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Abstrakt 

Tato bakalářská práce „Britská politika vůči Jihoafrické republice v období vlády 

Margaret Thatcherové, 1979-1990“ se pokouší popsat a zhodnotit nejvýznamnější vlivy, 

které se promítaly do utváření politiky Británie vůči JAR v období vlády Margaret 

Thatcherové. Přitom klade důraz na pochopení faktorů, které vedly k tomu, že se M. 

Thatcherová stavila proti uvalení sankcí. Různě působící faktory hodnotí na základě 

několika hledisek a to především ekonomických, politických, strategických, 

regionálních a normativně-hodnotových. V období vlády Margaret Thatcherové měla 

politika vůči Jihoafrické republice v kontextu studené války a mezinárodního odsouzení 

režimu apartheidu poměrně velký význam. Thatcherová se díky svému odmítavému 

postoji vůči sankcím dostávala na mezinárodní scéně do častých sporů. Trvala na tom,  

aby britská vláda při prosazování svých zájmů v Jižní Africe důsledně sledovala politiku 

tzv. konstruktivního zapojení, která spočívala v omezování vlivů, které chtěly vládu 

v Pretorii ekonomicky a politicky izolovat. Období vlády M. Thatcherové se časově 

přibližně kryje s obdobím postupného ukončování a erozí systému apartheidu v Jižní 

Africe. Práce tak dobře ilustruje utváření britské politiky vůči JAR v závěrečných letech 

studené války.  

 

Abstract 

This bachelor thesis “British Policy towards South Africa during the premiership of 

Margaret Thatcher, 1979-1990” attempts to describe and evaluate the most important 

influences that shaped the policy-making towards South Africa during the premiership 

of Margaret Thatcher. The emphasis is placed on describing the factors that led to the 

imposition of sanctions against the South Africa's apartheid regime. It considers the 

various factors that influenced the policy-making, especially in the economic, political, 

social, strategic and normative-value areas. Foreign policy towards South Africa was a 



 

relatively important part of the premiership of Margaret Thatcher especially in the 

context of the Cold War. Thatcher, thanks to her opposition to the sanctions, was 

frequently criticised both at home and abroad. She insisted that the British government 

consistently pursued its interests in South Africa by promoting a policy of constructive 

engagement, which attempted to reduce the impact they had on the government in 

Pretoria. Thatcher’s period coincides approximately with the period of breakup of the 

apartheid regime in South Africa. This adds an additional angle from which the 

formation of British policy towards South Africa during the end of the Cold War can be 

viewed. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá britskou politikou vůči Jihoafrické republice v 

období konzervativních vlád Margaret Thatcherové. Časově se překrývá s obdobím 

postupného ukončování a erozí systému rasové a politické diskriminace černochů v 

Jižní Africe, označované jako apartheid. Politika Margaret Thatcherové vůči Jihoafrické 

republice měla na konci studené války poměrně velký význam. Británie musela 

koexistovat v určitém mezinárodněpolitickém klimatu své doby, v němž nemohl být 

režim apartheidu ostatními státy ignorován. Politika vlády v Pretorii vůči černošskému 

obyvatelstvu JAR, založená na rasové nesnášenlivosti, uzákoněné legálním procesem, 

neměla v osmdesátých letech ve světě obdoby. Anglii s JAR navíc vázaly tradičně úzké 

historické, kulturní i jazykové vazby. Mnoho tamních obyvatel tvořili přímí potomci 

anglických kolonizátorů. Jihoafrická republika v osmdesátých letech navíc vyvinula 

vlastní jaderné zbraně. 

Jedním z hlavních cílů této práce je popsat a zhodnotit nejvýznamnější vlivy, 

které se promítaly do utváření politiky Británie vůči JAR ve vymezeném období. Klade 

přitom důraz na pochopení faktorů, které vedly k tomu, že se M. Thatcherová stavila 

proti uvalení sankcí. Rovněž přináší přiblížení politiky Británie vůči JAR v 

osmdesátých letech a zhodnocení základních příčin, proč taková byla. Nejedná se o 

prostý popis a chronologii událostí. Práce se snaží o objektivní, kritickou a vnitřně 

logicky provázanou analýzu. Různě působící faktory hodnotí na základě několika 

hledisek a to především ekonomických, politických, strategických, regionálních a 

normativně-hodnotových. Zhodnocení vývoje politiky Británie vůči JAR v tomto 

období může posloužit jako vhodný prostředek pro pochopení podmínek utváření 

zahraniční politiky významného aktéra mezinárodních vztahů v období konce studené 

války.  

Z metodologického hlediska práce představuje jedno-případovou studii, jejímž 

cílem je detailní prozkoumání daného případu.
1
 S ohledem na skutečnost, že zpracovává 

poměrně značné množství sekundárních pramenů, je jako její základní pracovní metoda 

zvolena empirická analýza historických zdrojů. Tato bakalářská práce je rozdělena do 

několika částí: úvodu, hlavní části a závěru. Hlavní část se dělí do několika kapitol. 

První kapitola stručně zmiňuje východiska britské zahraniční politiky v období vlády 

                                                 
1
 Petr Drulák a kol., Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: Portál, 

2008), 29. 
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Margaret Thatcherové. Druhá kapitola přináší nástin historie Jižní Afriky mezi roky 

1948 a 1994. Třetí kapitola se zabývá chronologickým vývojem a popisem uvalování 

mezinárodních sankcí v osmdesátých letech a rovněž analyzuje roli Británie při jejich 

prosazování. Tato kapitola stručně zmiňuje dopad sankcí na vnitropolitickou situaci a 

ekonomiku země. Čtvrtá kapitola tvoří těžiště této práce a přináší popis řady vlivů, které 

se promítaly do utváření politiky Británie vůči JAR v osmdesátých letech. Ty jsou 

roztříděny do několika podkapitol na politické, ekonomické, geostrategické a regionální, 

normativně-hodnotové a některé další vybrané vlivy týkající se médií, kultury, jazyka a 

sportu. V závěru práce shrnuje hlavní vlivy na vývoj britské politiky a pokouší se 

zhodnotit jejich roli při uvalování sankcí. 

Rozbor literatury 

Tato práce čerpá z celé řady zdrojů, které se zabývají britskou zahraniční 

politikou, historií Jihoafrické republiky, sankcemi uvalenými vůči JAR a jednotlivými 

vlivy, které se promítaly do britské politiky vůči JAR v osmdesátých letech dvacátého 

století. Vzhledem k  charakteru vymezeného tématu využívá práce v naprosté většině 

sekundárních zdrojů, zejména odborných knih a článků. Některé části práce jsou 

podloženy a doplněny primární literaturou. Pro podrobnější představení je možné zdroje 

rozdělit podle jednotlivých kapitol. 

První kapitola práce zabývající se východisky britské zahraniční politiky 

v osmdesátých letech vychází ze dvou anglicky psaných publikací Losing an Empire, 

Finding a Role: British Foreign Policy since 194 Davida Sanderse a Thatcher's 

Diplomacy: The Revival of British Foreign Policy Paula Sharpa, které přináší podrobný 

rozbor zahraniční politiky Margaret Thatcherové. Kapitola dále čerpá z knih českých 

autorů zabývajících se obdobím vlády M. Thatcherové. Jedná se o tituly Margaret 

Thatcherová a její politika Hynka Fajmona a Konzervativní revoluce Margaret 

Thatcherové a Ronalda Reagana Lukáše Petříka. Některé doplňující informace přináší 

anglicky psaný článek The Role of the United States in Small Wars lorda Camese a 

v českém překladu dostupná kniha Prezident, papež a premiérka Johna O'sullivana. 

Druhá kapitola, pojednávající o historii Jižní Afriky v období apartheidu, je 

založena jednak na informacích získaných z anglicky psaných knih zabývajících se 

obecnou historií JAR: A History of South Africa Leonarda Thompsona, History of South 

Africa Roger B. Becka, South Africa: No easy path to peace Grahama Leache, South 

Africa in the 20th Century B. J. Liebenberga a S. B. Spiese a South Africa: Past, 
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Present and Future, Gold At the End of the Rainbow?autorů A. Lestera, E. Nela, T. 

Binnse, jednak čerpá z přepisu Nassauské dohody přijaté zeměmi Commonwealthu v 

reakci na situaci v JAR, který lze nalézt na oficiálních internetových stránkách 

Afrického národního kongresu. Dalšími zdroji, jichž tato kapitola využívá, jsou knihy 

Afrika a Afričané: dějiny kontinentu Johna Illifea, zabývající se historií celého afrického 

kontinentu a Dějiny Jižní Afriky Otakara Hulce, představující česky psanou publikací, 

přibližující dějiny JAR. Posledním zdrojem této kapitoly je systematické a přehledné 

zpracování jihoafrické historie The Atlas of changing South Africa A. J. Christophera.  

 Třetí kapitola přibližuje problematiku sankcí vůči JAR a role Británie při jejich 

uvalování. V českém prostředí se tímto tématem mnoho autorů nezabývá, a proto se 

česky psaná literatura omezuje jen na několik málo titulů. Převážná většina 

sekundárních zdrojů využitých v této kapitole je tudíž v původním anglickém jazyce. 

Část těchto zdrojů je dostupná v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v 

Jinonicích či v Národní knihovně v Klementinu. Převažují knihy z osmdesátých let, ale 

lze nalézt i literaturu z poslední doby. Významné sekundární zdroje pro tuto kapitolu 

jsou knihy zabývající se ekonomickými aspekty sankcí. Jedná se o Sanctions against 

apartheid Marka Orkina, představující uspořádanou analýzu sankcí vůči JAR, dále 

Economic Effects of Sanctions on Southern Africa J. P. Hayese, rozebírající konkrétní 

důsledky sankcí a socioekonomické a politické problémy, které se sankcemi souvisely a 

Economic Sanctions and International Enforcement Margaret P. Doxey, analyzující 

obecně dopad sankcí na cílové země. Sankcemi vůči JAR se zabývají články Sanctions 

against South Africa-Options for the West Jamese Barbera, United States-South African 

Relations -1962-67 Marka Davida anebo Can international Boycotts Transform 

Political System: The Cases of Cuba and South Africa Kathleen C. Schwartzman.  

Některé doplňující informace lze nalézt v dokumentu předloženému Georgetown 

University Law School The Divestment of South African Stock: Is it Practical, 

Desirable, or Constitutional? Johna H. Chettlea. Dalším zdrojem informací pro tuto 

kapitolu jsou obsáhlejší a informačně bohaté knihy, Loosing the Bonds: The United 

States and South Africa in the Apartheid Years Roberta K. Massieho  a How sanctions 

work: Lessons from South Afdrica od Neta C. Crawforda a Audie Klotz. Podrobná 

analýza sankcí vůči JAR je dostupná na internetových stránkách Peterson Institute for 

International Economics.  

Zajímavé bylo srovnávat události s obsáhlými memoáry Thatcherové, konkrétně 

s knihou The Downing Street Years, kde konzervativní premiérka poskytuje svůj osobní 
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pohled na apartheid a politickou situaci v JAR a obhajuje své rozhodnutí nepodpořit 

uvalení sankcí vůči JAR v osmdesátých letech. Třetí kapitola čerpá rovněž z primárních 

pramenů. Jedná se o projev Thatcherové v dolní komoře britského parlamentu, který je 

dostupný na oficiálních stránkách The Margaret Thatcher Foundation. 

Poslední kapitola práce je založena na zdrojích zabývajících se vlivem a zájmy 

Británie v JAR. Základním zdrojem k této kapitole, který obecně shrnuje problematiku 

britských zájmů v JAR, jsou články An Historical and Persistent Interest: Britain and 

South Africa Jamese Barbera a podobně zaměřený The South African Crisis: The Major 

external factors Jamese Mayalla. Dalšími články, ze kterých práce čerpá, jsou South 

Africa: Time running Out. Clarka Todda a South Africa: Time running out, Study 

Commission on U.S. Policy Toward Southern Africa Franklin A. Thomase. Co se týče 

ekonomických aspektů apartheidu, práce vychází z knihy Stephen R Lewis Jr. The 

Economics of Apartheid.  

 O strategickém významu Jižní Afriky pro Spojené státy a Velkou Británii 

existuje poměrně rozsáhlá literatura. Tato práce čerpá z faktograficky velmi přesného a 

dobře strukturovaného článku „How Strategic is South Africa? Richard E. Bissela. 

Dalšími články s podobným zaměřením, které tato kapitola uvádí, jsou The Search For 

Southern Africa's Security Vale Petera, The Strategic Importance of South Africa to The 

United States Larry M. Bowmana. Zpracování sovětského vlivu v otázce Jižní Afriky 

vychází z článku The Soviet Offensive in Africa Dimitri Simese. Z dalších relevantních 

titulů stojí za zmínku útlá kniha Michaela Samuelse Implications of Soviet and Cuban 

Activities in Africa for US Policy. 

Podrobné informace týkající se dovozu surovin z JAR do USA a dalších členů 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj poskytuje dokument připravený pro 

podvýbor pro zahraniční záležitosti Kongresu Spojených států amerických, USA 

Imports of Minerals from South Africa by the United States and the OECD Countries. 

Některé informace k tomuto tématu lze nalézt rovněž v článcích United States Relations 

with South Africa: A Critical Overview from the Colonial Period to the Present Y. G-M 

Lulata a The United States and South Africa: The Reagan Years Pauline H. Bakerové. 
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1. Východiska britské zahraniční politiky v období 

vlády Margaret Thatcherové 

Soubor myšlenek a postojů, jimiž se Margaret Thatcherová po celé období své 

politické kariéry důsledně řídila, reprezentuje politickou praxi, která se obecně nazývá 

thatcherismus. Na poli mezinárodní politiky premiérka zdůrazňovala tradiční 

konzervativní a křesťanské hodnoty, dále ekonomickou svobodu v mezinárodním 

obchodě, obzvláště silný patriotismus a pevné vazby na země anglosaského světa. Již na 

počátku své vlády přijala Thatcherová stanovisko, že jen Spojené státy mají dostatečný 

potenciál k zaručení bezpečnosti Británie a Evropy proti agresi komunistického bloku. 

Výrazně tak ovlivnila povahu těchto vztahů, které zejména po nástupu Ronalda Reagana 

do funkce prezidenta v roce 1981, nabyly velmi přátelské povahy. Mezi hodnoty, které 

Británie na mezinárodněpolitické scéně společně se Spojenými státy sdílela, patřily 

důraz na silnou obranu státu a intenzivní úsilí zabránit rozšiřování komunismu ve světě.2 

Thatcherová se prezentovala, jako vzdělaná a inteligentní stoupenkyně mírné 

pravice. Zastávala silné názory, které vycházely z jejího středostavovského původu. Její 

komplikovaná osobnost, přístupná složité směsici politických postojů, se často vhodně 

přizpůsobovala měnícím se podmínkám nejen domácí, ale též zahraniční politiky. 

Typickým rysem jejího vystupování byla veřejná proklamace myšlenek, kterým by 

prospěla jistá diplomatická diskrétnost. Thatcherová se tak mnohdy byla schopna 

odchýlit od politické linie své strany, pokud s ní osobně nesouhlasila. Naproti tomu byla 

charakteristickým znakem politických postojů premiérky i značná politická opatrnost. 

Jen zřídka se pouštěla do politického boje, pokud nebyla zcela přesvědčena, že se jí 

podaří obhájit svá stanoviska.3  

Období vlády Thatcherové se vyznačovalo použitím vojenské síly k prosazení 

svých zájmů. Cílem této politiky bylo vytvořit silný stát a obnovit mocenské postavení 

Británie, které od konce druhé světové válce postupně ztrácela. Typickým příkladem 

byla válka o Falklandské ostrovy s Argentinou v roce 1982, při níž dala Thatcherová 

jasně najevo svoji ochotu řešit mezinárodní spory touto cestou.4 Již Winston Churchill, 

za jehož následovnici se Margaret Thatcherová považovala, vymezil zahraniční politiku 

Velké Británie jako tři navzájem se prolínající kruhy. Jeden kruh představoval Evropu, 

                                                 
2
 Lord,Carnes, „The Role of the United States in Small Wars”, Annals of the American Academy of Political and Social 

Science,  č. 1 (září, 1995): 93, http://www.jstor.org (staženo 2. 4. 2012). 
3
 John O'Sullivan, Prezident, papež a premiérka (Praha: Ideál, 2007), 19-21. 

4
 Paul Sharp, Thatcher's Diplomacy: The Revival of British Foreign Policy (New York: Palgrave Macmillan 1999), 269. 
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druhý Commonwealth a třetí partnerství Velké Británie s USA. Tyto tři kruhy měly být 

opěrnými pilíři moci a stability Británie ve světě po roce 1945.5 Obranná politika 

Británie zahrnovala několik okruhů: účelné a efektivní poskytování výdajů na obranu, 

nutnost skloubit obranu NATO s britskými zájmy a využít jeho zbrojního a akčního 

potenciálu pro vymezení hranice, proti šíření vlivu Sovětského svazu, společný a 

jednotný postup zemí západní Evropy a Ameriky proti komunistickému bloku, 

zastřešený vůdčím postavením Spojených států.6  

Zahraniční politika Británie byla v osmdesátých letech téměř výlučně tvořena 

výkonnou mocí a zásadní rozhodnutí přijímaly úřad premiéra, ministerstvo zahraničních 

věcí a ministerstvo obrany. Výsledná koncepce byla schvalována vládou, která za ni 

nesla plnou zodpovědnost. Za vlády Margaret Thatcherové se silná role premiéra 

v zahraničních otázkách ještě prohloubila.7  

Prostřednictvím Commonwealthu, který Jižní Afrika opustila roku 1961, přetrvaly 

určité vazby na bývalé britské kolonie, i když v období vlády Margaret Thatcherové 

z impéria zůstávala pod faktickou britskou svrchovaností již jen dílčí území omezeného 

významu. Británie se stala součástí Evropského hospodářského společenství, což do 

jisté míry omezilo její výsadní postavení bývalé koloniální mocnosti. Vojenská doktrína 

Velké Británie byla založena na plném zapojení do struktur NATO a vydatné spolupráci 

se Spojenými státy. Společně s americkými republikány v čele s Ronaldem Reaganem 

kladla Margaret Thatcherová silný důraz na politiku prosazování národních zájmů, které 

se, jak tato práce ukazuje, výrazně promítaly do zahraničněpolitických vztahů k zemím 

Commonwealthu. Vazby uvnitř Commonwealthu začaly pomalu ztrácet svoji sílu.8  

První závažnou zahraničně politickou otázkou, kterou se po svém nástupu do úřadu 

Thatcherová zabývala, byl problém Rhodésie. Roku 1964 se zde dostala k moci 

Rhodéská Fronta, vedená Ianem Smithem, která reprezentovala extrémně pravicovou 

část komunity bílých osadníků a o rok později vyhlásila nezávislou republiku. Proti 

rasistické vládě se spojily černošské strany a vedly guerillu proti režimu. Británii se 

roku 1979 podařilo zprostředkovat dohodu mezi znepřátelenými stranami tzv. Lancaster 

                                                 
5
 Hynek Fajmon. Margaret Thatcherová a její politika (Brno: Barrister&Principal, 1999), 286. 

6
 Lukáš Petřík. Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. (Praha: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2008.), 216. 
7
 Hynek Fajmon, Margaret Thatcherová a její politika (Brno: Barrister & Principal, 1999). 288. 

8
 Ibid.,110-214 
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House Settlement. Díky tomuto úspěchu se Thatcherová osobně zajímala rovněž o 

situaci v Jižní Africe.
9
 

2. Jižní Afrika mezi roky 1948-1994 - období apartheidu 

1.1 Jižní Afrika a počátky apartheidu 1948-1978 

         Po druhé světové válce byl v Jižní Africe postupně nastolen nový rasový pořádek, 

který neměl ve světě do té doby obdoby. Ve volbách, které se konaly v roce 1948, se 

převážné bílé voličstvo přiklonilo k programu Národní strany, zastupující zájmy bílých 

Afrikánců (potomků holandských kolonizátorů), který v Jižní Africe zavedl nový režim, 

známý pod pojmem apartheid. Toto slovo označovalo rasovou diskriminaci a politickou 

dominanci bělochů, která se v zemi uplatňovala až do roku 1994. V referendu z roku 

1960 se většina obyvatel, dokonce i anglicky mluvících, vyslovila pro vyhlášení 

republiky. O rok později Jižní Afrika vystoupila z Commonwealthu a vyhlásila 

samostatnou republiku.
10

  

         Systém apartheidu spočíval na několika základních principech. Všichni obyvatelé 

Jižní Afriky byli rozděleni do „rasových skupin“ na plnoprávné bělochy, kteří 

soustředili veškerou politickou moc, a ostatní diskriminované skupiny černochů, 

barevných a přistěhovalců z Indie.  Byly zakázány smíšené sňatky mezi jednotlivými 

rasami. Zákon o území pro skupiny (Group Areas Act) z roku 1950 vymezoval oblasti k 

obchodní činnosti nebo bydlení pro jednotlivé rasy a ustavil tak mechanismus pro 

povinnou segregaci.
11

 Dále byl zaveden oddělený školský systém pro černochy a tzv. 

„samosprávné“ domoviny pro jednotlivé skupiny Afričanů. Mezi roky 1976 a 1981 tak 

vznikla nezávislá území označovaná jako bantustány. Transkei získal nezávislost v roce 

1976, Bophuthatswana 1977, Venda 1979, Ciskei 1981 a KwaNdebele 1984. Zahraniční 

vlády odmítly tato nezávislá území uznat. Do poloviny sedmdesátých let dosáhla vláda 

Národní strany, tím že černošské obyvatele přestěhovala do předměstských čtvrtí 

(townshipů), úplné segregace ve městech. Právo na trvalý pobyt zde měli jen Afričané, 

kteří se v něm přímo narodili nebo tam trvale pracovali po dobu patnácti let.
12

  

Bezohlednost přesidlovací politiky a diskriminačních zákonů vyvolala odpor 

jihoafrických černochů proti apartheidu. Roku 1949 se vedení v Africkém národním 

                                                 
9
 James Barber, „An Historical and Persistent Interest: Britain and South Africa“, Royal Institute of International Affairs 

67, č. 4 (říjen 1991): 733, http://www.jstor.org (staženo 20. 4. 2008). 
10

 Leonard Thompson, A History f South Africa (New Haven, Londýn: Yale University Press, 1990), 218. 
11

 Roger B. Beck, History of South Africa (Westport CT: Greenwood, 2000), 125-127. 
12

 John Iliffe, Afrika a Afričané: dějiny kontinentu (Praha: Vyšehrad, 2001), 335-336. 
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kongresu (African national congress, ANC), socialistického hnutí, bránícího již od roku 

1912 zájmy černošského obyvatelstva v Jižní Africe, chopili členové tzv. Ligy mladých 

s programem politické rovnosti. O tři roky později zahájili rozsáhlé protestní Kampaně 

neposlušnosti a nenásilného odporu proti nespravedlivým zákonům. Hnutí se začalo 

postupně radikalizovat a roku 1958 se od ANC odtrhli někteří radikální členové, kteří 

poté založili Panafrický kongres (Panafrican congress, PAC). V březnu 1960 jeho 

kampaň proti nošení pasů v zemi skončila střelbou policie do shromáždění v 

Sharpeville. Tento incident ve světě vyvolal vlnu odporu a odsouzení apartheidu. Vláda 

nato ANC a PAC zakázala. Obě organizace se poté zaměřily na sabotáž a organizovaná 

africká politika ustoupila do pozadí. Dalším incidentem, který vyvolal celosvětovou 

odezvu, byly nepokoje v Sowetu roku 1976, při nichž bylo během masových protestů 

proti povinné výuce v afrikánštině, zastřeleno přes dvě stě protestantů.
13

 

1.2 Jižní Afrika mezi roky 1978-1990, demontáž apartheidu 

Rychlý ekonomický růst šedesátých a sedmdesátých let následovala v polovině 

osmdesátých let ostrá recese, přičemž se ukázalo, že dodržování široce pojaté legislativy 

na podporu apartheidu je značně nákladné. Nárůst hrubého domácího produktu se jen 

stěží přizpůsoboval nárůstu populace a mnoho bílých obyvatel rychle a významně 

chudlo. Byl nedostatek kvalifikované a zkušené pracovní síly, potřebné pro soukromý 

průmysl a byrokracii. Počet bílých obyvatel klesal, zatímco černošská populace naopak 

narůstala rychlým tempem.
14

 

Roku 1977 opět zvítězila Národní strana ve volbách. O rok později bylo 

odhaleno, že někteří zasloužilí členové vlády zneužívali zvláštního fondu odboru 

tajných služeb k získávání podpory veřejnosti pro vládní politiku, což vedlo k 

okamžitému odstoupení dosavadního premiéra J. B. Vorstera (ve funkci 1968-1978). 

Jeho nástupcem se stal Pieter Willem Botha (ve funkci 1978-89). Botha před svým 

jmenováním zastával funkci ministra obrany, přičemž jihoafrickou armádu přetvořil 

v jednu z nejsilnějších ozbrojených sil v celé Africe.
15

  

Mnozí si uvědomovali potřebu zásadních společenských změn. Nový premiér 

musel na počátku své vlády obnovit důvěru světové veřejnosti v novou vládu a přitom 

se snažil o to, aby se Afrikánci nemuseli vzdát svých výsad.
16

 Vorster nechal roku 1977 

                                                 
13

 Otakar Hulec, Dějiny Jížní Afriky (Praha: NLN, 1997), 205-213. 
14

 Leonard Thompson, A History f South Africa (New Haven, Londýn: Yale University Press, 1990), 221-222. 
15

 Otakar Hulec, Dějiny Jížní Afriky (Praha: NLN, 1997), 244.  
16

 Graham Leach, South Africa: No easy path to peace (Londýn: Routledge&Kegan Paul plc., 1986), 86. 
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ustanovit dvě komise, jejichž cílem mělo být vyřešení protikladů mezi apartheidem a 

ekonomickými potřebami země. První komise vedená prof. N. Wiebahnem reagovala na 

sérii průmyslových stávek. Komise doporučila uzákonit odbory a přivést je tak pod 

státní kontrolu.
17

 Na nátlak bílých zaměstnavatelů, zejména zahraničních firem, bylo 

prosazeno uvolnění zákazů a omezení na trhu s pracovními silami. Dále byla uznána 

práva černých Afričanů na vlastní odbory a zlepšení školské politiky.
18

 Téhož roku 

parlament na návrh druhé komise, vedené Dr. P. J. Riekertem, schválil vysoké finanční 

pokuty a postihy pro zaměstnavatele, kteří najímali černochy bez vlastnictví 

rezidenčního práva na pobyt ve městech. Riekertova zpráva navrhovala zásadní průlom 

v konceptu apartheidu. Zaměstnaní černoši měli být považováni za dočasné návštěvníky 

a mělo jim být poskytnuto plnohodnotné ubytování. To mělo zajistit trvalý zdroj 

pracovní síly a získat přízeň některých zástupců černé komunity. Komise zároveň 

navrhla, aby se přebyteční Afričané udržovali v domovinách, kterým by byla udělena 

vlastní autonomie.
19

  

Roku 1980 byl zrušen senát a vytvořena speciální prezidentská rada, v níž měli 

zástupci bělochů, Indů a „barevných“ příležitost podílet se i na výkonné moci. O tři 

roky později rozhodlo referendum, kterého se ovšem zúčastnili pouze běloši, o 

vytvoření tříkomorového parlamentu. Roku 1983 vstoupila v platnost ústava, která 

zřizovala dvě nové samostatné komory pro zástupce „barevného“ a indického 

obyvatelstva. Se zastoupením černých Afričanů se nepočítalo. Nová ústava zvedla vlnu 

nespokojenosti, neboť z rozložení poslanců jasně vyplývalo, že na společném zasedání 

všech tří komor měli běloši výraznou převahu. V roce 1984 zavedl ústavní zákon 

prezidentský systém. Povinnosti prezidenta a předsedy vlády splynuly a P. W. Botha se 

stal rovněž prezidentem. Prezident státu, volený kolegiem bílých, barevných a 

indických volitelů vybraných z členů parlamentu disponoval právem rozpustit 

parlament a byl též zodpovědný za kontrolu a správu záležitostí černochů.
20

  

V září 1984 vypukly rozsáhlé nepokoje v černošských předměstích Vaalského 

trojúhelníku (průmyslová a silně urbanizovaná oblast vymezená městy Vereeniging, 

Vanderbijlpark a Sasolburg na severovýchodě JAR), které se následně rozšířily po celé 

zemi.  Neklid a protesty měly několik příčin. Jihoafrickou ekonomiku postihla v 

polovině osmdesátých let recese, která vedla k rozsáhlé strukturální nezaměstnanosti, 
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 Roger B. Beck, History of South Africa (Westport CT: Greenwood, 2000), 165. 
18

 Hulec Otakar, Dějiny Jížní Afriky (Praha: NLN, 1997), 244-245. 
19

 Roger B. Beck, History of South Africa (Westport CT: Greenwood, 2000), 164. 
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především v černošských předměstích. Přelidněnost, nedostatek pracovních příležitostí a 

rozsáhlá nezaměstnanost zde vyvolávaly sociální napětí. Další důležitou příčinou byla 

nespokojenost s černošskými městskými radami (black town councils), zavedenými v 

roce 1961 v afrických rezidenčních oblastech, které byly obecně považovány za nástroj 

vlády na kontrolu černochů. Situaci ještě zhoršovala značně rozšířená korupce, která v 

nich panovala. Napjatou atmosféru přiostřovalo násilí a teroristické útoky vyvolávané 

jednotkami Afrického národního kongresu, především jeho ozbrojeného křídla zvaného 

Kopí národa (Umkhonto we Sizwe), které operovaly ze základen umístěných v 

sousedních zemích.
21

  

Nepokoje z let 1984-1986 šly ruku v ruce s bojkoty škol, protesty dělníků za 

vyšší mzdy a zvyšujícími se nájmy v příměstských černošských čtvrtích. Do roku 1986 

čítaly černošské odbory okolo milionu členů. Postupně se staly významným zdrojem 

politické moci černých pracujících a poměrně úspěšně se jim dařilo navyšovat mzdy 

svých členů.  Během stále častějších střetů mezi odboráři a těmi, kdo byli považováni za 

stávkokaze, docházelo k násilí, které zhoršovalo pracovní podmínky černošských 

pracovníků.
22

 Dalším problémem byly rozdíly ve výuce černých a bílých dětí. V roce 

1984 proběhly v mnohých jihoafrických městech mohutné demonstrace za zvýšení 

výdajů na školství černých Afričanů. Ty přerostly v nepokoje, při nichž byly 

demolovány třídy i celé školní budovy. Vláda proto vytvořila nové Ministerstvo pro 

vzdělání a výcvik (Department of Education and Training), které se pokusilo o nápravu. 

Byly uvolněny značné finanční částky na výstavbu nových škol a vyrovnání úrovně 

vzdělání u různých ras.
23

  

V reakci na násilnosti a teroristické akce vyhlásila vláda v celé zemi výjimečný 

stav, který trval od 20. července 1985 a s výjimkou několika měsíců na začátku 

následujícího roku přetrval až do změn na počátku devadesátých let. Ve vyhlášení stavu 

nouze spatřovala Bothova vláda cestu k znovuobnovení kontroly nad republikou, 

zejména nad townshipy. Využití nouzových sil ve snaze znovuzískat domácí kontrolu 

omezilo sice projevy odporu, neodstranilo však jejich příčiny. Během výjimečného 

stavu vláda zaváděla tvrdá opatření. Zásahy policie přerůstaly v krvavé pouliční boje.  

Stovky Jihoafričanů bylo vězněno, někteří dokonce popraveni. Opoziční organizace 

byly zakázány. Byla zavedena přísná cenzura tisku, nesmělo se informovat o zásazích 

policie. Žurnalistům a televizním komentátorům byl znemožněn přístup do míst, kde 
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docházelo k policejním a vojenským zákrokům. Napjatá a mimořádně výbušná 

atmosféra vzbudila pozornost světové veřejnosti a vedla k volání po nových sankcích.
24

  

Prezidentu P. W. Bothovi a Národní straně se nepodařilo komunikovat s žádnou 

složkou opozice, což zapříčinilo odmítnutí všech kompromisních návrhů. Pravicové 

strany stály v silné opozici. Přidali se k nim bývalí přívrženci, kteří neschvalovali snahy 

naklonit si indickou a míšenskou komunitu a ústupky černošskému obyvatelstvu. Ve 

volbách v roce 1987 získal hlavní rival Národní strany, Konzervativní strana, v 

parlamentních volbách dvacet dva mandátů a její vůdce Andries Treurnicht se postavil 

do čela silné opozice.
25

  

1.3 Vznik nové Jižní Afriky 

V únoru 1989 se musel Botha ze zdravotních důvodů vzdát svého předsednictví 

Národní strany a po dobu jeho půlroční hospitalizace ho ve funkci státního prezidenta 

vystřídal ministr pro ústavní záležitosti Chris Heunis. Spolu s ministrem zahraničí „Pik“ 

Bothou se stali předními kandidáty na funkci předsedy Národní strany a prezidenta. 

Překvapivě nakonec zvítězil většinou hlasů transvaalské pobočky ministr vnitra 

Frederik Willem de Klerk, který byl odhodlán dovést do konce společenskou reformu, 

započatou jeho předchůdcem. Omezil pravomoci samostatného Úřadu státní 

bezpečnosti a podřídil ho ministerstvu vnitra. Další změnou týkající se jihoafrického 

obyvatelstva se stalo zrušení segregace na mořských plážích.
26

  

Dne 2. února 1990 otevřel nový prezident zasedání nově zvoleného parlamentu 

prohlášením, že odvolává zákaz Afrického národního kongresu, Komunistické strany a 

dalších dříve zakázaných organizací. Slíbil začít jednat o propuštění politických vězňů, 

odvolat do poloviny roku výjimečný stav a provést zásadní změny v soudním systému, 

včetně zrušení trestu smrti. Začátkem roku 1992 získal prezident de Klerk v referendu 

bílé části obyvatelstva souhlas k provedení zásadních změn. Všechny diskriminační 

rasové zákony byly v poměrně krátké době zrušeny. Na jednáních Konvence o 

demokratizaci jižní Afriky (CODESA I, II) se podařilo dosáhnout vzájemného 

porozumění mezi bělošskými účastníky a černošskými politickými představiteli. F. W. 

De Klerk společně s dlouho vězněným, předním členem militantní větvě Afrického 

národního kongresu, Nelsonem Mandelou obdrželi v roce 1993 Nobelovu cenu míru.
27
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Prozatímní ústava z roku 1993 stanovila, že Jižní Afrika se stává jednotným 

suverénním a demokratickým státem. Zakotvila lidská práva pro všechny obyvatele bez 

rozdílu rasy, náboženství a pohlaví. Vyhlásila celkem jedenáct úředních jazyků. V 

dubnu 1994 se uskutečnily první svobodné volby do národního shromáždění podle nové 

ústavy. Dvě třetiny hlasů získal podle očekávání Africký národní kongres. Přesto byla 

vytvořena vláda národního porozumění ze všech úspěšných politických stran a sešel se 

první dvoukomorový nerasový parlament. Prezidentem byl zvolen Nelson Mandela.
28

  

3. Mezinárodní sankce vůči Jižní Africe mezi roky   

1978 -1990 

Sankce, bojkoty a embarga představují jeden z donucovacích prostředků, které státy 

využívají k prosazení změny chování cílové země. Sankce zpravidla vedou k odklonu 

od vládního režimu, nepokojům a v extrémních případech mohou způsobit kolaps vlády. 

Za nejúčinnější jsou považovány ekonomické sankce. Ty mají teoreticky způsobit 

celkovou ekonomickou krizi, která následně vede k poklesu životní úrovně obyvatel a 

fiskální krizi, jež stát nutí přijmout úsporná opatření. Omezuje tak rovněž výdaje na 

udržování represivního aparátu a zajištění podpory přívrženců režimu.
29

 

Jižní Afrika čelila zhruba po dobu třiceti let celé řadě sankcí, které ji měly přinutit 

vzdát se systému apartheidu. Většina z nich byla poměrně mírná bez výraznějšího 

dopadu. Jiné, především ty ekonomické, měly na vývoj země patrný vliv. Sankce měly 

rozmanitou podobu. Z hlediska oblasti, ve které byly aplikovány, se jednalo o sankce 

vojenské, ekonomické, kulturní, sportovní anebo měly podobu omezení, v krajním 

případě až přerušení, vzájemných diplomatických styků. Mezi původci sankcí byly 

nejvýznamnější mezinárodní organizace, zejména Organizace spojených národů, 

jednotlivé státy a nevládní organizace (non-governmental oirganizsations, NGO) jako 

odbory, církve, nátlakové skupiny, obchodní korporace a další. Velká Británie, Spojené 

státy a další země věřily, že pokud budou vyvíjet dostatečné mezinárodní tlaky, podaří 

se jim ukončit aplikaci rasistických a nacionalistických zákonů namířených vůči 

černošskému obyvatelstvu JAR.
30
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3.1 Mezinárodní sankce vůči JAR mezi roky 1978-1990 a role 

Británie při jejich uvalování 

Rok 1978, ve kterém nastoupil do funkce jihoafrického premiéra P. W. Botha, 

znamenal významný útlum dovozu zbraní do Jihoafrické republiky. V únoru přijala 

administrativa amerického prezidenta Jimmyho Cartera stanovisko odmítající export 

jakéhokoliv zboží do Jižní Afriky, pokud bylo zřejmé, že bude využito policií anebo 

jinými represivními složkami státu.
31

 Rada bezpečnosti OSN přijala téhož roku rezoluci 

č. 418, která článkem 39 označila prodej zbraní do JAR jako hrozbu světovému míru a 

vyhlásila povinné zbrojní embargo.
32

 Při následném projednávání dalších sankcí vůči 

Jižní Africe v Radě bezpečnosti uplatnily Spojené státy, Velká Británie a Francie právo 

veta. Znemožnily tak prohloubení stávajících opatření proti dovozu zbraní do země. 

Chtěly dát nové vládě v Pretorii příležitost, aby projevila svou vůli k očekávaným 

pozitivním proměnám.
33

 O rok později omezily Spojené státy počet svých vojenských 

atašé v Pretorii a americký Kongres přijal legislativu, na jejímž základě nesměla 

americká banka Eximbank nadále poskytovat půjčky jihoafrickým firmám ve státním 

vlastnictví. Norsko a Velká Británie v témže roce zakázaly prodej ropy z ložisek 

v Severním moři do JAR.
34

  

Nová administrativa prezidenta Ronalda Reagana vyhlásila začátkem roku 1981 

vůči Jižní Africe novou politiku, označovanou jako politika „konstruktivního zapojení“ 

(constructive engagement), která měla vést k omezení negativního nátlaku vůči JAR. 

Tento nový přístup formulovaný zástupcem státního tajemníka Chesterem A. 

Crockerem, jenž měl na starost africké záležitosti, zahrnovala uvolnění diplomatických 

a ekonomických sankcí uvalených předchozí administrativou. Umožnila přijetí 

jihoafrického čestného konzula v USA, garanci víz pro jihoafrický rugbyový tým, 

uvolnění kontroly nesmrtících zbraní pro jihoafrickou armádu a omezení vývozu 

pokročilé vojenské technologie.
35

 Prvním praktickým krokem uskutečněným na základě 

nové politiky byl pokus USA přesvědčit Jižní Afriku, aby přijala plán OSN na stažení 
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svých vojáků z Namibie výměnou za odchod kubánských jednotek z Angoly.
36

 Ke 

konci roku uskutečnily jihoafrické jednotky navzdory americké snaze o smírné řešení 

úspěšnou vojenskou kampaň vůči logistickým základnám marxismem ovlivněného 

osvobozeneckého hnutí, které se v roce 1960 postavilo do čela odporu proti jihoafrické 

nadvládě v Namibii, Lidové organizace jihozápadní Afriky (South-West African 

People´s Organization, SWAPO). Narazily na vytrvalý odpor a musely odolávat 

vyspělým zbraním dovezeným z SSSR, který podporoval místní osvobozenecké hnutí.
37

 

V září 1984 vypukly v Jihoafrické republice nepokoje, které postupně vedly 

k přijetí přísných obchodních sankcí.  Ke konci roku sdělili konzervativní členové 

amerického Kongresu velvyslanci JAR v USA, Brandu Fourieovi, že již nadále nebudou 

bránit uvalení sankcí. Rada bezpečnosti OSN potvrdila platnost embraga na dovoz 

zbraní z roku 1977 a vyzvala všechny členské státy, aby zabránily dovozu zbraní a 

vojenských zařízení vyrobených v JAR do své země. Téhož roku obdržel černošský 

duchovní, oponent apartheidu a kritik nové americké politiky vůči JAR biskup 

Desmond Tutu Nobelovu cenu míru. V únoru 1985 prohloubilo Švédsko zákaz 

jakýchkoliv investic v JAR. V květnu švédský vzor následovalo Dánsko. V červenci 

odvolala Francie svého velvyslance a zakázala další investice. Americká banka Chase 

Manhattan Bank dala najevo, že neprodlouží splatnost svých pohledávek vůči vládě v 

Pretorii.
38

 

 Postupně se množily mezinárodní požadavky, aby Jihoafrická republika zcela 

upustila od apartheidu a poskytla svým barevným obyvatelům podíl na vládě. Na 

počátku srpna 1985 sdělil ministr zahraničí JAR Pik Botha svému diplomatickému 

sboru, že by v budoucnu mohly být prosazeny další reformy, a že by v tomto smyslu 

mohl prezident státu P. W. Botha učinit zlomové prohlášení na plánovaném srpnovém 

kongresu Národní strany v Natalu. Zájem o proslov prezidenta byl tak veliký, že některé 

televizní sítě v USA, Británii a Německu se rozhodly vysílat ho živě. V den proslovu 

informoval prezident Botha miliony diváků z celého světa, že striktně odmítá zavedení 

svobodného a rovnocenného volebního systému pro všechny rasy. Jeho řeč byla vedena 

v agresivním duchu a mnohé urážela. Ke konci svého proslovu však prezident své 

posluchače ujistil, že bude pokračovat v reformách. V závěru uvedl: „Věřím, že dnes 

překračujeme Rubicon. Už není cesty zpět.“
 
Jeho řeč, která byla pro mnohé pouze 
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zopakováním starých a známých hledisek, měla dalekosáhlé následky. Omezení 

poskytování zahraničních půjček, stahování cizího kapitálu a uvalení tvrdých 

obchodních sankcí se postupně stalo skutečností.
39

  

Většina zahraničních bank ihned následovala příklad Chase Manhattan Bank a 

požadovala bezprostřední úhradu svých půjček. V důsledku nedůvěry v jihoafrickou 

ekonomiku začaly zahraniční investoři prodávat jihoafrické státní obligace a během 

čtrnácti dní od projevu výrazně poklesla hodnota jihoafrického randu (z 0,52 na 0,34 

randu za dolar). V reakci na propuklou finanční krizi uzavřela vláda na tři dny burzu 

cenných papírů v Johanesburgu, aby byl pozastaven odsun kapitálu. Pozdržela splácení 

zahraničních dluhů o čtyři měsíce, což umožnilo jednat s věřiteli.
40

  

 Pro Reagana a Thatcherovou nebylo v důsledku Bothova proslovu nadále únosné 

odolávat tlakům na další mezinárodní postihy JAR. V září 1985 přijal americký 

Kongres zákon umožňující uvalení nových sankcí vůči JAR. Reagan tento zákon 

vetoval. Aby si usmířil Senát, příjal exekutivním nařízením alespoň některá méně 

striktní opatření. Tyto více méně symbolické sankce se týkaly zastavení dovozu 

výpočetní techniky pro administrativu a omezení dovozu zlatých krugerrandů 

(jihoafrická zlatá mince) do USA. Prezident dal najevo, že je případně odhodlán uvalit 

tvrdší sankce, pokud JAR neopustí politiku apartheidu. O dva týdny později přijala 

premiérka Thatcherová sankce uvalené Evropským hospodářským společenstvím, které 

zpočátku odmítala. Balík sankcí zahrnoval zákaz dovozu ropy a zamezení vojenské 

spolupráce s JAR, dále přerušení sportovních a kulturních kontaktů a ukončení 

vzájemné spolupráce vojenských atašé. Tyto sankce jasně ukázaly, že se proti režimu 

apartheidu tvoří silná mezinárodní opozice. Jihoafrická vláda byla varována, že pokud 

bude nadále odkládat uvolnění apartheidu, může očekávat další opatření.
41

 

V říjnu 1985 se při příležitosti pravidelné konference shromáždili představitelé 

zemí Commonwealthu v Nassau na Bahamáských ostrovech. Nejdůležitějším bodem 

jednání byla kritická situace v Jižní Africe. Většina delegátů byla pro uvalení sankcí 

v reakci na vnitřní nepokoje a agresivní chování JAR vůči sousedním zemím.
42

 

Margaret Thatcherová odmítla názor britského ministerstva zahraničí, podle kterého 

bylo v národním zájmu ztotožnit se se stanovisky afrických států v Commonwealthu. 

Souhlasila s tím, že je potřeba přijmout zásadní změny systému apartheidu, přesto si 

                                                 
39

 B. J. Liebenberg, S. B. Spies , South Africa in the 20th Century (Pretoria: van Schaik Academic, 1993), 509-510. 
40

 Schwartzman C. Kathleen, „Can international Boycotts Transform Political System: The Cases of Cuba and South 
Africa“, Latin American Politics and Society 43, č. 2 (léto, 2001): 117, http://www.jstor.org (staženo 20. 3. 2012). 
41

 B. J. Liebenberg, S. B. Spies , South Africa in the 20th Century (Pretoria: van Schaik Academic, 1993), 510-511. 
42

Ibid., 511. 



 

26 

 

kladla otázku, jakým způsobem jich lze nejlépe docílit. Izolaci a sankce považovala jako 

nevhodné řešení, neboť mezi Afrikánci posilovaly defenzivní postoj. Argumentovala 

tím, že je absurdní se domnívat, že by byla jihoafrická vláda ochotna se náhle vzdát 

moci bez přijatelných pojistek. Vyhrocení situace následkem sankcí by podle ní vedlo 

k anarchii, při níž by nejvíce trpěli černí obyvatelé.
43

  

Thatcherová byla po tvrdých jednáních ochotna souhlasit s omezenými ústupky 

a slibem prohloubení sankcí, pokud by JAR do šesti měsíců nepřijala požadavky a 

výzvy konference shrnuté v Nassauské dohodě. Jednalo se o jednoznačné prohlášení, že 

apartheid bude zrušen, o odvolání stavu nouze, bezpodmínečné propuštění Nelsona 

Mandely, legalizaci Afrického národního kongresu a vytvoření rasově rovnocenné 

vlády. Dále konference pověřila tzv. skupinu prominentních osob (Eminent persons 

group, EPG), aby se ujala role prostředníka mezi jihoafrickou vládou a ANC.
44

 

Prezident Botha tyto podmínky přijal, přestože stanovení EPG představovalo otevřený 

zásah zahraničí do národní suverenity. JAR se v důsledku předchozích sankcí a 

nevyřešeného sporu se zahraničními bankami nacházela v značně obtížné situaci. Navíc 

pomohl přímý osobní nátlak Reagana a Thatcherové na prezidenta.
45

 

Komise sedmi zasloužilých politiků Commonwealthu, vedená Malcolmem 

Fraserem, bývalým premiérem Austrálie, navštívila JAR v únoru 1986. Z pověření 

konference Commonwealthu měla nastínit politickou spolupráci při odstraňování 

režimu apartheidu. Po setkání s řadou politiků (vyjednávala rovněž s představiteli ANC 

v Lusace) navrhla skupina v polovině března jako podmínku pro ukončení násilí a 

základ pro vyjednávání stažení vládních jednotek z černošských čtvrtí, legalizaci ANC a 

dalších podobných organizací a propuštění politických vězňů. P. W. Botha nepovažoval 

ukončení jednání za moudré. Přesto v polovině května během televizního vystoupení 

odsoudil vnější zásahy v JAR a varoval, že „neoprávněnou intervenci“ nebude tolerovat. 

Jihoafrické letouny zahájily s jeho svolením vzdušné útoky na základny Afrického 

národního kongresu v sousední Zambii, Zimbabwe a Botswaně. Tyto země byly ovšem 

členové Commonwealthu. Demonstrace vojenské síly tak značně ztížila pozici EPG.
46

 

EPG se přesto sešla s vládní konstitucionální komisí. Její předseda, ministr Chris 

Heunis, dal jasně najevo, že se vláda spokojí pouze s odsouzením násilí ze strany 
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Afrického národního kongresu. EPG považovala požadavek za nerealistický a 

neopodstatněný, a proto ukončila své snahy o zprostředkování příměří. Skupina 

pozorovatelů následně opustila JAR a vydala prohlášení odsuzující situaci v JAR a 

upozorňující na nebezpečí rozsáhlého partyzánského odporu. Ve své zprávě odsoudila 

stanoviska jihoafrické vlády a nezbylo jí nic jiného, než doporučit uvalení sankcí.
47

 

 V polovině roku 1986 byly tlaky na uvalení sankcí natolik silné, že se již 

prezident Reagan a premiérka Thatcherová nemohli vyhnout jejich zavedení. V srpnu 

Thatcherová zdráhavě souhlasila se zákazem dalších investic v Jižní Africe a s 

doporučením omezit turismus. Po konzultaci s EHS souhlasila se zákazem dovozu 

železa a oceli z JAR. Na nátlak Německa se tyto sankce nevztahovaly na uhlí. Kampaň 

na uvalení sankcí dosáhla svého vrcholu v roce 1986, kdy byl ve Spojených státech přes 

Reagonovo veto Kongresem přijat Všeobecný zákon proti apartheidu (Comprehensive 

Anti Apartheid Act, CAAA), který zakazoval dovoz a vývoz celé škály zboží a 

surovin.
48

 Jihafrická letadla byla zbavena práv na přistání v USA a další investice 

amerických firem v zemi byly zakázány. Byla slíbena pomoc obětem apartheidu. Zákon 

rovněž stanovoval možnost postihů zemí, které by využily těchto sankcí ke svému 

prospěchu. Ke konci roku bylo výrazně posíleno zbrojní embargo OSN.
49

  

 V únoru 1987 vetovala Británie společně s USA a Německou spolkovou 

republikou rezoluci Rady bezpečnosti volající po uvalení balíku povinných sankcí 

podobných těm, které Reagan vetoval v roce 1986.
50

 Reagan ve své zprávě Kongresu 

zdůraznil, že pokud sankce neprosadí cíle uvedené ve Všeobecném zákonu proti 

apartheidu, nepovolí jejich další prohloubení. Ke konci roku se však kongresmanovi 

Charles B. Rangelovi podařilo přidat dodatek k zákonu o omezení finančního schodku 

(Deficit Reduction Finance Bill), který odmítal daňové výhody firmám působícím 

v JAR.
51

 

 V polovině května 1989 varoval guvernér Jihoafrické centrální banky Dr. De 

Kock, že zemi čeká ekonomická stagnace, pokud se nepodaří prosadit nové reformy a 

odvrátit hrozby dalších sankcí. Na setkání zemí Commoneatlhu v Canbeře téhož roku 

bylo rozhodnuto o přijetí nových sankcí členskými zeměmi. Velká Británie však tato 
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opatření bojkotovala. Společným komuniké nakonec země souhlasily alespoň se 

zachováním stávajících sankcí. V srpnu odstupil premiér P. W. Botha, který byl 

nahrazen smířlivějším Frederik W. de Klerkem. Ve své nástupní řeči v lednu 1990 slíbil 

odvolání výjimečného stavu, propuštění politických vězňů, legalizaci opozičních hnutí a 

organizací a celkové uvolnění režimu. Mezinárodní sankce byly poté staženy ještě 

před nástupem nově zvolené vlády po parlamentních volbách roku 1994.
52

 

3.2 Dopad sankcí na zahraničněpolitickou a ekonomickou 

situaci v zemi  

Sankce byly jednoznačně jedním z faktorů, které vládu JAR přinutily uvědomit 

si, že režim apartheidu se stává dále neudržitelným. Nátlak jejich prostřednictvím se stal 

jednou z příčin změn na konci osmdesátých let, neboť výrazně urychlil zhroucení 

systému apartheidu. Země se dostala do mezinárodní izolace a udržovala diplomatické 

styky jen s omezeným počtem států. Sankce navýšily náklady na udržování režimu 

apartheidu, na který musela vláda vydávat ze státního rozpočtu stále více peněz. 

Počáteční odliv kapitálu, zapříčiněný zejména rizikovým podnikáním v důsledku sankcí 

(zvláště zákona CAAA) navíc narušoval schopnost jihoafrické ekonomiky docílit 

dlouhodobého a stabilního růstu a znemožňoval tak návrat k původnímu stavu.
53

 

2.2.1 Dopad diplomatických sankcí 

 V důsledku mezinárodního odsouzení apartheidu byla Jihoafrická republika 

vyloučena z činnosti mnoha mezinárodních organizací a postupně se dostávala do čím 

dál větší izolace. Jednalo se o pozvolný proces, odrážející částečně úspěšnou 

propagandu vedenou Africkým národním kongresem, Panafrickým kongresem a 

podobnými organizacemi. Patrné to bylo v množství odsuzujících rezolucí přijatých 

v Radě bezpečnosti OSN, Organizace africké jednoty a mnohých dalších. V roce 1961 

opustila JAR Commonwealth.
54

   

V důsledku sankcí bylo v JAR velmi nízké diplomatické zastoupení ostatních 

zemí a země měla zároveň jen velmi málo vlastních velvyslanectví v zahraničí. Jižní 

Afrika udržovala o mnohem méně diplomatických styků než velikostí srovnatelné 

země.
55

 Tradiční kontakty měla JAR se zeměmi západní Evropy. Z ostatních afrických 
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států udržovala kontakty pouze s Malawi. V některých případech byly styky udržovány 

alespoň obchodním zastoupením. Konzulát v Angole byl po roce 1975 uzavřen. Byl 

otevřen po Dohodě z Nkomati, nicméně diplomatické styky nebyly navázány. Po 

vyhlášení nezávislosti Zimbabwe byla zachována obchodní reprezentace v Harare. Na 

konci šedesátých a na počátku sedmdesátých let se jihoafrická vláda snažila navázat 

diplomatické kontakty s pravicovými režimy, především v Jižní Americe. Tyto snahy se 

však staly bezvýznamné, zejména díky narůstající izolaci země. V Asii udržovala JAR 

diplomatické styky pouze s Israelem a Taiwanem, které rovněž neměly pevné 

mezinárodní postavení. Indie ukončila vzájemné vztahy na protest proti diskriminaci 

početné indické menšiny. Jihoafrická vláda zaujímala protikomunistické postoje a 

neudržovala tudíž styky se Sovětským svazem. Spojené státy a Kanada udržovaly 

formální kontakty. Vnitřní bantustány zůstaly v naprosté mezinárodní izolaci, neboť je 

žádný stát vyjma JAR neuznával.
56

  

2.2.2 Dopad ekonomických a obchodních sankcí 

Ekonomické sankce se ukázaly být nejúčinnějším nástrojem v boji proti režimu 

apartheidu v JAR. Složením zahraničního obchodu se totiž Jižní Afrika překvapivě 

příliš neodlišovala od rozvojových zemí. Do zahraničí vyvážela především 

nezpracované nebo jen málo upravené suroviny za poměrně nízké ceny. Dovážela spíše 

drahé zboží a hotové výrobky. V roce 1986 tvořilo třetinu celkového objemu exportu 

v hodnotě 24 miliard dolarů zlato a 70 % ze zbylého množství představovaly suroviny a 

zemědělské výrobky. Okolo 80 % dovozu bylo ve formě kapitálu a zboží pro 

bezprostřední spotřebu. JAR byla rovněž závislá na dovozu moderních přístrojů a 

technologií. JAR proto nebyla schopná zajistit trvalý růst ekonomiky, která byla 

zatížena sankcemi. Jižní Afrika si navíc musela hledat nové obchodní kontakty a 

přizpůsobit ceny svých výrobků požadavkům partnerů ochotných s ní obchodovat. 

Dostávala se tak pravidelně do nevýhodného postavení.
57

 

Jihoafrická vláda se uchýlila k řadě kroků, kterými se snažila čelit sankcím. 

V listopadu 1985 byla založena Komise pro nekonvenční obchod při ministerstvu 

obchodu a průmyslu. Ta měla zhodnotit možnosti pro rozvoj zahraničního obchodu. 

V říjnu byl ustanoven Prezident Jihoafrické rezervní banky Dr. Gerhard de Kock 

koordinátorem proti dopadu sankcí na ekonomiku JAR. De Kock se neúspěšně pokusil 
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přesvědčit vládu USA a představitele některých evropských zemí, aby mu poskytly 

půjčky, pomocí kterých se měla země vyrovnat s požadavky věřitlů na okamžité 

splacení státního dluhu. Na setkání předsedů evropských centrálních bank v budově 

Banky pro mezinárodní platby (BIS, Bank for International Settlements) ve švýcarské 

Bazileji byla de Kockova žádost o poskytnutí záchranného balíku pro JAR odmítnuta. 

V důsledku mezinárodních sankcí mu nebyla žádná zahraniční finanční instituce 

ochotna vyhovět. Role prostředníka pro splácení Jihoafrického dluhu věřitelům se poté 

ujal švýcarský bankéř Dr Fritz Leutweiler. Podle dohody, které bylo dosaženo v únoru 

1986, byla prodloužena lhůta na splacení jihoafrického dluhu o jeden rok, za podmínky, 

že 5 % jeho hodnoty bude za tuto dobu splaceno. JAR souhlasila s tímto návrhem a 

v březnu 1987 přislíbila splatit dalších 1 400 milionů dolarů. Finanční krize tak byla 

dočasně vyřešena. Ekonomika země však byla velmi oslabena. Spíše než dovoz kapitálu 

k posílení růstu, docházelo k jeho odlivu do zahraničí ve formě splátek.
58

  

Odhaduje se sice, že sankce ze strany Spojených států, měly v osmdesátých 

letech za následek pouze 5 % pokles jihoafrického exportu, nicméně pro ekonomiku 

JAR mělo mnohem významnější dopad omezení investic. Hodnoty růstu hrubého 

domácího produktu se na konci osmdesátých let pohybovaly na nulové úrovni. V roce 

1982 činila celková hodnota amerických investic v JAR zhruba 2,4 miliard dolarů. Roku 

1987 poklesla na jednu miliardu. Většina zahraničních společností se postupně z JAR 

stáhla po vypuknutí nepokojů v září 1984. V případě amerických podniků se jednalo o 

čtyřicet firem za rok 1985 a padesát v roce 1986, kdy byly uvaleny nové sankce. Rok po 

uvalení těchto sankcí se stáhlo padesát sedm společností, které roku 1988 následovalo 

dalších osmdesát.
59

  

Embargo na dovoz ropy, především ze strany arabských členů Organizace zemí 

vyvážejících ropu (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC), bylo jedno 

z  nejúčinnějších opatření, neboť mělo vážné důsledky pro ekonomiku země.
60

 Rada 

bezpečnosti OSN přesto nikdy nepřijala toto embargo za závazné, neboť se proti němu 

stavěly Francie, USA a Británie. Některé soukromé společnosti a státy tak stále do země 

ropu dovážely. JAR byla schopna rafinovat surovou ropu pomocí rafinérií cizích 

společností:  British Petroleum, Caltex, Royal Dutsch/Schell a vlastního jihoafrického 
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Natrefu.
61

 Jižní Afrika byla přinucena snížit svoji závislost na dovozu skladováním a 

vybudováním zařízení na výrobu ropy z jiných surovin. Po roce 1948 byla spuštěna řada 

strategických projektů za účelem zajištění vlastní energetické soběstačnosti. Mezi nimi 

vynikal projekt SASOL (South African Coal, Oil and Gas Corporation), který učinil 

z Jihoafrické republiky předního světového výrobce ropy z uhlí. Dalším opatřením ke 

snížení energetické závislosti bylo vybudování rafinérie v Mossel Bay. Rovněž byly 

zahájeny projekty na zintenzivnění těžby a přepravy domácích surovin do místa 

zpracování. Na konci sedmdesátých let tak byly vybudovány speciální železnice do 

nově postavených přístavů Saldanha a Richards Bay. Jihoafrický stát utratil při realizaci 

těchto projektů značné částky s minimální pravděpodobností, že se mu tyto finanční 

prostředky vrátí. Nedostatek ropy byl částečně vyřešen poté, co si Jižní Afrika zajistila 

dovoz ropy z Iránu po roce 1979.
 62

  

Jihoafrická vláda nechala rovněž postavit jaderné zařízení v Koebergu 

v západním Kapsku a jadernou výzkumnou stanici v Pelindaba poblíž Pretorie, které 

měly pomoci při budování jaderné energetiky. Roku 1993 bylo odhaleno, že jihoafrická 

vláda disponovala šesti jadernými hlavicemi. Ty byly ještě před nástupem nové vlády 

zneškodněny.
63

 Rozhodnutí vyrobit vlastní jaderné zbraně přijal premiér Vorster roku 

1974 v reakci na pád diktatury v Portugalsku. Zintenzivnění bojů na hranicích a rostoucí 

strach Pretorie z komunistické hrozby vedly k rozhodnutí provést invazi do bývalé 

portugalské kolonie Angoly. Vorster argumentoval tím, že JAR potřebuje pomocí 

vlastních jaderných zbraní posílit své postavení a případně získat čas v případě ohrožení 

ze strany SSSR, popř. NATO.
64

 

Zbrojní embargo přímo vedlo v první řadě k výraznému navýšení cen zbraní a 

některé zbrojní systémy se staly nedostupné. JAR byla nucena nakupovat zbraně 

nepřímo a tajně. Z dlouhodobého hlediska musela čelit riziku, že nebude schopná 

plnohodnotně vybavit armádu a zajistit bezpečnost, neboť některé zbraně si sama 

neuměla vyrobit. Přesto měla země i po uvalení povinného zbrojního embarga 

jednoznačně nejsilnější obranu ze všech subsaharských zemí. Mohla navíc využít 

argument ohrožení země k posilování svých ozbrojených složek.
65

 Zdroje, které mohly 
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být využity k potlačování opozice a represi, byly investovány do rozvoje vlastního 

zbrojního průmyslu. Roku 1964 byl vytvořen program strategického průmyslového 

rozvoje pod vedením vládní agentury ARMSCOR (Armaments Production Board), 

kterým se JAR snažila zmírnit embargo na dovoz zbraní uvalené OSN. Tato organizace 

se spolupodílela na výrobě řady zbrojních zařízení, včetně produkce bojových letounů 

v Kepton Park a výroby výbušnin v Kapsku. Budování vlastního zbrojního průmyslu 

značně zatěžovalo rozpočet a prohlubovalo finanční tíseň, neboť se jednalo o 

nenávratné investice.
66

 Na druhou stranu se JAR vlivem sankcí postupně stala předním 

světovým výrobcem některých typů zbraní a zbrojní průmysl zaujímal v její ekonomice 

stále významnější postavení.
67

 

4. Hlavní oblasti a vlivy, které se promítaly do vytváření 

britské politiky vůči JAR v období vlády Margaret 

Thatcherové 

 Britská vláda se při prosazování svých zájmů v Jižní Africe řídila podobně jako 

Reaganova administrativa ve Spojených státech politikou tzv. „konstruktivního 

zapojení“ (constructive engagement). Snažila se zabránit ekonomické a politické izolaci 

Jihoafrické republiky v důsledku mezinárodních sankcí. Britové zaměřovali svoji 

pozornost na vládu Jižní Afriky, přičemž argumentovali tím, že to je právě tato vláda a 

její okolí, kteří musí učinit hlavní ústupky, pokud má být dosaženo politického příměří. 

Během osmdesátých let bylo oficiálně britským záměrem ukončit apartheid, dosáhnout 

demokratické vlády společně s propuštěním politických vězňů a ukončení zákazu 

opozičních stran. Společně s těmito požadavky Británie vytvořila program pomoci pro 

jihoafrické černochy v oblastech vzdělání a podpory komunit. Navíc poskytovala 

finanční pomoc malým černošským státům v Jižní Africe. Británie uplatňovala svůj vliv 

díky přímým stykům s Pretorií v období vlády M. Thatcherové. Její postavení mezi 

bílými Jihoafričany bylo vlivem jejího odmítavého postoje vůči uvalení mezinárodních 

sankcí velmi dobré. Britská vláda věřila, že její politika při prosazování změn v JAR na 

konci osmdesátých let byla úspěšná.
68
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4.1   Politické zájmy Británie a Jižní Afrika 

Postoj britské vlády vůči apartheidu představoval jednu z nejcitlivějších 

zahraničněpolitických otázek osmdesátých let, přitahujících pozornost médií a 

prohlubujících rozpory mezi zúčastněnými stranami. Mimo domácí politické rozepře 

existovaly silné a trvalé mezinárodní tlaky na změnu vládní politiky. V minulosti byla 

vláda Británie kritizována OSN, kde uplatnila v Radě bezpečnosti veto ve vztahu 

k Jihoafrickým záležitostem a v Commonwealthu, kde se zejména za Thatcherové řešily 

časté spory týkající se Jihoafrické republiky. Napětí se promítlo rovněž do vztahů 

s Evropským společenstvím. Ukončení apartheidu proto výrazně zlepšilo vztahy VB 

s ostatními africkými zeměmi.
69

 Některé domácí organizace jako Hnutí proti apartheidu 

(Anti-Apartheid Movement, AAM) anebo Britsko-jihoafrická obchodní asociace (United 

Kingdom South Africa Trade Association, UKSATA) činily nátlak na vládu, aby 

změnila svoji politiku a zaujala tvrdší přístup. V rámci politických stran sice existovaly 

rozpory, zejména kvůli uvalení sankcí, přesto se Jižní Afrika nikdy nestala tématem 

rozhodující volby a rétorické rozepře nepředstavovaly nebezpečí pro štěpení stran.
70

 

Za udržování vzájemných kontaktů obou států zodpovídala britská ambasáda 

v Pretorii, v jejímž čele stál Sir Robin Renwick. Na mezinárodní úrovni na ni odpůrci 

apartheidu nahlíželi jako na nakloněnou vládě v Pretorii, kdežto v Jižní Africe měla 

odlišnou reputaci. Bylo jí přičítáno, že se staví na stranu černošské opozice, neboť skrze 

pomocné programy podporovala vzdělávání a zlepšování životních podmínek černochů. 

Renwick sám udržoval soukromé kontakty s hlavními černošskými vůdci. Ambasáda 

skrze kontakty na velvyslanectví a ministerstvu zahraničí Velké Británie hrála roli 

prostředníka (mediator role) mezi bílou vládou v Pretorii a černošskými vůdci. Ministr 

zahraničí ve vládě M. Thatcherové Douglas Hurd přesto zdůraznil, že Velká Británie 

neměla žádný specifický plán na přeměnu Jihoafrické republiky v demokracii. Podle 

jeho názoru muselo být nové zřízení země iniciováno zevnitř. Británie si nadále 

zachovávala pozici zdrženlivého pozorovatele, připraveného použít prostředky na 

vyvíjení nátlaku pouze v případech bezprostřední nutnosti.
71

 

Spojené království cítilo jistou morální odpovědnost za životní podmínky 

obyvatel JAR, neboť okolo jednoho milionu bílých Jihoafričanů disponovalo právem na 
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britské občanství a příbytek (Cizizenship and Right of abode).
 
Zhruba 350 tisíc z nich 

byli registrovaní občané s platnými britskými pasy a okolo 650 tisíc mělo právo obdržet 

britský pas. Pokud by v JAR došlo k destabilizaci společenského řádu, 
 
Británie by byla 

s vysokou pravděpodobností nucena vyrovnat se s masivním přílivem bílých uprchlíků. 

Proto bylo v Britském zájmu vytvořit poklidnou a prosperující JAR, která zamezí 

přílivů potenciálních imigrantů ze země. Část z těchto obyvatel by se s vysokou 

pravděpodobností přesunula i do jiných anglicky mluvících zemí, nicméně i malá část 

z nich mohla výrazně ovlivnit nezaměstnanost v Británii a snadno vyvolat sociální 

napětí.
72

 

4.2   ekonomické zájmy Británie v JAR 

Nejdůležitější britské zájmy v Jižní Africe byly bezpochyby ekonomické. Velká 

Británie měla na jihoafrickém trhu tradičně silné postavení. Z hlediska obchodu, 

investic a služeb patřila společně s Německem, Japonskem a USA mezi nejvýznamnější 

obchodní partnery. Ekonomika Jihoafrické republiky byla v regionu jižní Afriky 

největší a nejrozvinutější, z globálního hlediska měla pouze okrajový význam. Pro 

Británii představoval obchod s JAR jen asi jedno procento celkového objemu 

zahraničního obchodu.
73

  

Význam jihoafrické ekonomiky spočíval především ve značném přírodním 

bohatství, neboť ze všech afrických zemí vlastnila daleko nejbohatší a nejpestřejší škálu 

přírodních zdrojů. JAR byla spolehlivým obchodním partnerem pro Spojené státy, 

Velkou Británii a jejich spojence a její vláda dávala jasně najevo ochotu nadále 

zajišťovat trvalý a nepřetržitý přísun surovin.
74

 V osmdesátých letech byla JAR čtvrtým 

největším světovým vývozcem neropných surovin. Na jejím území se nacházely 

největší známá světová ložiska zlata, platiny, surových diamantů, chromu, vanadu, 

manganu. Navíc vlastnila značné zásoby mnoha dalších surovin. Jednalo se o azbest, 

měď, uhlí, diamanty, železo, nikl, fosfáty, stříbro, uran a zinek. Všechny tyto nerosty 

měly pro země západního bloku v období studené války značný strategický význam. 

Díky rozsáhlému a efektivnímu těžebnímu průmyslu se JAR dařilo produkovat velké 

množství těchto surovin. Rozvinutá infrastruktura umožňovala jejich rychlou přepravu 
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do jihoafrických přístavů, odkud byly exportovány do celého světa. Roku 1980 tvořil 

vývoz nezpracovaných minerálů 76 % z celkové sumy 26 miliard dolarů získaných na 

základě mezinárodní obchodní výměny. Zlato samotné tvořilo přes polovinu této 

sumy.
75

 V objemu těžby surovin byl rovnocenným soupeřem JAR pouze Sovětský 

svaz.
76

 

Pro britský obchod byly klíčové fungující akciové trhy, rozvinutý bankovní 

systém, moderní průmyslová výroba v oblasti Vaalského trojúhelníku a moderní 

přístavy (zejména Durban, Port Elizabeth a Kapské město). Británie rovněž nepřímo 

těžila z pevné kontroly státu nad černými pracovníky. Jednalo se především o 

přidělování zaměstnání, kontrolu pohybu černých migrantů a nucené přesídlování. 

Domoviny černých Jihoafričanů, většiny populace, byly pro mezinárodní obchod zcela 

bezvýznamné a staly se tak pouze příjemci mezinárodní pomoci.
77

 Britské banky byly 

pro ekonomiku JAR obzvlášť důležité. Kolem roku 1978 spravovaly Standard Charter a 

Barclay Bank International okolo šedesáti procent jihoafrických bankovních deposit. 

Protože sledovaly především své obchodní zájmy, nebyly v této situaci ochotny 

podstatně omezit obchod s JAR a stáhnout britské investice z oblasti.
78

 Podle odhadů 

United Kingdom-South Africa Trade Assossiation se sídlem v Londýně, by přerušení 

obchodu s JAR vyvolalo ztrátu 70 000 pracovních míst v UK. Z toho 17 000 

zaměstnaných bylo přímo závislých na platbách z JAR.
79

  

Jižní Afrika byla závislá na zahraničním kapitálu, neboť nedisponovala 

dostatečným množstvím domácích peněžních zásob. Její ekonomika proto nesmírně 

trpěla omezením investic, odlivem kapitálu a blokací půjček. Soukromé investory 

odrazovala od investování nestabilní politická situace.
80

 Británie poskytovala v období 

vlády Thatcherové téměř polovinu všech přímých i nepřímých zahraničních investic v 

zemi a platila tak za největšího investora. Vzájemný obchod v období zvýšeného 

mezinárodního tlaku postupně klesal. Britské společnosti tvořily téměř polovinu ze 

všech zahraničních společností v zemi. Britské firmy měly významné zastoupení mezi 

stovkou největších společností působících v průmyslu. Společnost British Petroleum 
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kontrolovaná britskou vládou a Shell, vlastněná společně nizozemskými a britskými 

akcionáři, dodávaly dohromady okolo 40 % dodávek ropy na jihoafrický trh. Britské 

firmy zároveň poskytovaly nejmodernější technologie v oblasti výpočetní techniky, 

výroby léků a těžebních zařízení
81

 

4.3   Geostrategické a regionální zájmy Británie 

3.3.1 Námořní stezka okolo Kapského města 

Vliv SSSR v oblasti Jižní Afriky by byl potenciálně nebezpečný, neboť od 

poloviny šedesátých let narůstal v důsledku expanze světového obchodu, dlouhodobého 

uzavření Suezského průplavu a rozšířeného užívání obřích tankerů objem zboží 

přepravovaného do Spojených států a Evropy okolo jižního okraje afrického 

kontinentu.
82

 Na počátku osmdesátých let byla úroveň využívání obchodní trasy okolo 

Kapského výběžku zhruba 2300 lodí za měsíc. Polovina z nich se během cesty přímo 

zastavila v JAR. Jihoafrické přístavy byly proto vybaveny vyspělými technologiemi, na 

ropu čerpání ropy a opravu lodí. Obchodní trasa kolem Kapského města (West Cape Sea 

Route) byla velmi důležitá pro transport ropy do Evropy a USA. Podle odhadů bylo 

touto cestou převáženo 57 % ropy dovážené do západní Evropy a 20 % do USA.
83

 

Někteří přesto namítali, že pokud by SSSR chtěl narušit transport ropy, raději by si 

zvolil vhodnější a lépe dosažitelné místo jako například Hormuzský průliv. Navíc by 

takové jednání rozpoutalo s vysokou pravděpodobností válku a SSSR by s vysokou 

pravděpodobností neměl kapacity udržovat svoji námořní flotilu v jihoafrických 

výsostných vodách.
84

  

3.3.2 JAR jako regionální velmoc 

Ze strategického hlediska bylo pro Británii důležité udržovat dobré vztahy se 

zemí, která představovala dominantní sílu v regionu. Vláda JAR zaujímala 

protikomunistická stanoviska a byla ochotna udržovat vysoké výdaje na obranu země. 

JAR disponovala zřejmě nejsilnější zbrojní silou na celém africkém kontinentu. 

Vojenský rozpočet mezi roky 1979-80 byl ve srovnání s léty 1973-74 téměř čtyřnásobně 
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navýšen. Jihoafrická zbrojní výroba, v níž dominovala vládní společnost ARMSCOR 

(Armaments Manufacturing Corporation) vyráběla širokou škálu zbraní. Navzdory 

zbrojnímu embargu schválenému OSN v listopadu 1977 byla JAR ve výrobě menších 

zbraní soběstačná.
85

  

JAR měla na svém území řadu významných vojenských základen a zařízení. 

Mezi nejvýznamnější patřilo vyspělé komunikační a výzvědné zařízení v Silvermine u 

Kapského města, kde se nacházel radar schopný monitorovat veškerý pohyb lodí v 

Jižním Atlantiku a v západním Indickém oceánu a poskytovat tak bezprostředně cenné 

informace. Další námořní zařízení se nacházely v Saldanha a Walvis Bay na západním 

pobřeží a v Richards Bay a u Durbanu na východě. Dále byla po celé zemi rozšířena 

strategická letiště, z nichž nejvýznamnější byl operační prostor v Caprivi Strip v 

Namibii, odkud mohly vzlétat útočné letouny.
86

 

Podle odhadů byla JAR odhodlána a schopná vyrobit v krátkém čase jadernou 

zbraň, neboť disponovala řadou zařízení na obohacování uranem. V září 1979 a prosinci 

1980 byly detekovány silné výbuchy nad Jižním Atlantikem. Zprávy zveřejněné na 

konci roku 1981 naznačovaly, že JAR získala dostatečné množství lehce obohaceného 

uranu, aby mohla zahájit činnost jaderného zařízení v Koebergu poblíž Kapského města 

v červnu 1982. USA za prezidentství Cartera a Reagana se bezvýsledně snažily přinutit 

JAR podepsat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (Nuclear Nonproliferation Treaty) a 

otevřít svá jaderná zařízení pro mezinárodní pozorovatele z Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii (International Atomic Energy Agency, IAEA).
87

  

3.3.3 Regionální zájmy Británie 

Teritorium Jižní Afriky je natolik geograficky odlehlé, že je pro jakýkoliv cizí 

stát velmi obtížné a nákladné kontrolovat místní politickou situaci, aniž by mu JAR 

výrazně pomáhala. V obecné rovině lze proto říci, že ekonomická a politická stabilita 

regionu jižní Afriky silně závisela na stabilní situaci v JAR, což byl důvod, proč bylo v 

britském zájmu udržet tuto zemi v prosperitě. Británie měla dlouhodobé regionální 

zájmy zejména ve svých bývalých koloniích sousedících s JAR: Zimbabwe, Zambii, 

Malawi, Botswana, Lesothu a Svazijsku. Tyto svazky byly nejednou napjaté v důsledku 

politiky vůči JAR. Jižní Afrika zaujímá značné území a ostatní státy jsou na ní vždy do 
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jisté míry závislé. Má největší populaci, silnou moderní armádu a ekonomiku silnější 

než všechny ostatní státy regionu dohromady. Navíc se na jejím území nacházejí hlavní 

dopravní tahy v oblasti.
88

 

Bothova vláda používala ekonomickou nadřazenost JAR v regionu, aby 

dominovala sousedním zemím a zabránila jim poskytnout zázemí pro militantní 

uprchlíky. Jihoafrická celní unie intregrovala Lesotho, Botswanu a Svazijsko do 

jihoafrické ekonomiky. Obří Anglo - americká korporace v JAR a její odnože měly 

zájmy v Botswaně Zimbabwe, Zambii a Namibii. Jihoafrické dráhy a přístavy 

dominovaly přepravě surovin a obchodních komodit v celém regionu. JAR kontrolovala 

dodávky ropy a elektřiny okolním zemím. JAR roku 1984 zaměstnávala 280 tisíc 

migrujících pracovníků z ostatních zemí. V roce 1980 ve snaze omezit svoji závislost na 

JAR uspořádaly Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Swazilsko, Tanzanie, 

Zambie a Zimbabwe Konferenci o jihoafrickém koordinovaném rozvoji (Southern 

African Development Coordination Conference), nicméně učinit výrazný pokrok 

k naplnění svých cílů se jim nepodařilo.
89

  

JAR též používala své vojenské převahy, aby zabránila sousedním vládám v 

narušování režimu apartheidu. Mezi roky 1981 a 1983 podnikla jihoafrická komanda 

tajné operace na území všech sousedních zemí. Jihoafrické ozbrojené složky 

pokračovaly v okupaci Namibie a JAR významně intervenovala v obou bývalých 

portugalských koloniích Angole a Mosambiku. Spolupracovala se Svazem pro úplnou 

nezávislost Angoly (National Union for the Total Independence of Angola , UNITA), 

která byla v občanské válce proti angolské vládě zásobována zbraněmi z USA. 

Poskytovala zbrojní, finanční a technickou  pomoc Mozambickému národnímu odporu 

(Mozambique National resistance, M.N.R. nebo též RENAMO) a místním vůdcům a 

rolníkům, kteří působili rozsáhlé nepokoje v Mozambiku. To roku 1984 Mosambik 

donutilo uzavřít dohodu z Nkomati, ve které se země zavázala ukončit pomoc 

Africkému národnímu kongresu, zatímco JAR přislíbila ukončit podporu RENAMO. Ve 

stejném roce JAR souhlasila se stažením svých jednotek z Angoly. Žádný ze svých 

závazků nedodržela.
90

 

Prezident Kuanda ze Zambie často otevřeně kritizoval Británii a prezident 

Mugabe ze Zimbabwe byl jedním z nejsilnějších kritiků její neschopnosti prosadit 
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sankce. Thatcherová otevřeně přiznávala, že v osmdesátých letech byla hlavní 

regionální britskou politikou po americkém vzoru snaha udržovat s těmito zeměmi 

dobré vztahy.
91

 Spolupráce zahrnovala pomocné programy (okolo 1 miliardy liber za 

celá osmdesátá léta, což odpovídalo 43 % celkové pomoci sub-Saharské Africe) a 

pomoc při cvičení vojenských jednotek.
92

 

3.3.4 JAR a sovětská/kubánská hrozba 

V případě JAR hrozilo nebezpečí, že by politická nestabilita a ozbrojené 

konflikty otevřely cestu k mocenské kontrole regionu Sovětským svazem.  Navázání 

úzkých vztahů mezi JAR a SSSR, nebo dokonce přijmutí pozice satelitní země, by 

pravděpodobně přineslo destabilizaci celého regionu, v němž se nachází převážně 

bývalé britské kolonie, členové Commonwealthu. Sověti mohli v případě nasazení 

svých jednotek argumentovat bojem proti rasismu. Pro Západ byl důležitý předpoklad, 

že by JAR politicky řízená černošskou většinou pravděpodobně byla vůči němu 

nepřátelská. Na druhou stranu v případě ozbrojeného střetu v Indickém oceánu a na 

Blízkém Východě by JAR vystupující jako spojenec Západu vyvolala nepřátelství ze 

strany dalších potenciálních spojenců.
93

  

Sovětský svaz sledoval v Jižní Africe celou řadu odlišných cílů. Proto je 

poměrně obtížné jednoznačně určit, které priority v politice vůči tomuto regionu v 

osmdesátých letech převládaly.
94

 Mezi nejdůležitějšími jistě byla snaha Sovětského 

svazu zařadit se mezi hlavní politické síly na africkém kontinentu. SSSR přitom 

sledoval svoji politiku omezování vlivu Západu všude tam, kde to bylo možné. Dále 

také působil jako protiváha snahy čínských komunistů o získání vlivu v oblasti. Snažil 

se vydobýt si pozici hlavního podporovatele nestabilních vlád a bojovníků ve třetích 

zemích, aby mohl ovlivňovat výši cen surovin nabízených Západu a posílat své vojáky 

do všech míst, kde se nabízela možnost získat strategickou vojenskou převahu a vliv.
95

 

Kuba sledovala v Africe velmi podobné politické cíle jako SSSR. Především se snažila 

podporovat ideologicky příbuzné režimy, aby posílila svoji pozici vůdčího činitele ve 

                                                 
91

 „Veřejné prohlášení Margaret Thatcherové v Dolní komře britského parlamentu k situaci v Jižní Africe“, Premiérka 
Velké Británie Margaret Thatcherová, Official Site of the Margaret Thatcher Foundation, 
http://www.margaretthatcher.org/document/104122 (staženo 2. 4. 2012). 
92

 James Barber, „An Historical and Persistent Interest: Britain and South Africa“, Royal Institute of International Affairs 
67, č. 4 (říjen 1991): 731, http://www.jstor.org (staženo 20. 4. 2008). 
93

 Franklin A. Thomas, South Africa: Time running out, Study Commission on U.S. Policy Toward Southern Africa 
(Londýn: University of California Press, 1984), 233-253. 
94

 Dimitri Simes, „The Soviet Offensive in Africa“, in Implications of Soviet and Cuban Activities in Africa for US Policy, 
ed. Samuels et al,(Washington,D.C.: Georgetown University, 1979), str. 34. 
95

 Michael Samuels, Implications of Soviet and Cuban Activities in Africa for US Policy (Washington,D.C.: Georgetown 
University Center for Strategic and International Studies, 1979), 22-26. 



 

40 

 

světové revoluci zemí třetího světa a stabilizovala vlastní vnitropolitickou situaci. SSSR 

a Kuba nevedly přímo společně koordinovanou politiku vůči JAR.
96

 

Jihoafrická vláda podporovala zveličování hrozby zapojení obou zemí do 

záležitostí JAR ve snaze prohloubit spolupráci se Západem. Prezident P. W. Botha 

argumentoval tím, že „Dnes jsme svědky strategie, vypracované vojenskými plánovači 

v Kremlu, jejímž cílem je svrhnout tento stát a rozšířit chaos za účelem převzetí moci 

přímo z Kremlu“.
97

 V nárazníkových státech podél severní hranice Jihoafrické 

republiky, v Angole, Mosambiku a Zimbabwe, ve kterých původně vládla bílá menšina, 

se postupně podařilo osvobozeneckému hnutí prosadit vlastní černošské vlády. JAR se 

tak dostala pod ještě silnější vliv států, které odmítaly nadvládu bělochů nad černochy. 

V tomto procesu transformace získal Sovětský svaz a jeho spojenci příležitost naklonit 

si černošské vlády svoji podporou osvobozeneckému hnutí. Na rozdíl od Západu byl 

SSSR ochoten zásobovat je zbraněmi a poskytnout jim spolupráci při výcviku vlastních 

ozbrojených složek. Nejvíce byla tato podpora patrná v Angole. 

Sovětská materiální pomoc a kubánské jednotky tvořily významnou podporu 

prokomunistického Lidového hnutí za osvobození Angoly (Movimento Popular de 

Libertação de Angola, MPLA), jehož členové vytvořili po vyhlášení nezávislosti 

Angoly na Portugalsku v roce 1975 novou vládu. Angola se poté zmítala v občanské 

válce mezi MPLA a opoziční Národní osvobozeneckou frontou Angoly (Frente 

Nacional de Libertação de Angola, FNLA) a Svazem pro úplnou nezávislost Angoly 

(nião Nacional para la Independência Total de Angola, UNITA), která trvala do 

poloviny devadesátých let. Po příjezdu kubánských jednotek a sovětských poradců do 

Angoly zesílily v letech 1975-76 v USA a západní Evropě obavy z rozšíření vlivu SSSR 

do JAR. Proto došlo rovněž ke zvýšenému diplomatickému úsilí vyřešit konflikt v 

sousední Namibii. Vyřešení konfliktu v Zimbabwe bez zahraniční intervence sice utišilo 

obavy z rozmístění kubánských jednotek po celé severní hranici JAR, přesto jejich 

přítomnost v Angole byla pro JAR potenciálně nebezpečná, neboť by se mohly zapojit 

do případného konfliktu v JAR. Poradci při něm mohli hrát významnou roli při 

trénování partyzánských jednotek. Jižní atlantické pobřeží Afriky se tak stalo silně 

ovlivňováno ze strany SSSR a západní země se tak dostávaly do nevýhodného 

postavení. Sovětský svaz se mohl pomocí svých chráněnců zmocnit významných 
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přístavů a narušit tak námořní dopravu a přepravu ropy a surových materiálů buď přímo 

z JAR, nebo z lodí plovoucích podél jižní Afriky.
98

 

V Mosambiku byl SSSR jeden z mnoha zemí podporujících FRELIMO, 

mnohem významnější podpora však přicházela z Číny. V Zimbabwe zatížila vláda 

vedená Robertem Mugabem svůj vztah vůči SSSR tím, že diplomatické svazky s ním 

navázala až poměrně dlouho po svém nástupu.
99

 

3.3.5 JAR a nerostné zdroje 

Význam jihoafrického nerostného bohatství byl v osmdesátých jedním z 

nejvýznamnějších argumentů pro udržování vzájemných vztahů mezi Británií a JAR. 

Jihoafrická republika byla světovým vývozcem řady strategicky významných 

nerostných surovin (zlata, diamantů, antimonu, vanadu, chromu, platinových kovů a 

řady dalších) a řadila se mezi jejich přední producenty.
100

 V případě jedenácti ze 

sedmadvaceti nerostných surovin, které Americká geologická služba (The United States 

Geological Survey, USGS) označila jako kriticky důležité pro moderní průmyslovou 

společnost, měla JAR světově významná ložiska. Řadila se mezi světově největší 

vývozce antimonu, azbestu, diamantů, fluoritu a vermikulitu. Dalšími 

nepostradatelnými minerály, které JAR vyvážela, byly rudy chromu, manganu, vanadu a 

platinové kovy, které jsou důležité pro některá průmyslová odvětví a zbrojařství. Patřila 

rovněž k významným těžařům zlata. Přerušení těžby nebo vývozu zlata by mělo za 

následek výrazné zvýšení jeho ceny na světovém trhu a narušení mezinárodní měnové 

stability.
101

 

Regionální strategie Velké Británie byla založena na vědomí této koncentrace 

přírodního minerálního bohatství v JAR. Jihoafrická republika vlastnila ložiska 

strategicky důležitých surovin, nenahraditelných pro rozvinuté průmyslové ekonomiky. 

Spojené státy, Velká Británie, mnohé další západoevropské země a Japonsko byly 

závislí na dovozu nezpracovaných surovin z JAR. Členové Evropského společenství 

dovezli v roce 1977 z JAR asi 49 % chromu, 44 % ferrochromu, 41 % manganu, 8 % 

ferromanganu, 18 % platinových kovů a malé množství vanadu.
102

 V případě těchto 
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surovin byl dalším největším světovým vývozcem Sovětský svaz. Existovala tak hrozba 

naprosté závislosti na dovozu z SSSR, pokud by došlo k omezení vývozu z JAR v 

důsledku destabilizace politické situace. Pokud by se v Jižní Africe objevily režimy pod 

vlivem SSSR, JAR by pod nátlakem musela přizpůsobit ceny a množství vyvážených 

surovin.
103

  

4.4   Normativně hodnotové kořeny Západu 

V Jižní Africe docházelo k jasnému konfliktu mezi hodnotami Západu a jeho 

materiálními zájmy. Západ byl nucen reagovat na skutečnost, že většina z těchto hodnot 

byla v JAR ignorována anebo zneužívána místní vládou. Jihoafrické odmítání 

demokratických forem a institucí podkopával důvěru v demokracii a lidská práva, která 

zde byla otevřeně narušována. Organizace spojených národů, sloužící na základě své 

charty k zachování liberálního řádu a míru ve světě, musela reagovat společně 

s ostatními státy. Jižní Afrika se již brzy po skončení druhé světové války stala 

problémovým členem OSN v důsledku přijetí rasových a nacionalistických zákonů 

tvořících základní jádro režimu apartheidu postupně zaváděného po roce 1948. JAR se 

jevila jako přirozený spojenec Západu na africkém kontinentě. V obklíčení zjevnějších 

či zastřenějších vojenských diktatur se silným prvkem kmenového sektářství byl tento 

stát parlamentní demokracií s hodnotovými kořeny v západní civilizaci. Na druhé straně 

byla JAR kolébkou a nekompromisním vykonavatelem státní politiky apartheidu, která 

byla se západním humanistickým vnímáním demokratického státu v příkrém rozporu. V 

době, kdy v západních evropských zemích a Spojených státech amerických zavládly 

liberalizační trendy, známé jako thatcherismus a reaganismus, šla Jižní Afrika dosud 

opačným směrem.
 104

 

Západní parlamentní demokracie přistupovaly k této dilematické rozpolcenosti 

ve vztahu k JAR většinou tak, že se snažily zdůraznit a pojmenovat stinné stránky 

apartheidu, zatímco demokratická podstata republiky byla vnímána víceméně jako 

samozřejmost. Británie společně se Západním Německem a Francií schválila prohlášení 

EHS, uveřejněné ve Valném shromáždění OSN v listopadu 1979, který apartheid „bez 

výjimky“ odsoudil jak „zločinný“ systém, který porušuje základní práva většiny 

obyvatel Jižní Afriky. Devět států EHS dalo jasně najevo, že systém apartheidu musí 
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skončit a naléhalo na vládu jižní Afriky, aby přišla se zásadní a rychlou změnou, která 

podle nich byla nevyhnutelná. Tyto státy doufaly, že vláda Jižní Afriky vyslyší přání 

většiny obyvatel a výzvy mezinárodního společenství jako celku a ukončí apartheid 

předtím, než vyprší všechny příležitosti ke změně mírovou cestou. Přání západních 

mocností odsoudit apartheid v kontrastu se skutečností, že v některých dalších 

případech otevřeného narušování lidských práv zůstaly nečinné, jen zvýrazňovalo 

citlivost této otázky.
105

 

Politika státního apartheidu regionální ekonomické mocnosti byla konfrontována 

s pohledem západních institucí prosazujících politickou svobodu a nedotknutelnost 

osobních a lidských práv. Potřebu prosazování lidských práv výstižně formuloval státní 

tajemník USA Cyrus Vance, který prohlásil, že „ve světě zlepšuje vztahy s ostatními 

státy a posiluje vlastní bezpečnost nejen na základě dočasného vnímání režimu, nýbrž 

rovněž na trvalém základě závazku k demokratickým hodnotám“. Velká Británie se 

nacházela v odlišném postavení než ostatní země Západu. Především měla s JAR 

historicky silné pouto, neboť se jednalo o její bývalou kolonii a okolo jednoho milionu 

místních obyvatel mělo právo na britské občanství. Dále musela brát ohledy na své 

postavení v rámci Commonwealthu, i když se vláda Thatcherové ve svých postojích 

vůči sankcím s většinou jeho členů neshodovala.
106

 

4.5 Jazykové, kulturní, mediální a sportovní vlivy 

Britské zájmy v JAR byly ovlivněny pevnými historickými a kulturními pouty. 

Anglicky mluvící běloši měli tradičně silné zastoupení mezi vysoce kvalifikovanými 

odborníky a vlivnými manažery země. Angličtina byla jedním z oficiálních jazyků  a 

byla používána jako hlavní obchodní jazyk, zatímco afrikánština, další oficiální jazyk, 

se užívala od roku 1948 při vládních jednáních. Anglický jazyk usnadňoval vzájemnou 

komunikaci a napomáhal vzájemné obeznámenosti mezi Británií a JAR, takže události 

z obou zemí se pravidelně objevovaly v mediích obou zemí.
107

  

Vazby mezi oběma zeměmi byly posilovány kulturní diplomacií Britské rady 

(British Council) a rozhlasové a televizní společnosti BBC, které se zaměřovaly na 

černošskou elitu. Činnost Rady zahrnovala vyučování anglického jazyka a vzdělávání 

potenciální černošské inteligence. Mezi roky 1989-90 umožnil například grant britské 
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vlády v hodnotě 165 tisíc liber otevřít nové vzdělávací centrum v Johannesburgu 

s knihovnou a prostory pro konference a setkání. BBC se rovněž snažila prohloubit 

britský vliv v JAR. Její odnož BBC World Service vysílala, ve snaze oslovit místní 

elity, v místních jazycích. Toto vysílání pravidelně poslouchalo jen velmi málo 

posluchačů, což bylo zapříčiněno slabým signálem vlivem vysílání v krátkých vlnách a 

konkurence vládního vysílání South African Broadcasting Corporation. Situace se 

zlepšila poté, co byl v Lesothu instalován nový silný vysílač, který výrazně zlepšil 

pokrytí celé oblasti.
108

  

Britský vliv lze nalézt rovněž v případě vzájemných mezinárodních sportovních 

utkání. Británie a JAR spolu sdílely většinu tradičních národních sportů. Jedním 

z prvních mezinárodních protestů proti režimu apartheidu bylo vyloučení jihoafrického 

týmu z Mezinárodní federace stolního tenisu v roce 1956.
109

 Premiér B. J. Vorster dále 

v roce 1968 zakázal jihoafrickému kriketovému družstvu start v Anglii, protože jeho 

členem byl jeden „barevný“ sportovec. Už od počátku šedesátých let začaly mnohé 

vlády a světové sportovní organizace bojkotovat jihoafrické sportovní kluby za rutinní 

zavádění rasové politiky do sportu. První přistoupil k bojkotu Nový Zéland v reakci na 

nepovolení startu jeho rugbyového týmu, složenému z maorských členů. V roce 1968 

byla JAR zcela vyloučena z olympijského hnutí.
110

 Britská vláda přijala Commonwealth 

Gleneagles Agreement z roku 1977, který zavazoval členy k přijetí jakéhokoliv 

praktického kroku k odrazení sportovních kontaktů s JAR. Bojkot sportu byl zrušen 

s rozhodnutím povolit Jižní Africe návrat na letní Olympijské hry v roce 1992.
111
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Závěr 

Jedinečnost apartheidu přitahovala v období vlády premiérky Margaret 

Thatcherové celosvětovou pozornost. Politika rasové nesnášenlivosti, ospravedlněná ve 

jménu boje Západu proti komunismu, neměla ve světě obdoby. Zdálo se, že bylo v 

britském národním zájmu, aby Británie sdílela postoje většiny členů Commonwealthu 

na uvalení přísných sankcí vůči JAR, které měly následně vést k podkopání režimu 

apartheidu v zemi. Margaret Thatcherová však zastávala odlišné stanovisko. Podle 

jejího názoru měl hlavní impuls pro změnu režimu přijít z vnitřku ve formě nenásilných 

reforem a postupného přechodu k demokracii a dodržování lidských práv. Vnější vlivy 

přesto přímo neodmítala. Británie se cítila zavázána k dodržování normativně 

hodnotových kořenů Západu, které na základě společné historie a institucí prosazoval 

politickou svobodu a nedotknutelnost osobních a lidských práv. Během osmdesátých let 

sdílela britská vláda s ostatními demokraciemi společný záměr ukončit režim apartheidu 

a dosáhnout demokratické vlády v JAR. Británie požadovala propuštění politických 

vězňů a ukončení zákazu opozičních stran. Podle Thatcherové by ovšem izolace země 

v důsledku mezinárodních vedla k dalšímu zhoršení životních podmínek místních 

černochů a prohloubení neochoty bílých Afrikánců ke změnám bez jasných záruk na 

zachování jejich postavení, neboť populace černochů předčila počet bělochů v zemi.  

Při utváření politiky Thatcherové hrál silnou roli osobní faktor. Krátce po 

nástupu do funkce premiéra roku 1979 se nové vládě podařilo zprostředkovat mírová 

jednání v případě konfliktu v Rhodesii. Thatcherová poté přikládala regionu jižní Afriky 

zvláštní důležitost a pokoušela se o pozvolné a umírněné řešení problému apartheidu. 

Na mezinárodní scéně se proto v důsledku svého odmítavého postoje vůči sankcím 

dostávala do častých sporů. Často byla dokonce napadána jako přívrženkyně apartheidu. 

Thatcherová sledovala politiku, která spočívala v omezování vlivů, které měly vládu 

v Pretorii ekonomicky a politicky izolovat. Stavila se proto k dalšímu rozšiřování a 

prohlubování mezinárodních sankcí. Zejména jednotný postoj zemí Commonwealthu 

tuto politiku značně ztěžoval. Thatcherová přesto stále věřila, že tato politika 

představuje správný přístup k problému režimu apartheidu.  

Do utváření britské politiky odmítající prohlubování sankcí se promítala řada 

faktorů, které více či méně podporovaly postoje Thatcherové. Británie měla v JAR 

prostřednictvím bohatých historických kontaktů a svého odmítavého stanoviska 

k uvalování dalších sankcí poměrně silný vliv. Za udržování vzájemných kontaktů mezi 
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oběma státy zodpovídala britská ambasáda v Pretorii, která měla zvláštní postavení, 

neboť hrála roli prostředníka mezi černošskou elitou a vládou v Pretorii. Vzájemné 

kontakty obou států zůstaly silné, dokonce i po roce 1961, kdy JAR opustila 

Commonwealth a vyhlásila samostatnou republiku. Británie a JAR společně sdílely 

většinu národních sportů. Angličtina byla hlavních jazykem využívaným při 

obchodování a v médiích. Británie prostřednictvím British Council a afrického vysílání 

BBC v JAR šířila anglofonní kulturu. Anglicky mluvící Jihoafričané byli orientováni 

směrem k Británii, mnoho z nich disponovalo právem na získání britského pasu. 

Spojené království cítilo zodpovědnost za jejich dobré životní podmínky. Případná 

destabilizace JAR by navíc pravděpodobně vyvolala masovou emigraci těchto 

Jihoafričanů, jíž by musela Británie následně čelit.  

JAR představovala pro Británii významného obchodního partnera a v rámci 

afrického kontinentu měla značný význam. Její ekonomika byla na rozdíl od většiny 

bývalých afrických kolonií řízena na principu tržního hospodářství a představovala tak 

spolehlivého obchodního partnera. Thatcherová si přála zachování svobodného tržního 

hospodářství v zemi, které by zajistilo lepší podmínky pro všechny její obyvatele. JAR 

disponovala bohatými ložisky mnoha strategicky významných surovin, které dovážela 

přímo do Británie.  Její kapitálové trhy a bankovní systém měly rovněž značný význam, 

neboť Británie platila za jednoho z nevýznamnějších investorů v zemi a britské firmy 

zde měly velmi silné obchodní zastoupení. Případné zhroucení ekonomiky země mohlo 

proto ovlivnit pracovní místa přímo v samotné Británii. Britské kontrolovaly více než 

polovinu jihoafrických bankovních depozit.
112

  

Dění v Jižní Africe mohlo v období studené války přímo ovlivnit Velkou 

Británii. Británie společně s USA věnovala proto jihoafrickému regionu značnou 

pozornost. Žádný ze sousedních států, dokonce ani v případě jejich spojenectví, nebyl 

schopen čelit naprosté dominanci JAR v regionu jižní Afriky. JAR měla na svém území 

řadu významných vojenských základen a zařízení. Disponovala nejsilnější armádou 

v celém regionu jižní Afriky. Dalším faktorem, který se promítal do britské politiky 

vůči JAR, bylo několik jaderných hlavic, které Jihoafrická republika v osmdesátých 

letech vyvinula, a které si i přes nátlak Spojených států, ponechávala.  

Z hlediska studené války byla JAR stálým zdrojem napětí mezi oběma 

mocenskými bloky. V zájmu Británie proto bylo udržet v JAR stabilní režim. Británie 
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musela počítat s ochranou strategicky významné obchodní a námořní stezky okolo 

Kapského města a přístupu k důležitým nerostným surovinám. Dalšími jejími zájmy 

v této oblasti byla snaha minimalizovat vliv SSSR, výhledově rovněž vytvořit 

multirasové a demokratické vlády a zachovat dobré vztahy s ostatními africkými 

zeměmi. Vláda premiéra Bothy otevřeně proklamovala svoji příslušnost k Západu a 

dávala otevřeně najevo neochotu tolerovat komunistické hnutí v zemi.  

Vzrůstající opozice vůči apartheidu a nepokoje v Jihoafrické republice měly 

pravděpodobně mnohem větší vliv na přijetí reformních kroků, nežli tlak mezinárodních 

sankcí. Ekonomické a politické podmínky a situace uvnitř JAR byly jasně 

nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím vývoj v zemi. Podobný význam přesto měly 

ekonomické sankce, které bezpochyby urychlily posun k odstranění apartheidu. Konec 

studené války a upadající komunistické hnutí navíc odstranily důležité překážky pro 

jednání ze strany Afrikánců. Sankce měly velký význam pro opozici jako symbolická 

podpora, kterou mohla využít při jednání s vládou. 
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Summary 

Whereas most countries tried to isolate Pretoria in both the fields of the 

diplomacy and economy and insist on the sanctions against it, the British government 

followed the way of constructive engagement in South Africa. It was the main reason 

why especially Margaret Thatcher was one of highly respected persons by white South 

Africans community.  

Thatcher and her government saw the South Africa itself as a source of possible 

changes without any external influence. However that did not preclude external 

influences. During the 1980s Britain expected these changes to be carried out through 

the ending the apartheid, democratic elections and general release of political prisoners. 

Together with these changes an extensive aid programme for black South Africans in 

fields of education and community development were assumed to be done. 

There were a lot of various factors the Thatcher's policy towards South Africa 

and apartheid was influenced by. British interests in South Africa were compozed by 

many concerns and commitments of many organisations, individuals and companies. 

Main categories into which the british government's interests could be divided as 

follows: general citizenship, human rights, economy and geostrategy. A shared cultural 

heritage, sustained by family and personal contacts was a decisive part of Britain's 

legacy as an “imperial factor“ in the history of South Africa. Many of South Africans 

had the right of residence in Great Britain. English was the main business language and 

it was also used by government in international contacts. The use of English was 

strenghtened by BBC broadcasting and British Council activities too.  

Despite both the domestic difficulties and international political pressure, South 

Africa was the local power of the territory. Its population was the biggest one in the area 

and all the neighbouring countries depended strongly on its economy. Britain was 

responsible for a significant part of foreign investment in South Africa and it  shared a 

considerable deal in the oth the intenational and local trade. British banks controled the 

majority in South African banks. Britain tried to avoid any thread of its growing trade 

and investment in South Africa by taking a considerable campaign against the apartheid. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Chronologie nejvýznamnějších událostí (tabulka)113
 

1976-81 JAR vyhlašuje nezávislost Transkei, Bophuthatswana, Venda a Ciskei, nejsou uznány 

v zahraničí 

1977  Rada bezpečnosti OSN uvaluje povinné embargo na dodávky zbraní do JAR 

1978-84  Botha premiérem 

1979  Africké odbory se mohou registrova a získat přístup k průmyslovému soudu a právo 

stávkovat 

1980  Zimbabwe (Rhodésie) vyhlašuje nezávislost 

1981-8  jednotky JAR útočí na Angolu a podnikají rychlé vpády do Lesotha, Mozambiku, 

Zimbabwe a Zambie, bojůvky ANC sabotují JAR města 

1984  nová konstituce: Asiaté a barevní omezený podíl na ústřední vládě, Botha se stává 

prezidentem 

1984-86 vyhlášen mimořádný stav, široký odpor proti režimu v černých domovinách a násilné 

vládní reakce 

1986  odvolán pass-laws, vláda vyhlašuje state of emergency, tisku, rádiu, televizi zakázáno 

informovat o střetech, Akmerický Kongres přijímá Comprehensive Anti-Apartheid Act i 

přes veto prezidenta Reagana 

1987  třítýdenní stávka 250 000 Afrických horníků 

1988  JAR souhlasí se stažením jednotek z Angoly a spoluprací s OSN při monitorování 

osamostatňovacího procesu v Namibii 

1989  F. W. de Klerk naharazuje Bothu v čele Národní strany, všeobecné volby, de Klerk 

nahrazuje Bothu jako prezident 

1990  propuštěni Mandela a další političtí vězňové, Namibie se stává nezávislým státem 

1990-1  zrušeny mnohé rasistické zákon (1913 a 1936 Land Acts, Group Areas Act,

 Population Registration Act a Separate Amenities Act), zrušení zákazu politických 

organizací, odvolán stav nouze, uprostřed násilností de Klerk a Mandela začínají 

vyjednávání směřující k novému konstitucionálnímu uspořádání 

1993   přijetí prozatímní ústavy 

1994   první nerasistické demokratické volby 

1996   přijetí první demokratické ústavy 
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Příloha č. 2: Jihoafrická republika (mapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


