaharské Africe48). Stále je však nutné mít
na zřeteli, že se jedná o dokumenty, jejichž autory ovlivňovala při sepisování jejich politická
příslušnost (dokument týkající se parlamentní kontroly zahraničních operací49).

d) Noviny a veřejné zdroje
Noviny a další veřejné sdělovací prostředky v principu ukazují, jak byl ten který problém před
veřejností prezentován. Ohýbání faktů nelze dopředu vyloučit („spin doctors“), což limituje jejich
použití. Nicméně hlubší analýza těchto zdrojů může odhalit, jak pravice a levice mluvily o této
problematice a do jaké míry tak tyto problémy opravdu rozdělovaly politické spektrum.

Metodologie
I)

Analytické možnosti teorií MV
Jelikož byl v předešlé části ohlášen cíl zkoumat diskutovanou problematiku spíše z globálního
pohledu, je nutné upřesnit metodologii této práce a vyjasnit jisté pojmy, jako je systém (system) a
povaha (nature) MV a jejich vztah k samotné praxi zahraniční politiky. Jestliže koncept systému MV
nepředstavuje pro zkoumanou problematiku zásadní přínos, pak naopak povaha MV nám může
velice pomoci při vysvětlování jistých aspektů problematiky.
46

Parlamentní zpráva č. 1271, op.cit.
Parlamentní zpráva č. 3394 vypracovaná parlamentní komisí pro obranu a ozbrojené síly. La Réforme de la
coopération militaire. Předloženo předsednictví Národního shromáždění 20.11.2001
48
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Parlamentní zpráva č. 2237 vypracovaná komisí pro obranu a ozbrojené síly. Le Contrôle parlementaire des
opérations extérieures. Předloženo předsednictví Národního shromáždění 8. 3. 2000
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a) Systém MV
Koncept systémového přístupu k mezinárodní politice a mezinárodním vztahům poprvé použil
Kenneth Waltz ve své zásadní knize Theory of International Politics.50 Toto dílo, ačkoli z mnoha stran
tvrdě kritizované (téměř výlučně kvůli jeho vnímání povahy MV), zásadním způsobem ovlivnilo a
proměnilo vědeckou disciplínu MV. Poprvé zde totiž došlo ke snaze konceptualizovat předmět
disciplíny a uvést jej do abstraktní pozice. Tento přínos nekritizují ani autoři, kteří odmítají Waltzovo
vnímání povahy MV. Waltz se v této knize pokusil pojmout MV v jejich faktické, časové a kvalitativní
globalitě. Jedná se o teoretickou konstrukci, která postuluje, že vztahy mezi státy jsou na
mezinárodní scéně ve své většině ovlivněné a dokonce značně determinované systémem, jež státy,
aniž by to zamýšlely, vzájemnými interakcemi vytvářejí.51 Tyto interakce následně vytváří struktury
systému, které se stávají zcela zásadními faktory při utváření mezinárodní politiky. Koncept tak ústí v
myšlenku, že stát nemůže být považován za aktéra izolovaného od ostatních států, a že své akce na
mezinárodní scéně musí kalkulovat nejenom pouze na odhadu reakcí ostatních států, ale též s
ohledem na systém, který nelze asociovat s prostým souhrnem interakcí mezi jednotlivými státy.
Specialisté na MV tuto myšlenku později značně rozvinuli do různých detailů, ovšem jádro tohoto
konceptu zůstalo v zásadě netknuté.
Legitimní otázka by mohla znít, k čemu potřebujeme takto komplikovaného konceptu. Jelikož
tento vzniknul za účelem zkoumání globality MV jako takových, jeví se účelný primárně pro
makroanalýzu dlouhých časových období. Ovšem pro studium specifických případů ztrácí kvůli své
abstrakci relevanci. Nicméně spojená diskuse okolo povahy MV se pro naši problematiku jeví jako
mnohem zajímavější a může pomoci vysvětlit jisté specifika naší problematiky.

b) Povaha MV
Jestliže koncept systému MV je obecně přijímán, ačkoli jednotlivé teorie k němu přistupují
poněkud odlišně, otázka povahy MV představuje opravdové „válečné pole“ mezi jednotlivými
teoriemi. Navíc pozice, kterou zaujmeme k otázce povahy MV, do značné míry následovně ovlivňuje
vnímání systému MV. Níže jsou diskutovány dva základní pohledy na tuto problematiku: přístup
racionalistický a konstruktivistický.52
Neorealismus a neoliberalismus představují teorie racionalistické. Oba směry totiž tvrdí, že státy
jsou hlavními aktéry v rámci světové politiky, a že tyto státy kalkulují své jednání naprosto racionálně
a že sledují maximalizaci svých zájmů. Pro neoliberály jsou tyto zájmy představovány primárně
50
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ekonomickým bohatstvím, kdežto realisté tvrdí, že státy nejvíce zajímá jejich vojenská moc. V
kontrastu k sociálnímu konstruktivismu se však tyto dvě teorie shodnou na tom, že zájmy států,
ačkoli je každá teorie definuje jinak, jsou jim vrozené. Přesto existuje mezi těmito dvěma teoriemi
řada velkých rozdílů. Ve zkratce řečeno, neoliberálové se zaměřují na ekonomické aspekty, jejichž
symbolem se stal slavný koncept „komplexní vzájemná závislost “ („complex interdependence“),
který poprvé použili Robert Keohane a Joseph Nye.53 Podle tohoto přístupu státy primárně zajímá
ekonomický blahobyt, který je nejvyšší při vzájemně prospěšné spolupráci. 54 Ačkoli se jedná o velmi
propracovaný přístup, jsem přesvědčen, že koncept „hard power“, vlastní neorealistické teorii, se jeví
v praxi světové politiky jako relevantnější a lépe odpovídá historii mezinárodních vztahů. Z tohoto
důvodu se v rámci racionalistických teorií kloním k neorealistické tradici.
Neorealisté tvrdí, že povaha MV se v jádru nezměnila od dob prvních bojů mezi lidskými
bytostmi. Jedná se o anarchistické prostředí (v tom smyslu, že neexistuje žádný aktér, který by řídil
vztahy mezi státy a který by disponoval mocí svoji vůli prosadit), ve kterém stát musí vždy očekávat
nejhorší možný scénář vývoje. Tento teoretický směr má samozřejmě kořeny ve slavné knize
Thomasse Hobbese Leviathan. Zaměření neorealistů na vojenskou kapacitu států, jež je explicitně
obsazeno ve známém termínu „vyvažování moci“ (balance of power) zásadně revidoval Stephenem
Waltem, který v roce 1985 přišel s termínem „vyvažování hrozby“ („balance of threat“).55 Podle této
teze je nutné do politické analýzy chování států nutné zařadit také fakt, jak ten který stát, do značné
míry subjektivně, vnímá možnost hrozby ze strany jiného státu. Tento posun tedy přinesl
psychologickou dimenzi do analýzy mezinárodní politiky.
Sociální konstruktivisté56 se v otázce státních zájmů zcela rozchází s racionalistickými teoriemi,
neboť tvrdí, že zájmy státu vrozené nejsou. Podle této teorie jsou jak zájmy států, tak povaha MV
sociálně konstruovány vzájemnými interakcemi a sdílenými idejemi. To sice neznamená, že „reálná“
fakta ztrácí relevanci, ale pro konstruktivisty jsou méně důležitá, než ideje. Jelikož tyto ideje jsou
53
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podle konstruktivistů sociálně konstruované, má intersubjektivita a subjektivní vnímání ostatních
aktérů centrální úlohu při vytváření identit. Jinými slovy, sociální role, kterou jeden stát subjektivně
přizná druhému státu a naopak, tvoří základní „stavební kámen“ identit. Z toho vyplývá, že tyto
identity se mohou proměňovat v čase a v závislosti na subjektivním vnímání států na mezinárodní
scéně.

c) Zahraniční politika: teorie a praxe
Rozhodnutí ohledně toho, jaký postoj zaujmeme k povaze MV, má zásadní dopady na nahlížení a
způsob vysvětlování zahraniční politiky daného státu, jak přesvědčivě argumentuje Stephen Waltz.
Did the Cold War end because the Soviet economy was dying from “natural causes” (i.e. the inherent
inefficiency of centrally planned economies), because Soviet elites were persuaded by norms and ideas
imported from the West, or because the United States was putting greater pressure on its overmatched
adversary? 57

Jakmile se tedy sociální vědec rozhodne pro „svoji“ teorii, má silnou tendenci, která je ve
skutečnosti nutností, vysvětlovat maximum kroků v zahraniční politice jakéhokoli státu
paradigmatem „jeho“ teorie. Interpretuje tedy politické kroky podobně, jako historik interpretuje
historické události. Z toho vyplývá, že tato interpretace je téměř vždy zasazena do více či méně
globálního pohledu. Naproti tomu, politici, kteří činí zásadní politické kroky, tato rozhodnutí
ospravedlňují aktuální nutností či argumenty politickými. Málokdy jsou politici zároveň specialisté
v disciplíně MV. Historie zná jen velmi málo Henry Kissingerů.
Jsem přesvědčen, že konstruktivisté značně přeceňují důležitost idejí. Pokud například Spojené
státy Americké chtějí být (a často tak stále jsou vnímány) světovým garantem demokratických
hodnot, je evidentní, že kořeny tohoto vnímání musíme hledat na konci 2. světové války, jejíž dopady
v zásadě ukončily izolacionalistické tendence. Samozřejmě že „nálepka“ světového garanta
demokracie byla částečně „vytvořena“ a posteriori a částečně také díky sociální konstrukci. Nicméně
na počátku tohoto procesu stál „reálný“ fakt.
Volba té či oné teorie má tedy pro naši problematiku jasné dopady: pokud připustíme, že
realisté mají pravdu, pak vojenskou politiku Francie v Africe primárně ovlivňovala tendence
prosazovat „velikost“ (grandeur) ve smyslu světové mocnosti (zejména ve vojenském smyslu slova).
Na druhou stranu, pokud mají pravdu konstruktivisté, pak tato politika byla primárně ovlivněna
57

WALT Stephen Martin. The Relationship between Theory and Policy in International Relations. Annual Review
of Political Science 2005, č. 8, červen 2005, str. 23 – 48. (poprvé publikováno online v Review in Advance, n°4
(vol. 9), 20 october 2004, p. 3-43)

29

faktem, že Francie sdílela jisté ideje a normy s africkými státy a sama sebe považuje za zemi s jistými
hodnotami (v normativním slova smyslu). Základní otázka tedy zní: Byla vojenská politika Francie
v Africe vedena zájmem udržet si svoji pozici na světové scéně a zachovat si mocenskou kredibilitu?
Nebo spíše vedla Paříž tuto politiku kvůli tomu, že to odpovídalo normativním představám, které
Francie sama o sobě měla, což v důsledku vedlo k podpoře seberespektu (self-esteem)?
Realistická teorie jednoznačně poskytuje mnohem silnější možnost vysvětlit chování států na
mezinárodní scéně. Tvrzení, že povaha MV je kompetitivní dlouhodobě lépe odráží realitu
mezinárodní politiky. Oproti liberálnímu přístupu se navíc nejedná o deskriptivní či normativní teorii.
V neposlední řadě nám i nedávná historie nabízí řadu případů, kdy sobecký zájem státu a touha po
rozšíření moci triumfovaly nad zdánlivě mírumilovnou rétorikou či možným ekonomickým ziskem. Z
těchto důvodů práce obhajuje tvrzení, že vojenská a mocenská kredibilita Francie na mezinárodní
scéně představovala velmi důležitý aspekt, jež Paříž vždy brala v úvahu při rozhodování o směřování
africké politiky.

II)

Kvalitativní analýza politických projevů
Ve výše citovaném článku Stephen Walt58 diskutuje ještě jeden zajímavý vztah mezi teoriemi MV
a praktickým vedením zahraniční politiky. Jako velmi zajímavý se jeví argument, že způsob obhajoby
politických rozhodnutí vypovídá o obecnějších politických idejích.
The recent debate on war with Iraq offers an equally apt example. Analysts who focused primarily on
Saddam Hussein’s personality and the nature of the Ba’ath regime saw Hussein’s past conduct as evidence
that he was an irrational serial aggressor who could not be deterred and thus could not be permitted to
acquire weapons of mass destruction (Pollock 2002). By contrast, scholars who focused on Iraq’s external
situation tended to see Hussein as a risk-acceptant but ultimately rational leader who had never used
force in the face of a clear deterrent threat and thus could be deterred by superior force in the future
(Mearsheimer &Walt 2003). Thus, interpretations about Iraq’s past conduct were partly shaped by
contrasting theoretical views and had a clear impact on contemporary policy recommendations.

Jestliže má autor pravdu, pak by podobné analýze měly být podrobeny též politické texty a
diskurzy. Jestliže zůpsob argumentace specialistů na MV ukazuje jejich vnímání praxe MV, pak by toto
mělo platit též pro politiky. Podrobnější analýza politických textů a prohlášení politiků, kteří
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rozhodovali o směřování africké politiky, by tedy měla poodhalit rozdílné politické vize a vnímáni
Afriky mezi francouzskou pravicí a levicí.
Práce tedy analyzuje francouzskou vojenskou politiku v Africe v principu ze dvou pohledů.
Analytické možnosti, které nabízí teorie MV, jsou vhodné pro „makropohled“ (perspektiva „outsidein“). Na druhou stranu „mikropohled“ (perspektiva „inside-out“) bude použit při studii politických
diskursů a srovnání přístupu k Africe francouzskou pravicí a levicí. Tento přístup dovoluje zajímavé
srovnání. Například „nová africká politika“, kterou během kohabitace podporoval Lionel Jospin, by se
mohla pohledem „mikro“ zdát jako rozchod s „gaullistickým“ či „tradičním“ přístupem. Nakonec tato
politika se stala předmětem tvrdých sporů mezi prezidentem a socialistickým premiérem. Ovšem
v pohledu „makroperspektivy“ umožňuje interpretovat tuto iniciativu zcela opačně.

III)

Ostatní výzkumné metody

Kromě výše popsaných metod výzkumu se práce opírá též o kvalitativní lexikometrickou analýzu.
Tento postup se ukázal jako obzvláště přínosný při analýze desítek politických projevů prezidenta
Chiraca vyslovených směrem k Africe. Metodologie této analýzy je vysvětlena v příloze č. 2.

Plán práce
Předkládaná práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, z nichž každá postihuje jeden ze
základních okruhů spojené problematiky. První kapitola analyzuje roli důležitých politických aktérů,
kteří mohli zasáhnout do rozhodovacích procesů ve vedení africké politiky. Diskutována je pozice
prezidenta, jeho okolí, důležitých členů vlády a parlamentu. Kromě toho se druhá část kapitoly
zaměřuje na přístup francouzské pravice a levice k Africe, včetně detailního pohledu na osobní
přístup prezidenta Chiraca a premiéra Jospina, který je zkoumán skrze lexikometrickou a kvalitativní
analýzu politických diskursů.
Druhá kapitola se zabývá rolí a vlivem armády na francouzskou vojenskou politiku v Africe.
Kromě přehledu a vysvětlení významů vojenských smluv mezi Francií a jednotlivými africkými státy
tato kapitola též rozebírá reformu francouzské armády a její důsledky pro černý kontinent.
Přítomnost francouzských jednotek a její dopad na situaci hostitelských zemí je též analyzována na
31

historickém přehledu bezpečnostní situace těchto států. Tento rozbor problematizuje argument, že
francouzská vojenská přítomnost zajišťuje elementární stabilitu daných afrických států, či dokonce
regionů. Tato kapitola též vysvětluje hlubší důvody, proč Paříž ve zkoumaném období přistoupila
k revizi své africké politiky, jejímž symbolem se stal vojenský program RECAMP.
Třetí kapitola podává přehled a rozbor vojenských operací vedených mezi lety 1995 a 2007
francouzskými jednotkami v afrických zemích. Kromě přehledové analýzy se tato kapitola zaměřuje
na vysvětlení určitých aspektů těchto operací a přináší též reflexi vnitřního francouzského politického
vývoje, stejně tak jako zhodnocení postavení Francie na mezinárodní scéně a jejich dopady na
konkrétní vedení vojenské politiky Paříže v Africe.
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Kapitola 1) Teorie a praxe francouzské africké politiky
Politický systém V. Francouzské republiky by se mohl některým realistům (ve smyslu specialistů
na MV), kteří soudí, že zahraniční politika státu by měla zůstat v pravomoci úzkého kruhu
„vyvolených“, zdát jako ideálně nastavený systém. Ústava totiž přiznává francouzskému prezidentu
v tomto ohledu velmi silné pravomoce v porovnání s jinými západními státy. Tato situace se však
zásadně mění v případě kohabitace, která prezidentovy pravomoce výrazně omezuje ve prospěch
ministerského předsedy. Naproti tomu parlament vykonává v tomto systému pouze zanedbatelnou
úlohu. První část této kapitoly se zaměřuje právě na detailnější rozbor pravomicí a významu
jednotlivých aktérů francouzské africké politiky. Druhá část pak popisuje konkrétní rozdělení
pravomocí mezi prezidenta Chiraca a socialistického premiéra Jospina, praktické fungování africké
vojenské politiky ve Francii během kohabitace mezi lety 1997 a 2002 a obecné rozdíly v přístupu
k Africe mezi francouzskou pravicí a levicí.

I)

Aktéři francouzské vojenské politiky

a) role prezidenta a jeho okolí
Francouzský prezident představuje na poli zahraniční a bezpečnostní politiky nejvýznamnějšího
aktéra, neboť mu ústava přiznává pozici vrchního velitele armády. Prezident v praxi reálně rozhoduje
o zahájení vojenské operace. Tato ústavní pravomoc se též někdy označuje jako jedna z „vyhrazených
domén“ („domaine réservé“). Tento termíny, poprvé použitý tehdejším předsedou francouzského
Národního shromáždění Jacquesem Chaban-Delmasem na konci 50. let, dodnes vyvolává mezi
politickými elitami ostré debaty. Ačkoli se z právního a ústavního hlediska jeví toto dvousloví jako
nonsens, jeho používání je zcela oprávněné v době, kdy prezident i vláda pocházejí ze stejné politické
strany. Ukázkový příklad této situace můžeme nalézt ihned po zvolení Chiraca prezidentem v roce
1995. Na konci září tohoto roku se přibližně 700 žoldáků různých národností vylodilo na Komorách za
účelem svržení místní vlády.59 Následující den tehdejší francouzský premiér Alan Juppé jednoznačně
v tisku popřel, že by se Francie přímo vojensky v této krizi jakkoli angažovala.60 V rozporu s názorem
svého premiéra však Chirac o pět dní později rozhodl o vyslání vojenské operace, která měla
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nedokončenému pokusu o státní převrat učinit přítrž. Termín „vyhrazená doména“ tedy dobře
vystihuje roli prezidenta v podobných rozhodovacích procesech. To ovšem neplatí v době kohabitace,
kdy se prezidentova pozice stává podstatně komplikovanější (viz níže).
Prezidentova rozhodnutí ovšem mohou silně ovlivnit názory jeho nejbližších spolupracovníků a
okolí. Popisovat komplexnost francouzského politického systému a jeho dopad na rozhodovací
procesy není v možnostech této práce. Přesto je nutné částečně analyzovat alespoň roli tzv.
prezidentových poradců pro Afriku. Známou „africkou sekci“ („cellule africaine“),61 jejímž
nejznámějším představitelem se za V. Republiky bezesporu stal Jacques Foccart, tvoří poradci, které
si prezident na základě vlastního uvážení sám vybírá. Z toho vyplývá, že tito poradci, kromě výborné
znalosti problematiky týkající se černého kontinentu, téměř jistě sdílejí politické přesvědčení
prezidenta. Africká sekce tedy představuje čistě neformální kolektiv, který se však v praxi V.
Republiky stal poloformálním uskupením s výrazným politickým vlivem. Někteří pozorovatelé
dokonce rozlišovali během Chiracova prezidentství africkou sekci oficiální a neoficiální.
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tohoto rozlišování se však zdá zcela zanedbatelný v porovnání s tím, kdo prezidentovi v afrických
záležitostech radil. Mezi nejvýznamnější poradce se řadí Michel de Bonnecorse, Bernard Diguet,
Michel Dupuch, Fernard Wibaux a samozřejmě až do své smrti Jacques Foccart, který Chiracovi
v afrických záležitostech radil již v době, kdy posledně jmenovaný působil jako premiér a později jako
starosta Paříže. Tito poradci nenesli žádnou politickou zodpovědnost, což jim samozřejmě
poskytovalo značnou volnost při formulování vlastních názorů. Je třeba si tedy položit otázku, do jaké
míry mohli tito lidé ovlivňovat prezidentova rozhodnutí, který samozřejmě přímou politickou
odpovědnost za své kroky nést musel. Pohled na směřování africké politiky Jacquese Chiraca
jednoznačně dokazuje, že prezident jim přikládal značnou váhu. V pamětech Jacquese Foccarta je
možné najít demonstartivní příklad.63 Foccart vnímal zairského diktátora Mobuta jako jediného
politika, jenž mohl zajistit elementární jednotu jinak v mnoha ohledech rozděleného státu. Právě
tento pohled vzal evidentně za svůj též prezident Chirac při hledání řešení začínající krize regionu
Velkých jezer na přelomu let 1997 a 1998. Případ dvou krizí v Pobřeží slonoviny, v roce 1999 a 2002,
je taktéž velmi výmluvný. Michel Dupuch, který po smrti Foccart převzal pomyslné místo hlavního
zastánce tradičního přístupu k africkým záležitostem, se nepokrytě zasazoval za francouzskou
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vojenskou intervenci do této země v době prvního státního převratu. Chirac následně přijal tuto
pozici za svoji, a ačkoli musel na tento postoj rezignovat, neboť nemínil v danou chvíli riskovat
zažehnutí vnitropolitické krize, o tři roky později při dalším pokusu o puč již nechal francouzskou
armádu intervenovat. (viz níže).

b) Premiér
Vojenská operace na Komorách jednoznačně odhalila, že v praxi se premiér ve vojenských
otázkách podřízuje prezidentovým názorům. Tato situace však neplatí v případě kohabitace. Ústava
totiž přiznává premiérovi zodpovědnost za obranu státu. Navíc podle ústavy vláda a nikoli prezident
disponuje ozbrojenými silami. V praxi je tak během kohabitace nutné najít jakýsi modus vivendi mezi
premiérem a prezidentem. Když v roce 1997 nově zvolený socialistický premiér Jospin ohlásil svoji
novou africkou politiku, kterou symbolizovala doktrína „ni-ni“ (ani vměšování, ani nezájem), oznámil,
že odmítá vést jakékoli vojenské intervence v Africe kromě případů, které by naplňovaly stricto sensu
podmínky bilaterálních smluv o vojenské pomoci a obraně. Jacques Chirac se nakonec rozhodl tuto
politiku následovat. Podle Jospina vyvolala tato politická linie jedinou opravdu vážnou roztržku mezi
ním a prezidentem, když se v roce 1999 uskutečnil v Pobřeží slonoviny vojenský puč.64 Prezident totiž
chtěl vojensky pomoci svému protějšku, což premiér razantně odmítl. Nelze si nepoložit otázku, zda
mohl Chirac i přes tento nesouhlas prosadit svoji vůli. Je velmi pravděpodobné, že by to prezident
býval mohl učinit. Jedním dechem je však třeba dodat, že takovýto krok by zcela jistě vyvolal ostré
politické reakce a pravděpodobně by vedl k hluboké politické, ne-li ústavní krizi. Tato situace ve
výsledku tedy dokazuje zejména relativní nevýznamnost Afriky pro Chiraca v kontextu celkového
politické agendy.

c) Ministerstvo zahraničních záležitostí a ministerstvo pro spolupráci
Francouzské ministerstvo pro spolupráci, pod které až do roku 1997 spadala veškerá agenda
týkající se nástupnických států bývalých francouzských kolonií v Africe, existovalo nezávisle na
ministerstvu zahrnaničí až do institucionální reformy, se kterou přišla vláda Lionela Jospina v roce
1997. Tato instituce měla pro Chiraca značný význam na vedení africké politiky zejména na začátku
jeho prvního prezidentského mandátu. V roce 1995 si totiž prezident vybral za ministra pro
spolupráci Jacquese Godfraina, zastánce tradiční linie francouzské africké politiky, který neváhal tyto
své názory jednoznačně bránit ani na nejvyšších politických úrovních. Po projevu proneseném Hervé
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de Charettem, tehdejším ministrem zahraničních věcí u příležitosti setkání francouzských velvyslanců
v roce 1995,65 kde ministr ohlásil svůj plán, zjevně dopředu nediskutovaný ani s Chiracem, ani
s Godfrainem, na sloučení ministerstva pro spolupráci s ministerstvem pro zahraniční věci, se
prezident nechal slyšet, že ministerstvo pro spolupráci zůstane nezávislé do té doby, dokud on bude
prezidentem.66 Význam ministerstva pro spolupráci může být velmi dobře pozorován na počtu
otázek, které na něj směřovaly během parlamentních diskusí. Jestliže téměř veškeré otázky týkající se
africké politiky, včetně vojenských záležitostí, směřovaly mezi lety 1995 a 1997 na ministra Godfraina,
po zmíněné reformě, dokončené až v roce 2002, jejich počet začal pomalu klesat a úměrně tomu
začala být tato agenda spravována ministerstvem zahraničních věci. Následně od roku 2002 již byly
veškeré vojenské otázky adresovány výhradně tomuto ministerstvu.
Vliv ministerstva zahraničních věcí během kohabitace tedy jednoznačně vzrostl a Hubert
Védrine, tehdejší ministr, začal prosazovat nové kroky na poli africké politiky. Zejména pak spojené
návštěvy afrického kontinentu se jeho britským protějškem jasně naznačily snahu přebudovat určité
zažité aspekty. Navzdory faktu, že se Francie nakonec rozhodla pro EU jako hlavního partnera při
vojenských operacích v Africe, jasná tendence „otevřít“ Afriku nepochybně začala právě během
kohabitace.

d) Parlament
Francouzský parlament, respektive jeho horní komora, Národní shromáždění, zůstává o
probíhajících zahraničních vojenských operacích pouze minimálně informované. Ústava formálně
zavazuje vládu pouze k informování parlamentu o svém rozhodnutí zahájit zahraniční vojenskou
intervenci nejpozději tři dny po jejím začátku. Parlament navíc nedisponuje žádnou možností schválit
či odmítnou vyslání takovéto operace, v případě že netrvá déle než čtyři měsíce. Ve výsledku je
Národní shromáždění jednoduše vyloučeno z rozhodovacího procesu a o způsobu informování do
značné míry rozhoduje vůle vlády tak učinit. Jedna parlamentní zpráva dokonce poněkud přehnaně,
avšak ne nepodloženě, tvrdí, že tisk se často jeví mnohem lépe informován, než poslanci.67
Stejným způsobem neexistuje možnost parlamentní kontroly těchto operací. Jedním z účelů
sepsání výše zmíněné parlamentní zprávy, evidentně ovlivněné politickou příslušností většiny autorů
(PS), byl velice pravděpodobně vnitropolitický boj o moc (zpráva doporučovala změnit článek 35
francouzské ústavy, který velice striktně omezuje moc parlamentu ve vojenských otázkách). Nicméně
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neoddiskutovatelným faktem zůstává, že francouzský parlament nedisponuje žádnou efektivní
možností jakkoli podobné operace kontrolovat, a to ani v případě použití pravomoci schvalovat
rozpočet. Zahraniční operace jsou totiž financovány z rozpočtu ministerstva obrany, a jelikož nelze
dopředu předvídat jejich počet a rozsah (tak alespoň zní nejčastější politický argument), peníze na ně
se hledají až a posteriori tzv. systémem dodatečných nákladů. Jinými slovy, peníze se vždy hledají
v různých kapitolách ministerstva obrany až na konci fiskálního roku, kdy se též schvaluje opravný
zákon o rozpočtu. Tento systém samozřejmě vyvolává značné pnutí v určitých kapitolách rozpočtu
určeného pro armádu, a to zejména v kapitole V, která pokrývá financování armádního vybavení a
technologií.68 Parlamentu tak tedy zůstává pouze možnost poslední instance: vyvolání hlasování o
nedůvěře vládě kvůli těmto operacím. Tato možnost přirozeně není používána. Je zřejmé, že vojenské
operace, zejména pak ty odehrávající se v Africe, nestojí ve středu politického zájmu.

e) Armáda
Ozbrojené složky jsou přirozeně podřízeny politické moci. Armáda tedy nedisponuje žádným
formálním prostředkem, kterým by mohla ovlivnit rozhodovací proces týkající se vojenských operací.
Nicméně chování Francie v Africe během V. Republiky velmi pravděpodobně dalo vojákům dojem, že
mají na černém kontinentu relativně volné ruce. To však zdaleka neznamená, že armáda se starala o
africké záležitosti bez jakýchkoli politických mantinelů. Na druhou stranu nelze analyzovat vojenskou
politiku v Africe bez přihlédnutí k jejímu historickému vývoji, který mohl dát vzniknout jisté „politickovojenské kultuře“ na černém kontinentu. Stejným způsobem je třeba vzít v úvahu pocity vojáků, kteří
se nacházeli na francouzských předsunutých základnách v Africe. Jen těžko si lze představit, že by tito
vojáci zůstali zcela lhostejní k puči v zemi, kde se daná základna nacházela. V neposlední řadě je
nutné zdůraznit, že vojenská kredibilita Francie a francouzské armády jako takové zcela jistě hrála
důležitou úlohu při zvažování možnosti vojenské intervence.
Jestliže tedy armáda nemá k dispozici žádný politický nástroj, je pravděpodobné, že má tendenci
inklinovat k vojenskému řešení. Schopnost vést ozbrojený boj nakonec představuje smysl její
existence. Například když v roce 1996 vypuklo v SAR, kde se nacházela jedna z nejdůležitějších
francouzských vojenských základen v celé Africe, ozbrojené povstání proti tehdejšímu prezidentovi
Patassému, dostala francouzská armáda velmi volné ruce k řešení krize, což mohlo mít důvody mj. též
ve výše zmíněných argumentech. Samotný fakt, že se francouzská armáda nacházela zrovna v zemi,
kde nastala nějaká krize, představoval významný faktor, který podporoval rozhodnutí pro
intervenci.69
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II)

Afrika ve vnímání francouzské levice a pravice

Výše uvedený obecný přehled vychází z ústavou definovaného fungování francouzského
politického systému. Následující část kapitoly se naopak pokouší analyzovat praxi vedení francouzské
africké politiky v období kohabitace v letech 1997 – 2002. Díky této politické situaci je možné přímo
porovnat vliv dvou nejvýznamnějších aktérů, tedy prezidenta Chiraca a premiéra Jospina. V obecnější
rovině je také analyzován způsob, jakým vnímala frankofonní Afriku francouzská pravice a levice.

A) Francouzská levice a její přístup k Africe

Nová socialistická vláda Lionela Jospina zvolená ve volbách v roce 1997 výrazně zamíchala
kartami francouzské africké politiky. Sám premiér se již v lednu 1997 vyjádřil silně proti angažování
francouzské armády v SAR, kde dle jeho názoru Paříž pouze kombinovala „vměšování se a
neschopnost“.70 Jeho vládou prosazovaná „nová africká politika“ ve výsledku vyústila v institucionální
reformu, což se na nejvyšší politické úrovni projevilo začleněním ministerstva pro spolupráci do
ministerstva zahraničí. Stejným způsobem se socialistická vláda snažila o „otevření“ Afriky (politique
d´ouverture), kde chtěla nefrankofonní země začít brát na stejnou váhu jako bývalé francouzské
kolonie. Nejvýznamnější změnu představovala doktrína „ani nezájem, ani vměšování“. Jospin se
zkrátka chtěl podle vlastních slov pokusit „předefinovat partnerství s Afrikou“.71 Přesto je zřejmé, že
vojenská část africké politiky doznala menších změn, než africká politika jako celek.

a) Jospinův vztah k armádě
Analýza obecného přístupu socialistického premiéra k vojenským otázkám může posloužit
k lepšímu pochopení jím zastávané linie vojenské politiky. Jospin navíc jako premiér během
kohabitace soustředil ve svých rukách podstatně větší vliv na armádní záležitosti, než by býval měl za
„běžné“ politické situace. Ve svém projevu v Centre des Hautes études militaires z roku 2011 se
Jospin vyjádřil též k základům jím zastávané linie vojenské politiky: 72

Rozhovor s Bernardem Diguetem.
70
Internationale. Sud-Ouest. 17.1.1997
71
JOSPIN Lionel. Projev v Centre des Hautes études militaires. op.cit.
72
Ibid.

38

„Nakonec, zažil jsem druhou světovou válku... pamatuji si domovní prohlídky Gestapa, dva
několikadenní pobyty židovských přátel u ns doma, o jejichž přítomnosti nám rodiče řekli že se nesmí
nikdo dozvědět... Během dospívání mě poznamenala doba studené války. Korejská válka, válka v
Indočíně, postavení Berlínské zdi, Suezská krize, potlačení maďarského povstání jednotkami vojsk
Varšavské smlouvy, raketová krize na Kubě, to vše mě v mládí ovlivňovalo. V tom, co se nazývalo
„rovnováha strachu“, strach – jakkoli abstraktní – nikdy nechyběl.“

Jak je možné tento projev interpretovat? Zdá se, že nejděsivějším aspektem představoval pro
Jospina strach, který se jevil jako „nepochopitelný“, strach, který se během studené války stal
„neviditelným“ a do značné míry abstraktním. Přesto studená válka vtiskla tomuto abstraktnímu
strachu pro Jospina jistou „racionalitu“. Jospin jistě nezastával naivní pacifistickou vizi o světovém
míru. To ostatně přesvědčivě dosvědčuje fakt, že se aktivně účastnil formování socialistické doktríny
jaderného odstrašování v roce 1981, tedy v době, kdy k této otázce PS přistupovala velice
rezervovaně. Ovšem realita bipolarity a zejména pak politická zodpovědnost prvního socialistického
prezidenta Mitterranda vedla k tomu, jak sám Jospin přiznal, že socialisté sami museli převzít určité
gaullistické principy v obranné a zahraniční politice.
Přesto Jospin nepatřil mezi zapálené obdivovatele armády. V tomto ohledu je vhodné
připomenout spor mezi ním a prezidentem Chiracem z roku 1998 týkajícího se francouzských vojáků
z první světové války, kteří se v létě 1917 vzbouřili.73 Stejně tak však premiér nepředstavoval
pacifistického utopistu. O tom jednoznačně vypovídal francouzský přístup k válce v Kosovu. Pro
Jospina se jednalo o konflikt, jehož protagonisté měli opustit „19. století, ke kterému se obrátili, aby
společně s námi vstoupili do konce 20. století a do začátku 21. století.“ 74 Toto přirovnání o pokroku v
průběhu staletí svědčí o tom, že Jospin chtěl nepřehledné situaci na Balkánském poloostrově „dát
smysl“. Poté co v březnu 1999 ztroskotala jednání v Rambouillet mezi zástupci kosovských Albánců a
Srby, se pro premiéra stala situace čitelnou a „logickou“. Podle něj již totiž bylo učiněno vše pro to,
aby konflikt byl vyřešen nevojenskými prostředky.75 Jelikož Srbové odmítli jakkoli spolupracovat, stala
se vojenská akce nevyhnutelnou. Tu navíc v Jospinových očích ospravedlňovala jednoznačnost
situace: „Jelikož čelíme otázce míru nebo války, otázce útlaku či svobody, otázce civilizace či
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barbarství…„76. Následkem tohoto vývoje se Francie sama velice aktivně zapojila do bombardování na
Balkánském poloostrově, a to i přestože tato akce neobdržela mandát Rady bezpečnosti OSN.
Obecně lze tedy jednoznačně říci, že Jospin neváhal použít ozbrojenou sílu v případech, které se
mu jevily jako správné a především srozumitelné. Jak práce níže dokáže, Afrika rozhodně takovýto
příklad nepředstavovala.

b) Afrika ve vnímání PS
Nyní je nutné se pokusit zodpovědět otázku, jak vnímala PS Afriku. V souladu s přesvědčením
realistické školy MV práce zastává názor názor, že vnitropolitická situace má relativně malý či
dokonce zanedbatelný dopad na vedení zahraniční politiky. To ovšem nebrání politikům, aby ve svých
prohlášeních často nepoužívali některé termíny i ze zahraniční politiky, které mají zřejmou konotaci a
jejichž používání má jasné vnitropolitické cíle. Pro diskutovanou problematiku se samozřejmě jedná o
taková slova jako „Françafrique“ (viz úvod), „chasse gardée“ (výsostná sféra vlivu), „gendarme de
l´Afrique“ (policista Afriky) či „pré-carré“ (přeneseně výsostná a nezpochybnitelná sféra vlivu či
obranné hranice). Toto zneužívání africké politiky pro vnitřní účely je při zkoumání politických
dokumentů vždy nutné mít na paměti.
Archivy PS nabízí dokumenty, které přes tato omezení dovolují nahlédnout na způsob, kterým PS
vnímala černý kontinent, ačkoli i zde lze nalézt množství textů určených pro „vnitřní potřebu“
socialistů. Výmluvně o tom svědčí jedno zhodnocení situace v Zairu z roku 1997 určené pro Jospina:
„Tento masakr…nemá ospravedlnění, ale má původce.“
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Podobně laděné dokumenty samozřejmě

představují v politice důležitý pohled, ovšem jedná se spíše o žurnalistický, než analytický přístup.
Z relevantních dokumentů lze tedy uvést zejména ty, které se dotýkají událostí v Zairu,
respektive v celém regionu Velkých jezer v letech 1996/97 a Pobřeží slonoviny v rozmezí roků 1993 a
1999. Ty totiž nejlépe odhalují vztah PS k Africe. První dokument tvrdí, že „…Francie se nedokázala
poučit z lekce z Rwandy…“. Ještě zajímavější je však fráze, že na světové scéně „…Zair a střední Afrika
obecně reprezentují pouze jednu z mnoha dalších porážek Francie, která čelí souvislé a rázné ofenzívě
vedené Spojenými státy, kterou Američané nevedou nijak zvláště proti francouzsky mluvícímu světu,
ale pouze proto, že chtějí hrát sami a nechtějí akceptovat potížisty.“ 78
Co se Pobřeží slonoviny týče, prezidenta Konan Bédiého, svrženého v roce 1999, který v úřadu
nahradil prvního prezidenta Félixe Houphouët-Boigny, dokument označuje jako politika téměř
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xenofobního, který má silnou tendenci vést zemi autoritářským způsobem, a který udržuje výborné
vztahy s francouzskou pravicí.79 Přesto je možné v jiném dokumentu nalézt analýzu, která udává, že i
přes tyto výborné vztahy má francouzská pravice obavy ze skryté politické krize v Pobřeží slonoviny a
tlačí proto na prezidenta, aby přistoupil na širší dialog s opozicí.80 Ze všech relevantních textů
v archivech PS však ten zcela nejdůležitější z března roku 1997 uvádí: „V Africe si ve své podstatě
všichni začínají zvykat na fakt, že Francie již nemůže být brána jako důvěryhodný partner…Nic by
nebylo nebezpečnější, než zpochybnit současné hranice [Zairu] a přikročit k přerozdělení volebních
obvodů.“81
Část PS tedy evidentně vnímala Afriku jako místo střetu s anglosaským vlivem, tedy přístup, jež
zastával i François Mitterrand.82 Toto vnímání se neslo spíše v duchu pokračování tradiční africké
politiky, ovšem s nutností vzít v potaz důsledky rwandské války a genocidy. Druhá vize Afriky u
socialistů se k Africe stavěla spíše rezervovaně a popisovala ji jako místo, kde Francie může pouze
ztratit svůj vliv v případě, že by se do afrických záležitostí příliš vměšovala. Navíc zkušenost
s Rwandou naháněla hrůzu a zastánci této pozice prosazovali, aby Francie zůstala stranou jakéhokoli
vojenského angažování. Ve své podstatě se jednalo o pozici, která chtěla udržet status quo.
Je zřejmé, že Jospin přijal druhý pohled na Afriku. Ostatně on sám se domníval, že
„Mitterrandova africká politika se příliš inspirovala historií.“ 83 Stejným způsobem se zdá, že premiér
považoval africké záležitosti za špinavé, neprůhledné a těžko akceptovatelné.84 Obě výše popsané
vize Afriky v PS se nicméně shodly na jedné podstatné věci. Obě vnímají Afriku jako místo nestabilní a
politicky nesrozumitelné a nebezpečné. Informace z těchto dokumentů tedy podávají relativně
jednoznačné vysvětlení pro to, proč se Jospin stavěl natolik zdrženlivě k použití armády na černém
kontinentu.
Po vyhraných volbách v roce 1997 tedy v nové levicové vládě převládl Jospinův pohled na africké
záležitosti. Středobodem tohoto přístupu se mělo dle premiérových slov stát „…jasnější uvědomění si
Afričanů zodpovědnosti za bezpečnost afrických zemí.“85 Premiér též ještě v roce 1997 oznámil
třetinové snížení počtu francouzských vojáků v Africe. Nejednalo se však o žádné velké překvapení či
čistě Jospinovo rozhodnutí, neboť vycházelo z logiky již schválené reformy armády (viz následující
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kapitola). Přes jistou Jospinovu odtažitost k Africe, přinejmenším v porovnání s pravicovými politiky,
je zcela nepopiratelné, že premiér sdílel jakousi francouzskou obecnou vizi Afriky. Ani pro něj tak
nebylo myslitelné se zcela přestat zajímat o dění v Africe. „Kvůli historickým, hlubokým a přátelským
vazbám, které ji poutají k mnoha africkým státům, se Francie velice zajímá o stabilitu a udržování
míru na tomto [africkém] kontinentu.“86 Tato fráze pouze dosvědčuje obecně přijímaný fakt, že ačkoli
se vize o zahraniční politice mezi jednotlivými politiky mohou lišit, velké a výrazné změny v celkovém
směřování jsou velice výjimečné.
Kromě dokumentů a politických projevů také PS zorganizovala v listopadu 1998 mezinárodní
konferenci o své nové africké politice. Některé příspěvky umožňují dokreslit si již načrtnutý obraz
toho, jak PS k Africe přistupovala. Paul Quilès, jeden z čelných představitelů a zastánců socialistické
„nové africké politiky“ znovu připomínal strašlivé dopady rwandské války a genocidy. Pocit toho, že
se Francie nachází ve slepé uličce lze vyčíst z jeho poznámky: „…Přesně to je cíl nové francouzské
africké politiky: nalézt (sic!) takovou politiku, která by umožňovala pomáhat…“87
Z výše uvedeného lze tedy vyvodit vcelku jasný závěr. Jospinova vláda se rozhodně nemínila vojensky
zcela stáhnout z Afriky. Stejně tak se ovšem nemínila nechat zavléci do další Rwandy. Jinak řečeno,
socialisté věděli, co nechtějí, ale neměli téměř žádnou představu o tom, co přesně chtějí. To konec
konců dosvědčil i ministr zahraničních věcí v Jospinově vládě Hubert Védrine, když tvrdil, že Jospinovy
instrukce pro něj v otázkách africké politiky by se daly shrnout do tří slov: „Dělat to jinak.“88

c) Institucionální reforma
„Nová africká politika“ Jospinovy vlády se na vojenské úrovni projevila zejména snížením počtu
francouzských vojáků v Africe a uzavřením dvou francouzských vojenských základen v SAR. (viz
následující kapitola). Nicméně ani jeden z těchto dvou kroků neznamenal dramatickou, či
nepředvídatelnou změnu. Snížení počtu vojáků vycházelo z již dříve schválené vojenské reformy a
důvody uzavření zmíněných základen pramenilo částečně z nutnosti snížit počty francouzských
vojáků v Africe a částečně z obranné koncepce ministra obrany Chrales Milliona, který působil
v pravicové vládě během prvních dvou let Chiracova prezidentského mandátu. Na politické úrovni
Jospin usiloval o „normalizaci“ pozice, kterou frankofonní Afrika zaujímala v zahraniční politice
Francie, tím, že k ní chtěl přistupovat jako k jakékoli jiné části světa, což vlastně artikulovala již
zmíněná doktrína „ani – ani“ a sloučení ministerstva pro spolupráci do ministerstva pro zahraniční
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záležitosti. S tím spojená nová klasifikace afrických zemí představovala ještě zajímavější aspekt.
Zmizel tradiční termín „pays du champs“ 89, jenž v zásadě označoval africké země, se kterými Francie
udržovala nadstandardní vztahy, a byl nahrazen kategorií „Zone de solidarité prioritaire“ 90, která
nadále zahrnovala nejenom anglofonní či lusofonní země černého kontinentu, ale například i některé
státy Blízkého východu, karibské oblasti či ostatní bývalé francouzské kolonie.
Konečně, institucionální reforma vojenské politiky v Africe zahrnovala též vytvoření nového
úřadu pod názvem Direction de la Coopération Militaire et de Défense (DCMD) spadajícího pod
ministerstvo zahraničí. Novinku představoval především fakt, že tento nově vytvořený úřad již
nespadal pod prezidenta, nýbrž se zodpovídal ministerstvu zahraničí. Tento vývoj jednoznačně svědčil
o snaze snížit v této oblasti prezidentské pravomoci a naopak posílit možnosti ministerstva zahraničí.
Jedním z hlavních cílů tohoto úřadu byla i snaha o zlepšení multilaterální spolupráce ve vojenských
otázkách mezi Francií, Afrikou a ostatními relevantními hráči.91

d) „Nová africká politika“ v praxi
Politická prohlášení a proklamovaný nový přístup socialistické vlády k Africe je nutné porovnat
s reálným vedením africké politiky. V souladu s výše zmíněným sám Jospin o africké záležitosti
neprojevoval příliš velký zájem a svému ministrovi zahraničí Hubertu Védrinovi dal velice volnou ruku
při formulování konkrétních kroků, jež ohraničovaly pouze velmi vágní limity: frankofonní Afrika měla
být považována za běžnou součást zahraniční politiky, aniž by představovala jakýmkoli způsobem
zvýhodňovanou oblast. Jinými slovy, Jospin požadoval, aby africká politika doznala změny, kterou
ovšem sám neuměl přesně definovat.92
Jakých výsledků bylo v tomto období dosaženo? Rozhodnutí zavřít základny v SAR do značné
míry vycházely z nutnosti snížit celkový počet francouzských vojáků v Africe. Přesto se socialistická
vláda velmi zasazovala za možnost zachování francouzské kontroly nad strategickým letištěm
v Bangui, což odpovídalo požadavkům již dříve schválené vojenské koncepce projekce síly. Toho
socialisté nakonec nedosáhli, neboť prezident SAR Patassé, interpretující francouzský odchod jako
zradu, trval na naprostém stažení francouzských vojáků. Dále došlo k přerušení platnosti několika
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smluv o vojenské a technické spolupráci z důvodu proběhnuvších státních převratů (Republika Kongo
v roce 1997, Guinea-Bissau v roce 1998, Niger, Komory a Pobřeží slonoviny v roce 1999). Další
podstatný krok v africké politice znamenalo spuštění vojenského programu RECAMP (Posilování
afrických kapacit pro udržování míru). Ovšem ani v tomto případě se nejednalo o iniciativu PS, jelikož
kořeny této snahy sahají k rwandské válce a genocidě z roku 1994 (viz následující kapitola). Přesto je
zjevné, že levicová vláda se cítila silněji spjatá s touto iniciativou. Výmluvně o tom vypovídá fakt, že již
rok po spuštění programu, tedy v roce 1998, přes něj Francie distribuovala 20% peněz určených na
vojenskou spolupráci v Africe.93 PS také podporovala myšlenku afrikanizace konfliktů. To ovšem
neznamenalo, že by se Jospin hodlal vojensky z černého kontinentu stáhnout. I socialisté realisticky
uznávali, že „stáhnout se, to by znamenalo nechat tyto země napospas odstředivým silám, které je
ohrožují, aniž by vnitřní problémy mohly být mírově vyřešeny…“ 94 I PS se jednoduše domnívala, že její
vojenská přítomnost přispívala sice ke křehké, ale alespoň nějaké stabilitě.
Během let 1997 až 2002 také klesl celkový počet vojenských operací vedených v Africe. Ovšem s
výjimkou státního převratu v Pobřeží slonoviny v roce 1999 se mezi Jospinem a Chiracem neobjevila
výraznější neshoda týkající se obecného vedení africké politiky. Když například vypukla v roce 1997
krize v Republice Kongo, levicový ministr zahraničí zcela odmítl jakoukoli možnost francouzské
intervence, kromě evakuace Francouzů.95 Pravice však takovouto otázku vůbec nepoložila. Můžeme
si však položit jinou otázku, a to jestli PS zcela odmítala myšlenku vojenských intervencí. Případ
francouzské operace na podporu Komor v roce 1995 ukázal, že tento princip sám o sobě
nepředstavoval pro levici problém za předpokladu, že příslušné smlouvy o obraně byly naplňovány
stricto sensu.
Otázka však vstupuje do zajímavějšího světla v okamžiku, když analyzujeme francouzský přístup
k africkým regionálním organizacím, do kterých francouzská levice vkládala silné naděje. Jelikož sama
PS stála o afrikanizaci konfliktů černého kontinentu, upínali se socialisté zejména k Ekonomickému
společenství států západní Afriky (CEDEAO), které se jevilo jako nejschopnější a nejfunkčnější
seskupení afrických států. Jospinova vláda například poskytla logistickou a technickou pomoc
jednotkám ECOMOG v roce 1998 během nasazení v Guina-Bissau. Lze si položit otázku, zda takováto
pomoc představovala pro socialisty automatickou reakci. Odpověď levicového ministra zahraničí
Huberta Védrina je v tomto ohledu výmluvná: „Pokaždé, když je Francii adresována žádost, je tato
přezkoumána ve vztahu ke svému kontextu.“ 96 Právě tento důraz na kontext vytváří jeden z hlavních
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rozdílů mezi pravicí a levicí, neboť pravice silně tíhla k tomu se angažovat v Africe mnohem agilněji a
bez předběžných podmínek, než PS.

e) Africká politika multilaterální?
Socialistické vládě se také často připisuje zvýšená snaha o multilaterální vedení africké politiky.
To by ovšem nutně znamenalo, že docházelo k výraznému snižování francouzského vlivu, neboť tato
iniciativa přirozeně k takovémuto důsledku vede. Zde je tedy nejprve třeba osvětlit používanou
terminologii.
Jelikož se Paříž od konce 90. let snažila částečně přizvat do afrických záležitostí další aktéry, jako
nefrankofonní africké země, regionální sdružení afrických států, Africkou Unii, OSN a zejména pak EU,
často se můžeme setkat s tvrzením, že docházelo k multilateralizaci africké politiky. To ovšem
neodpovídá realitě. Navíc termín multipolarizace přispívá k dalšímu zmatení pojmů, jelikož někdy
tato slova zcela nesprávně bývají chápána jako navzájem se doplňující pojmy. Termín
bipolarita/multipolarita se vztahuje k počtu mocností, které představují určující důležité hráče v
systému MV, popřípadě v regionálním systému. Podle některých odborníků na MV dokonce počet
těchto států určuje povahu MV.97 Naproti tomu bilateralismus/multilateralismus popisuje způsob,
kterým jednotlivé státy mezi sebou vedou jednání či organizují své vztahy. Mezi těmito termíny tedy
neexistuje žádný přímý vztah. Ačkoli je možné, že bipolární svět spíše nahrává navazování
bilaterálních vztahů, rozhodně to nepředstavuje žádné pravidlo.
Nyní musíme zhodnotit obecné dopady multilateralizace. Na rozdíl od bilateralismu totiž
multilateralismus vyžaduje vedení institucionalizovaných jednání a stejně tak vyžaduje, aby se
všechny zúčastněné strany shodly na společném řešení, pokud má dojít k závaznému rozhodnutí
(popřípadě musí institucionalizace zajistit mechanismy, které dovolí přijmout závazné rozhodnutí i
přes případnou nevoli některých aktérů, jak tomu je například v případě EU). Ve výsledku však
multilateralizace vede k zvyšování relativní moci těch států, jejichž význam je v daném systému
mnohem nižší, než význam vedoucích mocností. Historických dokladů podporujících toto tvrzení
existuje celá řada: rozhodnutí prezidenta De Gaulla vystoupit z integrovaného armádního velení
NATO, dlouhodobý krach vyjednávání tzv. cyklu z Dauhá v rámci Světové obchodní organizace, složité
kompromisy během vyjednávání Lisabonské smlouvy v EU či dlouhodobá faktická neschopnost Ligy
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arabských států shodnout se na čemkoli aspoň trochu důležitém.98 Pokud by tedy opravdu došlo
k multilateralizaci africké politiky během let 1997 – 2002, dopady na vliv Paříže by musely být značné
a Francie by se téměř jistě musela dostat do slepé uličky v otázce své vojenské politiky. Nic z toho se
ovšem nestalo. Politika otevření Afriky, tak jak ji vedl ministr zahraničí Hubert Védrine, který ji sám
nazýval „vícenásobný bilateralismus“ („bilatéralisme multiple“), místo toho vedla k africké politice,
jejíž otěže Francie pevně svírala ve svých rukách, ovšem jejíž škála diplomatických, stejně tak jako
vojenských možností značně vzrostla.

B) Francouzská pravice

a) Chiracův vztah k armádě
Oproti Jospinovi vnímal Chirac armádu odlišným způsobem. Ačkoli z pozice samotné ústavní
funkce přirozeně vyplývá, že prezident, tedy vrchní velitel ozbrojených sil, se bude o armádě
vyjadřovat spíše s respektem, lze přesto v Chiracových proslovech, jak vyplývá z níže uvedených
textů, nalézt osobní sympatie, ne-li rovnou oblibu armády.

„Již jsem se zmínil, že právě tam [v armádě během Alžírské války] jsem zažil nejsilnější lidskou
zkušenost mého života. Tak silná jsou pouta, která pojí velitele k jeho mužům během bojů. Odnesl
jsem si odtamtud zvláštní úctu k těm, kteří obětovali své životy pro obranu země.„99
„Můžete být hrdí, když se díváte na to, co jste dokázali během tohoto roku na místech vašeho
nasazení v Africe, v Asii a v Evropě.“100
„Také chci jménem svým i jménam všech našich spoluobčanů vzdát upřímný hold všem vojákům třech
armád a policie [gendarmerie], kteří přispěli k úspěchu těchto operací…“101
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Stejným způsobem se prezident vyjadřoval o kredibilitě, kterou má armáda svému národu
zajišťovat.102 Obdobně je zjevné, že doktrína projekce síly, kterou Chirac nechal schválit v jím
prosazované reformě armády z roku 1996, představuje jednoznačně doktrínou ofenzivní. Jeden ze
směrů kritiky této reformy se silně opíral právě do tohoto konceptu.103
Vzhledem k tomu, že práce částečně rozebírala přístup Jospina k válce v Kosovu, mělo by být
totéž učiněno i v Chiracově případě. Stejně jako premiér, i prezidentův hlavní argument na podporu
bombardování vedeného silami NATO se opíral o fakt, že jakákoli politická vyjednávání zkrachovala.
Nicméně jeho projev při konferenci v Rambouillet, kde se měli Srbové a Kosovští Albánci pokusit
nalézt nenásilné řešení, se nesl ve velice silné, ne-li přímo bojové rétorické rovině:
„Představitelům obou stran, Srbům a Kosovským Albáncům říkám: mír máte ve svých rukách.“ 104
„Ale v případě neúspěchu bude muset zodpovědná strana nést veškeré důsledky. Opakuji, veškeré
důsledky.“105

Zdá se tedy, že Chirac měl jakýsi osobní a velice silný vztah k armádě, kterou vnímal jako
ozbrojenou paži politické vůle. To ovšem neznamená, že prezident automaticky zastával vojenské
řešení krizí. Na druhou stranu konflikty v Africe jednoznačně poskytovaly možnost k tomu, aby
vojenská kredibilita Francie byla posílena a Chirac rozhodně nemínil těchto příležitostí nevyužít.
Ostatně státy obecně hledají možnost vydobýt si reputaci skrze vyřešení krizí v prostředí MV a
vojenské intervence nabízí jeden z hlavních zdrojů této reputace, stejně tak jako vojenské
kredibility.106

b) Pravice a otázka vojenské kredibility
Při analyzování první vojenské operace Francie v Africe během Chiracova prezidentování, tedy
během intervence na Komorách v roce 1995, by se mohlo zdát, že Paříž díky této operaci nemohla
příliš zvýšit svoji reputaci. Přesto právě otázka vojenské kredibility stála v centru zájmu francouzských
představitelů, jak o tom svědčí výrok Jacquese Godfraina, tehdejšího ministra pro spolupráci: „Je
pravda, že kredibilita Francie byla ve hře…“ 107 Vojenská strategie použitá v SAR taktéž dokazovala vůli
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ukázat vojenskou převahu. Navíc armáda sehrála v tomto případě při řešení krize až překvapivě
aktivní roli. Protiargument, že otázka kredibility a reputace nemohl představovat příliš důležité
aspekty během operací v Africe, neboť podobné akce ve světové politice nikdo nebral příliš vážně, je
nepravdivý. Představa, že krize v SAR se objevila v hlavním vysílacím čase na obrazovkách a stránkách
světových médií, samozřejmě vyvolává úsměv. Na druhou stranu nejen západní vlády jistě sledovaly
tuto krizi velice podrobně a Američané v tomto případě explicitně vyjádřili podporu Francouzům
s prohlášením, že se jednalo o legitimní obranu, na kterou měla Francie plné právo.108 Nakonec jak
USA, tak evropské státy dobře věděly, že právě francouzské jednotky jim mohou pomoci při evakuaci
jejich občanů z problémových států v Africe, což se následně při krizi v Republice Kongo ukázalo jako
zcela pravdivé (viz třetí kapitola).
Otázka získání kredibility měla ovšem hlubší implikace i pro francouzsko-africké vztahy.
Demonstrace síly mohla vést k přiznání reputace a kredibility Paříži ze strany afrických zemí, což
Francii mohlo jedině pomoci v jejím postavení, ve kterém se nacházela po rwandské válce a genocidě.
Afričtí představitelé se jistě museli sami sebe ptát, zda po těchto událostech měla Francie ještě vůbec
zájem se na černém kontinentu jakkoli angažovat. Rozhodnutí vojensky intervenovat na Komorách a
v SAR během prvních dvou let Chiracova prezidentského mandátu mohlo být do značné míry vedeno
chutí potvrdit francouzský zájem o Afriku. Stejným způsobem když se francouzská armáda předvedla
ve velmi dobrém světle během evakuace západních občanů z Republiky Kongo a Zairu/Demokratické
republiky Kongo, neopomněl Chirac podtrhnout fakt, že i Američané ocenili výkon, který francouzští
výsadkáři během této situace předvedli.109 Zcela jednoznačně se také jeví, že otázka vojenské
kredibility rozhodně nechyběla během rozhodování o vojenském zásahu v Pobřeží slonoviny v roce
2002.
Jestliže však představovaly kredibilita a reputace důležité aspekty během prvního
prezidentského mandátu Jacquese Chiraca, pak pro porozumění důvodů intervencí EU v Africe je
třeba vnímat tyto pojmy jako zcela klíčové aspekty. V obou případech však byla kredibilita hledána
z poněkud rozdílných důvodů. V době příchodu Chiraca do prezidentské funkce šlo především o
znovupotvrzení prezidentova zájmu o černý kontinent. V případě operací EU však nejdůležitější
aspekt představoval skutečnost, že EU byla schopna vyslat vlastní jednotky a tak dát najevo základní
schopnost vůbec intervenci sama zorganizovat a uskutečnit. Společného oba případy mají to, že se
pokaždé jednalo o francouzské operace de facto. Fakt, že i jiné státy EU do intervencí částečně
přispěly, nemůže zastínit fakt, že se Francie, jako „nation-cadre“ stala zodpovědnou za celkový
výsledek a fakticky tak měla na starosti průběh intervencí.
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c) Stabilita = kontinuita a vice versa
Kromě kredibility, která hrála zásadní roli v procesu rozhodování, lze identifikovat ještě další
důležité aspekty, jež mohou vysvětlit chování pravice a její přístup k Africe. Jedná se o důraz kladený
na legalitu a také otázka depersonalisace africké politiky.
Většina prezidentových poradců pro africké záležitosti zastávala, tzv. Foccartovu linii (viz výše),
která do značné míry zpočátku ovlivňovala i postoje samotného Chiraca.110 Je třeba si však uvědomit,
že Foccart se více či méně přímo staral o africké záležitosti od založení V. Republiky. Celá tato doba se
charakterizovala kontinuitou v africké politice Francie, kterou výrazněji neovlivnil ani pád Berlínské
zdi. Přes ideologické rozdíly studená válka jednoznačně stabilizovala africký kontinent. Teprve až
válka a genocida ve Rwandě s katastrofálními dopady na celý region Velkých jezer ukázala, že tato
stabilita již přestala existovat. Foccart přesto nevěřil, že francouzská africká politika by se měla či
musela do budoucna zásadněji proměnit. Ve věku 82 let bylo jistě velmi obtížné změnit názor, který
vyvěral z téměř 40 let praktických zkušeností. Kontinuita jednoduše představovala leitmotiv
Foccartova snažení a to se dle jeho představ nemělo zásadněji změnit. Pro zachování této kontinuity
se Foccart domníval, že musí nezbytně zůstat zachována politická stabilita afrických zemí. Pravice
navíc vnímala tento vztah mezi stabilitou afrických temí a kontinuitou africké politiky taktéž jako
vzájemně platný. To představovalo také pravděpodobně hlavní důvod, proč například Foccart věřil, že
pouze Mobutu disponoval jako jediný politik schopnostmi zajistit alespoň elementární jednotu Zairu.
Politická stabilita afrických zemí se tedy stala jedním ze stavebních kamenů africké politiky pro
francouzskou pravici. Tuto linii šlo jednak morálně jednoduše obhajit, ale pravici se jednalo zejména
o to, že tato linie zaručovala v jejích očích kontinuitu africké politiky.

d) Legalita = stabilita: přehodnocení kategorií režim a stát
Následky genocidy a války ve Rwandě jednoznačně ukázaly, že vojenský zásah již nadále nemohl
být jediným řešením ozbrojenýcj krizí v Africe. Bylo proto třeba vést takovou politiku, která by se
zároveň snažila uchovávat dosavadní nadstandardní vztahy a zároveň by reflektovala nutný vývoj
africké politiky po rwandských událostech. Důraz kladený na zachování legality v afrických státech
odpovídal oběma požadavkům. Politická podpora, kterou Chirac projevoval africkým legálně
zvoleným prezidentům, měla tyto elity ujistit o tom, že francouzský prezident nechtěl iniciovat další
„demokratické“ revoluce či jiné zásadní změny na africkém kontinentu. Legalita v tomto ohledu
sloužila pravici především jako politický nástroj, který jí měl umožnit zachovat co největší kontinuitu
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africké politiky a zároveň navenek působit tak, že odmítá jakékoli vměšování se do vnitřní politických
záležitostí afrických států. Tuto linii podporoval zejména Jacques Foccart a následně po jeho smrti
Michel Dupuch, jeden z nejvlivnějších prezidentových poradců pro africké záležitosti. Stejně jako pro
jeho mentora, i pro Dupuche představovala legalita základ africké politiky. Bernard Diguet, jeden
z dalších prezidentových poradců, jej neváhal označit za „velkého legalistu.“111
Tento důraz na legalitu ovšem v sobě skrýval daleko větší důsledky, než by se mohlo na první
pohled zdát. Nejdůležitější dopad představovala nutnost přehodnotit kategorie africký režim a stát.
Důsledky genocidy a války ve Rwandě jednoznačně ukázaly, že Paříž již nemůže vědomě podporovat
jakýkoli africký režim jenom proto, že se jí to hodí. Naopak, bylo třeba se mnohem více přimknout
k instituci státu, spíše než k představitelům jejich režimů. Obdobně Francie „netleskala“ státním
převratům ani v případech, kdy nová politická elita vládla evidentně mnohem méně drastickýcm
způsobem, než svržený režim. Výmluvný příklad reprezentoval puč v Nigeru z roku 1996. Chirac
odmítl tento vývoj z důvodu principu a přerušil s touto zemí jakékoli vojenské styky a pomoc, a to
přestože nová vládnoucí garnitura nastolila podstatně liberálnější kurs. Stejným pohledem je možné
vnímat intervenci na Komorách v roce 1995, jejímž hlavním cílem bylo navrátit zemi základní stabilitu.
Paříž udržovala spíše napjaté vztahy s vládou tehdejšího prezidenta Komor Djohara, ovšem přesto
francouzská armáda intervenovala na jeho podporu. Krize v SAR z přelomu let 1996/97 poskytuje
obdobnou interpretaci. Paříž neměla místního prezidenta Patassého, zvoleného do úřadu v roce 1993
relativně demokratickým způsobem, zrovna v oblibě.112 Navzdory tomu Francie neváhala a v roce
1996 při vypuknutí první vzpoury části středoafrických vojáků přispěchala prezidentovi na pomoc. A
to z velké části proto, že Paříž v danou chvíli vnímala jako jedinou osobnost schopnou zajistit stabilitu
své země.113 Naproti tomu státní převrat v té samé zemi v roce 2003 se odehrál rychle a bez
ozbrojených střetů. Jelikož tento puč neohrozil stabilitu země, Francie nijak neintervenovala. Fakt, že
Chirac podporoval zairského prezidenta Mobutu až do jeho politického konce a že jej dokonce přijal
v Elysejském paláci ještě v roce 1997, navzdory tomu, že prakticky již nikdo jiný v západní Evropě
afrického diktátora nepodporoval, pramenil z důrazu, jež pravice kladla na legitimitu. Krize v Pobřeží
slonoviny z roku 2002 představuje v tomto ohledu zcela jistě nejpřesvědčivější argument. Prezidenta
Gbagbo by povstání bylo jistě odstavilo od moci nebýt vyslání francouzské operace Licorne. Stalo se
tak přestože vztahy mezi Gbagbem a Paříží a zejména pak francouzskou pravicí, se v danou chvíli daly
charakterizovat jako velmi napjaté. Přesto se Francie rozhodla Gbagba částečně podpořit, když
intervenovala de facto v danou chvíli v jeho prospěch. Roli samozřejmě hrály i další aspekty – jako
například fakt, že se jednalo o demokratickou a příkladnou bývalou francouzskou koloni, či existence
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vojenské základny v tomot státě – kvůli kterým se Francie rozhodla pro intervenci v Pobřeží
slonoviny. Ovšem bez politické podpory by se neodehrála ani operace Licorne v Pobřeží slonoviny, ani
intervence Almandine v SAR. V obou případech se francouzská pravice stavěla spíše nepříznivě
k daným africkým představitelům. Přesto jim poskytla pomoc, aby zachovala stabilitu jejich zemí a to
zejména proto, že je v obou případech považovala za legální představitele svých zemí. Legalita se
tedy pro francouzskou pravici stala velice významným aspektem v oblasti africké politiky.
Důraz kladený na legalitu ve výsledku přinutil pravici k přehodnocení kategorií režim a stát
v Africe, což nutně vedlo k postupné změně povahy vztahů s africkými zeměmi. Samozřejmě se
jednalo o dlouhodobější prces, ne o jednorázovou změnu. Nicméně kořeny této změny musejí být
hledány ve výše popsané politické tendenci. Tento vývoj navíc také silně podporoval program
RECAMP (viz následující kapitola). Význam zachování legality vzrůstal ještě z jiného důvodu. Hrůzy
Rwandy jednoznačně dokázaly, že navzdory tomu, co se o sobě Francie domnívala, příliš nerozumněla
politickým procesům v Africe a zejména pravici naháněla tato myšlenka značné obavy. Aby si tedy
zajistila minimální porozumění složitým politickým procesům na černém kontinentu, trvala Paříž na
uchování elementární politické stability. Jinými slovy řečeno, bylo třeba zajistit základní „čitelnost“
politických procesů v Africe. V opačném případě hrozilo, že nepřehledá situace vyvolá zmatenost
Paříže a další erozi francouzských vztahů s africkými zeměmi.
Jelikož pravice vnímala kontinuitu africké politiky jako nutnou podmínku zajišťující stabilitu
afrických států, je třeba důkladněji analyzovat, jaký vývoj afrických států chtěl Chirac podporovat a
jak k těmto cílům měly přispět francouzské vojrenské intervence. Tvrzení, že stabilita ve fyzikém
pojetí je naprostou nutností pro stabilitu politickou a vice versa, lze považovat za vcelku
neproblémové. Sám Chirac vyjadřoval značný zájem o fyzickou stabilitu v Africe.114 Za touto linií se
samozřejmě skrýval zájem na udržení kontinuity africké politiky. Nyní je však třeba ukázat reálné
dopady takovéhoto vedení politiky a ne pouze politické ideje. Lexikometrická analýza se za tímto
účelem jeví jako velice užitečná. Graf č. 1 ukazuje vztah mezi používání slov „demokracie“ a „konflikt“
v projevech Jacquese Chiraca během jeho dvou prezidentských mandátů.115
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Použitá metodologie lexikometrické analýzy je vysvětlena v příloze č. 2
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Graf č. 1 : vztahy mezi výskytem slov „demokracie“ a „Konflikt“ v projevech Jacquese Chiraca

Zdroj: lexikometrická analýza (viz příloha č.2)

Jak můžeme pozorovat, používání těchto dvou slov si částečně odporuje. Tato korelace však není
zcela stabilní. To lze interpretovat tak, že pro Chiraca představovaly konflikty překážku k dosažení
demokracie. Ovšem zároveň nereprezentovaly pro francouzského prezidenta hlavní aspekt, kterému
by přikládal nejvyšší důležitost. Graf č. 2 naproti tomu zobrazuje vztah mezi používání slov „rozvoj“ a
„konflikt“. V tomto případě se již jedná o vztah zcela protichůdný. Pokaždé, když vzrostla četnost
používání slova „konflikt“, četnost výskytu slova „rozvoj“ oproti tomu klesla. Navíc slovo „rozvoj“
(celkově použito 463 krát) prezident použil ve svých projevech mnohonásobně více, než slovo
“konflikt“ (73), což svědčí o tom, co Chiracovi více leželo na srdci.
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Graf č 2 : vztah mezi požíváním slova „konflikt“ a „rozvoj“ v projevech Jacquese Chiraca

Zdroj: lexikometrická analýza (viz příloha č.2)

Pro prezidenta Chiraca tedy paltil následující výrok: k zajištění kontinuity francouzské africké
politiky bylo třeba zajistit stabilitu afrických zemí jak fyzickou (pokud to situace umožňovala, pak i za
cenu vojenské intervence), tak politickou (důraz kladený na legalitu). Takováto stabilita pak měla na
prvním místě vyústit v podporu rozvoje afrických zemí. Demokracie sice mohla přispět k stabilitě, ale
rozhodně nepředstavovala tak důležitý aspekt, jako rozvoj. Poněkud silněji formulováno, legalita pro
Chiraca předčila legitimitu a ekonomický rozvoj demokracii.

e) Pravice a depersonalizace africké politiky
Depersonalizace africké politiky představuje další princip důležitý pro analýzu přístupu
francouzské pravice k Africe. Specifická pozice černého kontinentu označovaného za „výsostnou sféru
vlivu“ francouzského prezidenta zásadním způsobem přispěla k personalizaci vztahů s africkými
představiteli. Symboly této situace se staly takové osobnosti jako Francouzi Jacques Foccart či JeanChristophe Mitterrand či afričtí prezidenti jako Félix Houphouët-Boigny, Léopord Sédar Senghor nebo
Omar Bongo.116 Zejména posledně jmenovanému prezidentu Gabonu, který svoji funkci zastával
dlouhých 42 let (1967 – 2009), se údajně vždy dostávalo v Elysejském paláci značné pozornosti bez
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QUILES Paul. La France et la sécurité de l´Afrique. Revue internationale et stratégique, č.33, březen 1999, str.
218 - 221
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ohledu na to, kdo zrovna zastával prezidentskou funkci ve Francii.117 Také v roce 1995 nově zvolený
prezident Chirac uskutečnil svoji vůbec první oficiální zahraniční cestu právě do Afriky a své africké
protějšky familiárně nazýval „drazí přátelé“. Personalizace francouzsko-afrických vztahů tedy
jednoznačně odpovídala jejich výjimečné povaze. To ostatně pouze podporuje uvedenou tezi, že Paříž
si zvykla udržovat vztahy mnohem spíše s africkými režimy, než s africkými státy. Změna tohoto
vývoje se však přirozeně musela odrazit v otázce depersonalizace africké politiky. Pokud sledujeme
operaci Barracuda v SAR v roce 1979 (svržení císaře Bokassa I.) nebo operaci Requin v Gabonu v roce
1990 (francouzská vojenská podpora prezidentu Omaru Bongovi), musíme konstatovat, že hlavním
cílem bylo svržení, respektive zachování daného režimu u moci. Na druhou stranu v případě operací
Azalée na Komorách (1995), Almandin v SAR (1996/97) a Licorne v Pobřeží slonoviny (2002) se
Francouzi se stavěli velice zdrženlivě k tomu spojovat intervence s přežitím daných prezidentů
afrických států. Vyslání operace Licorne v případě Pobřeží slonoviny se odehrálo dokonce navzdory
velice špatným vztahům mezi Paříží a prezidentem Gbagbem. Stejně tak vojenské operace vedené
pod hlavičkou EU se formálně odehrály s cílem zajistit bezpečnost prezidentských a legislativních
voleb. To zcela protiřečí konceptu personalizace africké politiky.
Pokud tedy nastal tento nový trend a došlo k opuštění personalizace vztahů mezi africkými a
francouzskými politickými představiteli, pak je třeba se blížeji podívat na způsob, kterým se
francouzská pravice na tento vývoj dívala. Je zcela evidentní například, že část pravice vnímala tento
postup nejenže nerada, ale přímo jej odmítala. Pro bývalého ministra pro spolupráci Jacquese
Godfraina, který za účelem obrany dosavadní koncepce „tradiční“ africké politiky sepsal celou knihu
L´Afrique, notre avenir (Afrika, naše budoucnost), byl takovýto odklon špatný nejenom pro Francii, ale
též pro celý černý kontinent.118 Podle této interpretace si Afričané na takto nastavené vzájemné
vztahy zvykli, což zajišťovalo zejména větší čitelnost a srozumitelnost politických pochodů v Africe. Je
třeba si však uvědomit, že linie této obrany vycházela zejména z reakce na rozhodnutí Jospinovy
vlády začlenit nezávislé ministerstvo pro spolupráci do ministerstva pro zahraniční záležitosti. V širším
kontextu se pak Godfrain obával zejména dlouhodobé strategie založené na podobné logice
vzájemných vztahů, která dle jeho mínění nutně vedla k „banalizaci“ Afriky.
Nelze přehlédnout, že pokud mluvíme o personalizaci africké politiky, musíme mít na zřeteli
otázku věku. Houphouët-Boigny zemřel v roce 1993, Senghor v roce 2001, Mobutu a Foccart v roce
1997. Řada expertů na tuto problematiku jednoznačně zastává názor, že v samotné Francii
neexistovalo příliš mnoho lidí, kteří by mohli plně nahradit pozici po zemřelém Foccartovi. Zejména
pak síť osobních přátelství mezi francouzskými a africkými politiky se údajně jen těžko obnovuje. 119
117
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Ačkoli je toto tvrzení všeobecně přijímané jako platné vysvětlení začátku depersonalizace africké
politiky, není zcela bez problémů. Zaprvé, pokud by opravdu přenesení „kontaktů“ a osobních vazeb
znamenalo tak složitou záležitost, proč by se například Chirac vyjadřoval při oficiálních návštěvách
zejména v začátcích svého prezidentování jako osobní přítel afrických vůdců? Nebo jak to, že se
Jacques Godfrain tolik zasazoval o zachování dosavadní politiky? Lze jen stěží uvěřit, že se
v takovýchto případech jednalo pouze o rétorické cvičení. Ve výsledku by navíc slepé přijetí a
nezpochybňování tohoto argumentu znamenalo, že zahraniční politika státu je zásadním způsobem
spojená s konkrétními osobami a politiky, což současné teorie MV (a to nejenom realistické)
jednoznačně a velice úspěšně vyvracejí. To samozřejmě argument o věku zcela nevyvrací. Nicméně
jeho důležitost byla pouze znásobena okolnostmi. Jinými slovy, následky rwandské války a genocidy,
které nejpodstatněji ovlivnily a formovaly vývoj francouzské africké politiky po konci studené války,
vytvořily silný tlak na konec silných personalizovaných vztahů a tento trend se do velké míry začal
vysvětlovat věkovým argumentem. Ačkoli tento trend minimálně jistá část pravice neviděla ráda,
musela se i ona smířit s faktem, že události ve Rwandě v tento vývoj vyústily.

f)

Chiracova reakce na „otevření“ Afriky

Nyní si musíme položit otázku, jak francouzský prezident sám vnímal „novou africkou politiku“
Jospinovy vlády. Jeho prvotní reakce, až překvapivě silně odmítavá a ostře formulovaná, vyšla v revue
Politique Internationale, kde prezident publikoval svůj článek. V něm předestřel tři základní osy
zahraniční politiky, kterou sám považoval za žádoucí pro Francii. Fakt, že africké záležitosti Chirac řešil
jako první bod, dokonce i před otázkami evropskými, byl sám o sobě dosti výmluvný. Ačkoli Chirac
připustil, že vztahy s bývalými africkými koloniemi se musejí „adaptovat“, přesto se silně zasazoval za
zachování kontinuity ve speciálních francouzsko-afrických vztazích. Zejména se pak dle prezidentovy
představy musela Francie vyhnout tomu, aby u afrických států vyvolala pocit, že před nimi zavírá
dveře své zahraniční politiky. Postupný vývoj francouzské pozice však dobře reflektovala
prezidentova podpora konceptu afrikanizace krizí a opouštění představy o automatické francouzské
vojenské intervenci v afrických krizích.120
Během své návštěvy afrických zemí v době kohabitace v září roku 1997 se Chirac velmi snažil
vysvětlit, že pokles počtu francouzských vojáků v Africe klesal kvůli již dříve schválené reformě
armády a tento fakt si afričtí představitelé neměli vysvětlovat jako opouštění Afriky. Jedním dechem

BANEGAS Richard, MARCHAL Roland, MEIMON Julien. France-Afrique: Sortir du pacte colonial, Politique
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také prezident prohlašoval, že si Francie uchová svůj vojenský potenciál na černém kontinentu.121
Přesto však celá snaha vyznívala spíše jako výraz prezidentova znepokojení nad počínáním Jospinovy
vlády. Přes tyto možné obavy by však byla chyba nevidět zjevnou Chiracovu snahu alespoň částečně
sledovat Jospinem prosazovanou politiku „otevření“ Afriky. Mezi lety 1997 a 2002 totiž francouzský
prezident, v tomto případě samozřejmě bez levicového ministra zahraničí Jospinovy vlády, poprvé
navštívil nefrankofonní státy jako Jihoafrickou republiku, Mozambik, Tanzanii či Namíbii a další. Ve
skutečnosti se tyto země během kohabitace staly pro Chiraca hlavními destinacemi jeho oficiálních
návštěv v Africe. Pro pochopení motivů těchto návštěv je opět vhodné zaměřit se na lexikometrickou
analýzu. Graf č. 3 ukazuje používání slov týkajících se ekonomických aspektů v Chiracových projevech
pronesených v afrických státech.

Graf č. 3: Četnost použití skupiny slov „ekonomie+“ v Chiracových projevech

Zdroj: lexikometrická analýza (viz příloha č.2)
Z tohoto přehledu jednoznačně vyplývá, že prezident kladl největší důraz na ekonomické aspekty
právě v době kohabitace, kdy také uskutečnil oficiální cesty do nefrankofonní Afriky. Chirac tedy
jednoznačně využil politiku „otevření“ k tomu, aby podpořil ekonomické vztahy mezi Francií a
nefrankofonními zeměmi. Ostatně právě s těmito státy udržovala Francie nejvýznamnější
ekonomické vztahy v rámci černého kontinentu.122
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Při důsledném porovnání francouzského levicového a pravicového přístupu k Africe lze
formulovat následující tvrzení. Je třeba zdůraznit, že se jedná o velice silné formulace, které by
neměly být brány doslova. Na druhou stranu, takto silně formulované teze nejlépe osvětlí hlavní
rozdíly.
Chirac považoval za absolutní základ své africké politiky zachování elementární stability
frankofonních afrických zemí. Od této stability si prezident sliboval především zachování kontinuity
africké politiky, která se měla pouze „adaptovat“ na nové okolnosti, ale rozhodně ne změnit.
Vojenské intervence pak měly za cíl přispět především k zachování fyzické stability v Africe. Zachování
kredibility hrálo taktéž velmi důležitou roli v rozhodovacím procesu při rozhodování o vojenských
intervencích. Obdobně politická linie kladoucí důraz především na legalitu měla přispívat k zachování
politické stability. Ačkoli demokratizace Afriky představovala přinejmenším jeden z proklamovaných
cílů, zájem na ekonomickém rozvoji představoval jednoznačně primární cíl. Vojenské operace vedené
pod záštitou EU se vedly jednoznačně za účelem získání vojenské kredibility pro EU. Francouzská
pravice taktéž podporovala vojenský program RECAMP a silnější angažovanost regionálních
organizací států, ovšem odmítala na tato seskupení států delegovat větší zodpovědnost. Přes tyto
postoje však pravice neměla konkrétnější ideu o vojenské politice v Africe a každopádně neuměla své
postoje vysvětlit ani Afričanům, ani Evropě.123
Na druhou stranu francouzská levice zastávala spíše linii „otevření“ Afriky a odmítala výrazněji
od sebe odlišovat frankofonní a ostatní africké země. Ačkoli si samozřejmě uvědomovala historické
spojení, rozhodně neměly být frankofonní země v zahraniční politice zvýhodňovány. Jospinova vláda
ve výsledku spíše urychlila vývoj, jehož kořeny spadají ke rwandské válce a genocidě. Stabilita
afrických států přirozeně představovala důležitý bod pro Jospina, ovšem zodpovědnost za tento stav
měli převzít především Afričané. Případná vojenská pomoc Francie africkým státům navíc závisela na
kontextu situace a levice se obecně stavěla s větší rezervou k možnosti nasazení francouzských
vojáků ve vojenských operacích na černém kontinentě. Navíc Jospin považoval africké záležitosti za
do značné míry „neprůhledné“, možná dokonce „špinavé“. Levice taktéž nezpochybňovala, že legalita
představuje jeden z opěrných bodů africké politiky, na druhou stranu se snažila zdůrazňovat aspekt
legitimity. Stejně tak ačkoli levice podporovala společnou bezpečnostní politiku EU, vnímala vojenské
operace pozitivně spíše kvůli jejich bezpečnostní dimenzi, než kvůli dimenzi ukázání vojenské
kredibility. Ačkoli představy levice o africké politice více odrážely nastalý trend a francouzské
možnosti, přesto sama nedokázala výraznějším způsobem přeformulovat partnerství s Afrikou.124
Výše zmíněné rozdíly však nemohou zastřít, že ani francouzská pravice, ani levice
nezpochybňovaly dlouhodobý trend ve vedení francouzské africké politiky. Prezident Chirac sám
123
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sledoval politiku „otevření“ Afriky a Jospin na druhou stranu nezpochybňoval nutnost zachování
alespoň některých vojenských základen ve Francii. Ministr zahraničních věcí Jospinovy vlády Hubert
Védrine charakterizoval jím vedenou politiku jako kombinaci věrnosti a otevření a prezident Chirac
tento přístup v zásadě nezpochybňoval.
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Kapitola 2) Francouzští vojáci v Africe
Francie uzavřela ihned po dekolonizaci s mnohými africkými zeměmi množství vojenských a
bezpečnostních smluv, které byly často používány jako argument obhajující francouzské intervence.
Kromě toho zůstaly jednotky francouzské armády ve větší míře přítomné v šesti státech (Džibuti, Čad,
Středoafrická republika, Pobřeží slonoviny, Senegal a Gabon). První část následující kapitoly si klade
za cíl analyzovat, jakým způsobem docházelo k aplikování těchto smluv během prezidentství Jacquese
Chiraca, jak a proč se vyvíjel počet francouzských vojenských základen v Africe a osvětlit dopady
armádní reformy spuštěné v roce 1996. Druhá část kapitoly diskutuje velice důležitou otázku, do jaké
míry přispívala francouzská vojenská přítomnost k stabilitě hostitelských zemí. Závěrečná část
analyzuje důvody vzniku, fungování a limity francouzského vojenského programu RECAMP (Posilování
afrických kapacit pro udržování míru), který měl pomoci africkým státům se postarat o vlastní
stabilitu.

I) Vojenské smlouvy, základny v Africe a armádní reforma
Paříž uzavřela po dekolonizaci řadu vojenských smluv s nově vzniklými africkými nezávislými
zeměmi a jejich drtivá většina je stále v platnosti (viz tabulka č.1). Hlavními argumenty, které
zaznívaly na podporu vzniku takovýchto dohod, bylo zachování bezpečnosti spřátelených režimů, jež
by si sami nemohly zajistit vlastní bezpečnost, bránit šíření sovětského vlivu a samozřejmě ochrana
francouzských zájmů a prosazování vlastního vlivu v nemalé části světa. Celkově lze rozlišit tři
základní typy smluv: smlouvy o obraně (Accords de défense), smlouvy o vojenské technické asistenci
(Accords d´Assistance Militaire Technique – AMT125) a dohody týkající se zajišťování pořádku
(Conventions relatives au maintien de l´ordre).

a) Typy smluv a jejich aplikace
Uzavřením smlouvy o obraně se Paříž primárně zavazovala vzít na sebe odpovědnost za obranu
dané africké země v případě vnějšího ohrožení. Na druhou stranu, tyto smlouvy nijak přesně
nedefinovaly způsob, jakým by Francie v takovém případě měla jednat. Zřejmě nejpřesnější definici
nabízí smlouva mezi Senegalem a Francií: „Vláda Francouzské republiky a vláda Senegalské republiky
125
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Technique), které ovšem svojí podstatou nejsou odlišné od smluv o vojenské technické asistenci.
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si navzájem budou poskytovat pomoc a asistenci v otázkách jejich vnější bezpečnosti proti jakékoli
hrozbě.“ 126
Obecně řečeno, tento typ smluv je silně prosycen duchem své doby a zjevně se jedná o texty
daleko více politické, než právnické, jež si kladly za cíl v první řadě potvrdit speciální vztahy mezi
Paříží a bývalými africkými koloniemi. Navíc zůstávají dodnes částečně zahaleny tajemstvím, neboť
obsahují tajné dodatky. Například bývalý ministr obrany Pierre Joxe během parlamentního
vyšetřování událostí ve Rwandě prohlásil, že jemu osobně se nikdy nepodařilo získat veškeré tyto
tajné dodatky.127 Z tohoto důvodu příliš nepřekvapí, že tyto smlouvy často sloužily jako vhodná
záminka k francouzskému vměšování se do vnitropolitické situace. Výmluvně to vystihl bývalý ministr
a premiér Pierre Messmer, který prohlásil, že pokud by smlouvy byly aplikovány strico sensu, pak by
nikdy žádná francouzská vojenská intervence neproběhla.128 Celkově osm afrických zemí uzavřelo
s Francií smlouvu o obraně: Džibuti, Gabon, Kamerun, Komory,129 Pobřeží slonoviny, Senegal,
Středoafrická republika a Togo.
Naproti tomu smlouvy o vojenské a technické asistenci (AMT) se týkají výcviku afrických vojáků a
technické pomoci. Z tohoto důvodu se jedná o spíše právnické texty, které nezakládají žádný nárok
na francouzskou vojenskou pomoc v případě jakéhokoli druhu ohrožení. Mezi lety 1960 a 1986
uzavřela Francie takovýto závazek s celkově 23 africkými zeměmi (viz tabulka č. 1).
Poslední typ smluv, dohody týkající se spolupráce při zajišťování pořádku, měly zajistit africkým
signatářům možnost povolat francouzské vojáky i v případě vnitropolitických protestů či ozbrojeného
povstání, aby zajistily a v případě nutnosti obnovily veřejný pořádek, tedy aby zajistily bezpečnost
vládnoucího režimu. Jedná se tedy o „nejtvrdší“ typ bezpečnostních smluv. Francie je uzavřela se
třemi státy: Čadem, Gabonem a Pobřežím slonoviny. Výběr těchto tří zemí rozhodně nebyl náhodný.
Čad zaujímá vysoce strategickou pozici mezi dvěma významnými státy, Libyí a Súdánem. V Gabonu se
stále nacházejí jedny z největších nalezišť ropy a plynu ve frankofonní části Afriky a tento stát vždy
udržoval nadstandardně dobré vztahy s Paříží, jejichž symbolem se stal prezident Omar Bongo (u
moci 41 let). A Pobřeží slonoviny bylo široce považováno až do prvního státního převratu v roce 1999
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Accord de coopération en matière de défense entre le gouvernement de la République française et le
gouvernement de la République du Sénégal signé à Paris le 29 mars 1974. In: Journal officiel. 30.11.1976.
Text je k nalezení na webových stránkách ministerstva zahraničí
http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte/index.html
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Slyšení Pierra Joxe, Sommaire des comptes rendus d´auditions de 9.6.1998 au 25.6.1998, Rapport
d´information „Les opérations militaires menées par la France, d'autres pays et l´ONU au Rwanda entre 1990 et
1994“, op.cit.
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FICATIER Julia. La France est le dernier gendarme blanc en Afrique noire: entretien avec M. Pierre Messmer.
La Croix, 22.6.1996
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Po dalším státním převratu v roce 1999 Francie dočasně pozastavila platnost této smlouvy. Obnovena byla
až po konci druhého prezidentského mandátu Jacques Chirac a to přesto, že po znovuzvolení v roce 2002 se
prezident velmi snažil o její znovuvyjednání.
Rozhovor s Christianem Jobem
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za příkladnou ex-kolonii s demokratickou tradicí, v jejímž čele navíc stál ve Francii vysoce
respektovaný politik Félix Houphouët-Boigny, který předtím působil i ve francouzské vládě.

TABULKA č. 1 – PŘEHLED HLAVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH SMLUV MEZI FRANCIÍ A AFRICKÝMI STÁTY
Země

Datum uzavření smlouvy

Typ smlouvy

Benin

27/02/1975

AMT130

Burkina Faso

24/04/1961

AMT

Burundi

07/10/1969

AMT (pro letectvo)

31/05/1974

Rozšířeno i na ostatní složky
armády

Čad

06/03/1976

AMT

06/03/1961

Dohoda týkající se udržování
pořádku

Džibuti

Gabon

27/06/1977

Smlouva o obraně

28/04/1978

AMT

17/08/1960

Smlouva o obraně + AMT

18/03/1961

Dohoda týkající se udržování
pořádku

Guinea

07/04/1985

AMT

Kamerun

21/02/1974

Smlouva o obraně + AMT

Komory

11/11/1978

Smlouva o obraně

Madagaskar

04/06/1973

AMT

12/06/1998

Rozšíření AMT

Mali

06/05/1985

AMT

Mauricius

25/09/1979

AMT

Mauritánie

27/04/1986

AMT

Niger

19/02/1977

AMT

Pobřeží slonoviny

24/041961

Smlouva o obraně + AMT

09/02/1962

Dohoda týkající se udržování
pořádku

Republika Kongo

01/01/1974

AMT

130

AMT – smlouvy o vojenské technické spolupráci. Některé země uzavřely smlouvy s poněkud jiným názvem,
ale byly uzavřeny za stejným účelem.
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Rovníková Guinea

09/03/1985

AMT

Rwanda

18/07/1975

AMT

Senegal

29/03/1974

Smlouva o obraně

Seychely

05/01/1979

AMT (námořnictvo)

Středoafrická republika (SAR) 15/08/1960

Togo

Smlouva o obraně

08/10/1966

AMT

10/07/1963

Smlouva o obraně

23/03/1976

AMT

Zair/Republika demokratické 07/07/1975 – 07/02/1978

AMT

Kongo (DRK)131
Zdroj: PASCALLON Pierre, Quelle évolution pour la politique de sécurité de la France en Afrique ?, op.cit., str.
17 - 20 a POSSIO Tibault Stéphène, Les Evolutions récentes de la coopération militaire française en Afrique,
op.cit., str. 429 -433

Naprostá většina výše uvedených smluv nedoznala od doby jejich podepsání žádné revize. Proto
je možné v těchto textech najít opravdové anachronismy. Například smlouva mezi Francií a SAR se
zmiňuje o již přes 50 let neexistujícím Společenství („Communauté“ podle ústavy z roku 1958) a
smlouva s Beninem nazývá tuto zemi Republika Dahomey. Jestliže textová podoba smluv zůstala
nedotčena, pak jejich politická interpretace během prezidentských mandátů Jacquese Chiraca změn
doznala, což potvrzuje i jedna zpráva parlamentní komise: „Je zcela evidentní, že francouzská
intervence v rámci dohod týkajících se udržování pořádku je dnes těžko představitelná.“ 132 Je třeba si
však položit otázku, zda tento názor senátorů z roku 2006 sdíleli též i ti, kdo reálně o africké vojenské
politice rozhodovali. K určitému vývoji evidentně došlo. Nejlépe to demonstruje chování Francie
během druhého Chiracova mandátu. V roce 1999 došlo, jak již bylo zmíněno, ke sporu mezi
prezidentem a premiérem ohledně možnosti intervence v Pobřeží slonoviny. Když pak v roce 2002 (již
po vyhraných prezidentských volbách ve Francii) se v této africké zemi opět odehrál pokus o převrat a
následně vypukly protivládní demonstrace, Francie již odmítla uplatnit dohodu týkající se udržování
pořádku, přesto, že k tomu byla tehdejším prezidentem Gbagbem vyzvána. Jinými slovy, to, co bylo
politicky pro Francii proveditelné v roce 1990 v Gabonu, se stalo o 12 let později politicky nemožné i
v zemi, která byla obecně považována za exemplární příklad bývalé francouzské kolonie a naprostého
centra francouzského vlivu v západní Africe.

131
132

Zaïre byl v roce 1997 přejmenována na Demokratickou republiku Kongo.
Parlamentní zpráva č. 450 „La Gestion des crises en Afrique subsaharienne“, op.cit.
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V případě smluv o obraně lze vypozorovat, že je Francie začala interpretovat více stricto sensu a
přestala ve své podstatě využívat politické interpretace, které velmi vágní formulace těchto smluv
umožňovaly. Poslední aplikace takovéto smlouvy se odehrála v roce 1995 při intervenci na Komorách,
kde byla místní vláda ohrožována vojenským pučem vedeným zahraničními žoldáky. Ani v roce 1996
v SAR ani o 6 let později v Pobřeží slonoviny se již aplikace smluv nestala součástí oficiálního
odůvodňování vojenských akcí. V těchto dvou případech Paříž preferovala spíše argumentaci nutností
ochránit francouzské občany žijící v této zemi a demokratické představitele místní moci (SAR),
respektive zajistit regionální stabilitu (Pobřeží slonoviny). Francie přesto nemínila tyto smlouvy
anulovat. Pouze přestala používat jejich politickou interpretaci. Jinými slovy řečeno, Francie upustila
od role, kdy se stavěla do pozice aktéra zodpovědného za bezpečnost režimů u moci, ale nemínila se
vzdát zodpovědnosti za stabilitu těchto zemí. Jednalo se o velice zásadní vývoj ve vzájemných
vztazích, který africké politické elity nechápaly, či spíše odmítaly pochopit.
Pobřeží slonoviny představovalo v tomto ohledu ukázkový příklad. Během krize na podzim 2002
se prezident Gbagbo obrátil na Paříž s žádostí o aplikaci jedné z vojenských smluv, kterou jeho země
podepsala s Francií. Ovšem z důvodu nutnosti revidovat africkou politiku je Francie od rwandské
války odmítala politicky využívat (viz níže). Stejně tak odmítla se nechat zaplést do vojensky
nepřehledné situace, zejména pokud by v ní měla zůstat sama. Na druhou stranu se Paříž nemínila
nečinně dívat na překotný a nepřehledný vývoj, který hrozil přerůst v občanskou válku s obrovským
destabilizačním potenciálem pro celý region, což mohlo vést pouze k snížení francouzského vlivu
v regionu, a spustila operaci Licorne, jež měla za cíl oddělit od sebe rebely a provládní síly. Paříž tak
sice vojensky intervenovala, ale snažila se profilovat nestranně.
Události z přelomu let 1996/97 v SAR nabízejí podobný pohled. V důsledku série vzpour
středoafrických vojáků, které vyústily ve vážnou vnitropolitickou krizi, francouzští vojáci intervenovali
takovým způsobem, aby zabránili střetu znepřátelených sil a uklidnili tak vypjatou situaci, která
v sobě skrývala potenciál vyprovokovat vleklý ozbrojený boj. Tato akce vyústila v klidové řešení, což
umožnilo tehdejšímu středoafrickému prezidentovi Patassému zůstat i nadále u moci. O sedm let
později, během státního převratu v roce 2003, který proběhl velice rychle a navíc v době, kdy se
prezident nacházel na zahraniční cestě, Francouzi již neintervenovali. Hlavním důvodem byl
bezesporu fakt, že ačkoli režim padl, stabilita země se neocitla v ohrožení. Zdá se velice
nepravděpodobné, že by Paříž postupovala stejně i v případě, že by hrozilo vypuknutí občanské války.
Francouzské odmítnutí využívat politických interpretací těchto smluv kráčelo ruku v ruce s
procesem depersonalizace africké politiky. Tomuto vývoji však afričtí představitelé příliš nerozuměli.
Nepochopili, či spíše nechtěli pochopit, že Francie již nedisponovala dostatečnými prostředky a
hlavně politickou vůli garantovat bezpečnost afrických režimů, kteroužto úlohu na sebe Francie brala
po celou dobu studené války až do války a genocidy ve Rwandě v roce 1994. Afričtí představitelé
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naopak neustále žili v představě, že v případě vnitřních problémů se jednoduše stačí obrátit na Paříž,
která problém (nejspíše vojensky) vyřeší.133 Na jejich částečnou obranu lze konstatovat, že Paříž se
nikdy věrohodně nevyjádřila v tom směru, že se této „tradiční“ úlohy zříká.134 Problém
s vysvětlováním směřování africké politiky konec konců přiznávali i sami Francouzi.135
Poslední typ smluv o vojenské technické asistenci (AMT) nedával Francii formální možnost
vojensky v dané zemi intervenovat. Ve skutečnosti se zdá, že během Chiracova prezidentování se tyto
smlouvy staly jakýmsi diplomatickým nástrojem. Přerušení platnosti těchto smluv se tak stalo
politickou reakcí Paříže na několik státních převratů: Burundi (1996), Niger (1996 a 1999), Republika
Kongo (1997), Komory (1999), Guinea-Bissau (1998) a Pobřeží slonoviny (1999).136 Francie se tak
formálně distancovala od těchto pučů. Na druhou stranu, tyto smlouvy mohly být velice snadno a
rychle znovuobnoveny, jak to dosvědčuje případ Nigeru. Zejména francouzská pravice preferovala
tento scénář. Například ihned po konci kohabitace začala Paříž vynakládat úsilí znovu vyjednat
smlouvu s Komorami.137

b) Vojenské základny
Francouzské vojenské předsunuté základny v Africe přirozeně představovaly a stále představují
kostru celé vojenské politiky na černém kontinentu. Tyto jednotky tvoří jádro ozbrojených sil
nasazovaných v případě nutnosti do bojových akcí. Ačkoli Francie hostitelským zemím za pronajímání
základen platí, disponuje každá africká země možností zakázat nasazení francouzských ozbrojených
složek na jejím teritoriu. To přirozeně poskytuje Afričanům značnou politickou moc. Například v roce
1997 odmítl středoafrický prezident Patassé povolit francouzské armádě noční přelety během
vojenské evakuace Francouzů žijících v Republice Kongo, kde v danou chvíli vypukl silný
vnitropolitický ozbrojený konflikt. Politický význam vojenských základen byl naprosto zřejmý během
operace Turquoise ve Rwandě v roce 1994. Ta by logisticky nemohla proběhnout bez možnosti
používat letiště v zairském městě Goma.138 Výměnou za tuto možnost na oplátku tehdejší prezident
Mobutu požadoval konec mezinárodní izolace, o což se v následujících letech Paříž skutečně aktivně
pokoušela.

133

Nouvelle tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Le Figaro, 20.9.2002.
La France s'engage en Côte d'Ivoire. Le Figaro, 30.9.2002
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Politických deklarací hovořících o tom, že Francie již nemůže být „policistou“ v Africe zaznělo od konce
studené války nespočet. To samo o sobě částečně vysvětluje důvod, proč je afričtí představitelé, kteří zároveň
viděli politickou realitu, nebrali příliš vážně,
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Parlamentní zpráva „La Gestion des crises en Afrique subsaharienne“, op.cit.
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HUGHES Jean-Paul. France-Afrique: Le grand tournant de la coopération militaire. RFI, 15.1.2003
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Rozhovor s Christianem Jobem
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Répertoire typologique des opérations, tome 2, Afrique, op.cit., str. 190
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Když v roce 1995 nastoupil nově zvolený prezident Chirac do funkce, disponovala Francie v Africe
sedmi vojenskými základnami: dvě v SAR (1320 vojáků), v Pobřeží slonoviny (520 vojáků), v Djibuti
(4080 vojáků), v Gabonu (580 vojáků) a v Senegalu (1330 vojáků). Jedenáct francouzských vojáků též
působilo v Kamerunu.139 K tomu je potřeba přičíst 800 vojáků, kteří se nacházeli v Čadu v rámci mise
zahájené v roce 1986 pod názvem Epervier, což z této země učinilo symbol vojenské přítomnosti
francouzských vojáků v Africe.140 Z tohoto důvodu práce započítává Čad mezi země s francouzskou
vojenskou základnou. Naproti tomu, na konci Chiracova druhého prezidentského mandátu existovaly
v Africe již pouze čtyři vojenské základny: v Gabonu (750 vojáků), v Senegalu (1163), V Džibuti (3008)
a v Čadu (1100).141 Celkově tedy počet francouzských vojáků v Africe klesl o 25%, což víceméně
odpovídalo vývoji, který předpokládala reforma armády (20% snížení počtu armádních
zaměstnanců).142
Je nutné si nyní položit otázku, zda se jednalo o cílené snižování. Dle vyjádření Bernarda Digueta,
jednoho z prezidentských poradců pro africké záležitosti, Chirac neustále tento problém probíral.143
Reforma armády z roku 1996 předpokládala snižování počtu francouzských vojáků, ovšem o snižování
počtu základen v Africe se v ní nemluvilo. Například časopis Terre Magazine z října 1996, který poprvé
ohlásil plánované snižování počtu francouzských vojáků v Africe o 30%, ujišťoval, že počet základen
zůstane zachován. Na druhou stranu se možnost uzavřít některé základny aktivně v politických
kruzích diskutovala, jak o tom svědčí parlamentní diskuse.144
První vývoj v tomto ohledu přišel s nástupem kohabitační vlády Lionela Jospina v roce 1997. Na
konci července téhož roku ohlásila vláda rozhodnutí uzavřít dvě místní francouzské základny poblíž
letišť ve městech Bouar a Bangui. V tomto případě je důležité podtrhnout fakt, že navzdory
prvotnímu dojmu, že se jedná o rozhodnutí nové levicové vlády, vycházel tento krok z koncepčního
plánu Charlese Milliona, ministra obrany z let 1995 až 1997.145 Ten předpokládal, že v dohledné době
dojde k uzavření jedné ze základen v Gabonu, v SAR nebo v Čadu. Rozpočtové nutnosti navíc nutily
Francii k uzavření některých základen v Africe. Samotná socialistická vláda si ovšem uvědomovala
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Ministère de la Défense. Livre Blanc sur la défense 1994. Paris: Union générale d´éditions, 1994.
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geopolitický význam SAR a tehdejší ministr obrany žádal, aby Francie mohla v případě nutnosti letiště
i nadále vojensky využívat, což středoafrický prezident Patassé jednoznačně odmítnul. Jinými slovy,
socialisté jednoznačně sledovali armádní koncepci projekce síly, kterou iniciovala reforma armády
spuštěná Chiracem.146
Další vojenskou základnou, kterou Francouzi opustili, se stalo stanoviště ve městě Yamoussoukro
v Pobřeží slonoviny. Toto rozhodnutí do značné míry padlo kvůli vypuknuvší vnitropolitické krizi
v roce 2002. Francouzští vojáci však v zemi zůstali v rámci operace Licorne i po odchodu Chiraca
z funkce prezidenta.
Pokud bychom měli hodnotit význam vojenských základen v Africe, zcela evidentně se Džibuti
jevilo a stále jeví jako nejvýznamnější post, již jen kvůli faktu, že se zde nachází největší množství
vojáků i technického zázemí. Navíc tato základna jako jediná mimo Francii slouží jako domovská
základna pro jednu jednotku francouzské armády (13. Polobrigáda cizinecké legie). Existuje však řada
dalších důvodů, proč má Džibuti výsadní postavení. Zaprvé, vzdušná vzdálenost této země od
arabského poloostrova nepřesahuje 20 kilometrů. Díky moderním přístavům se tak tato země jeví
jako strategická základna pro kontrolu vstupu do rudého moře. Zadruhé, tato země se nachází v ose
strategických zájmů Francie.147 A zatřetí, místní letiště představuje klíčový bod nutný k tomu, aby
francouzská armáda mohla operovat v dalších částech regionu, zejména pak na Blízkém Východě.
V roce 1990/91 jej francouzská armáda využívala během operací Desert Shield a Desert Storm.
V dnešní době se jedná o opěrný bod nutný pro podporu jednotek v Afghánistánu v rámci spojenecké
operace Enduring Freedom. Nemůže tedy příliš překvapit, že v této zemi také Američané v roce 2002
zřídili svoji vlastní vojenskou základnu. Obecně lze tvrdit, že geostrategický význam této země
překračuje význam černého kontinentu a ve vojenských úvahách již spadá spíše do regionu Blízkého
Východu.
Co se týče základen ve střední Africe (SAR a Čad), je třeba nejprve zmínit, že s odchodem
Francouzů z prvně uvedené země v roce 1997 došlo ke geostrategickému posunu v tomto regionu,
neboť základna v SAR předtím hostila druhý největší počet francouzských jednotek ihned po Džibuti a
ve vojenském myšlení se tato země dlouhodobě označovala za africkou „výhybku“, která umožňovala
vysílat jednotky i do další afrických zemí. V důsledku odchodu tedy Čad částečně přejal tuto úlohu ve
francouzské strategii. Kromě toho jeho význam značně stoupl s objevením nalezišť ropy, kterou tato
země začala vyvážet v roce 2003. Místní francouzská základna zůstala pro Francii důležitá zejména
díky letišti, které umožňovalo lepší projekci síly.148 To ostatně jasně demonstrovala operace Evropské
146

Enormní geostrategický význam SAR jednoznačně dokazuje fakt, že 250 francouzských vojáků se do Boali,
které je v dojezdové vzdálenosti letiště Bangui, vrátilo v roce 2003 poté, co se pučem dostal k moci François
Bozizé.
147
Défense et sécurité nationale: le livre blanc, Paris: O. Jacob et la Documentation française. 2008, str. 77
148
Répertoire typologique des opérations, tome 2, Afrique, op.cit., str.71.

66

Unie Artémis/Mamba v roce 2003, během které polovina nasazených francouzských stíhacích
letounů pocházela ze základny v Čadu.149
Vojenské základny na pobřeží Atlantiku, tedy v Senegalu a Gabonu, taktéž primárně sloužily jako
základny pro projekci síly do sousedních afrických zemí. Jednotky ze Senegalu tak participovaly na
operaci Licorne v Pobřeží slonoviny. Kromě toho právě tato základna poskytovala zásadní podporu
projektu vojenskému programu RECAMP, zejména během první spojené vojenské intervence
v Guinea-Bissau v letech 1998/99. Gabon sehrál ústřední úlohu během velkých vojenských evakuací
Francouzů z Republiky Kongo (1997) a Zairu/Demokratické republiky Kongo (1997 a 1998). Stejně tak
když vypukla krize v SAR v roce 1996, první posily přišly z Gabonu a Čadu).150

c) Reforma francouzské armády: dopady na jednotky v Africe
Jak již bylo zmíněno, v roce 1996 začala reforma francouzské armády, která měla dle představ
prezidenta Chiraca vést k výkonnějším a bojeschopnějším bojovým jednotkám. Za tímto účelem
neváhal například veřejně prohlásit, že britská armáda značně kvalitativně převyšovala tu
francouzskou.151 Důvodů pro reformu zkrátka existovalo mnoho a stejně tak měla mnoho dopadů i
pro africký kontinent.
Neoddiskutovatelným středobodem reformy se stala koncepce projekce síly. Cílem reformy se
stala koncepce 1,5 války, kdy armáda měla být schopná vyslat bojové jednotky o počtu 30 000 mužů
mimo Francii a zároveň v případě nutnosti nasadit na jiném místě na světě sílu o velikosti jedné
brigády (přibližně 5000 – 6000 mužů).152 S koncem povinné vojenské služby měl samozřejmě klesnout
počet vojáků přibližně o 20% (z 548 508 v roce 1997 na 440 206 v roce 2002). Tento pokles
v armádních stavech musel přirozeně ovlivnit též počet vojáků v Africe. Předběžně se plánoval pokles
asi o 30%.153 Jednotek rozmístěných v Africe se však dotýkalo ještě další opatření. Až do této reformy
se totiž většina jednotek skládala z vojáků, kteří zde pobývali dva roky. Ti směli přijet i s rodinami,
kterým armáda platila diety. Reforma však přinesla novinku v podobě rotujících jednotek, které
pobývaly v Africe pouze 4 měsíce. V roce 2007 již takovéto jednotky tvořily dvě třetiny všech
francouzských vojáků rozmístěných na černém kontinentu. 154 K těmto změnám došlo především ze
dvou důvodů. Zaprvé, tento systém přinesl značné finanční úspory a zadruhé měl přispět k zvýšení
zkušeností všech bojových jednotek, ne již jenom elitních jednotek námořnické pěchoty (Troupes de
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Marine), které mívaly „výsadní právo“ na angažmá v Africe. Nový systém se v tomto ohledu ukázal
jako velice úspěšný. Během prvních tří let trvání operace Licorne v Pobřeží slonoviny se v této zemi
vystřídalo více než 50 000 francouzských vojáků.155
Poslední velký cíl armádní reformy představovala snaha připravit francouzské vojáky na
spolupráci v rámci nadnárodních koaličních armád. Proto také prezident Chirac trval na vzniku
nejvyššího armádního štábu všech tří složek armád (letectvo, pozemní síly a námořnictvo).156 Lze
konstatovat, že obě evropské vojenské operace v Africe, které de facto vedla Francie, ukázaly, že
reforma dosáhla svých cílů.

II)

Francouzská vojenská přítomnost a stabilita hostitelských zemí

Častým argumentem na podporu francouzské vojenské přítomnosti v Africe představovalo
tvrzení, že tento fakt přispívá k stabilitě hostitelských zemí a tedy i daného regionu. Stejným
způsobem často zazníval názor, že místní populace vnímá francouzské vojáky pozitivně.157 K ověření
pravdivosti těchto tvrzení je však třeba nejprve zodpovědět si následující tři otázky: Zaprvé, z jakých
důvodů by měli místní obyvatelé mít francouzské vojáky rádi? Zadruhé, profitoval z francouzské
vojenské přítomnosti převážně stát anebo režim u moci? A konečně otázka nejdůležitější, opravdu
přispívala francouzská přítomnost k větší stabilitě hostitelských zemí?
Při hledání odpovědi na první otázku, tedy proč by měla místní populace mít francouzské vojáky
v oblibě, je třeba se detailněji podívat, jakým způsobem francouzští vojáci přispívali a ovlivňovali
každodenní život místních lidí. Zcela zřejmě pak vychází napovrch fakt, že o podstatnějším
ekonomickém příspěvku nemůže být řeč. První argument, tedy že francouzská armáda finančně
podporovala přímými investicemi místní obyvatelstvo, zcela neobstojí. Jednalo se totiž o částky
naprosto zanedbatelné, ne-li přímo směšné. Například v roce 2000 francouzská armáda v Africe
v rámci civilně-vojenských operací utratila 1,2 miliónu franků (sic!). O rok později pak 1,5 miliónu.158
V kontextu frankofonní části celého černého kontinentu šlo o sumy naprosto nevýznamné. Pro
srovnání, nejlevnější francouzská operace v Africe v roce 2003, Boali, stála 0,85 miliónů euro a
tříměsíční angažmá francouzských vojáků ve stejném roce v rámci mise Artémis přišlo na 46,58
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miliónů euro.159 Stejně tak problémové se jeví tvrzení, že francouzští vojáci reprezentovali
nesrovnatelně vyšší kupní sílu než lokální populace. Ovšem ani v Džibuti, kde je rozmístěno nejvíce
francouzských jednotek, tento aspekt zásadně neovlivňoval ekonomiku země. Francouzská armáda
také často zdůrazňuje, že udržovala velmi dobré sociální vztahy s lokální populací. Zdá se vcelku
pravděpodobné, že frankofonní země preferovaly raději francouzské, než například americké vojáky
na svém území a to z důvodů jisté kulturní spřízněnosti pramenící ze společné historie. Na druhou
stranu, reforma armády a následné zavedení rotujících jednotek ukončilo dlouhodobé pobyty
francouzských vojáků v afrických zemích a kritici tohoto přístupu nejspíše oprávněně tvrdili, že tak
Francie začala ztrácet pouto s africkým obyvatelstvem.160
Na druhou stranu, při důkladnější analýze dvou hlavních krizí v Africe během prezidentství
Jacquese Chiraca, tedy v SAR v letech 1996/97 a v Pobřeží slonoviny od roku 2002, vyjde najevo, že
v obou případech docházelo k mohutným a často násilným protifrancouzským protestacím, během
nichž docházelo i k rabování domů Francouzů, kteří v těchto zemích dlouhodobě žili. V lednu 1997
například rebelové cíleně zabili dva francouzské vojáky v středoafrickém městě Bangui a
protifrancouzské bouře ve městech Bouaké a Abidjan v Pobřeží slonoviny v roce 2004 vedly k ještě
horším ztrátám na životech. Desinformační kampaň přirozeně zásadně ulehčila vyprovokování těchto
střetů. Na druhou stranu jistě nemohlo být příliš komplikované přinejmenším část místního
obyvatelstva takto manipulovat, neboť francouzští vojáci mohli být velmi jednoduše popisováni jako
okupační síla. Každá přítomnost cizí armády je a priori problematická a pravděpodobněji vyvolá
nespokojenost, než nadšení místní populace.

Tabulka č.2 : Francouzské výdaje na vojenské operace v Africe v roce 2003
Operace v roce 2003

Počet vojáků

Výdaje (miliony EUR)

Artémis/Mamba

1659

46,58

Licorne

3850

134,03

Epervier161

985

71,43

Zdroj: Parlamentní zpráva č. 1267 přednesená jménem komise pro obranu a ozbrojené složky při

rozpravě o zákonu „le Projet de loi de finances rectificative pour 2003“. Předloženo předsednictví
Národního shromáždění 2.12.2003.
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Druhá klíčová otázka týkající se přítomnosti francouzských jednotek v afrických zemích zní: Kdo
profituje z přítomnosti francouzské armády? Ačkoli přítomnost cizí armády na území suverénního
státu je a priori problematická, přesto existují okolnosti, kdy je tento stav žádoucí, či lépe řečeno
preferovaný, a to tehdy, kdyby její nepřítomnost představovala větší nebezpečí, než její přítomnost.
Například Západní Německo během studené války jistě preferovalo silnou přítomnost amerických
vojáků na svém území, kteří odstrašovali Sověty.162 V dnešní době můžeme pozorovat velmi
podobnou situaci například v Jižní Korei, která vnímá značnou americkou vojenskou přítomnost na
svém území jako záruku odstrašení nukleární KLDR. Stejná logika fungovala i v Africe. V době
dekolonizace afrických zemí měli někteří představitelé nových států strach z regionální rivality živené
nacionalismem. Proto velmi usilovali o slabé národní armády nově vzniklých států a zároveň Paříž
žádali, aby zde jejich jednotky alespoň v omezené míře zůstaly a zajišťovaly tak stabilitu.163
V kontextu studené války se toto tvrzení jeví jako velice hodnověrné a není tedy velikým
překvapením, že Paříž považovala bezpečnost spřátelených režimů za velice důležitou věc. Na druhou
stranu tato, železná logika bezpečnosti mohla jednoduše u afrických prezidentů vyvolat jistý pocit
neohroženosti, kdy výměnou za loajalitu jim Paříž zajistila relativně bezproblémové setrvání u moci.
Protože Francie v rétorické rovině trvala na kontinuitě své africké politiky i po konci bipolarity, lze
jednoduše pochopit postoj afrických politických elit, které odmítaly opustit toto vnímání. Bohužel pro
ně však Francie během Chiracova prezidentování začala tento pohled měnit, aniž by byla schopná či
ochotná tento vývoj Afričanům vysvětlit.164
Poslední a nejdůležitější otázka zní, jakým způsobem přispívaly francouzské jednotky ke stabilitě
hostitelských zemí. Za tímto účelem je zde v rychlosti uveden vývoj bezpečnostní situace od pádu
Berlínské zdi v afrických zemích, kde Francie měla své vojáky. V roce 1990 se v Gabonu strhly velice
násilné protesty proti dlouholetému prezidentovi Omaru Bongo, které doprovázely protifrancouzské
bouře. Paříž následně vyslala své vojáky, aby zachránili prezidentovu moc a pozici a obnovili klid v
zemi. V dubnu roku 1994 vypukla ve Rwandě extrémně krvavá občanská válka doprovázená
nejrychlejší genocidou v lidské historii. To následně vedlo ke krizi v regionu Velkých jezer a první
konžské válce. Francouzští vojáci se v této zemi nacházeli od roku 1900 do roku 1993 a během
rwandského běsnění Paříž spustila dodnes kontroverzní a v danou chvíli unilaterálně rozhodnutou
operaci Turquoise. V roce 1996 došlo v Džibuti k výraznému zhoršení politicko-bezpečnostní situace
kvůli vypuknutí etnických nepokojů, které v jisté míře pokračovaly až do roku 2001. Džibutská armáda
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obdržela rozkaz chránit francouzské jednotky a nedovolit jejich zapletení do složité situace.165 Divoké
politické protesty v SAR na přelomu let 1996/97 vedly k dočasnému posílení stavu tamních
francouzských jednotek a vyústily v řadu střetů s povstalci, které za sebou zanechaly 2 mrtvé
francouzské vojáky a mnohem víc padlých vzbouřenců. V létě 1997 Paříž tuto zemi vojensky opustila.
A nakonec po vojenském převratu v roce 1999 vypukla o tři roky později v Pobřeží slonoviny těžká
politická krize, která de facto naplňovala kritéria „tiché“ občanské války. To vedlo Paříž k vyslání
operace Licorne.
Celkově tedy ze všech afrických zemí, kde měla Paříž rozmístěné své jednotky, pouze Senegal a
Čad, který byl destabilizován během celých 70. a 80. let, nezažily zásadní politicko-bezpečnostní krizi.
Co je možné z této statistiky vyvodit? Ačkoli francouzská armáda často asistovala během řešení krizí,
při pohledu na výše uvedené případy se zdá, že její přítomnost příliš nepřispěla k zabránění vypuknutí
krizí, což ovšem představuje, jak bylo výše zmíněno, nejdůležitější roli přítomnosti cizí armády na
území jiného státu. Z toho vyplývající otázka tedy zní: proč přítomnost francouzských vojáků
nepředstavovala zásadní překážku k vypuknutí konfliktů? Vysvětlení je třeba hledat ve spojení s již
výše uvedenou tezí o změně přístupu Paříže ke kategoriím stát a režim v Africe. Jestliže je pravdivý
závěr, že francouzští političtí představitelé tomuto obratu neporozuměli, pak lze tvrdit, že tito afričtí
politici si dovolili vést tvrdou politiku namířenou proti vnitřní opozici ve víře, že v případě problémů
jim Francie přispěchá na pomoc.
Tato teze samozřejmě nevysvětluje prvotní příčiny krizí v daných státech. Navíc nelze redukovat
„realitu“ těchto konfliktů na jediný politický aspekt. Na druhou stranu je velice pravděpodobné, že
pocit bezpečí zajišťovaný Paříží vedl k mnohem nepřátelštější politice vůči opozici, než by si daný
režim dovolil, kdyby se na jeho území nenacházely francouzské jednotky. Případy SAR a Pobřeží
slonoviny, jež jsou detailněji rozebírány v následující kapitole, nabízejí zajímavé paralely. Dovolil by si
například středoafrický prezident Patassé nedodržet dohodnuté podmínky se vzbouřenými vojáky
v případě, že by nevnímal přítomné francouzské vojáky jako garanty své vlastní bezpečnosti? A
dovolil by si jinak odvolat svého premiéra, který reprezentoval opozici?166 A konečně, kdyby prezident
Patassé nevnímal přítomnou francouzskou armádu jako svého spojence, proč by se tak vehementně
dožadoval, aby Francouzi v zemi zůstali po skončení krize?167 Podobnou interpretaci nabízí pohled na
politiku vedenou prezidentem Pobřeží slonoviny Henri Konan Bédié, který zastával úřad v letech 1993
– 1999. Dovolil by si vést stejně xenofobní vnitřní politiku, kdyby se v jeho zemi nenacházela
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francouzská vojenská základna? Zavedl by za politickými účely používaný koncept „ivoirité“,168 který
sehrál významnou roli při vypuknutí krize v roce 2002? Nebo dovolil by si propustit v roce 1996
generála Gueï, který proti němu provedl o tři roky později státní převrat?
Vzhledem k tomu, že tedy afričtí prezidenti vnímali francouzskou vojenskou přítomnost jako
zásadní záruku své vlastní bezpečnosti, lze z toho relativně bezpečně vyvodit, že tato situace hrála
značnou roli v jejich rozhodnutích v oblastech vnitřní politiky. Kromě toho nelze zapomínat, že africké
politiky zčásti motivovala k tvrdým opatřením proti opozici logika „vítěz bere vše,“ která nebyla
africkým podmínkám vůbec cizí.169 Vojenská přítomnost Francie mohla zásadně přispět k tomu, že
tato logika byla brána doslova.

III)

RECAMP: základ „post-rwandské“ vojenské politiky v Africe

Idea pomoci Afričanům, aby se mohli postarat o stabilitu svých zemí, nepředstavovala novou
myšlenku prezidenta Chiraca. Již jeho předchůdce Giscard D´Éstaign mluvil o nutnosti „afrikanizovat“
africké problémy, jakkoli podivně to v dnešní době z retrospektivního pohledu může vypadat. Tato
idea ovšem vzala konkrétnější podoby během prezidentování Chiraca. V reakci na události ve Rwandě
Francie poprvé navrhla ustanovení afrických intervenčních sborů na summitu Francie-Afrika ve městě
Biarritz v roce 1994. O dva roky později na summitu v Ouagadougou se šest frankofonních zemí
(Gabon, Čad, Senegal, Mali, Togo, Burkina Faso) rozhodlo vyslat v roce 1997 své vojáky do první
takovéto operace pod názvem MISAB (Mission de Surveillance des Accords de Bangui – Mise
dohlížející na naplňování dohod z Bangui), která měla napomoci vyřešit středoafrickou politickou
krizi. V témže roce Paříž oficiálně zahájila svoji iniciativu na podporu afrických intervenčních sil
známou pod akronymem RECAMP (Renforcement des capacités africaines au maintien de la paix –
Podpora afrických kapacit pro udržování míru). První operace pod záštitou této iniciativy se odehrála
v roce 1999 jako operace ECOMOG Guinée-Bissau.170 Africké síly podporované programem RECAMP
se také účastnily od roku 2003 mise OSN v Pobřeží slonoviny (ONUCI). Ačkoli se jedná o francouzskou
iniciativu, RECAMP je teoreticky otevřen všem armádám afrických zemí, které projeví zájem. Hlavní
cíl celého projektu sleduje snahu zajistit výcvik a zlepšit technické vybavení afrických sil, aby tyto
dosáhly dostatečné bojeschopnosti a mohly samy intervenovat a řešit africké ozbrojené krize.
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Koncept „ivoirité“ ustanovoval, že prezidentem Pobřeží slonoviny se mohl stát pouze občan tohoto státu,
jehož prarodiče byli od narození občany Pobřeží slonoviny.
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Rozhovor s Michelem Rougagnou
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Tato operace měla dohlížet na vyjednané příměří mezi vládou Guinea-Bissau a rebely.
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Z politických důvodů (viz níže), není záměrem vytvořit jakési africké pohotovostní ozbrojené síly, ale
spíše v případě vzniku ozbrojeného konfliktu usnadnit vytvoření a vyslání meziafrických intervenčních
sil.

a) Lekce z Rwandy: důvod vzniku programu RECAMP
Summit Francie-Afrika v Biarritz z roku 1994, jehož hlavním tématem se stala bezpečnost a
vojenské intervence, se odehrával ve stínu rwandské genocidy. Prezident Mitterrand v této
souvislosti prosazoval myšlenku vzniku afrických mírových sborů, kterým by Francie poskytla
technickou a logistickou pomoc v případě nutnosti jejich nasazení. Mitterrand tedy vyslal
jednoznačný vzkaz: Paříž pochopila, že bylo nutné rozšířit možnosti, jak čelit narůstajícímu počtu
ozbrojených konfliktů v Africe, jejichž propuknutí v minulosti zabraňoval bipolární konflikt a jež
v nastávající době nebyly OSN, USA ani Francie, jak nedávné a tragické události dosvědčovaly,
schopny řešit. Jelikož Francie rozhodně neměla jakýkoli zájem se znovu nechat zatáhnout do
afrických ozbrojených krizí, kterým nerozuměla a jejichž řešení přesahovalo její schopnosti,
prosazovala myšlenku delegovat větší míru zodpovědnosti za stabilitu Afriky na africké státy. Ve své
podstatě se jednalo o první vážný signál toho, že Paříž přiznala, že neměla ani schopnosti, ani zájem
být nadále „policistou“ Afriky.
Jeden z hlavních poznatků z operace Turquoise, která proběhla ve Rwandě v roce 1994, se týkal
charakteru válčení, jež se (znovu) stala asymetrickou.171 Ve své vynikající knize The Transformation of
War,172 která poprvé vyšla v roce 1991, představil Martin van Creveld několik tezí týkajících se
způsobu vedení války v budoucích konfliktech, které se ukázaly jako pravdivé. Tento vývoj charakteru
vedení ozbrojeného boje hluboce ovlivnil fungování programu RECAMP. Podle autora totiž chápání
války tak, jak ji postihoval von Clausewitz, tedy že boje se vedou mezi státy, mají jasně stanovené cíle
a existují v nich jasně ohraničené hranice mezi státem, armádou a civilním obyvatelstvem, již
neodpovídal realitě a nemohl být s úspěchem nadále aplikován na ty konflikty, které začaly být
označovány jako asymetrické, či konflikty s nízkou intenzitou. Navíc dle autora měl počet těchto
politicky nečitelných konfliktů (ve smyslu a priorní nečitelnosti cílů jednotlivých aktérů), nadále
stoupat. Tento typ války stavěl velké armádní sbory i s nejmodernější technikou do nevýhodné pozice
oproti rebelům. Pokud chtěly moderní státy tyto války vyhrát, pak bylo nutné dle van Crevelda
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Za asymetrickou válku se označuje ozbrojený boj mezi silově nesrovnatelnými stranami. Obecně lze tvrdit, že
se jedná o střet mezi profesionální armádou či státními ozbrojenými složky, které jsou dobře vybaveny a které
„mají“ legitimitu ozbrojenou sílu použít s bojovníky či povstalci, kteří jsou nesrovnatelně hůře vybaveni a kteří
používají gerillovou strategii a navíc jsou ochotni sáhnout k asymetrickým metodám boje, tedy k takovým, jež
jejich nepřítel odmítá či z různých důvodů nemůže sám použít.
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CREVELD Martin van, The Transformation of War, New York: The Free Press, 1991.
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zásadně změnit strategické myšlení vojáků, neboť boj mezi dvěma jasně identifikovatelnými stranami
představoval v takovém případě spíše zbožné přání, než realitu. Všechna tato tvrzení se v kontextu
post-bipolární Afriky, zejména po genocidě ve Rwandě, ukázala jako naprosto pravdivá. O národních
státech v afrických podmínkách lze mluvit s velkými obtížemi a myšlenka, že armáda či jiné státní
ozbrojené složky představovaly jediné aktéry, kteří mohli legitimně používat násilí, neodpovídala a
v dohledné době ani nebude odpovídat africké realitě. Samozřejmě že takováto situace existovala i
během studené války, ovšem bipolární konflikt tyto problémy do značné míry vyřešil tím, že je nechal
„zamrznout.“ Z těchto důvodů se největším problémem nových konfliktů, které se znovuobjevily
s rwandskou válkou, stala neschopnost identifikování jejich politických cílů a obecně neschopnost jim
porozumět.
Můžeme se tedy nyní pokusit formulovat názor, že Rwanda se ve Francii pravděpodobně nestala
tabu kvůli neschopnosti Francie zajistit bezpečnost spřáteleného režimu, ale spíše proto, že někteří
představitelé tohoto režimu dokázali zmanipulovat část populace za účelem provedení nejrychleji
proběhnuvší genocidy v lidských dějinách, aniž by to Paříž jakkoli předvídala.173 V první řadě se tedy
pro Paříž jednalo o diplomatickou prohru, neboť nepochopila politický význam rwandské situace
zejména proto, že konflikt nepřestala vnímat v klasickém pojetí, tedy jako střetnutí mezi dvěma
stranami, jejichž cíle byly srozumitelně definované.
Ozbrojené střety, které následovaly po Rwandě, však již neodpovídaly této představě. Přesto se
nejednalo o zcela nový fenomén. Zejména Francie má mnoho historických zkušeností
s asymetrickými konflikty, ve kterých byly hranice mezi civilním obyvatelstvem a rebely velmi mlhavé.
Francouzští vojáci na historických příkladech zjistili, že k tomu, aby mohli takový konflikt vyhrát,
museli by získat důvěru a podporu místní populace. Ale stejně dobře také zjistili, že armáda
v klasickém slova smyslu nedisponovala možnostmi tento cíl splnit bez podpory policie,
humanitárních organizací, právníků, celníků, administrativních pracovníků, politiků…Takovýto
koncept již nepředstavoval výhradně vojenskou záležitost.174 To, že Francouzi vojensky porazili FLN
v Alžíru, jim nebylo příliš platné, protože celou válku ztratili především politicky (je velikou otázkou,
zda toto tvrzení nepředstavuje logický rozpor).175
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Zda Francie měla dostatečné možnosti tuto katastrofu předvídat je jiná otázka. Ačkoli je to pravděpodobné,
parlamentní vyšetřování nepřineslo jasnou odpověď.
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PORTE Rémy (plukovník). Contre insurrection…une approche française ?. Konference organizovaná Bureau
Recherche Centre de Doctrine d´Emploi des Forces/Division Recherche et Retour d´Expérience, vojenská škola v
Paříži, Paříž, 15.11.2010
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Jelikož válka totiž stále představuje bytostně politický akt – ačkoli v podmínkách Afriky již i tato teze může
být zpochybňována – pak výrok „ztratit válku politicky“ představuje zajímavý problém. Řešení této otázky
možná tkví v samotném chápání války, které, jak popisuje van Creveld, musí doznat zásadní revize. Zajímavým
postřehem je také fakt, že dosavadní přístup k válce poskytuje argumenty zejména armádním představitelům,
kteří, ať už v případě francouzské války v Alžírsku či v poslední době války v Iráku a Afghánistánu, si stěžují na
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Zdá se, že francouzská armáda tedy musela s rwandskou krizí „znovuobjevit“ tento typ konfliktů.
Francouzská armáda proto zavedla některé nové taktické a operačních módy do výcviku jednotek,
které měly být v podobných situacích nasazeny, aby mohly lépe nečekaným událostem čelit.176 Je
také nutné zmínit, že změnit obecně zažitou „klasickou“ představu o válce jistě nepředstavovalo
snadnou výzvu a opravdový zlom ve vnímání začal přicházet nejspíše až s teroristickými atentáty z 11.
září 2001.

b) „Iracionální“ vojenské akce
Africké vojenské a bezpečnostní krize, ve kterých se Francie během Chiracova prezidentství
angažovala, přinesly z vojensko-politického hlediska některé nové aspekty. S konflikty nízké intenzity,
což zřejmě nejlépe vystihovalo způsob války v Africe, měla francouzská armáda bohaté zkušenosti,
zejména kvůli Alžírské válce. Přesto došlo k výrazné změně. I během Alžírské války byly politické cíle
zřetelně definované, identifikovatelné a zejména vnímány jako „racionální“, jakkoli zpočátku pro
Paříž neakceptovatelné. Naproti tomu události z Rwandy (1994), SAR (1996/97) a Pobřeží slonoviny
(od roku 2002) přinesly ozbrojené akce, jejichž cíle nebyly přinejmenším zpočátku příliš zřetelně
identifikovatelné a mohlo se dokonce zdá, že se jednalo o de facto „iracionální“ vojenské akce.
Například bylo velmi obtížné pochopit motivaci vzbouřených vojáků v SAR, kteří v dubnu 1996
požadovali zaplacení jejich žoldu, na přelomu roku se postavili proti prezidentovi Patassé a v lednu
1997 se jejich cílem stali Francouzi. Paříž zprvu klasifikovala problém jako finanční, poté politický a po
smrti svých dvou vojáků se již zdálo, že se jedná o cílenou protifrancouzskou akci. V Pobřeží slonoviny
se zase v roce 2002 francouzští vojáci postavili mezi rebely a oddíly věrné prezidentovi Pobřeží
slonoviny Laurentu Gbagbovi, čímž jej de facto zachránili u moci. O dva roky poté prezidentovy
jednotky cíleně bombardovaly francouzské pozice ve městě Bouaké, což vyústilo ve smrt devíti
francouzských vojáků a několik desítek zraněných. Protivládní rebelové zase na počátku povstání
zdaleka nepředstavovali jednotnou sílu. V roce 2002 si kladli za cíl dosáhnout svržení prezidenta
Gbagbo, aniž by artikulovali nějaké další požadavky. Postupem času se jedna část opozice začala
nazývat Nové síly Pobřeží slonoviny (FNCI - Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire) až nakonec celá
opozice nominovala svého jednotného kandidáta Alassane Ouattara. Samozřejmě že detailnější

nedostatečnou politickou podporu, aniž by sami byli schopni přistoupit na komplexnější přehodnocení role
armády v takovýchto konfliktech.
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Rozhovor s kapitánem Benoît Thielleux,
Dále DESMEULLES Benoît, La politique militaire française en Afrique: permanences et évolutions, op.cit.
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analýza může poodhalit důvody tohoto vývoje. Přesto je evidentní, že pocit nejistoty, zmatení a
neporozumění musel mezi francouzskými politiky a vojáky narůstat.177
Tento vývoj v charakteru vedení války tedy zásadně ovlivnil program RECAMP. Jelikož Rwanda
představovala pro Francii především porážku její africké politiky, nelze se divit, že Francouzi měli
strach z nových afrických konfliktů a z jejich politických aspektů, kterým evidentně nerozuměli.

c) Depersonalizace africké politiky
Jak již bylo zmíněno, pochopit důvody vzniku programu RECAMP a jeho politickou dimenzi nelze
pochopit bez shrnutí výsledků francouzské vojenské politiky během rwandských událostí v roce 1994.
Aktivní francouzské zapojení v tomto případě vyvolalo pouze problémy pro Paříž, kterou do velké
míry v očích západních států zdiskreditovala její dlouhodobá vojenská a politická podpora režimu,
který následně umožnil genocidu (otázku do jaké míry se zdiskreditovaly USA či ostatní země
ponechme stranou). Francií vedená operace Turquoise, započatá v červnu 1994, si dle Paříže kladla
čistě humanitární cíle, ovšem v obecném povědomí se stala spíše symbolem podezření z francouzské
podpory představitelům režimu prezidenta Habyarimana.178 Krvavá občanská válka nakonec skončila
vítězstvím generála a pozdějšího prezidenta Paula Kagamé, který francouzské vojáky začal obviňovat
z vojenských zločinů. Operace Turquoise nicméně přinesla další dalekosáhlé dopady na francouzskou
armádu, neboť odstartovala snahu postavit vojáky před mezinárodní trestní tribunál. To přirozeně
vyústilo ve vzrůstající neklid a strach mezi vojáky, kteří se bránili tvrzením, že pouze plnili rozkazy
politiků.179 Fakt, že francouzská politická elita je v drtivé většině přesvědčena o tom, že zmíněná
operace byla nutná a prospěšná, nepředstavuje příliš důležitý aspekt ve srovnání s celkovým
negativním vnímáním této operace ve světě. Státní zájem se jistě může definovat různými způsoby.
Zcela jistě jej však nelze asociovat s takovou politikou, která vyvolala nejistotu v armádě a která
přímo vedla k zásadnímu oslabení francouzského vlivu v celém regionu Velkých jezer. Tyto důvody
zjevně vysvětlují, proč Paříž po Afričanech požadovala, aby přebrali zodpovědnost za svou
bezpečnost. Hlavním poučení z Rwandy se pro Francii stal imperativ, že se již nesmí nechat sama
zatáhnout do afrických bezpečnostních konfliktů.
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Je velmi zajímavé pozorovat, jak velký je rozdíl mezi hodnocením politické situace v Paříži a francouzskými
velvyslanci v afrických zemích. Posledně jmenovaní často vnímají problém podobně jak je a posteriori
analyzován specialisty v mezinárodních vztazích a politologii. Je pravděpodobné, že vysvětlení důvodů
« zplošťování » politické reality ze strany Paříže vězí v logické tendenci zpřehledňovat události a vývoj v
zahraniční politice. Přesto se jedná o velmi zajímavý fenomén.
Rozhovor s Jacques Courbin
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Ve francouzském prostředí se symbolem člověka, který obviňoval Paříž dokonce z komplotu, stal novinář
Patrick Saint-Exupéry, v globálním měřítku pak nejznámější osobou byl kanadský generál Roméo Dallaire, který
velel misi OSN ve Rwandě během genocidy.
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Důsledky Rwandy taktéž vyústily v počátek depersonalizace africké politiky během
prezidentování Jacquese Chiraca. Argument, že tento krok iniciovala levicová vláda Lionela Jospina a
že se jednalo o africkou politiku levice, spíše než o francouzský přístup, se jeví jako málo věrohodný,
neboť nedokáže vysvětlit, proč tuto linii depersonalizace Chirac následoval i po vyhraných volbách
v roce 2002. Hlavním motivem tohoto směřování se stala snaha navázat vztahy se státy a ne, jak
tomu bylo do té doby, s režimy/prezidenty těchto států.
Dopady tohoto rozlišování výjdou najevo, v okamžiku, kdy si položíme otázku, proč Francie
v jednotlivých případech intervenovala. Bylo to spíše kvůli tomu, že chtěla udržet u moci oblíbený
režim, což se běžně dělo během studené války anebo, jak se snaží práce dokázat, kvůli zachování
elementární stability daných zemí? V případě intervence ve Rwandě lze tvrdit, že se jednalo o první
případ. Francouzští vojáci se v této zemi nacházeli od roku 1993 a Paříž diplomaticky režim prezidenta
Hbyarimana dlouho podporovala. Tato politika nakonec vyústila v přehodnocení celkové koncepce
africké politiky. Francie již nadále odmítala nést zodpovědnost za bezpečnost afrických režimů. Dvě
hlavní vojenské operace v Africe během prezidentování Chiraca zcela odpovídaly tomuto schématu.
V případě SAR i Pobřeží slonoviny Francie odmítla jasně vystoupit na podporu té či oné ze
znepřátelených stran a raději hledala diplomatické prostředky, zatímco francouzští vojáci udržovali
klid zbraní. V obou případech měla Paříž dostatečné prostředky k případné pacifikaci povstalců, ale
nevyužila jich. Ačkoli tedy vojenská přítomnost Francie vyústila v obou případech k setrvání
tehdejších prezidentů obou států u moci, je evidentní, že hlavním cílem představovalo zajištění
stability států a ne bezpečnosti režimů u moci.
Tuto situaci však nelze interpretovat tak, že Paříž přistupovala například k Čadu bez ohledu na
režim dlouholetého prezidenta Débyho. Stejným způsobem pravděpodobně Paříž asociovala Togo s
vládnoucím klanem prezidenta Eyadéma. Ovšem Francie se začala podstatně méně vázat k africkým
prezidentům v tom smyslu, že se začala zříkat zodpovědnosti za jejich bezpečnost. Laurent Gbagbo
například osočoval v roce 2002 Paříž, že mu odmítla pomoci, když silou nepotlačila povstání proti
jeho osobě. Stejně tak Paříž odmítla zachránit prezidenta Patassé v SAR při převratu v roce 2003.
Výhody této změny pro Paříž jsou zcela zřejmé. Jelikož africké režimy oproti době studené války
již nemusely vládnout v daných zemích „napořád“, jevilo se jako velice pravděpodobné, že případný
nástupce, který by se dostal k moci i silou, by zaujal spíše nepřátelský postoj k těm, kteří podporovali
jeho předchůdce. Depersonalizace africké politiky tedy ve výsledku vedla k mnohem flexibilnější
politice. Nejdenalo se pouze o chytrou, ale též o výhodnou strategii, jak přesvědčivě dokazují
následující dva příklady. Po státním převratu proti středoafrickému prezidentu Patassé v roce 2003
dovolil jeho nástupce, prezident Bozizé, Francii aby v zemi umístila malou vojenskou jednotku, která
mohla kontrolovat strategické letiště v Bangui. Druhý případ představovala francouzská neutralita
během krize vypuknuvší v roce 2002 v Pobřeží slonoviny. Tato pozice umožnila Paříži udržovat
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relativně normální, ačkoli ne vždy zrovna srdečné vztahy s oběma stranami konfliktu. Po volebním
vítězství prezidenta Ouattara, jež se původně stavěl proti prezidentovi Gbagbovi, Francie rozhodně
neztratila vliv v této zemi.180

d) Politická dimenze programu RECAMP
Kvůli výše zmíněným dopadům rwandské války a genocidy na francouzskou vojenskou politiku
musela Paříž hledat novou dlouhodobou strategii své africké vojenské politiky. Ve své podstatě se
nabízely tři možnosti. První, nepřijatelná pro drtivou většinu francouzské politické elity,
představovala rezignaci na jakékoli vyšší ambice na černém kontinentu. Druhou možnost
reprezentovala strategie, již Paříž s úspěchem s úspěchem použila v SAR a v Pobřeží slonoviny – tedy
rozmístění vojenských jednotek mezi znepřátelené strany, které tak mohly zajistit zachování klidu
zbraní. To následně umožnilo hledat diplomatické řešení. Ačkoli tato strategie v těchto případech
fungovala, v obou případech Francie hledala další země, které by alespoň symbolicky pomohly s
vojenskou zodpovědností, ale zejména které by zvýšily legitimitu francouzského zásahu. Jinými slovy,
kromě nutnosti zajistit logistiku, mobilizovat ozbrojené síly, najít politickou vůli k vyslání armády a
nalézt finanční prostředky, Francie si začala uvědomovat, že z čistě politického pohledu představovaly
unilaterálně vedené akce značný problém a to i v regionu, který ještě v nedávné době spadal do její
výsostné sféry vlivu. Třetí možnost, tedy vytvoření jakési platformy pro meziafrickou spolupráci při
řešení ozbrojených konfliktů, ve které by si Francie i nadále udržela rozhodující slovo, se tedy jevila
jako dlouhodobě výhodná. Ideálním stavem pak měla být situace, kdy by si Francie udržela vliv na
rozhodovací proces, zejména díky diplomatickým kontaktům a svému statutu, aniž by musela
nasazovat vlastní vojáky. Takováto spolupráce by navíc měla větší šanci na úspěšné řešení konfliktů,
neboť by přirozeně vyžadovala vyšší diplomatickou snahu a musela by vypracovat plán pro vývoje
situace po ukončení vojenské operace. Vojenský program RECAMP se měl stát ztělesněním této
strategie.
Francie tuto iniciativa formálně otevřela každé africké zemi, která by projevila zájem na něm
participovat. Praxe však ukázala, že se téměř výlučně jednalo o frankofonní země. Není nikterak
překvapujícím faktem, že anglofonní země se zapojovaly spíše do americké iniciativy.181 RECAMP také
kladl silný důraz na význam spolupráce se společenstvími států afrických regionů. Jednalo se o
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Po volebním vítězství z listopadu 2010, které bylo mezinárodními pozorovateli prohlášeno za regulérní, se
oponent a bývalý prezident Gbagbo odmítl vzdát moci. Za vojenské pomoci Francie a OSN však byly jednotky
loajální Gbagbovi v dubnu 2011 přemoženy. V lednu 2012 prezident Ouattara navštívil Paříž a mj podepsal
novou smlouvu o obraně.
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Americký výcvikový program je znám pod názvem African Contingency Operations Training and Assistance
(spuštěn v roce 2004), dříve African Crisis Response Initiative
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Společenství států východní Afriky (Communauté d´Afrique de l´Est – CAE), Společenství států střední
Afriky (Communauté Economique des Etats de l´Afrique Centrale – CEEAC) a zejména pak
Ekonomické společenství států západní Afriky (Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest – CEDEAO), s kteroužto organizací probíhala zdaleka nejplodnější spolupráce. Na oficiální a
evidentně dlouhodobé úrovni dokonce RECAMP deklaroval, že posílení politické úlohy těchto
organizací Paříž vnímala jako naprosto nepostradatelnou pro předcházení a zejména řešení afrických
krizí. Zdá se jako velmi pravděpodobné, že za touto proklamací se skrývala myšlenka, že tyto
organizace by mohly disponovat dostatečnou legitimitou, k případnému vyslání intervenčních sil.
Oficiálním koncept programu RECAMP též explicitně přiznává, jakou lekci si francouzská armáda
odnesla z Rwandy: „Všechny dnešní krize pramení z politických, ekonomických, kulturních, etnických či
jiných problémů a mají několik rovin. Z těchto důvodů nemůže pouze vojenská odpověď stačit
k předcházení či řešení krizí.“ 182

e) Fungování programu RECAMP a vojenské operace
Samotný program se orientuje na tři základní principy. Zaprvé se jedná o poskytování výcviku
africkým vojenským jednotkám k zvládnutí rozdílných operačních módů při vedení mírových operací.
Program se dále soustředí na výcvik jednotek, které by měly působit ve vícenárodnostních
intervenčních sborech. A za třetí se RECAMP snaží zajistit technické výbavení pro tyto jednotky.
Program RECAMP si kladl a stále klade za primární cíl vytvoření pohotovostních afrických
ozbrojených jednotek podle VI kapitoly Charty OSN. Tento koncept přejala též v roce 2002 založená
Africká unie, která vyjádřila snahu vytvořit tyto jednotky ve všech afrických regionálních
společenstvích.183 Zásadní problém však představuje fakt, že tato myšlenka vyžaduje vytvoření
víceméně specializovaných a také elitních jednotek v jednotlivých afrických armádách, což přirozeně
vzbuzuje obavy vládnoucích elit. Hlavní otázkou totiž stále zůstává, v kterých armádách by měly
vzniknout tyto specializované jednotky a kdo by jimi měl disponovat. Navíc se některé státy obávají
toho, že tyto elitně trénované jednotky by se mohly stát zdrojem vnitřní nestability jednotlivých
států.184 Tyto obavy vedly k tomu, že deklarované cíle programu RECAMP zůstávají dodnes
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CIA – 3.24, N°970/DEF/EMA/EMP.1/NP du 27 septembre 2004, Concept interarmées, Renforcement des
capacités africaines au maintien de la paix (RECAMP) Centre Interarmées de concepts, de doctrines et
d´expérimentations. Etat-major des Armées [online]. 27.9.2004 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z:
http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/CIA_3-24.pdf
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Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté Sud-Africaine de
Développement (SADC), l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), la Communauté
Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et de l’Afrique du Nord
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v nedohlednu. Realita vypadá tak, že pohotovostní sily existují pouze na papíru a případné africké
intervenční jednotky se utvářejí až po vypuknutí nějaké krize, což samozřejmě nutně vede k dalším
průtahům a pouze zvyšuje možnost eskalace případné krize.

První příležitost k uvedení francouzského návrhu zřídit africké intervenční síly do praxe se
objevila záhy po nástupu prezidenta Chiraca do funkce. Po sérii vzpour středoafrických vojáků v létě
1996 vypukla v této zemi těžká politická krize. Francie se v této situaci od jejího počátku silně
angažovala, ale evidentně se zdráhala úplně sama převzít celou zodpovědnost za její vyřešení. Na
summitu Francie-Afrika v roce 1996, který se konal v Ouagadougou, se jí podařilo přesvědčit čtyři
prezidenty afrických zemí (Gabon, Čad, Mali a Burkina Faso) aby souhlasili s vysláním vojáků a
politicky se angažovali v řešení krize. Na počátku roku 1997 došlo k podepsání příměří mezi
vzbouřenci a středoafrickým prezidentem Patassé, tzv dohoda z Bangui. Francie se ovšem zdráhala
vyslat svoji vojenskou misi, která by dohlížela na dodržování podmínek příměří. Situace nakonec
vyústila ve vyslání operace MISAB (Mise dohlížející na naplňování dohod z Bangui – Mission de
surveillance des accords de Bangui), jíž se účastnili vojáci šesti afrických zemí (kromě čtyř výše
zmíněných ještě Togo a Senegal). Francie zajišťovala logistickou púodporu a celou operaci
financovala.
V pořadí druhá operace, která se opírala o RECAMP, proběhla v Guinea-Bissau v roce 1999.
Společenství západoafrických států (CEDEAO) vytvořilo tzv. jednotky ECOMOG Guinée-Bissau, které
měly dohlížet na dodržování klidu zbraní mezi místní vládou a rebely. Tato mise však rozhodně
nepřinesla přesvědčivé výsledky a do značné míry jasně ukázala limity podobných operací.185
Sousední Senegal, který se na společné operaci odmítl účastnit, totiž využil nastalé nepřehledné
situace a vojensky zakročil proti rebelům ve svém regionu Casamance, který leží mezi Senegalem a
Guinée-Bissau. Situace se stala zcela nepřehlednou, neboť jednotky ECOMOG se najednou nacházely
mezi několika znepřátelenými silami, aniž by disponovaly mandátem použít donucovací vojenské síly.
Členské státy CEDEAO chtěly zajistit uzavření hranic mezi těmito dvěma státy, což ovšem Senegal
odmítl udělat. To jasně demonstrovalo zjevně omezené možnosti spolupráce v rámci regionálního
společenství západní Afriky, které navíc lze považovat za nejlépe fungující společenství afrických
států.
Stále poslední operace, která se opírala o podporu programu RECAMP, se odehrála v Pobřeží
slonoviny v letech 2003/04 pod zkratkou MICECI (Mission de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, Mise států
CEDEAO v Pobřeží slonoviny). V té době již byla bezpečnostní situace v této zemi relativně
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Parlamentní zpráva č. 450 „La Gestion des crises en Afrique subsaharienne“, op.cit., str. 14
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stabilizovaná, což podporuje interpretaci, že se jednalo spíše o snahu Afričanů získat zkušenosti po
boku francouzkých jednotek. Přes značné problémy s technickým vybavením afrických vojáků se tyto
jednotky ukázaly jako velmi efektivní zejména při získávání informací z terénu.186

f)

Hodnocení programu RECAMP

Důvody vzniku programu RECAMP je třeba hledat ve rwandské válce a následné genocidě. Tyto
události značně uspíšily spuštění této iniciativy. Mitterrandův projev na summitu Francie-Afrika
v Biarritz v roce 1994 jasně ukázal, že Francie se do budoucna odmítala vojensky angažovat na
černém kontinentu stejnou měrou jako v době studené války. RECAMP je tedy nutno vnímat jako
nutnost a ne jako francouzskou „dobrou vůli“. Jelikož však Paříž nehodlala ztratit vliv ve frankofonní
Africe, musela nelézt východisko, které by jí umožnilo udržet si nadále jistý vliv a zároveň přesunout
část zodpovědnosti za bezpečnost na africké státy. Západní Afrika v tomto ohledu představovala
jednoznačně privilegovaného partnera pro Paříž, jelikož krize z regionu Velkých jezer a dvě Konžské
války vedly k zásadnímu snížení vlivu Paříže v regionu Velkých jezer. Západní Afrika se tak ještě
výrazněji stala „jádrem“ francouzské sféry vlivu v Africe. Celkové výsledky této snahy jsou však
rozporuplné. Na jednu stranu se RECAMP ofociálně snaží vytvořit regionáln pohotovostní jednotky.
Na druhou stranu, tyto jednotky se bez francouzské pomoci jen těžko obejdou. Paříž tedy stále drží
v rukou klíčové prostředky a navíc má stále prostředky pro vedení částečně unilaterální akce, jak o
tom svědčí vyslání síly Licorne do Pobřeží slonoviny.
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Kapitola 3) Francouzské vojenské operace v Africe za
prezidenta Chiraca
Tato kapitola rozebírá hlavní vojenské operace, které Francie v Africe vedla během
prezidentování Jacquese Chiraca. Méně významné akce zde diskutovány nejsou, neboť pro
předkládanou problematiku postrádají zásadnější význam.187

a) Operace Azalée
Dne 28. září 1995 se čtyřicet žoldáků několika národností pod vedením Francouze Roberta
Denarda vylodilo na Komorách, kde pokusili svrhnout tamějšího prezidenta Mohameda Djohara.
Pučisty navíc podporovalo několik stovek místních vojáků.188 Prezidenta Djohara se rebelům podařilo
vzít jako rukojmí, avšak komorskému premiérovi se podařilo utéct před povstalci na francouzskou
ambasádu. Jelikož tato země v roce 1978 uzavřela s Paříží smlouvu o obraně, požádal premiér
prostřednictvím ambasády Francii o ozbrojený zásah a potlačení pokusu o státní převrat. V noci z 3.
na 4. října se více než 1000 francouzských vojáků na ostrově vylodilo a po krátkém boji se
následujícího dne všichni žoldáci vzdali. Zásah si vyžádal pět mrtvých a deset zraněných na straně
vzbouřenců a jednoho lehce zraněného francouzského vojáka. Prezident Djohar byl údajně kvůli
špatnému zdravotnímu stavu převezen na ostrov Réunion do nemocnice.
Tato vcelku nekomplikovaná mise je zajímavá zejména z politického pohledu, neboť odhalila
neshody mezi prezidentem Chiracem a premiérem Alainem Juppé.189 Jak již bylo zmíněno, premiér
den po vylodění žoldáků v novinách důrazně popřel možnost francouzské intervence.190 Její
uskutečnění tedy poskytlo tichý, leč důrazný důkaz toho, že Jacques Chirac vnímal Afriku jako svoji
„rezervovanou doménu“. Interpretace, že premiér učinil toto prohlášení z důvodu zmatení žoldáků,
se zdá velmi nepravděpodobná, neboť premiér se takto vyjádřil ihned 29. září ráno v Bordeaux, což
naznačuje, že neměl čas tento problém s Elysejským palácem diskutovat.
187
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Nevyjasněné a nepříliš dobré vztahy mezi komorským prezidentem Djoharem a Paříží představují
další zajímavý aspekt. Po osvobození byl komorský prezident ihned převezen mimo zemi a francouzští
političtí představitelé velmi zdůrazňovali Djoharův relativně vysoký věk (77 let), kvůli kterému si
údajně musel po prodělaném šoku důkladně odpočinout. Sám Djohar se však nechal slyšet, že kvůli
191

francouzskému tlaku neměl jinou možnost, než opustit ostrovní stát.

Po potlačení pokusu o státní

převrat vypukla na Komorách politická krize, v jejímž důsledku se Djohar nemohl na Komory celý
následující rok vrátit a která skočila až prezidentskými volbami v roce 1997, ve kterých Djohar již svůj
mandát neobhájil. Následně se objevily různé spekulace o tom, že Paříž pouze využila situace a
zbavila se neoblíbeného prezidenta.192
Interpretace této vojenské operace je vcelku nekomplikovaná. Došlo totiž k naplnění podmínek
pro možnost aplikace smlouvy o obraně: jednalo se o nezpochybnitelné vnější napadení státu a
místní političtí představitelé oficiálně Francii o intervenci požádali. To značně ulehčilo rozhodnutí na
podporu intervence. Navíc sama francouzská levice tuto operaci v tisku „schválila.“
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Zadruhé je

zřejmé, že francouzská vojenská kredibilita hrála významnou roli při rozhodování o vyslání operace,
neboť Francie na tomto případu dala ústy ministra Godfraina africkým zemím jednoznačně
nasrozuměnou, že v případě krize mohou počítat s její i vojenskou pomocí.194

b) Operace Almandin
V dubnu 1996 vypukla v SAR, kterou ve Francii „proslavila“ především intervence francouzské
armády v roce 1979 vedoucí k sesazení císaře Bokassa I., první z dlouhé řady vzpour v místní armádě.
Tato situace vedla k hluboké politické krizi, která vyvrcholila v lednu následujícího roku. Francouzská
armáda vnímala tuto zemi jako africkou „výhybku“, neboť od pádu císaře Bokassa I. zde Paříž
disponovala dvěma významnými vojenskými základnami, přičemž jedna kontrolovala strategické
letiště v Bangui. Francouzská vojenská intervence v této zemi byla zajímavá hned z několika důvodů.
Zaprvé zde došlo k masivnímu nasazení bojových jednotek (více než 2000 vojáků). Zadruhé, Paříž
evidentně nechala armádě na začátku krize velice volné pole působnosti při jejím zvládání. Navíc tato
191
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velice nepřehledná situace nakonec vedla k vyslání prvních afrických intervenčních sil čerpajících
francouzskou pomoc pod zkratkou MISAB (Mise dohlížející na respektování podmínek Dohod z
Bangui – Mission de Surveillance des Accords de Bangui). Tento konflikt taktéž ovlivnil vojenskou
politiku Francie, neboť vyústil v uzavření místních francouzských základen. A v neposlední řadě
samotná francouzská intervence do značné míry odrážela přeměnu francouzského přístupu
k černému kontinentu. Jestliže na začátku došlo k masivnímu rozmístění francouzských vojáků, kteří
vojensky ovládali podstatné body země, postupně Paříž zjišťovala, že k vyřešení krize bylo nutné začít
spolupracovat s ostatními africkými zeměmi a že hledat diplomatické řešení.

Dne 17. dubna 1996 se v hlavním městě Bangui vzbouřilo přibližně 300 vojáků středoafrické
armády, kteří se dožadovali zaplacení svých platů, které nedostali od začátku roku. Vojáci následně
začali rabovat sklad zbraní a bezpečnostní situace ve městě naprosto degradovala. V daný moment se
v SAR nacházelo necelých 1100 francouzských vojáků. Aby zabránili nekontrolovatelné panice a
anarchii, začaly tyto jednotky hlídkovat ve čtvrtích obývaných Evropany, ale nezasahovaly do
ozbrojených střetů. Tato taktika měla demonstrovat sílu a tak přinutit obě strany k hledání mírového
řešení. Zároveň dorazily posily ze základen v Gabonu a Čadu. Přelety helikoptérou nad táborem
vzbouřenců a přítomnost obrněných vozidel ve městě sehrály svou roli a již 21. dubna započaly
rozhovory, které během týdne vedly k urovnání situace, čímž skončila operace Almandin I.195
Brzy však vyšlo najevo, že krize má nohem hlubší kořeny. Za méně než jeden měsíc totiž došlo
k opakování situace z dubna. Prezident Patassé ihned požádal Paříž, aby intervencí „zachránila mír“ a
opět došlo k rozmístění francouzských jednotek v zemi. Počet francouzských vojáků dosáhl 2100
mužů. V tomto případě se však bezpečnostní situace v Bangui oproti první krizi podstatně zhoršila.
Francouzská armáda proto evakuovala mezi 24. a 27. květnem téměř 3250 cizinců, kteří se nacházeli
v Bangui. Jednalo se do té doby o nejrozsáhlejší akci svého druhu a francouzští politici zdůrazňovali
tento úspěch.196
Primárním cílem intervence se evidentně stalo zajištění stability země a ne zachránění režimu
u moci. Jelikož se však Paříž domnívala, že této stability nelze dosáhnout bez spolupráce
s prezidentem Patassé, zajištění bezpečí prezidenta představovalo jeden z cílů mise. Francouzské
jednotky začaly tedy aktivně zasahovat do bojů a 22. května dobily nazpět budovu státního rozhlasu,
které se předtím rebelové zmocnili. Taktéž dostali rozkaz ochraňovat symboly státní suverenity
SAR.197 Francouzský tlak opět slavil úspěch, když vyústil v uzavření příměří. Středoafrický parlament
odhlasoval na konci května všeobecnou amnestii vztahující se na všechny rebely. Prezident Patassé
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však nadále silně nedůvěřoval armádě a systematicky zvýhodňoval vlastní prezidentskou gardu, což
nakonec vyústilo v již nepokrytě politickou krizi, která vypukla v listopadu 1996.
Pokus o uvěznění bývalého vůdce rebelů v polovině listopadu opět vyvolal v hlavním městě
masovou vzpouru. Situace se téměř zvrhla v městskou „občanskou válku“, ve které proti sobě stálo
několik různorodých skupin a etnik. Jestliže předchozí dvě vzpoury vyvolali a vedli zejména
nespokojení vojáci, tentokrát bylo zřejmé, že důvody mají etnicko-politické kořeny. Navíc začaly ve
městě kolovat zvěsti, že prezident Patassé a jemu loajální lidé z „jeho“ etnika obdrželi zbraně ze
sousedního Zairu.198 Francie zpočátku reagovala stejně jako v předchozích situacích. Došlo k posílení
francouzských jednotek v zemi a k rozmístění hlídek ve čtvrtích, kde bydleli Evropané. Stejným
způsobem poskytovali Francouzi ochranu samotnému prezidentu Patassé. Přesto došlo k jistému
vývoji ve francouzském postoji, neboť primárním cílem mise bylo nenechat znepřátelené strany, aby
se k sobě mohly dostat, a tím získat čas pro politiky a umožnit tak diplomatické řešení krize. Stejná
strategie nakonec byla použita též v Pobřeží slonoviny v roce 2002.

Je nutné si položit důležitou otázku, jakou roli vlastně sehrála francouzská armáda v celkovém
řešení krize. Zdá se zcela logické, že to poslední, co Paříž v dané situaci chtěla, bylo nechat se
zatáhnout do nepřehledné krize, navíc v zemi, kde se nacházel velký počet francouzských jednotek.
Paříž naopak měla zásadní zájem na tom, aby se začínající krize rychle vyřešila. Fakta jednoznačně
tuto úvahu podporují. Generál Bernard Thorette, který velel operaci Almandin II. (květen – listopad
1996), totiž dostal velice široké pravomoci při řešení složité situace. Ve skutečnosti tak krizi v létě
1996 řešila francouzská armáda dosti autoritativním stylem. Cílem bylo rychle přinutit rebely, aby se
vzdali a prezidenta Patassé, aby ukončil politiku diskriminace vojáků podle jejich etnického původu. O
nadstandardních pravomocech francouzské armády trefně vypovídá fakt, že politický projev na
podporu usmíření, který prezident Patassé pronesl 30. Května 1996 v parlamentu, sepsal právě
generál Thorette.199 Paříž jednoduše chtěla, aby došlo k rychlému a ráznému vyřešení problému a za
tímto účelem se dokonce zavázala zaplatit peníze požadované vzbouřenci a podílet se na
rekonstrukci středoafrické armády.
Vzhledem k tomu, že formálně nedošlo k aplikaci smlouvy o obraně, je vhodné se krátce
pozorněji podívat na způsob, jakým Paříž ospravedlňovala zásah bez mandátu Rady bezpečnosti OSN.
Samotní vojáci totiž přiznávali, že takováto situace do velké míry odkrývá nevyjasněnost francouzské
pozice v Africe.200 Politici tedy v rétorické rovině kladli největší důraz na nutnost ochránit přítomné
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Evropany a demokratické instituce.201 Stejně tak prezident Patassé upozorňoval na nutnost ochránit
křehkou demokracii. Ve skutečnosti mu bez nadsázky šlo o holé přežití, neboť bez podpory
francouzské armády by jej velice pravděpodobně rebelové svrhli již v květnu. V listopadu se situace
ještě zhoršila, neboť došlo k její politizaci. Paříž navíc pochopila, že samotnou ozbrojenou silou
nebude schopná dosáhnout vyřešení krize a zároveň se odmítala nechat sama do řešení této složité
situace nechat zatáhnout. Navíc v danou chvíli vrcholila v Radě bezpečnosti OSN pro Francii zásadní
jednání o řešení krize v regionu Velkých jezer. Paříž tedy jednoznačně preferovala rychlé,
konsenzuální a co nejméně napadnutelné, tedy diplomatické řešení. V tomto ohledu se Francii
naskytla výborná příležitost při pořádání summitu Francie-Afrika na začátku prosince 1996. Paříž
přesvědčila prezidenty čtyř afrických regionálních zemí (Gabon, Čad, Mali a Burkina Faso), aby se
diplomaticky zapojili do hledání východiska z napjaté situace. Tato strategie ulehčila Paříži její situaci,
neboť se nemusela angažovat sama v tomto problému a navíc mohla díky diplomatické spolupráci
vyvinout vyšší tlak na rebely i středoafrického prezidenta. Ještě důležitěji se jevil fakt, že tento krok
umožnil alespoň částečně legitimizovat francouzské angažmá, neboť Francie mohla tvrdit, že se
jednalo o úsilí vedené v duchu summitu z Biarritz z roku 1994, kde prezident Mitterrand vyzval
Afričany, aby se aktivněji zapojovali do řešení konfliktů na černém kontinentu. To představovalo pro
Paříž velice důležitý aspekt. Snahou zapojit ostatní státy dávala zřetelně najevo, že samotná vojenská
kapacita k řešení takovýchto problémů nestačí, a to přestože vojensky kontrolovala hlavní
středoafrické město a ipso facto celou zemi. To bylo ostatně zcela zjevné na začátku ledna 1997, když
po smrti dvou francouzských vojáků odpověděla francouzská armáda odvetou proti povstalcům,
která si vyžádala dvanáct mrtvých. Kredibilita francouzské armády se v tomto případě opět ukázala
jako klíčový aspekt, když prezident Chirac se nechal slyšet, že „[…není možné] počítat s tím, že Francie
nebude reagovat, když jsou zabíjeni její vojáci.“

202

I v tomto případě zůstávalo obhajování

francouzské akce na velice silné politické rovině, když ministr pro spolupráci mluvil o tradičním
přátelství a vůli nastolit mír.203
Mezitím začalo 8. ledna 1997 v Bangui vyjednávání mezi šesti africkými zeměmi (Burkina Faso,
Senegal, Gabon, Čad, Mali a Togo), které vedl generál a pozdější prezident Mali Amadou Toumani
Touré. K podpisu tzv. Dohody z Bangui, která měla ukončit ozbrojený spor, došlo na konci ledna a
generál Touré se stal osobou zodpovědnou za dohled nad jejich plněním, což Paříž značně kvitovala,
neboť to odpovídalo její rétoricky proklamované snaze „afrikanizovat tento problém.204 Dohledu nad
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příměřím se počátkem února ujaly jednotky MISAB, které sestávaly z vojáků výše zmíněných šesti
zemí. Francie financovala a technicky podporovala vyslání těchto sil po dobu jednoho roku. Po jejím
skončení nahradila jednotky MISAB operace vedená pod záštitou OSN. Ačkoli operace byla celkově
hodnocena pozitivně, zjevně by bývala nemohla vzniknout bez francouzské finanční, technické,
logistické a politické pomoci.

Při hodnocení výsledků řešení středoafrické krize se jeví jako zřejmé, že v dubnu 1996 se Paříž
jednoduše domnívala, že bude celý problém možné rychle vyřešit za pomoci nasazení ozbrojené síly.
Francouzská armáda dostala velmi široké pravomoci za účelem rychlého vyřešení problému a Paříž
doufala, že krize rychle odezní, aniž by se tím musela příliš zabývat. Očekávání rychlého vyřešení lze
pozorovat na rychlém odchodu generála Thoretta ze země, který „vyjednával“ příměří mezi
znepřátelenými stranami, a který SAR opustil krátce po podepsání mírové dohody na konci května
1996. Listopadové povstání však předchozí naděje zničilo a kvůli politickému podtextu začala Francie
hledat diplomatickou podporu u ostatních afrických zemí, čímž se snažila alespoň o částečnou
„afrikanizaci“ problému. Francie nicméně zůstala nezpochybnitelným a hlavním hráčem, který mohl
krizi vyřešit. Proč se tedy snažila o tuto „afrikanizaci“? Zaprvé proto, že to bylo politicky výhodné.
Francie se stále vzpamatovávala z událostí ve Rwandě, které zásadním způsobem ovlivnily budoucí
vývoj vojenské politiky Paříže, a v SAR viděla první možnost, jak přesvědčit ostatní africké státy k větší
aktivitě. Zadruhé, v danou chvíli probíhala horečná jednání o řešení krize v regionu Velkých jezer, kde
Francie stále ještě doufala v uchování svého vlivu a jakékoli další komplikace na černém kontinentu
jenom zhoršovaly její postavení při vyjednávání. Přenést alespoň některé starosti na africké státy za
situaci v SAR tedy bylo zcela ve francouzském zájmu.

c) Region Velkých jezer
Tato část práce se zabývá krizemi v Zairu/Demokratické republice Kongo a v Republice Kongo
v letech 1996 až 1998. Ačkoli v tomto regionu Francie intervenovala jen za účelem evakuace občanů
západních států, je nutné v rychlosti rekapitulovat francouzskou pozici k této africké krizi, neboť
dobře reflektuje francouzský přístup k Africe jako celku.
Důvody krize v regionu Velkých jezer pramení z občanské války a genocidy ve Rwandě v roce
1994, událostí, které vedly k obrovské migrační vlně stovek tisíců uprchlíků, kteří mířili především do
Zairu, kde vzájemné etnicky a politicky motivované masakry i nadále pokračovaly. Zairský prezident
Mobutu Sese Seko vedl k Tutsiům spíše nepřátelskou politiku, když nařídil jedné části tohoto etnika,
MILLION Charles. Odpověď na otázku č. 47587 během diskuze v Národním shromáždění. Journal Officielle.
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které dlouhodobě žilo v rámci Zairu, aby tuto zemi opustilo. Následkem toho vzrostlo napětí mezi
Zairem a nově ustanovenou tutsijskou vládou ve Rwandě. Část Zairských Tutsiů pod vedením
Laurent-Desiré Kabily vytvořila v říjnu 1996 Alianci demokratických sil pro osvobození Zairu (Alliance
des Forces démocratiques pour la Libération du Zaïre, AFDL), jíž kromě Rwandy začaly z různých
důvodů, jejichž společným jmenovatelem bylo nepřátelství s Mobutem, podporovat také Uganda,
Burundi a méně ostentativně též Angola. V listopadu pak ADFL přešla do ozbrojeného „boje za
osvobození.“ Tato První konžská válka rychle vyústila v pád prezidenta Mobuta, jehož v čele zeměm
vystřídal právě Kabila. Je nutné zdůraznit dva aspekty. Zaprvé, tutsijská vláda ve Rwandě se
jednoznačně snažila po vyhrané občanské válce dostat Rwandu do pozice regionální velmoci a spor se
Zairem tak může být do značné míry interpretován jako vhodná záminka, jak vyvolat ozbrojený
konflikt, který měl upevnit pozici Rwandy destabilizací sousedního Zairu. A zadruhé, ke konci své
vlády Mobutu začal naprosto ztrácet jakoukoli kontrolu nad armádou, což značně ulehčilo jeho
porážku.205
Za cenu značného zjednodušení, které ovšem představuje pro tuto analýzu akceptovatelnou
cenu, je možné vnímat Kabilu jako člověka, kterému se dostávalo podpory od většiny zemí
sousedících se Zairem a zejména pak tiché podpory ze strany USA. Na opačné straně se nacházel
Mobutu, v danou chvíli prakticky téměř bez spojenců. Výjimku představovala Francie, která zastávala
odlišný postoj: diplomaticky podpořit Mobuta a nechat vyslat mírové sbory OSN, které by
kontrolovaly vývoj událostí. Důvody, kvůli kterým Chirac podporoval Mobuta již byly popsány výše.
Paříž zairského prezidenta vnímala jako záruku elementární stability země a zajištění francouzského
vlivu v regionu. Z tohoto důvodu dokonce francouzský prezident neoficiálně přijal Mobuta v dubnu
1996 v Elysejském paláci. Nepopiratelné podpory se Mobutovi dostalo od Chiraca i v listopadu 1996,
když francouzský prezident prohlásil, že bez zairského prezidenta není možné krizi vyřešit.
Francouzská levice se sice prohlášením svého tajemníka pro zahraniční vztahy snažila tuto návštěvu
kritizovat, ovšem jednalo se o kritiku výjimečně slabou.206 Realita byla taková, že PS primárně
obviňovala USA, které svým nicneděláním nechaly události plynout, z promyšleného podkopávání
francouzské pozice v Africe. Francie se tedy zejména snažila o svolání regionální konference a vyslání
vojsk OSN. Rada bezpečnosti nakonec opravdu v listopadu 1996 schválila rezoluci číslo 1080, která
počítala s vysláním sil modrých přileb, do kterých Francie mínila přispět 1500 vojáky.207 Situace
v Zairu se však vyvíjela příliš rychle na to, aby OSN dokázala dostatečně rychle reagovat a nakonec
tedy k vyslání této operace vůbec nedošlo. V květnu 1997 tak došlo ke svržení Mobuta, jehož v čele
Zairu, nově přejmenovaného na Demokratickou republiku Kongo, nahradil Kabila.
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Hypotetická otázka, zda mohla Paříž unilaterálně vyslat své jednotky do země tak rozsáhlé jako
Zair, jak navrhoval poslanec a významný představitel PS Laurent Fabius,208 nepředstavovala reálnou
variantu a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé by tento krok velmi pravděpodobně vyvolal vzpomínky na
Rwandu, což by vedlo k odporu jak mezi Francouzi, tak na mezinárodní scéně. Zadruhé, francouzská
armáda by rozhodně nebyla schopna kontrolovat území takového rozsahu.209 A za třetí, Francie by
zcela jistě nezískala v danou chvíli mandát Rady bezpečnosti OSN, což prakticky vylučovalo tuto
operaci z politických důvodů. Francouzská armáda však vedla dvě operace na evakuaci občanů
západních zemí ze Zairu, respektive z Demokratické republiky Kongo. První, s názvem Pélican I, se
odehrála mezi březnem a červnem 1997 ve spolupráci s dalšími armádami západních států.
Francouzští vojáci však představovali drtivou většinu nasazených vojáků. Situaci v tomto případě
komplikovalo vypuknutí další občanské války v sousední Republice Kongo v červnu 1997. Evakuace
tedy začala probíhat též z této země a konečný počet evakuovaných obyvatel západních států
z Kinshasy (operace Pélican I) a z Brazzaville (operace Pélican II) se vyšplhal na číslo 5600. Jednalo se
o do té doby největší operaci svého druhu na černém kontinentu, kterou navíc kladně ohodnotily
evropské státy. Tento francouzský úspěch ocenil i tehdejší americký prezident Clinton a Chirac využil
příležitost, aby poukázal na vojenskou kredibilitu Francie.210

Co se týče Republiky Kongo, ozbrojený konflikt tu vypukl v červnu 1997. Prezidentské volby, ve
kterých by se střetli dva kandidáti, dosavadní prezident Pascale Lissouba a jeho předchůdce ve funkci
Denis Sassou N´Guesso, se měly odehrát v létě toho roku. Místo voleb však o staronovém
prezidentovi rozhodly relativně rychlé ozbrojené střety, které ustaly v říjnu vítězstvím Sassou
N´Guessa. Ačkoli nelze hledat přímou souvislost mezi První konžskou válkou s touto situací
v Republice Kongo, bylo zřejmé, že Lissouba podporoval Mobuta, kdežto N´Guesso se opíral o pomoc
od Angoly.211 Dosavadní prezident Lissouba sice požádal Francii o vojenskou pomoc, Paříž ovšem
nepovažovala tento scénář za reálný. Zaprvé, tento stát neměl s Francií podepsanou smlouvu o
obraně a zadruhé v té době odstartovala ve Francii volební kampaň pro legislativní volby, což na
kritické období zmrazilo aktivity francouzské armády.212 Navíc prezident Lissouba nepatřil v Paříži
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mezi nejoblíbenější africké představitele.213 Francie se tak rozhodla pouze pro evakuaci cizích
obyvatel z Brazzaville (operace Pélican II).
Navzdory odlišným politickým prohlášením bylo zjevné, že jak francouzská pravice, tak levice
vnímaly události v regionu Velkých jezer primárně jako porážku Francie od Spojených států.
Podobným způsobem se ukázalo, že Francie měla strach z rwandského scénáře a z „exportu“
konfliktu do dalších okolních zemí. Tyto události z pohledu Francie nakonec vedly k silnému oslabení
francouzského vlivu v regionu. Tuto ztrátu vnímala bolestivě zejména francouzská pravice, která se
cítila více svázaná s tradicí africké politiky, než socialisté pod vedením Jospina. Reakce na tuto
porážku se však dosti lišily. Z vojenského pohledu se Chirac začal více orientovat na jádro
francouzského vlivu v Africe – na západní Afriku. Tuto tendenci jednoznačně dosvědčovala vojenská
operace Licorne v Pobřeží slonoviny spuštěná v roce 2002. Obdobným způsobem lez interpretovat
návrat francouzských vojáků do SAR po puči proti prezidentovi Patassé v roce 2003. Aspekt vojenské
kredibility sehrál také velice důležitou roli v těchto politických krocích. Jospin se na druhou stranu
rozhodl Afriku „otevřít“ a to i ve vojenské spolupráci a mnohem silněji akcentoval roli afrických
regionálních organizací.

d) Operace Licorne – krize v Pobřeží slonoviny: opravdový šok pro Paříž
Generál Gueï po jím zorganizovaném vojenském puči na konci roku 1999 slíbil, že následujícího
roku se odehrají prezidentské volby v zájmu dokončení demokratizace země. Zároveň však ohlásil, že
se sám bude v těchto volbách sám ucházet o prezidentskou funkci. Tyto volby se opravdu odehrály a
podle předpokladů v nich generál zvítězil. Opozice vedená Laurentem Gbagbem, který v druhém kole
oficiálně podlehl generálovi, je však odmítla uznat a její představitel vyzval k občanským nepokojům.
Pod značným vnitřním i mezinárodním tlakem se nakonec generál Gueï, který evidentně naivně
podcenil svého oponenta a jeho politickou sílu, stáhl z veřejného života a prezidentem se stal Laurent
Gbagbo. Tento výsledek překvapil Paříž, která považovala generála za jasného vítěze a nastávajícího
prezidenta. Přesto se situace v danou chvíli zdála klidnou.

Vojenské povstání proti Gbagbovi, které se zvedlo na severu země dne 19. září 2002,
představovalo pro Paříž naprostý šok.214 Pokus o puč byl evidentně dopředu velmi dobře naplánován,
neboť v danou chvíli se prezident nacházel na státní návštěvě v Itálii. Vzbouřenci, jejichž snahua
v hlavním městě potlačily prezidentovi loajální jednotky, potřebovali rychle Abidjan dobít. Pro přesun
jednotek do hlavního města však museli přejít přes město Bouaké, které leží v samotném středu
213
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země. V tomto městě se však nacházelo několik stovek evropských a amerických občanů, které se
Franci okamžitě rozhodla evakuovat. K této akci, kterou provedly francouzské jednotky nacházející se
v Abidjanu, došlo ve dnech 25. a 26. Září 2002. Povstalci souhlasili s tím, že během této operace
nebudou vstupovat do města, ale jasně dali najevo, že další francouzské kroky by vnímli jako
neakceptovatelné vměšování do jejich záležitostí. Francouzské jednotky přesto zůstaly i poté ve
městě a přítomnost obrněných vozidel se ukázala jako dostatečně odstrašující překážka pro rebely,
kteří tak do tohoto strategického města nepronikli. To se ukázalo jako rozhodující faktor, který
zabránil svrhnutí prezidenta Gbagba.215 Francie navíc na začátku října posílila místní jednotky (celkově
bylo nasazeno v danou chvíli 1260 vojáků), čímž došlo ke spuštění operace Licorne. O pozornosti, jíž
Paříž věnovala situaci v této zemi, jednoznačně vypovídaly dvě skutečnosti. Zaprvé, prvním velitelem
operace Licorne byl jmenován generál Beth, který velel mimo jiné elitní 13. polobrigádě francouzské
cizinecké legii v Džibuti, a který obdržel mimo jiné významné vyznamenání řádem čestné legie.
Druhým aspekt představoval významný počet vojáků, které Francie do této mise vyslala. V době
nejvyššího početního stavu v letech 2003/04 sloužilo v operaci Licorne 5000 francouzských vojáků.
V době vypuknutí konfliktu se celý sever země nacházel v rukou rebelů, zatímco jih kontrolovaly
ozbrojené síly Pobřeží slonoviny (FANCI – Forces armées de Côte d´Ivoire), loajální prezidentu
Gbagbovi. Paříž se rozhodla zachovat tento status quo a zabránit střetu protivníků. Z tohoto důvodu
zřídili napříč země tzv. dělící linii. Původně se tato pomyslná hranice nacházela pouze okolo města
Bouaké, ovšem s tím, jak rebelové rozšiřovali frontu, tak se rozšiřovala také tato linie, která na konci
roku 2002 prakticky rozpůlila zemi na severní a jižní část (viz mapa č. 1) a tento stav věcí se do konce
druhého prezidentského mandátu Jacquese Chiraca zásadně nezměnil. Jediné vyhrocení nastalo
v listopadu 2004 kvůli bombardování francouzských pozic v Bouaké jednotkami loajálními Gbagbovi.
Kromě tohoto incidentu zůstávala situace stabilizovaná a de facto i klidná.216
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Mapa č. 1: Dělící linie ustanovená operací Licorne. Situace v roce 2003

Zdroj: le cahier du RETEX de l´opération Licorne 217

Pro lepší porozumění poněkud nepřehledné situaci v Pobřeží slonoviny je nutné se blížeji podívat
na některé aspekty. Zaprvé si musíme položit otázku, kdo byli rebelové a jaké vznášeli požadavky. Na
začátku krize totiž sever země padl relativně jednoduše pod kontrolu těch, kteří se domáhali odchodu
prezidenta Gbagba. V daný moment však se však nejednalo o jednotné hnutí. Nejméně tři rozdílné
skupiny požadovaly Gbagbův odchod.218 Teprve na začátku roku 2004 vzniklo spojením těchto skupin
politické hnutí Nové síly Pobřeží slonoviny (Forces nouvelles de Côte d'Ivoire, FNCI).219 Postupem
času se Alassane Ouattara, který reprezentoval opozici severu proti Gbagbovi, nakonec stal hlavním
představitelem této politické síly.220 Tento politik měl za sebou dlouhou politickou kariéru a rozhodně
se nejednalo o nějakého nezkušeného nováčka v politickém prostředí Pobřeží slonoviny. Sloužil jako
poslední premiér dlouholetého prezidenta Félixe Houphouët-Boignyho mezi lety 1990 a 1993.
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Nesměl však kandidovat na prezidenta v roce 2000, jelikož nově zavedené zákony jej klasifikovaly
jako nepůvodního obyvatele Pobřeží slonoviny. Tento koncept „ivoirité“ zavedený prezidentem
Bédiém využíval etického složení zejména severu Pobřeží slonoviny. Podle tohoto pohledu museli mít
oba prarodiče případného prezidenta Pobřeží slonoviny od narození občanství Pobřeží slonoviny. Od
dekolonizace se díky velice úspěšné ekonomické politice stala tato země vyhledávanou destinací pro
námezdní sílu z ostatních zemí, z nichž nemalá část se zde poté usadila a přijala místní státní
občanství. Tato situace převládala na severu země, kde žili v hojném počtu potomci migrantů
zejména ze sousední země Burkina Faso. Ostatně právě tuto zemi Gbagbo často obviňoval z toho, že
rebely na severu země zásobí zbraněmi. Je třeba zmínit, že se nejednalo o nepodložené dohady. Dle
vyjádření Michela de Bonnecorseho, bývalého poradce prezidenta Chiraca pro africké záležitosti,
prezident Burkiny Faso neváhal kontaktovat francouzského prezidenta, aby mu jasně naznačil, že
případná akce vedená proti rebelům na severu Pobřeží slonoviny by vyvolala reakci se závažnými
dopady na regionální stabilitu.221

Je též nutné si položit otázku, jakým způsobem Paříž obhajovala svoji intervenci. Na začátku se
samozřejmě jednalo o evakuaci cizinců ze země, především z města Bouaké. Ale s příjezdem generála
Betha začalo být zřejmé, že Francie mínila ve vojenské operaci i nadále pokračovat. Přes výzvu
prezidenta Gbagba, aby mu Paříž jednoznačně vojensky pomohla, odmítla Francie takovéto kroky
podniknout, což Gbagbo jednoznačně interpretoval jako zradu.222 Je možné identifikovat nejméně tři
důvody, proč toto Francie nechtěla učinit. Zaprvé, Francie odmítla politicky manipulovat výkladem
smlouvy o obraně (přestože rebelové byli pravděpodobně podporováni sousedními státy a zejména
pak Burkinou Faso, nejednalo se o vnější hrozbu), což by pouze vyvolalo vzpomínky na praktiky
africké politiky během studené války, z čehož měla Francie strach. Neučinila to ani v SAR v roce 1997.
Zadruhé je velmi pravděpodobné, že Francie měla strach z možného etnického pozadí konfliktu.
Navíc povstalci představovali značnou bojovou sílu a v žádném případě se nejednalo o pár desítek
vzbouřenců bez podpory lokálního obyvatelstva. Dokonce i část armády se k těmto vzbouřencům na
severu země připojila. A za třetí si Francie uvědomovala, že žádná země není sama schopna vyřešit
tento problém a navrátit Pobřeží slonoviny stabilitu. Zejména ne vojenskou silou. Proto Francie
jednoznačně preferovala politické řešení.223
Je zajímavé sledovat, jak se vyvíjel způsob obhajování této operace ve srovnání se středoafrickou
krizí v letech 1996/97. Domonique de Villepin, ministr zahraničních věcí v letech 2002 až 2004,
identifikoval při obhajobě operace Licorne tři základní principy. Zaprvé zdůrazňoval potřebu zajistit
221
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bezpečí cizinců a evakuovat je. Nedělitelnost a zachování regionální stabilita tvořily druhý pilíř
francouzského přístupu. A zatřetí Paříž, dle slov de Villepina, preferovala politické vyjednávání mezi
africkými státy a chtěla podporovat zapojení regionálního sdružení států CEDEAO.224 Přes tyto
oficiální prohlášení, která samozřejmě nemusela odrážet opravdové cíle Paříže, můžeme nalézt
projevy, které zdůrazňovaly nutnost intervence kvůli zachování francouzské vojenské kredibility.225
Největší rozdíl v porovnání s SAR však představovalo vymizení zmínek o tradičním přátelství a zvýšený
důraz na nutnost zachování regionální stability v západní Africe. Tento region Francie, a zejména pak
pravice, vnímala jako nezpochybnitelnou sféru svého vlivu a mínila tento stav věcí zachovat i za cenu
nasazení vojenské síly.
Přístup francouzské levice, která se stavěla velmi rezervovaně k možnosti přímého angažování se
ve vojenských konfliktech na černém kontinentu, představuje další zajímavý moment. Ani Paul
Quilès, jeden z čelních socialistických představitelů prosazujících„novou africkou politiku“ za vlády
Lionela Jospina, přímo neodsoudil francouzskou intervenci v Pobřeží slonoviny. Mnohem více jej
zaměstnávala otázka, jak chtěla Francie koordinovat tyto kroky s mezinárodním společenstvím.
Jedním dechem ovšem sám přiznával, že toto společenství již několikrát nedokázalo řešit válečné
konflikty v Africe.226 Problém legitimity francouzské intervence nakonec vyřešila rezoluce Rady
bezpečnosti OSN odhlasovaná 4. února 2003, tedy pět měsíců po začátku operace Licorne. Tato
rezoluce opravňovala Francii vést intervenci Licorne pod záštitou VII kapitoly charty OSN (operace na
udržování míru). De iure se jednalo o Misi OSN v Pobřeží slonoviny (Mission des Nations Unies en
Côte d’Ivoire – MINUCI), do které kromě Francouzů přispěly též státy CEDEAO vysláním jednotek
ECOFORCE227 (Mírové Síly CEDEAO v Pobřeží slonoviny – Force de paix de la CEDEAO en Côte
d’Ivoire). Část těchto jednotek se též opírala o program RECAMP. Přesto bylo zřejmé že africké
jednotky hrály v této operaci velice skromnou úlohu. Je tedy pravda, že francouzská levice se na
začátku operace tvářila rezervovaně na vyslání francouzských vojáků, nicméně jelikož operaci Licorne
nakonec Rada bezpečnosti OSN schválila a když začalo být evidentní, že diplomatické řešení se stalo
preferovanou variantou, i ona začala operaci Licorne podporovat.
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Po evakuaci cizinců z města Bouaké zůstali francouzští vojáci na svých pozicích, aby znemožnili
střet znepřátelených táborů. Jednalo se tedy spíše o sílu připravenou k eventuálnímu zásahu, než k
opravdové donucovací síle. Obdobnou strategii Francouzi s úspěchem použili i v SAR v letech
1996/97, ačkoli v SAR měla armáda mnohem volnější ruce. Cílem bylo v obou případech „zmražení“
konfliktu tak, aby mohly začít politické kroky směřující k jeho vyřešení. Jednalo se tedy o to, aby
vojenský zásah dopřál politikům dostatečný čas k nalezení nenásilného východiska ze složité situace.
Francouzi stejně tak ale jednoznačně trvali na tom, aby velení jejich jednotek v rámci operace Licorne
zůstalo v jejich rukách, a to i po vyslání jednotek OSN MINUCI. Jinými slovy, Paříž si chtěla udržet
veškerý zásadní vliv na vedení vojenských akcí a odmítala tuto možnost s kýmkoli sdílet.
Je vhodné si položit další hypotetickou otázku. Byla by Francie schopná potlačit povstání proti
Gbagbovi ihned na jeho počátku, jak ji o tom prezident Pobřeží slonoviny žádal? Odpověď je kladná i
záporná zároveň. V době nejvyhrocenější situace disponovala francouzská armáda v Pobřeží
slonoviny 5000 muži, těžkou technikou, helikoptérami i stíhacími letouny. Bez debaty se jednalo o
dostatečnou sílu k poražení rebelů. Nicméně Francouzi se přesvědčili, že ozbrojená síla sama nebyla
schopná docílit dlouhodobé stabilizace napjaté politické situace. Teoreticky tedy Francie mohla
vyřešit okamžitou bezpečnostní situaci, ovšem vojenskými prostředky nemohla sama vyřešit politický
konflikt bez diplomatických prostředků.228 Z tohoto důvodu tedy Francie „musela“ preferovat
diplomatické řešení nad silovým.

Po prvotních ozbrojených střetech se situace stabilizovala a na začátku roku 2003 již prakticky
došlo ke konsolidaci. Výraznější krize nastala jen v listopadu 2004, když jednotky loajální prezidentovi
Gbagbovi zaútočily helikoptérami na francouzské pozice ve strategickém městě Bouaké. Tento útok
z 6. listopadu 2004 si vyžádal život devíti francouzských vojáků a způsobil zranění dalších třiceti osmi.
Francouzská armáda na incident odpověděla rychle a velmi tvrdě. Aby se již podobný útok
neopakoval, nařídil Chirac ještě téhož dne zničení všech vojenských helikoptér sil FANCI. Tato reakce
však vzápětí vyvolala protifrancouzské protesty v hlavním městě Abidjanu, které záhy přerostly
v rabování čtvrtí obývaných Francouzi. Na místo dorazily přítomné jednotky francouzské armády, aby
zabránily fyzickým útokům na přítomné francouzské občany. Situace se však vymkla kontrole a
francouzští vojáci začali pálit do sice rozlíceného, ovšem neozbrojeného davu. Tato akce si dle
francouzských zdrojů vyžádala dvacet mrtvých Afričanů. Zdroje z blízkého okolí prezidenta Gbagba
hovořily zprvu o dvaadvaceti mrtvých, později však navýšily číslo na 57 usmrcených a více než 500
zraněných.229 Tyto dva incidenty zásadním způsobem zhoršily vztahy mezi prezidentem Gbagbem a
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Paříží. Naléhavě se nabízí následující otázka: proč FANCI vědomě bombardovaly francouzské pozice
v Bouaké? Cíl této operace může být vcelku jednoduše identifikován. Jak již bylo zmíněno, Gbagbo
vyčítal Francii, že na počátku krize v roce 2002 odmítla aplikovat smlouvy o obraně a přestože vyslala
vojáky, nepostavila se jednoznačně na jeho stranu. Na druhou stranu prezident Pobřeží slonoviny
chápal, že pouze vyslání síly Licorne jej zachránilo od úspěšného státního převratu. Gbagbo však stále
žil v logice studené války a vnímal Francii jako garanta bezpečnosti svého režimu. V zásadě se
nacházel ve zcela schizofrenní situaci, kdy na jednu stranu Paříž vinil z liknavosti a na stranu druhou jí
„musel“ být vděčný za vyslání vojáků, jelikož rebelové se při vypuknutí krize nacházeli v pozici
silnějšího. Během roku 2003 se však karta obrátila a díky masivním nákupům vojenské techniky a
zejména zmíněných helikoptér začaly mít jednotky věrné Gbagbovi navrch.230 V danou chvíli však síly
Licorne kontrolovaly situaci a měly rozkaz znemožnit ozbrojený střet mezi dvěma tábory. Ačkoli není
zřejmé, kdo nařídil tento vzdušný útok, jeví se následující verze jako vysoce pravděpodobná. Nejspíše
se jednalo o akci „ultras“ v Gbagbově táboře, kteří tak doufali vyvolat odchod Francouzů z města, což
by umožnilo nálety na povstalce, kteří nedisponovali možnostmi se proti těmto útokům bránit.
Francouzská odpověď na nepokoje v Abidjanu ovšem jasně dokázala odhodlání Paříže udržet si
kontrolu nad situací. Kromě toho Chirac jednoznačně ve svém projevu potvrdil, že vojenská
kredibilita představovala klíčový aspekt, kvůli kterému francouzská armáda podnikla drtivou leteckou
odpověď, když prohlásil: „ …francouzští vojáci nemohou být zabíjeni beztrestně. Je třeb, aby tomu
Gbagbo porozuměl.“ 231
Mimo bombardování Bouaké však situace z vojenského pohledu zůstala beze změny. Operace
Licorne sloužila jako síla, která měla zabránit střetu mezi dvěma tábory a princip operace byl stále
stejný, tedy dát politikům čas, aby mohli nalézt nenásilné řešení. Ačkoli tento problém nebyl během
prezidentování Jacquese Chiraca zcela vyřešen, přece jenom se zásadní zlom odehrál dva měsíce před
jeho odchodem z funkce, kdy došlo k podepsání tzv. Dohody z Ouagadougou, která se ze zpětného
pohledu jeví jako zásadní pro zorganizování prezidentských voleb v roce 2010, jejichž výsledek
mezinárodní společenství nezpochybnilo. Francie hrála v hledání politického řešení zásadní a velice
aktivní roli. Co se týče ostatních aktérů, neměla by být příliš přeceňovaná. Africká unie například
zmocnila tehdejšího prezidenta Jihoafrické republiky Thabo Meki k vedení mediačního úsilí. Stejně
tak se do věci agilně vkládal prezident Burkiny Faso a CEDEAO za podpory programu RECAMP vyslalo
MARMOZ Robert. Les événements entre le 31 octobre et le 9 novembre 2004. Le Nouvel Observateur,
18.1.2006
230
Stockholm International Peace Research Institute, Arms Transfer Database,
Stockholm International Peace Research Institute [online]. 2009 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z:
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
231
„Naní možné zabíjet francouzské vojáky beztrestně. Je třeba, aby to Gbagbo pochopil.“
RAFFARIN Jean-Pierre. Vysílání „C´est dans l´air“ na kanálu TV5 Monde. Převzato z
POSSIO Tibault Stéphène. Les Evolutions récentes de la coopération militaire française en Afrique. op.cit, str.86
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do Pobřeží slonoviny několik stovek vojáků, jejichž efektivita a role však byla přinejmenším
diskutabilní. Jak na úrovni vojenské (jednalo se sice o operaci OSN, ovšem velení zůstávalo výhradně
ve francouzských rukách), tak na úrovni politické (Francie po bombardování Bouaké prosadila v Radě
bezpečnosti OSN rezoluci zakazující prodej zbraní oběma znepřáteleným stranám) tak Paříž po celou
dobu konfliktu nezpochybnitelně zůstávala nejsilnějším hráčem.
Jak je možné interpretovat operaci Licorne? Paříž zřejmě chtěla ujistit představitele afrických
zemí o tom, že černý kontinent představoval stále jednu z francouzských priorit zahraniční politiky.
Stejným způsobem sehrála významnou roli otázka vojenské kredibility Francie. Ta se v této situaci
snažila vystupovat jako garant nejenom stability Pobřeží slonoviny, ale celého regionu. Dále je třeba
mít na zřeteli fakt, že tuto zemi Francie považovala za ukázkový model zdařilého přechodu své bývalé
kolonie k relativně dobře fungující demokracii. Nechat padnout do bezpečnostního chaosu tento
symbol by se až příliš jednoduše mohlo interpretovat jako konec specifických vztahů mezi Francií a
Afrikou. Ostatně naděje, které Paříž do Pobřeží slonoviny vkládala, ukázal fakt, že první vojenská
škola k výcviku afrických vojáků pro mírové operace, kterou Francie v Africe zřídila, se nacházela
původně právě v této zemi. A nakonec nelze pominout, že možnost etnických střetů mohla relativně
jednoduše vyvolat hrůzné vzpomínky, pokud ne na Rwandu, pak jistě na krvavé občanské války
v Libérii a Sierra-Leone, které se v regionu odehrály na konci 90. let.
Možná nejdůležitější aspekt pro diskutovanou problematiku představoval antagonismus mezi
prezidentem Gbagbem a Francií, zejména na začátku krize, kdy Gbagbo vyzval Paříž, aby aplikovala
smlouvy o obraně, což Francouzi odmítli. Svědčí to zejména o vývoji vojenských vztahů mezi Paříží a
africkými státy a zároveň to podporuje hájenou hypotézu o změně francouzského vnímání týkající se
stability země a bezpečnost režimu v Africe.

e) Vojenské operace Evropské unie
Jestliže vojenská kredibilita představovala důležitý aspekt, kvůli kterému Francie vstupovala do
ozbrojených afrických konfliktů popsaných výše, pak se v případě vojenských operací EU jednalo o
nejdůležitější a dost možná i jediný důvod vojenského angažování Evropanů. Operace
Artemis/Mamba232 z roku 2003 se stala vůbec první vojenskou operací EU vedenou bez jakékoli
podpory NATO. Mise EUFOR RD Congo/Benga,233 jež se uskutečnila v roce 2006, pouze potvrdila
francouzský zájem na tom, aby EU disponovala věrohodnou vojenskou kapacitou. Cíle obou těchto
operací měly tedy čistě demonstrativně-politickou povahu.

232
233

EU spustila operaci Artemis, kterou francouzská armáda označila jménam Mamba.
Operace EUFOR RD Congo je ve Francii známá též jako operace Benga.

97

Na adresu předkládané práce by mohla padnout otázka, proč se krátce zabývá těmito
operacemi, když si klade za cíl zkoumat francouzskou vojenskou politiku. Jako odpověď je nutné
uvést jednoznačný důvod. Francie dlouhodobě a hlasitě podporovala a podporuje vznik
samostatných bojových sil EU. Tento postoj sdílí jak francouzské pravice, tak levice, které obě
proklamují, že funkční společná obranná politika EU představují jejich absolutní prioritu.234 Francie
tedy měla a má zásadní zájem na tom, aby se vojenské kapacity EU ve světě více zviditelnily.
Nepřekvapí tedy, že obě operace EU vedené v Africe, zejména pak ta první, představovaly v zásadě
operace francouzské (z vojenského pohledu) vedené pod evropskou vlajkou (z hlediska
politického).235

V červenci 2003 se měly v Demokratické republice Kongo uskutečnit prezidentské volby pod
dohledem OSN. V dubnu téhož roku došlo k vyslání jednotek mezinárodního společenství (MONUC –
Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo) do země, aby dohlížely na
bezpečnostní situaci v zemi. Ta se však mezitím značně zhoršila, když zejména situace v regionu Ituri,
který sousedí s Rwandou, Ugandou a Burundi, se stala zcela kritickou. Francie se po dohodě s
Německem, rychle chopila příležitosti a vyjádřila chuť velet misi EU zaštítěné OSN, která by
zajišťovala stabilitu Demokratické republiky Kongo během naplánovaných voleb. Rezoluce Rady
bezpečnosti OSN č. 1484 z května 2003 tuto iniciativu schválila a poskytla mandát operaci
Artemis/Mamaba na dobu tří měsíců (3.červen – 3.září). Francie se v rámci této nadnárodní operace
stala „nation-cadre“, tedy státem zodpovídajícím za naplánování a vyslání operace. V praxi to
znamenalo, že se stala zodpovědnou za celou misi. O tom konec konců zřetelně vypovídal počet
nasazených francouzských vojáků (1659 Francouzů z celkového počtu 2200 nasazených vojáků236).
Druhá operace EU nazvaná EUFOR RD Congo, kterou Francouzi označili názvem Benga, se
odehrála mezi 30.červnem a 30.listopadem 2006 prakticky ve stejných podmínkách opět
v Demokratické republice Kongo. EU měla pomoci zabezpečit legislativní volby v této zemi ve
spolupráci s jednotkami OSN. V tomto případě však již Francie nehrála tak dominantní roli jako
v předcházejícím případě. Německo zajišťovalo strategické plánování, zatímco Paříž se ujala
operačního velení v Kinshase. Taktéž klesl poměr francouzských a ostatních vojáků v operaci (2000
vojáků, z toho 1000 francouzských237).
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VAISSE Maurice. La Puissance ou l´influence. op.cit., str.29
JOSPIN Lionel. Projev premiéra v l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale. Paříž, 3.9.1998
235
Rozhovor s generálem Jean-Louis Georgelinem
236
Répertoire typologique des opérations, tome 2, Afrique, op.cit., str. 339
237
Retours d´expérience 1/2007. Cahier du Retour d´Expérience, Centre de Doctrine d´Emploi des Forces et
Division Recherche et Retour d´Expérience, str. 61
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Výše ve zkratce představené vojenské intervence jednoznačně dosvědčují částečnou evropeizaci
africké politiky Francie. Důvody, proč Paříž podnikla tyto kroky, jsou zřejmé. Jelikož Francie
dlouhodobě usilovala o silnější Evropu a o funkční společnou obrannou a bezpečnostní politiku,
využila nabízející se příležitosti na vyslání samostatných jednotek EU. Tím, že Francie zodpovídala za
celkový průběh operace, si vlastně Paříž zajistila dvojitou výhodu. Zaprvé, což představovalo oficiálně
deklarovaný cíl, se jednalo o první vážně míněný pokus dokázat, že EU představuje vojensky
schopného aktéra na poli MV. A zadruhé, tím, že Francie měla do značné míry obě operace pod
kontrolou a mohla je vést přinejmenším tak, aby neodporovaly jejím zájmům v regionu. V tomto
ohledu je nutné zdůraznit, že Paříž musela vynaložit značné úsilí, aby přesvědčila nebo alespoň
zmírnila podezření svých evropských partnerů, kteří měli tendenci ji podezírat z nekoloniálních
choutek zabalených do vznešené rétoriky o silnější EU.238
To, že se tyto vojenské operace EU odehrály v Africe také do značné míry odpovídá a podporuje
hájenou tezi, že většina států černého kontinentu nepřestala být pouhými objekty MV. Jestliže totiž
EU (Francie) chtěla poprvé někde demonstrovat svoji vojenskou kapacitu, pak se muselo jednat
z hlediska světové politiky o „neutrální“ území. Zároveň nesměly být nároky na technické kapacity
nutné k provedení operace příliš vysoké. Angažovat se v Asii, která „spadá“ do mocenského vlivu Číny
a Ruska tedy nepřicházelo v úvahu. Jakákoli podobná operace na Blízkém či Středním východě by se
rovnala politické sebevraždě jak z pohledu vnitřního (členské státy EU rozhodně neměly a nemají
shodný přístup k tomuto regionu), tak z vnějšího (otázka antagonismu mezi Izraelem a arabskými
zeměmi a následný dopad na EU, rozpory mezi arabskými státy, otázka jak postupovat vzhledem
k americkým zájmům v regionu – problém přístupu k misi NATO v Afghánistánu – nemluvě o značném
zvýšení rizika teroristických atentátů v evropských zemích případně angažovaných v takové operaci).
Z těchto důvodů bylo nutné najít relativně bezproblémové dějiště prvních ozbrojených operací EU.
Balkánský poloostrov nabízel jednu schůdnou variantu, ovšem realizace takovéto operace vyžadovala
takové technické a logistické kapacity, kterými EU v žádném případě nedisponovala.239 EU (Francie)
tedy přirozeně zvolila Afriku jako dějiště prvních ozbrojených operací EU.

238

Rozhovor s generálem Jean-Louis Georgelinem
Z tohoto důvodu došlo v roce 2003 v Makedonii ke spuštění operace Concordia, na které se ovšem podílelo i
NATO. Spolupráci na vedení této operace, vedené EU, umožňovala tzv. dohoda Berlín plus.
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Závěrečné shrnutí
Během dvou prezidentských mandátů Jacquese Chiraca došlo k výrazné proměně vojenské
politiky Francie v Africe. Přesto je nutné hovořit spíše o značném přizpůsobování novým politickým
podmínkám, než o celkovém přerušení kontinuity. Stejně tak je důležité zdůraznit, že tento vývoj
iniciovala Paříž. Africké státy, respektive režimy u moci, si příliš nepřály změnit či předefinovat
nastavení vzájemných vztahů, neboť daný stav vnímaly jako záruku vlastní bezpečnosti. Tyto země
neměly zájem vystoupit z logiky vztahů diktované reáliemi studené války, která přetrvávala až do
války a genocidy ve Rwandě v roce 1994. To totiž znamenalo nutnost převzít zodpovědnost za vlastní
stabilitu. Obdobně však ani Francie nemínila pokračovat ve „staré“ africké politice, kterou v očích
většiny západních zemí i samotných francouzských občanů zdiskreditovalo francouzské angažování ve
Rwandě mezi lety 1990 až 1994 a zejména pak eskalace situace, která vyústila v občanskou válku a
genocidu. Tato válka též odhalila několik důvodů, kvůli kterým Paříž přistoupila k hlubšímu
přehodnocení dosavadní africké politiky.
Zaprvé, rwandská válka a genocida vyvolávaly v Paříži strach kvůli faktu, že jí Francie nebyla
schopna předvídat, a to přestože obě země úzce spolupracovaly. Francie tak „musela“ odhalit, že
existují značné problémy v její analýze politických procesů v Africe. Krize v Pobřeží slonoviny z roku
1999 a především pak z roku 2002 tento pocit pouze prohloubily. To také vedlo k značnému šoku ve
Francii, neboť i „ukázková“ exkolonie se ponořila do občanské války.
Zadruhé, po zkušenosti s Rwandou začal mezi francouzskými politiky vzrůstat strach z možnosti,
že by se Paříž mohla někdy znovu zaplést do vojenské krize v Africe bez pomoci dalších zemí. To by
samozřejmě vedlo pouze k další ztrátě postavení Francie ve světě a dalšímu oslabení postavení
Francie na samotném černém kontinentě. Zejména z tohoto důvodu hledala Paříž politické spojence
při řešení krize v SAR v roce 1996/97. Fungování vojenského programu RECAMP bylo prosyceno
logikou, která vyvěrala z těchto obav. Kvůli tomu také Francie usilovala o schválení své mise Licorne
v Pobřeží slonoviny v Radě bezpečnosti OSN. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že se rozhodně
nejednalo o multilateralizaci francouzské africké politiky. Paříž si i nadále ponechala zásadní politické
a vojenské nástroje výhradně ve svých rukách. Ovšem při řešení krizí již nadále musela hledat
politickou a diplomatickou podporu u ostatních i afrických států.
Zatřetí, válka a genocida ve Rwandě jednoznačně ukázaly, že pro Paříž bylo nadále neúnosně
politicky nebezpečné udržovat vztahy s africkými režimy místo s africkými státy. Genocidu ve Rwandě
měl na svědomí spíše místní režim, než stát jako instituce. Z tohoto důvodu začala Francie
depersonalizovat svoji africkou politiku. V primární politické rovině se tato snaha projevila v začlenění
ministerstva pro spolupráci do ministerstva zahraničních věcí. Zároveň začalo docházet k méně
viditelnému posunu. Paříž začala ve své africké politice převracet vnímání režim/stát. Paříž musela a
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hlavně chtěla přestat hrát úlohu garanta bezpečnosti režimů a zaměřila se na posilování stability
států.
Co se týče vztahu mezi přítomností francouzských jednotek v afrických zemích a stabilitou těchto
států, argument, že tato přítomnost podporuje a upevňuje stabilitu nejenom dané země, ale celého
regionu, se při bližším prozkoumání jeví jako velice problémový, ne-li přímo neplatný. Naopak,
přítomnost francouzských vojáků v afrických zemích spíše podporovala nepřátelský postoj
vládnoucích režimů proti případným oponentům.
Pokud přímo porovnáme africkou politiku Jacquese Chiraca a jeho předchůdců, je zcela zjevné,
že došlo k výraznému posunu. Francie za prezidenta Chiraca již nemohla unilaterálně prosazovat svoji
vůli na černém kontinentu. Ačkoli stále disponovala zásadním vlivem, její moc jednoznačně klesala.
Navíc vzhledem k faktu, že africké krize již nepředstavovaly pouze primárně bezpečnostní hrozbu,
jako během studené války, ale představovaly explicitně politické, ekonomické, sociální a etnické
rozměry, musela Paříž na tento vývoj reagovat a hledat více konsenzuálí a diplomatické řešení, což do
značné míry limitovalo použití vojenské síly.
Co se týče politického vnímání Afriky francouzskou pravicí a levicí, je možné pozorovat jisté
rozdíly, které ovšem nepřekračovaly obecný konsenzus o směřování francouzské africké politiky jako
takové. Přestože události ve Rwandě vyústily v nutnost změnit povahu vztahů s africkými zeměmi,
francouzská pravice se v mnohem větší míře snažila uchovat „tradiční“ směr africké politiky. To se
ukazovalo primárně na snaze zůstat politickou dominantní silou v západní Africe. Stejně tak bylo výše
dokázáno, že skrze vojenské operace na černém kontinentu Paříž chtěla získat vojenskou
důvěrohodnost. Ačkoli se k tomuto směru levice stavěla rezervovaněji, i ona podprovala operace EU,
které měly za cíl demonstrovat vojenské kapacity EU. Z politického hlediska tedy Francie nadále
vnímala Afriku primárně jako objekt MV.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AMT

Accord d´Assistance Militaire Technique (Smlouva o vojenské asistenci)

AFDL

Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Zaïre (Aliance
demokratických sil pro osvobození Zairu

CAE

Communauté d'Afrique de l´Est (Společenství států východní Afriky)

CEDEAO

Communauté économique des États de l´Afrique de l´Ouest
(Ekonomické společenství států západní Afriky)

CEEAC

Communauté Économique des États de l´Afrique Centrale
(Ekonomické společenství států střední Afriky)

DCMD

Direction de la Coopération Militaire et de Défense
(Ředitelství pro vojenskou spolupráci a obranu)

DRK

Demokratická republika Kongo

ECOFORCE

Force de paix de la CEDEAO en Côte d´Ivoire
(Mírové síly států CEDEAO v Pobřeží slonoviny)

ECOMOG

Economic Community of West African States Monitoring Group
(Monitorovací skupina států CEDEAO)

EU

Evropská unie

ENVR

Ecoles nationales à vocation régionale (Regionální vojenské školy)

FANCI

Forces armées de Côte d´Ivoire (Ozbrojené síly Pobřeží slonoviny)

FFCV

Forces françaises du Cap Vert (Francouzské síly Cap Vert – Cap Vert v
tomto případě označuje senegalský poloostrov a nikoli stát Kapverdy)

FNCI

Forces Nouvelles de Côte d´Ivoire (Nové síly Pobřeží slonoviny)

MICECI

Mission de la CEDEAO en Côte d´Ivoire (Mise států CEDEAO v Pobřeží
slonoviny)

MINUCI

Mission des Nations Unies en Côte d´Ivoire (Mise OSN v Pobřeží
slonoviny)

MINURCA

Mission des Nations Unies en République centrafricaine (Mise OSN v
Středoafrické republice)

MONUC

Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo
(Mise OSN v Demokratické republice Kongo)

MISAB

Mission de Surveillance des Accords de Bangui (Mise dohlížející na
respektování podmínek Dohod z Bangui)
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MV

Mezinárodní vztahy

NATO

Severoatlantická aliance

ONUCI

Opération des Nations Unies en Côte d´Ivoire (Operace OSN v Pobřeží
slonoviny)

OSN

Organisation spojených národů

PS

Parti socialiste ([francouzská] Socialistická strana)

RECAMP

Renforcement des capacités africaines au maintien de la paix
(Posilování afrických kapacit pro udržování míru)

RETEX

Retour d´expérience (bureau attaché à l´Ecole militaire à Paris)
Odbor „hodnocení zkušeností“ působící při vojenské škole v Paříži

RPR

Rassemblement pour la République (Sdružení pro republiku)

SAR

Středoafrická republika

UMP

Union pour un mouvement populaire (Unie pro lidové hnutí)

103

POUŽITÉ ZDROJE A LITERATURA
Monografie:
BAGAYOKO-PENONE Niagalé. Afrique, les stratégies française et américaine. Paris: Harmattan, 2003.
BALMOND Louis.(dir.). Les interventions militaires françaises en Afrique. Paris: Edition A. Pedone,
Centre d'étude et recherche sur la défense et la sécurité, 1998.
BAYLE Bernard. Côte d'Ivoire 1993-2003: autopsie d'une déchirure. Montpellier: Université Paul
Valéry-Montpellier, 2007.
COHEN Samy (dir.). L'art d'interviewer les dirigeants. Paris: Presses universitaires de France, 1999.
CREVELD Martin van. The Transformation of War. New York: The Free Press, 1991.
CREVELD Martin van. The Culture of War. New York: Ballantine Books, 2008.
DUMOULIN André. La France militaire et l'Afrique. Bruxelles: Edition Complexe, GRIP, 1997.
GAILLARD Philippe. Foccart parle 2: entretiens avec Philippe Gaillard. Paris: Fayard, 1997.
GILPIN Robert. War & Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002 (první
vydání v 1981).
GODFRAIN Jacques. L´Afrique, notre avenir. Paris: Lafon, 1998.
GRANVAUD Raphaël. Que fait l'armée française en Afrique ?. Marseille: Agone, 2009.
KATZENSTEIN Peter Joachim, KEOHANE Robert Owen et KRASNER Stephen (dir.). Exploration and
contestation in the study of world politics. London: MIT press, 1999.
KEOHANE Robert Owen et NYE Joseph, Power and interdependence: world politics in transitiv.
Toronto: Little Brown, 1977.
LEBOW Richard Ned, Why Nations Fight. New York: Cambridge University Press, 2010.
MARTEL André (dir.). Histoire militaire de la France 4: De 1940 à nos jours. Paris: Presses
universitaires de France, 1994.
MEARSHEIMER John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton & Company, 2001.
PAPE Robert Anthony. Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: Random
House Trade Paperbacks, 2006 (první vydání v roce 2005).
PASCALLON Pierre (dir.). La politique de sécurité de la France en Afrique. Paris: L´Harmattan, 2004.
PEROTTINO Michel. Francouzský politický systém. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.

104

POSSIO Tibault Stéphène. Les Evolutions récentes de la coopération militaire française en Afrique.
Paris: Publibook, 2007.
PRUNIER Gérald. The Rwanda crisis : History of a genocide. London: C.Hurst & Co., 1997 (první
vydání v roce 1995).
REID Richard. Dějiny moderní Afriky: Od roku 1800 po současnost. Praha: Grada Publishing, 2011.
WALT Stephen Martin. The Origins of Alliances. New York: Cornell University Press, 1990 (první
vydání v roce 1987).
WALTZ Kenneth Neal. Theory of International Politics. New York: Addison-Wesley, 1979.
WENDT Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press,
2010 (první vydání v roce 1999).
VAISSE Maurice. La Puissance ou l´influence: La France dans le monde depuis 1958. Paris: Fayard,
2009.
VEDRINE Hubert. Face à l´hyper-puissance: Textes et discours 1995 – 2003. Paris: Fayard, 2003.
VERSCHAVE François-Xavier. La Françafrique, le plus long scandale de la République, Paris: Stock,
1998.
YENGO Patrice. La Guerre civile du Congo-Brazzaville 1993-2002: Chacun aura sa part. Paris: Karthala,
2006.
Livre Blanc sur la défense 1994, Paris: Union générale d´éditions, 1994.
Défense et sécurité nationale: le livre blanc, Paris: O. Jacob et la Documentation française, 2008.

Diplomové práce:
DESMEULLES, Benoît. La politique militaire française en Afrique: permanences et évolutions. Paris,
2006. Diplomová práce. Paris II et Collège Interarmées de Défense. Vedoucí práce ZORGBIBE Charles.
HAGROURI Rachid. Les politiques de sécurité et les mécanismes de gestion des crises en Afrique. Paris,
2007. Diplomová práce. Université Panthéon Assas – Paris II et Collège Interarmées de Défense.
Vedoucí práce LUGAN Bernard.

105

Odborné články:
AUGÉ Axel. Les réformes du secteur de la sécurité et de la défense en Afrique sub-saharienne: vers
une institutionnalisation de la gouvernance du secteur sécuritaire. Afrique Contemporaine. květen
2006, č. 218, str. 49 – 66.

BAGAYOKO-PENONE Niagalé. Approches française et américaine de la sécurité en Afrique
subsaharienne. La revue internationale et stratégique. č. 42, léto 2001, str. 161 – 170.
BALMOND Louis. Les interventions militaires françaises en Afrique: De l´intervention au
désengagement ?. Ares, č.43, července 1999, str. 33-44.
BANEGAS Richard, MARCHAL Roland, MEIMON Julien, France-Afrique: Sortir du pacte colonial.
Politique Africaine, č. 105, březen 2007, str. 7 – 26.
BERNAULT Florence. La communauté africaniste française au crible de la crise rwandaise. Politique
Africaine, č. 68, prosinec 1997, str. 112 – 120.
CHIRAC Jacques. Mes priorités diplomatiques. Politique Internationale, č. 77, podzim 1997, str. 9 –
17.
MARCHESIN Philippe. La politique africaine de la France en transition. Politique Africaine, č.71, říjen
1998, str. 91 – 106.
MRÁZEK František. Francie a Afrika: „nové vztahy“ ve starých kolejích. Mezinárodní Politika, č. 10,
říjen 2011, str. 21 – 23.
NORLAIN Jacques. Politique militaire de la France en Afrique. Défense Nationale, č. 6, červen 2000,
str. 118 – 125.
QUILES Paul. La France et la sécurité de l´Afrique. Revue internationale et stratégique, č. 33, březen
1999, str. 218 – 221.
SARTINI Véronique. Interarmées: On est allé beaucoup trop loin, entretien avec l´amiral Jacques
Lanxade. Défense & Sécurité Internationale, č. 13 (mimo sérii), srpen – září 2010, str. 42-44.
SHAUN Gregory. The French military in Africa: Past and present. African Affairs, č.99, červenec 2000,
str. 435 – 448.
TANG Shiping. Reputation, Cult of Reputation, and International Conflicts. Security Studies, č. 14, říjen
2005, str. 34-62.
VEDRINE Hubert. Ce que la France doit faire en Afrique. Jeune Afrique, č. 2411, 25. – 31. březen 2007,
str. 44 – 45.
WALT Stephen Martin. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security,
č.4, jaro 1985, str. 3-43.

106

WALT Stephen Martin. The Relationship between Theory and Policy in International Relations.
Annual Review of Political Science 2005, č. 8, červen 2005, str. 23 – 48

Projevy, proslovy, tisková prohlášení:240
De CHARRETTE Hervé. Projev ministra zahraničních záležitostí při setkání francouzských velvyslanců,
Paříž, 31.8.1995.
CHIRAC Jacques. Zdravice prezidenta republiky pronesená při příležitosti večeře během summitu
Frankofonie v Cotonou, Cotonou, 1.12.1995.
CHIRAC Jacques. Projev prezidenta republiky ve vojenské škole v Paříži, Paříž, 23.2.1996.
CHIRAC Jacques. Společná tisková konference prezidenta republiky a prezidenta republiky Burkina
Faso Blaise Compaoré u příležitosti XIX. summitu Francie-Afrika, Ouadougou, 6.12.1996.
CHIRAC Jacques. Společná tisková konference prezidenta republiky a španělského premiéra José
María Aznara během summitu Francie-Španělsko, Marseille, 5.11.1996
CHIRAC Jacques. Společná tisková konference prezidenta republiky a prezidenta islámské republiky
Mauritánie Maaouay Ould Sid´ahmed Taya během oficiální návštěvy Mauritánie, Nouakchott,
5.9.1997.
CHIRAC Jacques. Projev prezidenta republiky při představení vojenského cvičení „Fanfar 97“, Fréjus,
30.9.1997.
CHIRAC Jacques. Projev prezidenta republiky při summitu v Rambouillet, Rambouillet, 6.2.1999.
CHIRAC Jacques, Projev prezidenta republiky jako odpověď na přání armády, Paříž, 5.1.2001.
CHIRAC Jacques. Projev prezidenta republiky při příležitosti recepce pořádané ministerstvem obrany u
příležitosti oslav státního svátku, Paříž, 13.7.2003.
CHIRAC Jacques. Vzkaz prezidenta republiky armádě při příležitosti oslav státního svátku, Paříž,
14.7.2003.
CHIRAC Jacques a BLAIR Tony, Společné prohlášení při francouzsko-britském summitu, Londýn,
24.11.2003.
JOSPIN Lionel. Projev premiéra v l'Institut des hautes études de défense nationale, Paříž, 4.9.1997.
JOSPIN Lionel. Projev premiéra v l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, Paříž, 3.9.1998.
JOSPIN Lionel. Prohlášení premiéra na televizním kanálu France 2, Paříž, 21.2.1999.
JOSPIN Lionel. Projev premiéra v Národním shromáždění, 26.3.1999.
240

Veškeré uvedené texty je možné nalézt na webových stránkách francouzského ministerstva zahraničí
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr

107

JOSPIN Lionel. Projev premiéra v Národním shromáždění, 31.3.1999.
JOSPIN Lionel, Projev premiéra v Centre des Hautes Etudes Militaires, 9.2.2011.

Novinové články a televizní vystoupení:241
De CHARRETTE Hervé. Rozhovor ministra zahraničních věcí Hervé de Charette na televizní stanici
France 3, Paříž, 8.10.1995
CHIRAC Jacques. „Jacques Chirac: les Français et le monde“, La Marche du siècle (televizní vysílání),
vysíláno 8.1.1992 na televizní stanici Antenne 2.
CHIRAC Jacques. Televizní projev prezidenta republiky, vysílaný 22.2.1996 na kanálech TF1 a France 2.
CHIRAC Jacques. Rozhovor prezidenta republiky s „Associated press TV“, Paříž, 17.2.1999.
COUVE Philippe. La France fermera progressivement ses bases en Centrafrique. Le Monde, 2.8.1997.
FICATIER Julie. La France est le dernier gendarme blanc en Afrique noire: entretien avec M. Pierre
Messmer. La Croix, 22.6.1996.
FRITSCHER Fréderic. La France remanie son dispositif militaire en Afrique. Le Monde, 21.7.1997.
GODFRAIN Jacques. Rozhovor ministra v Journal du dimanche (televizní vysílání), Paříž, 8.9.1995.
GODFRAIN Jacques, Rozhovor ministra pro spolupráci Jacques Godfraina na RFI, Paříž, 5.9.1995.
HUGHES Jean-Paul. France-Afrique: Le grand tournant de la coopération militaire. RFI, 15.1.2003.
LEYMARIE Philippe. La révolte des ´´sans-solde´´ du continent noir: Gendarmes et voleurs en
Centrafrique. Le Monde Diplomatique, č.507, červen 1996, str. 25
MARMOZ Robert. Les événements entre le 31 octobre et le 9 novembre 2004. Le Nouvel
Observateur, 18.1.2006.
Millon-paris va revoir son dispositif en Afrique. REUTERS, 9.1.1997
ROUARD Danielle. Les partis centrafricains sont parvenus à un accord politique de principe. Le
Monde, 21.1.1997.
VEDRINE Hubert, Rozhovor s BBC, Paříž, 18.1.2002.
VEDRINE Hubert, Rozhovor poskytnutý médiím v Mali, Bamako, 29.6.2001.
WAUTHIER Claude. La coopération française entre ravalement et reformě. Le Monde diplomatique,
č. 528, březen 1998, str. 20 -21.
241

Články, jejichž citace není úplná, byly nalezeny na webových stránkách francouzského ministerstva
zahraničních věcí.
< http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/ >

108

Centrafrique. La croix, 9.1.1997.
Comores - Paris suspend son aide économique. REUTERS, 29.9.1995.
Djohar - je ne sais pas si je suis en exil. REUTERS, 7.9.1995.
Djohar demande la protection de la France. REUTERS, 10.10.1995.
Internationale. Sud-Ouest, 17.1.1997.
La France s'engage en Côte d'Ivoire. Le Figaro, 30.9.2002.
Le dispositif outre-mer à l´horizon 2002. Terre Magazine, č. 77, říjen 1996, str. 34
Nouvelle tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Le Figaro, 20.9.2002.
Paris prêt à une évacuation massive. Le Figaro, 11.11.2004.
Washington soutient l'opération militaire française en Centrafrique. AFP, 7.1.1997.

Armádní dokumenty:
CIA – 3.24, N°970/DEF/EMA/EMP.1/NP du 27 septembre 2004, Concept interarmées, Renforcement
des capacités africaines au maintien de la paix (RECAMP) Centre Interarmées de concepts, de
doctrines et d´expérimentations. Etat-major des Armées [online]. 27.9.2004 [cit. 2012-04-17].
Dostupné z: http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/CIA_3-24.pdf
Enseignement de l´opération Licorne. Cahier du Retour d´Expérience, Centre de Doctrine d´Emploie
des Forces et Division Recherche et Retour d´Expérience.
PORTE Rémy, (plukovník). Contre insurrection…une approche française ?. Konference organizovaná
Bureau Recherche Centre de Doctrine d´Emploie des Forces/Division Recherche et Retour
d´Expérience, vojenská škola v Paříži, 15.11.2010.
Répertoire typologique des opérations, tome 2, Afrique: répertoire typologique des opérations
menées par l'armée de terre de 1969 à 2003. Cahiers du Retour d´Expérience, Centre de Doctrine
d´Emploie des Forces et Division Recherche et Retour d´Expérience.
Retours d´expérience 1/2007. Cahier du Retour d´Expérience, Centre de Doctrine d´Emploie des
Forces et Division Recherche et Retour d´Expérience.

109

Dokumenty z archivu socialistické strany:242
FUCHS Gérard. Communiqué de Gérard Fuchs. Nouvelles Internationales (oficiální oběžník
sekretariátu pro mezinárodní vztahy francouzské socialistické strany), č. 149, říjen 1995, str. 4.
GRIMA Véronique. Le service nationale en question. Le vendredi (oficiální týdeník francouzské
socialistické strany), č. 280, 12.4.1996, str. 4 – 9.
GUIDONI Pierre. Zaïre: visite en France de Mobutu », Nouvelles Internationales (oficiální oběžník
sekretariátu pro mezinárodní vztahy francouzské socialistické strany), č.155, duben 1996, str. 3.
GUIDONI Pierre. Zaïre, note à l´attention de Lionel Jospin du 24 mars 1997, složka „Zair 1990 – 1997“.
GUIDONI Pierre. Pierre Guidoni à Lionel Jospin: Zaïre, note du 29 avril 1997, složka „Zair 1990 –
1997“.
LABERTIT Guy. Côte d´Ivoire: Brève note de conjoncture, les dix premiers mois de présidence Bédié du
8 juin 1994, složka „Pobřeží slonoviny 1990 – 1997“.
LABERTIT Guy. Rapport entre le gouvernement ivoirien et le FPI de L. Gbagbo, note à l´attention de
Lionel Jospin et de Pierre Guidoni du 4 février 1997, složka „Pobřeží slonoviny 1990 – 1997“.
PRUNIER Gérard. Point sur la situation à Djibouti (mars 1996), 24 mars 1996, složka „Džibuti 1990 –
1999“.
Zaïre, 18 avril 1997, složka „Zair 1990 – 1997“.

Dokumenty z archívu Národního shromáždění a senátu Francouzské
republiky:243

Journal Officiel :
De VILLEPIN Dominique. Odpověď na otázku č. 8 během diskuze v Národním shromáždění. Journal
Officiel, 3.9.2002, str.2753.
De VILLEPIN Dominique. Odpověď na otázku č.352 během diskuze v Národním shromáždění. Journal
Officiel, 5.2.2003, str. 781.

242

Fondation Jean Jaurès, Centre d´archives socialistes: archives du secrétariat aux Relations internationales du
PS. 6, cité Malesherbes, 75009 Paris
243
Veškeré zde uvedené dokumenty jsou k nalezení na internetových stránkách fŕancouzského Národního
shromáždění.
< http://www.assemblee-nationale.fr/ >

110

BONNET Yves. Otázka č.1667 během diskuze v Národním shromáždění. Journal Officiel, 29.5.1996,str.
3504.
FABIUS Laurent. Otázka č. 1956 během diskuze v Národním shromáždění. Journal Officiel,
13.11.1996, str. 6793.
GODFRAIN Jacques, Odpověď na otázku č. 1663, diskuze v Národním shromáždění. Journal Officiel,
29.5.1996, str. 3502.
GODFRAIN Jacques. Odpověď na otázku č. 1635 během diskuze v Národním shromáždění, Journal
Officiel, 22.5.1996, str. 3234.
GODFRAIN Jacques, Odpověď na otázku č. 2110 během diskuze v Národním shromáždění, Journal
Officiel, 15.1.1997, str. 26.
JOSSELIN Charles, Odpověď na otázku č. 480 během diskuze v Národním shromáždění, Journal
Officiel, 26.3.1998, str. 2114.
MILLION Charles. Odpověď na otázku č. 47587 během diskuze v Národním shromáždění. Journal
Officielle, 3.3.1997, str.1059.
QUILES Paul. Otázka č. 273 během diskuze v Národním shromáždění. Journal Officiel, 18.12.2002, str.
6826.
VEDRINE Hubert, Odpověď na otázku č. 2611 během diskuze v Národním shromáždění. Journal
Officiel, 13.10.1997, str. 3414.
VEDRINE Hubert. Odpvěď na otázku č.73 během diskuze v Národním shromáždění. Journal Officiel,
16.10.1997, str. 4017.
Audition du général Bernard Thorette du 12 octobre 2005 lors des travaux préparatoires de la Loi de
finances pour 2006 (Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 publiée au Journal
Officiel du 31 décembre 2005).

Zprávy parlamentních komisí:
Parlamentní zpráva č. 1271 vypracovaná parlamentní komisí pro obranu a ozbrojené síly a komisí pro
zahraniční záležitosti, Les opérations militaires menées par la France, d'autres pays et l'ONU au
Rwanda entre 1990 et 1994. Předloženo předsednictví Národního shromáždění 15.12.1998.
Parlamentní zpráva č. 2237 vypracovaná komisí pro obranu a ozbrojené síly. Le Contrôle
parlementaire des opérations extérieures. Předloženo předsednictví Národního shromáždění 8. 3.
2000.
Parlamentní zpráva č. 3394 vypracovaná parlamentní komisí pro obranu a ozbrojené síly. La Réforme
de la coopération militaire. Předloženo předsednictví Národního shromáždění 20.11.2001.

111

Sentátní zpráva č. 450 vypracovaná komisí pro obranu a ozbrojené síly a komisí pro zahraniční
záležitosti. La Gestion des crises en Afrique subsaharienne. Předloženo předsednictví senátu 3
července 2006.
Parlamentní zpráva č. 3167 vypracovaná parlamentní komisí pro obranu a ozbrojené síly. L'action
civile des armées sur les théâtres extérieurs (action civilo-militaire). Předloženo předsednictví
Národního shromáždění 20.6.1998.
Parlamentní zpráva č. 1267 přednesená jménem komise pro obranu a ozbrojené složky při rozpravě o
zákonu „le Projet de loi de finances rectificative pour 2003“. Předloženo předsednictví Národního
shromáždění 2.12.2003.

Rozhovory:
Zvláštní poděkování patří všem, kteří byli ochotni mi poskytnout rozhovor. Níže uvádím jejich
seznam podle abecedního pořadí.
Michel de Bonnecorse244, Bernard Cazeneuve245, Jacques Courbin 246, Bernard Diguet247 , generál
Jean-Louis Georgelin248, ministr Jacques Godfrain 249 , Christian Job,250 ministr François Léotard251,
generál Michel Rigot252, Michel Rougagnou253, ministr Olivier Stirn254, kapitán Benoît Thielleux255,
generál Bernard Thorette256, ministr Hubert Védrine.257
244

Michel de Bonnecorse, poradce Jacquese Chiraca pro africké záležitosti v letech 2002 – 2007, rozhovor
uskutečněn 11.3.2011.
245
Bernard Cazeneuve, poslanec v Národním shromáždění za socialistickou stranu (od roku 1997). Jeden z
zpravodajů parlamentní parlamentního vyšetřování událostí ve Rwandě z roku 1994. Rozohvor uskutečněn
4.5.2011.
246
Jacques Courbin, bývalý velvyslanec Francouzské republiky ve Rwandě (1994 – 98), první velvyslanec v této
zemi po skončení občanské války, v Beninu (1998 -2000) a v Čadu (2000 – 2003), rozhovor uskutečněný 1.
března 2011
247
Bernard Diguet, poradce Jacquese Chiraca pro africké záležitosti v letech 1995 – 2007, rozhovor uskutečněn
5. dubna 2011
248
Generál Jean-Louis Georgelin, bývalý náčelník vrchního velení sboru šéfů ozbrojených sil při prezidentu
republiky v letech 2006 - 2010 (chef d'état-major particulier du président de la République) a bývalý vrchní
náčelník armádních ozbrojených sil v letech 2002 – 2006 (chef d'état-major des armées, rozhovor uskutečněný
10. března 2011
249
Bývalý ministr pro spolupráci Jacques Godfrain (1995 – 1997), rozhovor uskutečněný 15.2.2011
250
Christian Job, bývalý velvyslanec Francouzské republiky na Komorách (2005 – 2008), rozhovor uskutečněný
22. března 2011
251
François Léotard, bývalý ministr obrany (1993 – 1995), rozohovor uskutečněný 16.3.2011.
252
Generál Michel Rigot, šéf vojenské mise při ministerstvu pro spolupráci v letech 1995 – 1998. (Chef de la
Mission militaire française auprès du Ministère de la Coopération). Vzhledem k faktu, že generál se v danou
chvíli nacházal na Martiniku, rozhovor probíhal formou emailové korespondence během měsíce dubna 2011
253
Michel Rougagnou, bývalý velvyslanec Francouzské republiky v Zairu/Demokratické republice Kongo (1996 –
1999) a v Keni (1993 – 96), rozhovor uskutečněný 10. března 2011
254
Olivier Stirn, bývalý ministr (od 70.let vykonával několik vysokých politických funkcí týkajících se Afriky. V
době uskutečnění rozhovoru zastával funkci poradce prezienta republiky pro Středomořskou unii. Rozohovor
uskutečněný 9.2.2011
255
Kapitán Benoît Thielleux, zástupce odboru pro Afriku při Centre de Doctrine d´Emploi des Forces auprès při
vojenské škole v Paříži, rozhovor uskutečněný 18. ledna 2011
Přepis tohoto rozhovoru ve francouzštině je k nalezení v příloze č. 1.
256
Generál Thorette, velitel operace Almandin II v SAR (květen – červen 1996), bývalý šéf kabinetu ministra
obrany v letech 1998 – 2002, (chef du cabinet du ministre de la Défense), bývalý náčelník vrchního štábu

112

Ostatní:
BENQUET Patrick. „Françafrique: 50 années sous le sceau du secret“ (dokumentární film), produkce:
France 2, 2010
QUILES Paul. Proslov během mezinárodní konference „La nouvelle politique africaine de la France“.
Internetové stránky Assemblée nationale. Assemblée nationale [online]. 25.11.1998 [cit. 2012-04-16].
Dostupné z: http://www.assemblee-nationale.fr/international/colloque-afrique.asp

Stockholm International Peace Research Institute, Arms Transfer Database,
Stockholm International Peace Research Institute [online]. 2009 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z:
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php

Bases documentaires du ministère des Affaires étrangères
Diplomatie [online]. 2010 [cit. 2012-04-18].
Dostupné z: http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php

Assemblée nationale. Assemblée nationale [online].
http://www.assemblee-nationale.fr/

2006

[cit.

et

européennes. France

2012-04-18].

Dostupné

z:

Réseau Francophone De Recherche Sur Les Opérations De Paix. [online].[cit. 2012-04-18]. Dostupné
z: http://www.operationspaix.net/

pozemních vojenských sil v letech 2002 – 2006 (Chef d´état-major de l´armée de Terre), rozhovor uskutečněný
31. března 2011
257
Hubert Védrine, bývalý ministr zahraničních věcí (1997 – 2002), rozhovor ukśkutečněný 15.3.2011.
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Příloha č.1

Přepis rozhovoru s kapitánem Benoît Thielleux, který v dané době pracoval v africké sekci v Centre de
Doctrine d´Emploi des Forces při vojenské škole v Paříži. Rozhovor se uskutečnil 18. ledna 2011 ve
vojenské škole v Paříži.
Chtěl bych poděkovat kapitánu Thielleux za jeho svolení s uveřejněním přepisu našeho rozhovoru v
mé diplomové práci. Níže uvedené odpovědi kapitána Thielleux představují pouze jeho osobní
názory. Nesmějí být v žádném případě zaměňovány za oficiální stanoviska jakékoli francouzské
vojenské instituce.

Štěpán LOPUCHOVSKÝ (S.L.): Mon capitaine, comment pensez-vous que l´armée française est perçue
dans les pays-hôtes en Afrique par la population ? Est-ce que l´armée française participe à la vie
quotidienne de la population ?
Kapitán Benoît Thielleux (Cpt. B.T): Alors, le but principal du dispositif français en Afrique, c´est
répondre à les intérêts de la France. C´est la première mission. Ça peut être d´assurer la sécurité des
ressortissants en Afrique qui sont, il me semble, de l´ordre de 120 000 Français en Afrique. Donc, ça
correspond à l´intérêt de la France. Et ensuite, il y a des intérêts de l´ordre économique, les
entreprises françaises. Ça toujours existait et ça continue. Et également des intérêts géostratégiques.
C´est à dire qu´on se situe à des endroits à partir desquels on peut intervenir. Soit au profit d´autres
Français, soit au profit d´autre pays. Je prends un exemple, la Côte d´Ivoire. On avait deux intérêts :
nos ressortissants. Et ensuite, on avait des intérêts économiques, parce qu´on investissait beaucoup
d´argent dans différents secteurs. Donc, il y avait une implication des deux.
S.L. : Et l´un des buts, c´est aussi soutenir le régime légitiment élu au pouvoir ?
Cpt. B.T. : Nous, autant que militaires, on est un moyen des décideurs politiques. Donc, les politiciens
décident de soutenir un régime et ça se traduit militairement par des accords.
S.L. : Ça pose des questions. Par exemple pendant la crise Centrafricaine (RCA) en 1996/97, l´armée a
pris une initiative assez active. C´étaient les généraux Fruchard et Thorette, qui sont intervenus
comme les médiateurs entre le président Patassé et les rebelles au mois d´avril et de mai. Pensezvous, que l´armée française avait dans les années 90 aussi un rôle d´être le médiateur entre les
rebelles et les régimes politiques ?
Cpt. B.T. : Nous recevons nos ordres des politiciens. Ils sont traduits militairement en ordre sur le
terrain. C´est le but. Et puis, on essaie d´atteindre ce but sur le terrain des différentes manières.
Alors, militairement en Afrique, on n´est pas dans ce qu´on appelle une coercition. On n´pas un
conflit symétrique, où on a une armée qui est bien équipée en nombre face à une armée bien
équipée en nombre. On a des rebelles qui connaissent bien le territoire, qui sont équipés d´une
certaine manière, mais qui évoluent avec des modes d´action busquant. Et puis, on a une armée
« classique », régulière. Sur le terrain, en fonction de la menace en face des rebelles, on va s´adapter
à cette menace. Le but, c´est de s´adapter à la menace pour réduire le niveau de la violence. Il n´y a
pas de ce qu´on appelle les dommages collatéraux. Parce que dans ces conflits, on le sait bien, c´est
la population qui fait les frais de l´intervention militaire. Donc, on essaie de faire un sort que le lien
avec la population soit fort. Et cela pour plusieurs raisons. D´une part, pour bien leur expliquer ce
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qu´on est en train de faire, pour légitimer notre action et pour éviter qu´ils subissent trop des
conséquences du conflit. Et, aussi pour permettre leur rétablissement après le conflit dans l´état
normal. Ce qu´il faut bien avoir à l´esprit, et c´est vrai pour tous les conflits, c´est que vous avez trois
phases. Vous avez la phase d´intervention, de stabilisation et puis de normalisation. On intervienne,
après on essaie de gérer la crise au mieux, et ensuite, après la crise, on normalise.
S.L. : Donc, c´est à dire que l´armée reprends les nouvelles missions de stabilisation, ou les missions
civiles ?
Cpt. B.T. : On fait ça en liaison avec les acteurs civils, les ONG etc. Il y a des organismes spécifiques
qu´on appelle les actions civilo-militaires. Et après, on fait des projets à notre niveau, avec les
moyens qu´on a. Par exemple, on va repeindre une école, on va distribuer de fourniture. Donc, ça
permets de normaliser et de se faire accepter par la population.
S.L. : Et ces actions sont financées par l´armée ?
Cpt. B.T. : Alors, ce n´est qu´une part de budget militaire qui est dédié pour cela et qui est petite,
parce que ce n´est pas notre métier principal. Mais il y a quand même un petit volet, qui participe à
ça. Au même titre, on a ce qu´on appelle la communication opérationnelle, qui a pour but
d´expliquer aux gens ce qu´on fait, de légitimer notre action.

S.L. : Concernant la position stratégique de la RCA, pensez-vous que cette position stratégique
pourrait être remplacée par d´autre base militaire, par exemple au Gabon ou au Tchad ?
Cpt. B.T. : La RCA, comme le nom dit, c´est centrale en Afrique du point de vue géostratégique. Mais
le choix de partir, en fait, dépend de l´évolution du pays et aussi de souhaite du pays. Parce que la
France se positionne dans les pays étrangers avec l´accord de ces pays. Quand on et au Djibouti ou au
Gabon, ce n´est pas gratuit.
S.L. : Mais quand même, ils existent des possibilités d´exercer une pression sur ces pays, pour
préserver les bases militaires…
Cpt. B.T. : En fait, c´est à mon avis au niveau diplomatique, ce n´est pas au niveau militaire. Mais en
fait, ce qu´il doit se passer, c´est la stratégie « win-win », gagnant-gagnant. On va apporter un soutien
au niveau logistique, au niveau de formation. L´armée française a haut niveau de formation des
soldats des toutes catégories. Et de l´autre côté, on va bénéficier d´un emplacement. Cela était
notamment le cas au Tchad, dans le cadre de l´opération Epervier. C´est grâce à nos moyens, qu´
Idriss Déby avait le soutien logistique, le renseignement etc.
S.L. : A propos du Tchad, l´armée française est intervenue à l´origine pour empêcher l´ingérence de la
Lybie, mais aussi pour assurer la stabilité de l´Etat contre les insurgés de nord du pays. Est-ce qu´on
peut aujourd´hui dire que les rebelles sont moins soutenus par la Lybie et plus par le Soudan ?
Cpt. B.T. : Pour pouvoir répondre à cette question, il faut savoir l´évolution du pays. Le Tchad a
remboursé sa dette au FMI grâce à l´argent de pétrole. Donc, il est revenu dans l´état de stabilité
financière et économique, ce qui se traduit par l´évolution sociale, et par l´évolution en termes de
défense. Il a acheté le matériel. Par conséquent, il devient une puissance militaire important. Donc, la
partie rebelle, qui était à Darfour n´y fera plus d´incursion. En tout cas, ça sera localisé.
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S.L. : Vous dites, que le Tchad est stabilisé du point de vue militaire. Mais quand même, l´armée
française a la deuxième base militaire la plus importante au Tchad, après le Djibouti. Donc, est-ce
qu´on peut parler d´une stabilité militaire ?
Cpt.B.T. : En fait, au Tchad, on a plus de mille personnels. Mais on a surtout des moyens particuliers,
on a une base aérienne avec les Mirages. C´est très important, parce que ça permet de rayonner sur
l´est de l´Afrique très rapidement. Par exemple en 2007, quand le détachement en RCA à Birao a été
attaqué par les rebelles, c´étaient les avions du Tchad qui sont intervenus. Donc, ce qui se passe au
Tchad, c´est le renforcement du régime d´Idriss Déby. Ensuite, il y a la volonté de M. Kadhafi en
Lybie de normaliser les relations avec la communauté internationale, de faire oublier que son régime
a souvent soutenu les terroristes. Et après, il y a une puissance à l´est, le Soudan de M. Béchir, qui
essaie d´avoir un rayonnement régionale. Et aussi, l´Ethiopie. En fait, chacun a des intérêts.
S.L. : Ce qui est intéressant, c´est que le pétrole au Tchad a été trouvé il y a un peu plus que sept ans.
Mais auparavant, il y avait aussi des tensions régionales. Donc, le Tchad n´est pas important
seulement à cause du pétrole. C´est plutôt sa position géostratégique ?
Cpt. B.T. : Il y a des Etats qui essayent de déstabiliser des Etats voisins en s´appuyant sur les milices. Il
y a des mouvements des rebelles, des brigands qui sont manipulés par l´argent, par les moyens etc.
Et le Tchad, ça toujours était un enjeu stratégique, aussi comme la RCA. Le pétrole, c´est très récent.
Mais il n´est pas l´enjeu. Il simplement permet à l´Etat tchadien de devenir une puissance beaucoup
plus souveraine, à mon sens.
S.L. : Donc, le Tchad est aujourd´hui en train de devenir une puissance régionale ?
Cpt. B.T. : Je pense qu´il est sur ce chemin. Avec l´agent du pétrole, il avance « step by step. » C´est à
dire, il avait remboursé la dette, il faut s´assurer la défense militaire et après, il veut avoir le
rayonnement au niveau internationale. Avoir une voix qui compte.
S.L. : En ce qui concerne le pétrole, il faut le transporter vers l´océan. Du Tchad via Cameroun. Donc,
est-ce qu´on peut dire, que l´intérêt de l´armée, c´est aussi assurer une stabilité des pays transitaires ?
Cpt : B.T. : Là, je ne peux pas vous donne l´avis de l´armée française, je parle à mon nom.
S.L .: Oui, mais en quelque sort, vous êtes le soldat, donc…
Cpt.B.T. : Oui, c´est vrai, mais là, c´est mon sentiment. Les ressources naturelles, c´est un enjeu. Vous
le savez bien, c´est un enjeu de stabilité. Mais dire, que l´armée française a besoin de sécuriser les
chemins d´approvisionnement… je ne pense pas. En fait, je vais vous dire pourquoi. La diplomatie
française, et on le voie avec les événements récents au Côte d´Ivoire, c´est de se mettre en soutien
de forces africaines. Même si les forces africaines sont encore très jeunes et elles n´ont pas beaucoup
d´expériences en terme de solidité, de commandement, de moyens etc. Donc, on se met en soutien,
mais on n´est plus avec elles. C´est la politique. C´est pourquoi nous développons énormément la
coopération avec les écoles de formation. Pour essayer que les gens, les pays africains et leurs
troupes soient autonomes. C´est finalement un vœu politique de tourner la page de la Françafrique.
S.L. : Et ça se traduit par le programme RECAMP (Renforcement des capacités africaines au maintien
de la paix) ?
Cpt. B.T. : Voilà, RECAMP où on participe au soutien logistique etc. Mais il ne faut pas être candide.
Les intérêts économiques, dont on a parlé au début, ça nous intéresse, évidemment. Il y a des
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ressortissants, mais les ressources économiques aussi. Puisque si ce n´est pas la France, c´est la Chine
ou d´autres pays qui les prennent.
S.L. : Donc, vous êtes en quelque sort forcés à assurer l´influence ?
Cpt.B.T. : On ne veut pas se retirer complètement. On veut avoir des relations économiques avec ces
pays là et ces relations économiques passent par une stabilité. S´il n´y a pas de stabilité, il n´y a pas
de développement économique. Pas de sécurité, pas d´économie.
S.L : Je vais revenir à RECAMP tout de suite, mais maintenant, si vous me permettez, je voudrais vous
poser une question sur Tchad. Si on parle de ce pays et de la Lybie, on parle surtout des insurgés. Mais
on ne parle pas de terrorisme, ce qui est assez étonnant. Après septembre 2001, quand les Américains
se sont installés au Djibouti, ils sont venus au titre de la lutte contre le terrorisme. Mais quand on
parle de la présence de l´armée française, on n´en parle pas. Est-ce que l´un des buts principaux de
l´armée française au Tchad est une lutte contre les terroristes, ce qu´on ne dit pas, mais ce qui est une
réalité.
Cpt. B.T. : Alors, pour répondre directement à votre question, je ne pense pas que cela soit le but de
l´armée française.
S.L. : Ou l´un des enjeux…
Cpt. B.T. : Alors, la réponse est non, parce que les points d´appui qu´on a en Afrique, et je vous l´ai dit
au début, ils servent effectivement à s´occuper de nos ressortissants. En revanche, au niveau
internationale, et ce n´est pas moi qui le dit, c´est la diplomatie française, on lutte contre le
terrorisme au même titre que tous les pays. Donc, ça veut dire que nos points d´appui qu´on a à
Djibouti, au Tchad, au Sénégal, et également en Côte d´Ivoire et au Gabon, ces points d´appui servent
à nos troupes et en particulier à nos forces spéciales. Mais là, je serai incapable de vous répondre en
ce qui concerne nos éléments des services secrets qui luttent contre le terrorisme. Mas, ce n´est pas
une nouveauté, ce qu´on appelle les actions secrètes. Si c´est le service secret, ce sont les actions
clandestines. Et moi, je n´ai pas l´accès à ce type des actions. Et en ce qui concerne ce qui se passe
actuellement au Niger, là, on est en appui. On est vraiment en appui, on n´est pas au soutien. La
différence entre les deux modes est que l´appui, c´est au contact directement. Et le soutien, c´ est
plus ou moins indirecte. Donc, on est en appui avec les troupes par exemple nigérienne.
S.L. : Donc, la priorité absolue, ce sont les ressortissants
Cpt.B.T. : Voilà.
S.L. : Quand on a parlé des Américains à Djibouti, quelles sont les relations entre les Français et les
Américains qui sont arrivé militairement en 2002 dans ce pays ? Beaucoup de Français dissent que les
Américains ne comprennent pas à la réalité africaine, qu´ils sont là juste pour assurer leurs buts. Peuton parler de l´américanophobie en quelque sorte?
Cpt. B.T. : Alors, les relations entre les armées… je peux en parler parce que j´ai été à Djibouti fin de
l´année dernière. Donc les relations sont courtoises. Il n´y a pas d´échange…il y a quelques échanges,
quand même, d´un point de vue d´entrainement. Donc, c´est à dire, on peut bénéficier des moyens
ponctuellement américains. Petits hélicoptères etc. Ils peuvent bénéficier de nos chantier pour aller
s´entrainer. Il y a des échanges des troupes. Mais ce sont les échanges de soldat à soldat.
S.L. : Pas d´échange officielle ?
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Cpt. B.T. : C´est officialisé, mais ce n´est pas ce qui est mis en avant et il n´y a pas de relations
particulièrement étroites avec eux. C´est à dire qu´ils sont là pour remplir leurs missions, ils sont dans
leur base, et ils communiquent très peu. Donc, c´est une relation très courtoise avec quelques
échanges. Il y a un officier de liaison français au sein de la base américaine, donc ça communique,
mais….
S.L. : C´est à dire, que dans la base française, il y a aussi un officier américain ?
Ctp.B.T. : Non, en fait les Américains se servent d´un point d´appui à Djibouti pour lutter contre le
terrorisme. C´est l´opération Horn of Africa.
S.L. : Donc c´est à dire, que les opérations de l´OTAN ou de l´UE, par exemple l´opération contre la
piraterie, ça se passe mieux ?
Cpt.B.T. : Oui, je pense que c´est mieux. Je pense que c´est plus étroit. En fait, il y a aussi une raison à
ça. C´est que la mission des forces françaises à Djibouti n´est pas la lutte contre le terrorisme. Alors
que je pense que les Américains, leur mission est d´être un point d´appui pour la lutte contre le
terrorisme.
S.L. : Est-ce que vous pensez que la présence française et américaine contribuent à la stabilité de
Djibouti, qui est un petit pays entre Somalie, Erythrée et Ethiopie…
Cpt.B.T. : Je pense que ça y participe. Djibouti a l´accès à la mer, qui pourrait être éventuellement
revendiqué par l´Ethiopie. Parce que l´Ethiopie est le seul pays dans la région qui n´a pas l´accès à la
mer. La grande puissance qui n´a pas l´accès à la mer. Mais en revanche, ils sont en contention avec
l´Erythrée, ils sont plus attaché à l´Erythrée. D´ailleurs, il n´y a aucune ressource à Djibouti. Donc,
quel pourrait être l´intérêt d´un des autre pays à envahir Djibouti ? Alors, la présence militaire
participe indirectement à la stabilité, parce qu´il y a des troupes étrangères en nombre. Donc, aucun
pays ne va vouloir attaquer un pays, qui a des accords de coopération avec la France et les
Américains. Dans ce sens là, je suis d´accord. Ça participe à la stabilité.
S.L. : C´est une dissuasion ?
Ctp.B.T. : C´est une mini dissuasion. Alors, je n´ai pas répondu à votre question concernant la relation
entre les Etats-Unis et la France sur le territoire africain. Je dirais qu´il y a un problème de culture.
Nous, les Français, nous avons le passé colonial assez riche, dont nous sommes fiers, qui nous a
apporté beaucoup et je pense qu´on a aussi apporté beaucoup de chose à ces populations. Bien sûr,
il y a des points négatifs, mais globalement…
S.L. : Cela veut dire que vous avez une certaine expérience.
Cpt. B.T. : Voilà, on a une très bonne expérience et on est aimés des Africains. Les Africains aiment
les Français. Ce n´est pas toujours le sentiment qu´on a, mais moi, je peux vous le dire puisque j´ai
été à Djibouti. Ils nous aiment aussi parce qu´on apporte un pouvoir d´achat. Mais, les Djiboutiens, ils
préfèrent les Français. Ils parlent français, il y a une culture française. Ils n´aiment pas les Américains.
Parce que quand on voit les opérations en Afrique, on a un contact, qui est notre expérience. On
s´immerge au sein des populations, on a un contact très proche avec les populations, contrairement
à la culture américaine. Ils restent dans les bases, ils ne veulent pas forcément s´immiscer. Ils ont le
complexe de supériorité des américains vis-à-vis des Africains. On pourrait se dire qu´ils ont
beaucoup d´Africains d´origine aux Etats-Unis. On pourrait se dire qu´ils pourraient avoir un meilleur
rapport. Mais ce n´est pas le cas. Vous aviez l´air d´être surpris quand j´ai dit que les Africains aiment
les français.
118

S.L. : Oui, vous dites que les Africains aiment les Français. Donc, comment c´est possible qu´il y avait
des émeutes de la population en RCA ou à Djibouti contre la France, contre les Français. Evidemment,
quelques émeutes ont été instrumentalisées, mais quand même, c´étaient les flux des émeutes. Donc,
comment expliqueriez-vous ce phénomène ?
Cpt. B.T. : Moi, je pense qu´il y a des gens qui n´aiment pas les Français. Evidemment, comme
partout. Mais je pense que globalement, parce qu´on a cette culture, on a cette proximité avec la
population. Et on apporte la paix. Par des moyens de temps en temps un peu difficile, un peu dur.
C´est la guerre. Mais parce qu´on a cette approche vis-à-vis de la population qu´on n´néglige pas,
qu´on essaie de bonifier, parce qu´on achète dans leurs épiceries, etc., il y a des relations plus que
cordiales. Et c´est pour ça je vous dis que dans la plupart des pays dans lesquels la France a été, les
Africains aiment les Français.
S.L. : Est-ce que vous pensez que ce sont plutôt les élites politiques qui aiment les Français plutôt que
la population ?
Cpt. B.T. : Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que les politiciens…C´est le général de Gaulle
qui disait que les Etats n´ont pas d´amis, ils n´ont que des intérêts. C´est exactement ça. La
population, elle est à la fois instrumentalisée. Mais encore une fois, les gens sont globalement de
bonne foi, ils vivent le quotidien. Donc moi, je pense que ça dépend du moment. Quand il y a la
famine, la pauvreté, les gens ne sont pas inclinant à s´rapprocher, à être joyeux, c´est sûr.
S.L. : L´armée française aide aux élites politiques qui sont au pouvoir, si c´est la volonté du
gouvernement français. Est-ce que ce soutien ne suscite pas la haine de la population ? Il y a
beaucoup de chefs africains qui sont très riche et leur population est au contraire très pauvre. Donc,
l´armée française risque d´ être perçue comme l´appui de ces chefs d´Etat qui sont au pouvoir.
Cpt. B.T. : Oui, ça, c´est une certitude. Elle peut paraître au départ comme ça. Après, ça dépend du
comportement. Il y a une manipulation de la part des élites, de quelque soit le parti. Et la population
est assez versatile. Je prends l´exemple. En Côte d´Ivoire avant 2002, avant que la crise n´éclate, ça se
passait très bien. Il n´y avait aucun problème. Mais il a suffit que le régime en place manipule la
population, une partie de la population, parce que encore une fois, ce n´est pas toute la population. Il
ne faut pas voir ça par le prisme journalistique, il faut voir la vraie vie sur le terrain. Il y a une partie
de la population, qui a manifesté son mécontentement à l´égard des troupes françaises. C´est claire.
Mais, c´était parce qu´ils on été manipulés. Globalement, dans tous les retours d´expérience qu´on a
des gens qui ont participé à cette opération, il y avait d´excellents contacts. De nombreux officier ont
été fait les parrains des villages en Côte d´Ivoire, parce que le chef militaire assurait la sécurité. Il y
avait très bons contacts, ils ont joué le football avec les enfants etc. Et ça, c´est une attitude qu´il n´y
a pas chez les Américains. Donc, à mon avis, en fonction de période, en fonction de versatilité de la
population et en fonction des politiques d´atteindre tel ou tel but, les relations entre la population et
les troupes sont différentes. Mais attention, il ne s´agit pas de dire que les soldats français sont les
copains de tout le monde. Il s´agit de dire, qu´on a une approche culturelle, on a un rapprochement
avec la population. Effectivement, si jamais la population ne se retourne contre nous parce qu´il y a
des émeutes de la faim etc.
S.L. : Vous parlez de cette approche française, du sentiment d´amitié, est-ce que vous pensez que
cette amitié a été perdue dans la région des Grands Lacs ? Evidemment, il y a une grande friction
entre les Américains et les Français. Le Rwanda est en désaccord avec la France, pour être
politiquement correct. Est-ce que les Français n´ont pas perdu cette région ?
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Cpt.B.T. : Oui, moi, je suis d´accord avec ce que vous dites. Effectivement, on a perdu notre influence,
je pense. Je ne suis pas un spécialiste là-dessus des Grands Lacs, mais je pense qu´on a perdu une
influence dans la région des Grands Lacs. En particulier suite à l´opération Turquoise au Rwanda.
Alors, pourquoi ? Surtout, parce qu´il y a une volonté politique, en particulier du président Kagamé,
de faire en sorte de s´éloigner de la France. A titre d´exemple, le président Kagamé a refusé que le
français soit étudié à l´école et il a mis comme la langue principale l´anglais. Donc, on sait le poids de
la langue dans le monde, c´est tellement important. Voilà, on a perdu une forme d´influence à travers
de la langue. Du point de vue global, on sait que la France est intervenue. Ç´était un des plus grands
massacres de l´humanité, 800 000 morts en 3 mois. Et nous, on est associé à ça. On était là pour
mettre fin aux massacres. Mais on est associé aux massacres. Donc, ça participe également à la perte
d´influence.
S.L. : On a vu que du Rwanda, la crise est venue au Zaïre et puis au Congo. Est-ce que cet échec n´a
pas déstabilisé la position de la France dans cette région ou plus globalement en Afrique ?
Cpt.B.T. : Non, je ne pense pas, parce que en 1994, c´était Rwanda. Mais en 2003, il y a eu
l´opération Artémis au Congo qui était à proximité de Rwanda, au niveau de Bunia. Donc, on a fait
une intervention avec l´accord de l´UE, et ça était un réussit du point de vue militaire. Alors, les ONG
disait que c´était un échec, parce que il y avait quand même les réfugiés etc. Nous, on n´est pas David
Copperfield. C´est un pays extrêmement vaste. Mais on a établi le climat de sécurité. Voilà, juste au
principe de l´intervention, on peut intervenir a posteriori, après le Rwanda. Même si, je le répète, au
Rwanda, on a sûrement perdu notre influence. Mais on peut quand même intervenir. L´influence, je
pense que c´est une sinusoïde, à la fois, on peut être très influent et puis…
S.L : Et c´est une sinusoïde, qui est en voie de diminuer ?
Cpt. B.T. : Oui, naturellement. Parce qu´on est moins présent en termes de troupes, on est moins
présent en termes diplomatique, culturelle. Derrière ça, il y a aussi des moyens. Il faut mettre des
moyens, il faut faire des choix. Nous, on a rebâti nos positionnement en Afrique, parce que on n´avait
plus des moyen d´avoir autant de bases. Pour une grande majorité de soldats, il y a un départ du
Sénégal cette année, parce que dans notre livre blanc, on avait dit qu´il faut avoir un point d´appui
sur la façade atlantique et un point d´appui sur l´océan indienne. Voilà, ce sont les choix politiques.
S.L. : Mais ces choix politiques doivent être influencés par les intérêts stratégiques.
Ctp.B.T. : Il y a l´intérêt stratégique, il y a une volonté diplomatique, comme je l´ai expliqué tout à
l´heure, de vouloir mettre plus en avant les Africains au service des Africains. Ça, c´est très important.
S´il y a un truc à retenir de la politique française en Afrique, et en particulier du rôle de forces
français, je pense que c´est ça. Parce qu´on ne peut pas être des tuteurs éternels des Africains.
Notamment sur la résolution de leurs conflits.
S.L. : Parce que ça coûte cher ?
Cpt. B.T. : Parce que, ça coûte cher, c´est vrai. Et après, il y a une question de souveraineté. Il faut
aussi qu´il prennent leur destin aux mains. C´est pas facile. Mais ça ne veut pas dire, qu´on va s´en
aller. Au contraire. Parce qu´il faut aussi protéger nos intérêts.
S.L. : Si on aborde la crise congolaise, l´opération Pélican. L´armée française a fait une opération d´
évacuation des ressortissants qui a été bien appréciée. Mais à cette époque-là, est-ce que l´armée n´a
pas voulu intervenir d´une façon plus directe ? Et de plus, est-ce qu´il n´y a pas de l´intérêt de l´armée
d´avoir une base militaire au sud de l´Afrique centrale ? Par rapport au nord de l´Afrique noir, il
manque un point d´appui pour l´armée française dans cette région.
120

Cpt. B.T. : Actuellement ?
S.L. : Oui. Cela agrandirait des possibilités d´intervenir.
Cpt. B.T. : Alors, on n´a pas des moyens aujourd´hui.
S.L. : Les moyens politiques ou militaires ?
Cpt. B.T. : Les moyens financiers de mettre en place une nouvelle base. Ensuite, on n´a pas des
moyens politiques. Parce que ça nécessite quand même une volonté. Et il n´y a pas de volonté du
pouvoir politique. On ne va pas vers l´agrandissement des points d´appui. On va vers une
rationalisation. Il y a une comparaison qui serait intéressant à regarder. Comparer notre dispositif en
Afrique avec le dispositif anglais. Ils ont les points d´appui comme nous, mais ils les ont rationalisés.
Ils ont le Ghana, le Kenya etc. Mais c´est une vision un peu différente. Et je pense que globalement,
on s´approche de cette vision avec beaucoup plus de troupes. Je pense que ça serait peut-être utile
d´avoir les points d´appui dans cette zone, mais globalement, on n´a pas des moyens. Pas des
moyens financiers, pas des moyens politiques.
S.L. : Et l´armée est favorable à cette proposition d´avoir une base au sud de l´Afrique centrale ?
Cpt.B.T. : Non. Si jamais il y a quelque chose qui est faite, ça sera sur le principe de la coopération
bilatérale, avec l´envoie du détachement d´instruction opérationnel ponctuellement sur les courtes
périodes d´une façon à aider à l´Etat. Là, on est complètement dans le processus de soutien. On dit
on veut bien vous aider, mais à minima avec ce genre des choses, parce que ça correspond aux
besoins précises. Mais d´aucune manière en termes d´affichage, on ne peut pas se permettre de
dire : on a une volonté, donc on va créer une base ici. En tout cas aujourd´hui. Ça, c´est vraiment la
diplomatie, c´est la politique.
S.L. : Si on passe à la crise en Côte d´Ivoire. Ce pays a été longtemps considéré comme un grand
succès de l´évolution postcoloniale et vous avez même installé l´école militaire à Zambakro. C´était un
pays vitrine. Est- ce que l´armée française a été vraiment surprise par le putsch de Noël en 1999 ? Ou
est-ce qu´il y avait une possibilité de le prévoir ?
Cpt. B.T. : Moi, je ne peux pas vous répondre précisément. En revanche, je peux vous donner mon
sentiment. Tout d´abord, d´un point de vue global, il faut savoir que les crises arrivent et dégonflent
très, très rapidement en Afrique. Il y a une certaine volatilité. Un coup d´Etat peut arriver très
rapidement. En Cote d´Ivoire, je pense qu´on ne l´avait pas prévu. Je connais un officier qui était làbas en mission de longue duré de 2 ans en 1999. Lui, il était complètement surpris. Et il m´a dit : j´ai
du être évacué dans le coffre de la voiture. Ça s´est fait très rapidement. Evidement, cela était
préparé. Moi, je ne pense pas que c´était fait comme ça. Mais comme vous l´avez souligné, c´était un
pays vitrine, un pays modèle. Economiquement, socialement et je pense qu´on a été surpris. Mais on
a été surpris aussi après, sur la deuxième crise de 2002.
S.L. : Pensez-vous que l´armée française aurait été capable de réprimer l´insurrection contre Gbagbo
en 2002 ? Aurait-elle été capable de gérer la crise en faveur de Gbagbo ?
Cpt. B.T. : Je pense que oui et je vais expliquer pourquoi. Je m´inspire d´un exemple historique :
Bokassa en Centrafrique. Il a été renversé par l´armée française. Ce n´est pas une surprise. La volonté
du président, encore une fois je le répète, c´est important. Derrière notre action, il y avait une
volonté politique. Nous, on est le bras, ce sont les politiciens, qui décident. Donc, il y a eu une
volonté politique de Giscard d´Estaign de renverser Bokassa. L´armée française est intervenue avec
les moyens qui suffisaient pour renverser Bokassa. On a une volonté politique et après, il suffit de
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mettre les moyens. En Côte d´Ivoire, on a eu jusqu´à 5000 hommes. Au plus fort de la crise, on avait
5000 hommes sur le terrain. Donc, les politiques ont été prêts à payer 5000 hommes avec des
moyens importants, des chars, des blindés, des hélicoptères, le renseignement, etc.
S.L. : Et ce dispositif a été suffisant pour réprimer les insurgés ?
Cpt. B.T. : Oui, justement, en comparaison avec l´Afghanistan. Aujourd´hui, on y a 4000 hommes. Et
c´est très important, ce dispositif. Alors, ce qui est important à savoir dans toute action et dans toute
crise, il faut s´emparer des points névralgiques. Donc, en Côte d´Ivoire, à partir du moment qu´on a
suffisamment de moyens matériels, transmission, intrusion, des hommes et des moyens pour
s´emparer des points névralgiques, on condamne le pays. On peut stabiliser le pays. Arrêter la
violence, condamner les rebelles…
S.L .: Et instaurer Gbagbo.
Cpt.B.T. : Oui, voilà. Et il suffit, et c´est pourquoi cela ne s´est pas forcément fait, qu´il y ait une
volonté politique au départ. Parce que si la volonté politique n´existe pas et on dit : on va essayer de
faire en sorte que… et puis, c´est : on va essayer de faire déboucher sur la démocratie… et qu´ on va
essayer d´instaurer des élections. Et finalement on n´arrive pas sortir de la crise, parce que au départ,
on n´a pas dit ce qu´il fallait faire. C´est pourquoi il y a eu une décision politique et internationale qui
était prise. Mais les moyens militaires, on n´a pas décidé de les mettre en œuvre. Donc, il y a des
moyens indirects, on gèle les avoirs, on interdit certains vols etc. Mais ça, c´est très indirect. Ce n´est
pas suffisamment fort pour justement mettre un terme aux violences et puis faire en sorte que le
processus puisse arriver. Ce qu´il faut aussi avoir à l´esprit, c´est le deuxième point que je voudrais
que vous reteniez, c´est notre schéma. Triptyque : intervention – stabilisation – normalisation. Ça,
c´est très important, parce que si on n´intervient pas de façon assez forte, d´une façon assez vive, on
n´arrivera pas à stabiliser et surtout à revenir à l´état normale.
S.L. : Cela veut dire que si j´ai une force à disposition, il faut l´utiliser ?
Cpt.B.T. : Ce n´est pas aussi simple que ça. Il faut analyser le contexte, il y a toute une approche
globale dans tous les domaines.
S.L. : Donc, vous pensez que l´armée française avait été capable de réprimer les rebelles. Mais,
pensez-vous que l´armée avait suffisamment de moyens pour normaliser le pays après, comme vous
avez évoqué le triptyque ?
Cpt. B.T. : Non, ce n´est pas son métier. Parce que dans la dernière phase de triptyque, on laisse le
pas à d´autres organisations. Je vais faire une comparaison avec un autre territoire. C´est intéressant
de voir une autre perspective, le Kosovo. Au Kosovo, actuellement, c´est la mission EULEX. Et cette
mission doit mettre en place un certain nombre de personnel des différentes organismes, des
différentes domaines : la police, la justice, le magistrat, les douaniers etc. qui font en sorte que ça va
permettre de rétablir la gouvernance. Nous, nous n´intervenons pas là dedans. Notre travail, c´est
l´intervention, la stabilisation, et favoriser la normalisation. Nous, on n´est pas les ONG, on n´est pas
les douaniers, on n´est pas les policiers. Il y a le gouvernement, comme dans tous les pays, mais il y a
surtout d´autres choses qui permettent de faire fonctionner le système. Donc, pour répondre à votre
question, on n´aurait pas les moyens de normaliser le pays. On ne participe pas directement à la
normalisation.
S.L. : EN ce qui concerne encore la crise de 2002, dès le début, il étai évidant qu´il avait beaucoup de
frictions entre l´armée française et les forces régulières de la Côte d´Ivoire. Comment expliqueriezvous ce paradoxe ? Evidemment, sans l´armée française, le régime de Gbagbo s´écroulerait.
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Cpt. B.T. : En fait, on n´avait pas les mêmes objectives. Le pouvoir politique de Gbagbo avait décidé
finalement de faire un gain politique, et on s´opposait à cette politique. Donc finalement, de la lutte
politique, on a eu une lutte militaire. Tout simplement. Encore une fois, on dépend des ordres
politiques. Mais sur le terrain, on se comporte comme les soldats. Si on nous dit de faire la guerre, on
fait la guerre. On va faire la guerre en essayant de réduire le niveau de violence. Mais ça dépend de
ce qui se passe en face. Voilà, ça peut être paradoxal, mais au finale, ce n´est pas si étrange que ça.
Prenons les exemples historiques à l´inverse. Comment vous expliqueriez que maintenant l´Europe
de la défense, c´est l´Allemagne et la France ? A l´inverse, c´est le même principe.
S.L. : Puisque l´armée française a pris une position neutre entre les rebelles et les forces pro Gbagbo,
vous deviez coopérer aussi avec les rebelles. Avec quelle partie du conflit la coopération était plus
facile ?
Cpt. B.T. : Cela, je n´ai pas.
S.L. : Vous n´avez pas abordé cette question en RETEX ?
Cpt. B.T. : Oui, mais moi, je n´ai rien vu là-dessus. Il me semble que les rapports étaient meilleurs
avec les forces pro Gbagbo, parce que c´était les forces gouvernementale. Elles étaient beaucoup
mieux organisées. Et les Forces Nouvelles [appellation des forces anti-Gbagbo], je pense qu´il y avait
une discipline qui était beaucoup plus difficile à instaurer. Mais encore une fois, je n´affirme pas ce
que je dis, parce que je ne suis pas sûr. Mais d´après des expériences que j´ai entendues, les rapports
ont été meilleurs avec les forces conventionnelles. Si vous discutez avec des rebelles, il y a les chefs
charismatiques. Mais ce n´est pas la structure qu´on a aux troupes régulières.
S.L.: Même si les forces des Nations unies [ONUCI] ont été mises en place, la France a préservé le
commandement de ses forces dites LICORNE.
Cpt.B.T. : Tout à fait. Tout en sachant que LICORNE est en appui de forces de l´ONU. On n´intervient
pas directement. C´est ONUCI d´abord, c´est pourquoi vous entendez parler de l´ONU et très peu de
la force LICORNE à la télévision. Parce que c´est l´ONU qui protège M. Ouattara258. Ce n´est pas la
force LICORNE. Il y a une donnée importante, c´est la notion de l´impartialité. Il y a l´impartialité de la
France. On a reconnu Ouattara. C´est la politique, c´est la diplomatie. Mais militairement, on ne met
pas en œuvre des moyens pour cela. On est bien au soutien et c´est important.
S.L. : Si vous me permettez, je voudrais maintenant passer à la réforme de l´armée française et au
concept RECAMP. La réforme dans les années 90 a voulu mettre en œuvre le concept de la projection
de la force. Cette conception a visé à diminuer le nombre de soldats présents en Afrique tout en
assurant la possibilité d´intervenir en Afrique en cas de nécessité ?
Cpt.B.T. : Oui, c´est le principe de la force de projection. De plus, l´emprunte logistique d´une force
pré-positionnée coûte cher. Donc aujourd´hui, on a des moyens de projeter des gens, autant qu´il
reste en métropole, au déclenchement de la crise. Après la mise en place de ce qu´on appelle le
poste de commandement, qui assurera l´accueil du gros des troupes. Donc, c´est pour ça, qu´on a des
forces pré-positionnées. Pour les ressortissants, par exemple à Boali en RCA. S´il fallait évacuer les
ressortissants, il y a 240 hommes du dispositif. C´est très peu. Et ils finalement servent comme le
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Alassane Ouattara vyhrál na podzim roku 2010 prezidentské volby, které mezinárodní pozorovatelé označili
za férové. Jeho protivník Laurent Gbagbo odmítl výsledky uznat a jeho stoupenci se proti přívržencům Ouattary
postavili se zbraní v ruce. Na konci jara 2011 však kapitulovaly, když proti nim stáli vojáci podporující Ouattaru,
kterým se dostalo silné podpory ze strany operace Licorne vedené pod hlavičkou OSN.
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poste de commandement pour accueillir le gros de la troupe. Donc, effectivement, c´est beaucoup
plus simple et ça coute moins cher.
S.L .: Cette réforme a aussi lancé le concept du dispositif tournant, ce qui était une vraie révolution,
parce que historiquement, c´étaient les Troupes de Marine, dont vous êtes issu, qui se sont occupées
de l´Afrique. Est-ce que ce changement n´a pas causé les frictions entre les troupes de marine et le
reste de l´armée ? J´imagine que les troupes de marine ont pu penser, que l´Afrique est à eux…
Cpt. B.T. : Alors, par rapport à votre question, il n´y a pas eu de friction. C´était dans le texte
réglementaire que les Troupes de Marine avaient pour vocation de servir outre-mer. Ça, c´est la
partie réglementaire. Après la fin de la conscription, on a dû trouver un moyen d´entraîner nos
troupes. Et plutôt que les soldats professionnels restent dans les casernes, il fallait aussi qu´ils
s´entraînent. Donc, on a adopté le dispositif, on a arrêté le dispositif permanent et on a mis le
dispositif des missions tournantes. Il n´y avait pas de friction. Il y avait peut être une frustration de la
part de troupe qui était le non-Troupe de la Marine et qui ne partait pas. Cette frustration existe peut
être encore aujourd´hui, pour les missions de longue durée. Quand on fait le séjour de 2 ans à
l´outre-mer, ce sont en priorité les troupes de marine. Le règlement perdure. Donc, il y a une
frustration, peut être une jalousie qui perdure. Mais néanmoins, elle n´existait pas forcement, parce
que avant, avec le dispositif permanent, c´étaient les appelés…
S.L. : Les appelés ont servi en Afrique ?
Cpt. B.T. : Oui, avant. Quand il n´y avait pas de système tournant, c´était au moment de la
conscription. Donc, la plupart des soldats étaient les appelés, avec une petite partie des soldats
professionnels. Là, il n´y avait pas de sentiment de tension, de frustration. Parce que les appelés, ce
qu´ils voulaient, c´était faire leurs 12 mois de service nationale et puis partir. Parmi ces appelés, vous
aviez des gens qui souscrivaient au contrat. Ce qu´on a appelé le volontaire service long (VSL). Ils
servaient dans les troupes de marine et ils pouvaient servir à l´étranger. Je pense que la majorité de
VSL servaient dans les départements et territoires d´outre-mer. C´était la Guyane, la Polynésie, la
Réunion etc. Peu d´entre eux ont servi en Afrique, mais il y avait quand même, parce qu´il y avait très
peu de troupes professionnelles.
S.L. : La fin de la guerre froide a apporté de nouveaux types de menaces, par exemple le phénomène
de la guerre dans les villes. Les nouvelles doctrines sont apparues comme le maîtrise de violence,
maîtrise des foules. Est-ce que c´est l´armée qui utilise ces méthodes ou c´est plutôt la gendarmerie
qui se veut le spécialiste dans cette technique de la lutte ?
Cpt. B.T. : La gendarmerie, elle fait ce qu´on appelle le maintien de l´ordre. Alors, ce n´est pas une
question sémantique. Elle fait le maintien de l´ordre, elle a l´équipement, la formation et c´est sa
mission principale. Nous, dans l´armée de terre, on a deux types d´unités qui font deux missions qui
peuvent s´apparenter au maintien de l´ordre, mais ce n´est pas le maintien de l´ordre. C´est une
mission spécifique. Et ce n´est pas notre vocation. En revanche, comme vous l´avez dit, on était
confronté de plus en plus à ces mouvements des foules. Surtout dans l´état opérationnel. Donc, il a
fallu prendre les mesures pour que nos troupes sachent se former et sachent s´entrer à ce genre des
missions. Alors, ce qu´on a fait, et c´est assez récent, on a dit qu´on allait avoir un concept qui
s´appelle l´engagement au contact des foules. Et qui se traduit par deux choses : c´est le contrôle des
foules et la protection contre la foule. Vous avez le contrôle des foules qui s´apparent un peu au
maintien de l´ordre. Ce sont les unités d´infanterie qui sont plus nombreuse, c´est plus leur métier.
Mais ce n´est qu´une petit partie de leur métier. Et après, vous avez la protection contre la foule.
C´est une mini-formation pour tous les autres unités. Si jamais elles ne sont confrontées à ce genre
des choses qu´elles puissent faire quelque chose. Mais il y a beaucoup moins de moyens et le temps
de formation est beaucoup plus réduit.
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S.L. : Est-ce que la gendarmerie, qui est donc mieux adaptée à la maitrise de foules, est aussi présente
en Afrique et quelles sont les relations avec l´armée ?
Cpt.B.T. : Oui, la gendarmerie participe aux opérations en qualité de maintien de l´ordre, mais ils sont
beaucoup moins nombreux. Puisque leur mission, c´est plutôt la sécurité du territoire nationale.
Donc, on a été obligé de faire en sorte qu´une partie de nos troupes soit un peu formée à ce que on
appelle l´engagement au contact des foules, parce qu´ il fallait faire face à ce phénomène. On ne
pouvait pas se permettre de dire : il n´y pas de gendarmerie, on fait quoi ? On ne fait rien ! Les
gendarmes sont intervenus pendant la crise de Côte d´Ivoire. Eux, ils faisaient ce métier, mais ils
étaient au côté de l´armée de terre.
S.L. : Donc, ils ont été sous le commandement de l´armée ?
Cpt. B.T. : Oui, tout à fait. Il y avait l´Etat-major qui a commandait la gendarmerie et les soldats de
l´armée de terre.
S.L. : En ce qui concerne le projet RECAMP, ce concept a été lancé en 1997 dans le but de renforcer les
capacités militaires des Africains. Est-ce que vous pensez qu´aujourd´hui le RECAMP est capable de
mener les opérations sans le soutien de la France ?
Cpt.B.T. : Aujourd´hui, je pense qu´il y a des belles avancées depuis 1997. Mais ils ont encore besoin
de soutien français. Il faut aussi avoir à l´esprit que en Afrique, l´horloge africaine n´est pas la même
comme l´horloge européenne. On n´a pas la même chronologie que les Africains. Il ne faut pas
demander aux Africains de réaliser de ce qu´on a mis dans 100 ans. Comment pourraient-ils le
réaliser plus rapidement ? Il faut leurs laisser le temps, il faut prendre en compte les différents
caractéristiques des populations. Il ne faut pas se dire que ça va aller plus vite que nous. Il faut passer
assez pragmatique.
S.L. : Mais vous êtes plutôt optimiste ?
Cpt. B.T. : Moi, je suis plutôt optimiste. Parce que finalement, il y a des changements des
générations, changements de mentalité. Mais il faut laisser le temps.
S.L. : Et vous pensez que dans l´avenir, RECAMP sera capable de fonctionner sans le soutien français ?
Ctp. B.T. : Oui, finalement, c´est le but.
S.L. : C´est le but, mais il y a aussi une réalité…
Cpt.B.T. : Moi, je pense que c´est possible. En tout cas, ça dépend de nation. Parce qu´ils n´ont pas
tous le même budget, il n´ont pas tous les mêmes moyens. Encore une fois, j´ y insiste, si dans ces
pays, il n´y a pas de volonté politique ou si la volonté politique n´est pas ben délimitée, elle ne donne
pas les moyens concrets et les moyens cohérents. Et puis, on ne peut pas demander les soldats à
remplir leur mission.
S.L. : Si vous me permettez quelques dernières questions sur les opérations militaires de l´Union
Européenne. En ce qui concerne l´opération Artémis/Mamba de l´UE, la France a été la nation-cadre.
Est-ce qu´elle était considérée comme un pays entièrement responsable de l´opération ?
Cpt. B.T. : Oui, elle était responsable parce que les postes de responsabilité ont été occupés par les
officiers généraux français qui étaient en charge du déroulement de l´opération. En fait, en
opération, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau stratégique, tactique et opératique. Nous, on était au
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niveau opérative et tactique. Donc, ça veut dire qu´on avait une responsabilité parce que à ces deux
niveaux, on avait des postes à responsabilité. Effectivement, la stratégie, c´est une question politicomilitaire, c´était décidé en Europe. C´était le comité politico-militaire. Mais globalement, on avait une
responsabilité par rapport à ça. D´ailleurs, je ne pense pas que ça soit un hasard qu´on a placé les
Français à ces postes-là. Ce ne sont jamais des hasards. Parce que les Français avaient des moyens,
on connait la réalité politique etc. Et puis, il y avait une volonté, le président à l´époque a voulu
intervenir. S´il n´y pas eu une volonté politique, c´est ce qu´on a rencontré pour EUFOR-Tchad. Il y
avait beaucoup de problèmes parce que les nations ont du mal à dire ce qu´ils voulaient mettre sur le
terrain. En termes de matériel etc. Et il était très difficile à trouver un consensus.
S.L. : Quelle était la coopération entre les alliés. J´ai trouvé que les informations de renseignement ont
été souvent utilisées comme le monnaie d´échange, ce qui évoque que la coopération entre les
nations n´a pas été toujours facile.
Cpt. B.T. : Ce problème d´échange d´information et de renseignement, c´est un problème qu´on
rencontre régulièrement entre les armées. C´est à dire, qui a le renseignement, celui est au pouvoir.
Donc, les Etats, en tout cas les chefs militaires, ne veulent pas forcément donner de l´information.
Parce qu´il y a le principe que si on donne de l´information, peut-être qu´on est moins forts ou qu´on
va pouvoir moins peser dans les choix politiques ou dans les choix militaires. Ça dépend vraiment du
terrain, de gens. Mais c´est le problème des opérations multinationales. On n´a pas le même règle
d´engagement ou de justification. On va dire : on intervient, mais nous, on ne peut pas utiliser nos
armes dans telles ou telles conditions etc. Ce sont les principes, votés normalement par les
parlements, qui disent qu´on intervient sous telles et telles règles. Et il y a certain nombre des règles
qui sont différentes en fonction des Etats. Les moyens sont différents, les attitudes sont différentes.
Ce sont les difficultés des coalitions multinationales. Il y a des Etats qui donnent beaucoup
d´informations, d´autres qui en donnent moins.
S.L. : Par exemple les Américains ?
Cpt.B.T. : Ça dépend. Les Américains donnent beaucoup de choses, mais ce qu´ils ne donnent pas, ce
sont les choses les plus importantes. En tout cas ce qui les concerne directement. Là, dans le carde de
l´opération Artémis, ça ne m´étonne pas, parce que c´est vrai partout.
S.L. : Je voudrais vous poser une dernière question. Si vous deviez nommer un seul pays avec lequel la
coopération bilatérale en Afrique est le mieux, ça serait le Gabon ?
Cpt. B.T. : Oui…je dirais, oui, le Gabon. Parce qu´il y a beaucoup de pays avec lesquels la coopération
se passe bien, mais il y a peu de coopérants. Si on prend le pays où il y a beaucoup de coopération, je
pense que le Gabon, c´est un des meilleurs exemples. Après, le Sénégal, c´est aussi un bon exemple.
On s´en va, mais il n´y a jamais eu de grosse friction. Mais globalement, ça ne se passe pas mal avec
l´ensemble des pays.
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Příloha č. 2
Metodologie lexikometrické analýzy proslovů prezidenta Jacquese Chiraca
Představení: Lexikometrická analýza proslovů prezidenta Jacquese Chiraca se jeví jako velice
užitečný nástroj pro porozumění jak francouzský prezident vnímal černý kontinent, v jakém kontextu
mluvil o Africe a bezpečnostních konfliktech, v jakých souvislosti viděl bezpečnostní situaci a politický
vývoj afrických států a především jakým způsobem se prezidentovy proslovy proměňovaly během
dvanácti let jeho dvou prezidentských mandátů.

Použitý software: Lexico 3

Použité texty: Veškeré přepisy oficiálních proslovů francouzských politických představitelů
jsou

k nalezení

na

webových

stránkách

francouzského

ministerstva

zahranišních

věcí

(http://basedoc.diplomatie.gouv.fr). Mnou použitý korpus textů se skládá ze všech oficiálních
proslovů, které přednesl prezident Jacques Chirac buď během oficiálních návštěv zemí černé Afriky,
nebo během summitů Francie-Afrika, jež se konají každé dva roky. Korpus tedy nepracuje s projevy
francouzského prezidenta pronesenými mimo území afrického kontinentu (výjimku samozřejmě tvoří
projevy pronesené ve Francii během výše zmíněných summitů Francie-Afrika), a to i přestože se
mohly dotýkat problematiky afrických zemí. Stejným způsobem byly vynechány proslovy pronesené
na mezinárodních konferencích, byť se některé konaly i v Afrických zemích. Hlavním důvodem pro
tento výběr se stala skutečnost, že prezident nahlížel v takovýchto případech africké záležitosti
z odlišné perspektivy, která daleko více brala v potaz mezinárodní a multilaterální rámec takovýchto
jednání. Tato kritéria výběru vedla ke shromáždění 90 proslovů, neboli 384 stran formátu A4.

Kódování textů: Každý přepis proslovu byl označen rokem, kdy jej prezident pronesl, a zemí,
ve které jej Chirac pronesl.

Lemmatizace: Během lexikometrickém rozboru textů jsem se rozhodl nepoužít faktorovou
analýzu, neboť použití grafů ukazujících vzájemnou spojitost mezi používáním jistých slov, respektive
skupin slov v prezidentových proslovech, se ukázalo jako vhodnější metoda. Z tohoto důvodu nebylo
nutné texty lemmatizovat. Přesto je nutné vysvětlit, jakým způsobem došlo k výběru použitých
skupin slov.
Slova „guerre“ (válka, celkový výskyt: 15) a „conflit“ (konflikt, 58) jsem zařadil do jedné
kategorie „conflit+“, neboť oba odkazují na stav nebezpečí ve fyzickém smyslu slova. Podobným
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způsobem kategorie „économes+“ obsahuje slova „économe“ (ekonom/ekonomický, 3), a slova
odvozená, tedy „économie“ (53), „économies“ (17), „économique“ (112), „économiquement„ (1),
„économiques“ (67) a „économiste“ (1). Kategorii označenou jako „développement“ (rozvoj) tvoří
výhradně tento pojem.
Takovýto výběr samozřejmě může vzbuzovat jisté otázky. Slova „économes“ (ekonomové) a
„économique“ (úsporný) se nemusejí nutně vztahovat ke stejnému problému. Na druhou stranu
rozsah zpracovaných textů takovýto přístup zcela ospravedlňuje. Výše uvedené nuance mohou mít
pouze marginální vliv na výstup takto pojaté lexikometrické analýzy, která se na základě
kvantitativního srovnání snaží o kvalitativní analýzu, přičemž výsledné grafy samy o sobě neposkytují
možnost konkrétní interpretace. Tu může nabídnout pouze následné srovnání výstupů lexikometrické
analýzy s ostatními použitými výzkumnými metodami. Bezpečnou kontrolu výsledku této
lexikometrické analýzy tedy nabízí ostatní hypotézy, jejichž platnost tato diplomová práce dokázala
za použití jiných výzkumných přístupů.
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