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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vlivem etnických lobby na zahraniční politiku USA, jejím 

cílem je zjistit, do jaké míry, pomocí kterých mechanismů a s jakými omezeními jsou 

etnické zájmové skupiny schopné ovlivnit americký legislativní proces ve svůj 

prospěch. Za tímto účelem práce zkoumá působení arménské lobby na případu vývoje 

problematiky Section 907, dodatku zákona Freedom Support Act, v letech 1992–2002. 

Opatření bylo i díky aktivitám arménské lobby roku 1992 poměrně snadno přijato, roku 

2002 však v důsledku zásadních geopolitických změn došlo i přes její výrazné snahy 

k přerušení jeho platnosti. Za účelem pochopení procesů vedoucích k těmto dvěma 

zásadním zlomům vlivu arménské lobby na americký legislativní proces je práce 

rozdělena do tří kapitol. Zatímco první z nich zkoumá specifika vývoje arménské 

komunity v USA vedoucí až k jedinečné struktuře dvou nezávislých, zároveň ale vysoce 

efektivních, zájmových skupin, druhá a třetí kapitola nabídnou detailní analýzu vývoje 

problematiky Section 907. Dále se obě kapitoly zaměří na procesy, které vedly k jejímu 

přijetí i následnému přerušení platnosti a mechanismy, které arménská lobby s cílem 

prosazení svých zájmů používala. Závěr práce shrne hlavní poznatky výzkumu a potvrdí 

hypotézu autorky, tedy skutečnost, že i přes neoddiskutovatelný vliv jsou etnické 

zájmové skupiny ve svém ovlivňování americké zahraniční politiky výrazně omezovány 

celou řadou faktorů, z nichž nejdůležitější je bezesporu americký národní zájem.  

 



   

Abstract 

Bachelor thesis deals with the impact of ethnic lobbies on US Foreign policy, its aim is 

to find out by which mechanisms and to which extent can ethnic lobbies really exert 

their influence on American legislative process. In order to achieve that the thesis 

examines the influence of the Armenian lobby on US Foreign policy on the 

development of Section 907, an amendment of Freedom Support Act, in the period from 

1992 to 2002. The amendment was accepted thanks to broad activities of the Armenian 

lobby in 1992. However, it was waived already in 2002 due to fundamental geopolitical 

changes and in spite of active efforts of the lobby. In order to understand deep processes 

leading up to these two important milestones of Armenian lobby influence, the thesis is 

divided into three chapters. Whereas the first one examines the specific development of 

Armenian community in the USA leading up to the unique structure of two completely 

independent, yet at the same time highly effective, interest groups, the second and the 

third one offer a detailed analysis of Section 907. Both chapters consequently focus on 

the processes leading up to its approval and waiver as well as mechanisms, by which the 

Armenian lobby tried to exert its influence within American Congress. The conclusion 

of the thesis summarizes its main findings and confirms the hypothesis of the author - in 

spite of undisputable influence of ethnic lobbies on US Foreign policy, their impact is 

significantly limited by number of factors, the most important one of them being 

American national interest.  
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Úvod 

Vliv etnických lobby na zahraniční politiku USA, zejména diskuze ohledně míry 

a širších implikací tohoto působení, je jednou z nejrozporuplnějších debat týkajících se 

fungování amerického legislativního procesu. Jednou z nejefektivnějších z nich, jak 

zmiňuje například i Zbigniew Brzezinski ve svém článku A Dangerous Exemption
1
 z 

roku 2006, je bezpochyby lobby arménská. Dokladem její role je nejenom zaujímání 

jedné z nejetablovanějších pozic na půdě amerického Kongresu a navázání úzkých 

vazeb s jeho vrcholnými představiteli, ale zejména schopnost prosazení mnohých 

z jejích hlavních priorit, mimo jiné také zajištění proudění výrazné finanční pomoci z 

USA do Arménie a Náhorního Karabachu. Největším dosavadním úspěchem arménské 

lobby je ale bezesporu prosazení Section 907, dodatku zákona Freedom Support Act 

z roku 1992, který výrazně omezil poskytování americké vládní pomoci do 

Ázerbájdžánu, jednoho z hlavních politických nepřátel Arménie. Platnost přesně tohoto 

dodatku byla nicméně přerušena o pouhých deset let později, již ale za zcela jiných 

geopolitických podmínek, než za kterých byl administrativou George H. W. Bushe 

přijímán.  

Cílem bakalářské práce „Vliv arménské lobby na americkou zahraniční politiku 

na případu vývoje dodatku Section 907 v letech 1992–2002: možnosti a limity etnických 

lobby v rámci legislativního procesu USA“ je na základě vývoje problematiky Section 

907 v letech 1992–2002 zodpovědět hlavní výzkumné otázky práce - do jaké míry, 

pomocí kterých mechanismů a s jakými omezeními jsou etnické zájmové skupiny 

opravdu schopné ovlivnit americkou zahraniční politiku ve svůj prospěch? Je jejich 

působení limitováno pouze jejich vnitřními charakteristikami, jako například schopností 

organizovat se a cíleně působit v rámci amerického Kongresu, nebo je jejich vliv 

omezován principy americké zahraniční politiky, jejími hlavními cíly a prioritami? 

Navzdory názoru mnohých autorů, kteří vnímají možnosti etnických lobby ovlivňovat 

americkou zahraniční politiku za prakticky neomezené,
2
 autorka této bakalářské práce 

                                                 
1
  Zbigniew Brzezinski, „A Dangerous Exemption”, Foreign Policy, č. 155 (červenec/srpen 2006): 63–64, 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?sid=04620f3b-8cfb-46f7-a0e6-

586360f856cc%40sessionmgr112&vid=1&hid=120&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#d

b=a9h&AN=21359654 (staženo 9. 2. 2014). 
2
 Vliv etnických lobby na americkou zahraniční politiku patří k velice kontroverzním tématům týkajících 

se fungování amerického legislativního systému, kdy zejména v 90. letech minulého století došlo na 

základě celé řady faktorů k jeho výraznému nárůstu. V reakci na tuto dramatickou změnu se objevila i 

debata ohledně faktorů, metod či širších implikací působení národnostních zájmových skupin. Zatímco 

první skupina autorů považuje jejich vliv za umírněný a všímá si přínosu jejich existence pro americký 

politický systém (k těmto autorům patří mimo jiné iYossi Shain, Michael Clough,  James L. Lindsay či 
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zastává názor, že etnické lobby jsou, stejně jako všechny ostatní zájmové skupiny, ve 

svém působení na půdě amerického Kongresu výrazně limitovány. Tato omezení 

vychází jak z jejich vnitřních charakteristik, tak i mnoha vnějších faktorů, zejména poté 

amerického „národního zájmu“
3
, hlavních priorit a cílů americké zahraniční politiky. 

Pokud se zájmy lobby dostanou do jeho přímé konfrontace, ani sebelépe organizovaná a 

efektivní zájmová skupina je nedokáže prosadit. Příkladem je i problematika Section 

907 – ačkoliv se vnitřní charakteristiky arménské lobby v žádném případě od jejího 

přijetí nezměnily, roku 2002 došlo k výraznému omezení tohoto dodatku. Právě 

možnost detailního studia mechanismů používaných arménskou lobby, stejně jako 

nahlédnutí možností a limit jejího působení, byla zásadním důvodem vedoucím ke 

zkoumání právě Section 907.
4
 Druhým aspektem byla skutečnost, že nejenom tato 

konkrétní problematika, ale působení arménské lobby v rámci amerického legislativního 

procesu jako takové, je v rámci českého akademického diskursu prozatím zpracováno 

pouze velice okrajově, ne-li zcela přehlíženo.
5
 Téma obecného působení etnických 

lobby na americkou zahraniční politiku samozřejmě v české akademické produkci 

zachyceno je, v kontextu těchto prací se ale téměř výhradně vyskytuje příklad působení 

                                                                                                                                               
Khachig Tölölyan), druhá skupina vidí jejich vliv velice negativně, nahlíží jejich působení jako prakticky 

neomezené a obává se dopadů tohoto působení na konzistenci amerického národního zájmu či jednotu 

americké společnosti (hlavními představiteli tohoto proudu jsou například Tony Smith, Lawrence 

Davidson, Samuel Huntington či James Schlesinger). I přesto, že je tato debata velice rozsáhlým 

fenoménem v rámci studia americké zahraniční politiky a vlivu etnických lobby na její formování, není 

ani v zájmu ani v možnostech práce se jí hlouběji věnovat. V Příloze č. 2 je nicméně možné nahlédnout 

hlavní práce těchto autorů a s jejich závěry i celou debatou se důkladněji seznámit.    
3
 Autorka si je vědoma komplexní debaty vztahující se k vymezení a relevantnosti pojmu „národní zájem“ 

v mezinárodních vztazích (kdy jeho definice oscilují od velice úzkého chápání až po praktickou negaci 

jeho existence), i jeho velice často negativním konotacím. Petr Kratochvíl, Původ a smysl národního 

zájmu: analýza legitimity jednoho politického konceptu (Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2010), 11. Tato bakalářská pojem chápe zcela neutrálně jakožto snahu státu prosazovat ve svých 

zahraničně-politických krocích hlavní priority a cíle všech svých občanů a státu jako celku.  
4
 I přesto, že je jedním z nejznámnějších a zároveň i nejdiskutovanějších témat týkajících se arménské 

diaspory arménská genocida z konce první světové války a snahy o dosažení jejího oficiálního uznání. 
5
 Pokud se v pracích českých autorů arménská lobby objevuje, jedná se spíše o zmínky o její existenci a 

vlivu než o hluboké a cílené studium jejího působení (Viz například Jan Zahradil, „EVROPA: Genocida? 

Šetřme s tímto pojmem“, Lidové noviny, 9. března 2010, 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/tiskni.aspx?r=p_zahranici&c=A100308_122904_p_zahranici_wag 

(staženo 26. 4. 2014). Studium arménská genocidy je obecně hlavním a prozatím také jediným tématem, 

kterým se česká akademická obec ve vztahu k arménské diaspoře zabývá. (Viz například Ondřej Ditrych, 

Petra Kohoutková a Emil Souleimanov,, „Arménská genocida jako mezinárodně-politické téma: 

implikace pro Slovensko a EU“, Ditrych, Ondřej., Kohoutková, Petra. a Souleimanov, Emil. „Arménská 

genocida jako mezinárodně-politické téma: implikace pro Slovensko a EU“, Panoráma globálneho 

bezpečnostného prostredia 2006–2007, (duben 2007): 577–586, 

http://www.mod.gov.sk/data/files/414.pdf (staženo 26. 4. 2014).  
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lobby izraelské.
6
 Cílem této práce je tedy nejenom zodpovědět hlavní výzkumné otázky, 

ale také seznámit českou akademickou obec s  arménskou lobby jako takovou. 

Po metodické stránce je bakalářská práce instrumentální případovou studií 

zasazující výsledky získané analýzou vlivu arménské lobby na americkou zahraniční 

politiku na případu vývoje dodatku Section 907 do kontextu obecných debat ohledně 

vlivu etnických lobby na legislativní systém USA. K úspěšnému zodpovězení hlavních 

výzkumných otázek bylo užito kvalitativního výzkumu poměrně rozsáhlého množství 

relevantních pramenů a literatury. 

Práce je strukturována do tří hlavních kapitol. První z nich „Specifika arménsko-

americké komunity a její lobby“ se zaměří na specifika vývoje arménské komunity 

v USA vedoucí k jejímu jedinečnému štěpení a ke vzniku dvou paralelních větví 

arménsko-amerických veřejných institucí, zájmových skupin nevyjímaje. Dále kapitola 

představí hlavní rozdíly obou arménských zájmových skupin (ANCA a AAA), které se 

staly jedním ze základních determinantů úspěchu arménské lobby v USA. Druhá a třetí 

kapitola poté konkrétně analyzují působení a mechanismy užívané arménskou lobby 

v letech 1992–2002 s cílem prosazení a následného udržení dodatku Section 907 

v platnosti. Zatímco druhá kapitola „‚1992’- Prosazení Section 907“ se zaměří na 

teoretické podmínky a konkrétní metody arménské lobby vedoucí k jejímu prosazení, 

třetí kapitola „‚2002’- Přerušení platnosti Section 907“ po shrnutí vývoje 90. let a 

důvodů vedoucích k americké preferenci Ázerbájdžánu v regionální politice reflektuje 

teroristické útoky na Světové obchodní centrum ze září 2001, jejich širší dopady na 

americký národní zájem a Section 907 jako takovou. Ve své poslední části kapitola 

shrne hlavní metody a poměrně odlišné kroky obou arménských zájmových skupin, 

pomocí kterých se snažily zrušení tohoto dodatku zabránit. Závěr práce takto získané 

poznatky shrne a potvrdí či vyvrátí hypotézu autorky, tedy jestli a případně jakými 

faktory je vliv etnických lobby na americkou zahraniční politiku limitován.  

Rozbor literatury 

Bakalářská práce čerpá z velkého množství pramenů a literatury. Zatímco 

literatura sloužila zejména pro porozumění teoretických východisek a základního rámce 

práce, prameny se staly klíčové pro pochopení teoretických fenoménů v praxi a 

                                                 
6
 Mezi autory publikující na toto téma, opět s důrazem na lobby izraelskou, patří například Miloš Calda, 

Miloš Calda, „Etnické lobby a jejich vliv na zahraniční politiku Spojených států“, Mezinárodní politika 

28, č. 4 (duben 2004): 13–14, http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/mezinarodni-politika-4-

2004-americka-politika-v-roce-voleb (staženo 11. 2. 2014). 
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možnosti poznat konkrétní metody a mechanismy užívaných arménskou lobby na půdě 

amerického Kongresu.  

Hlavním problémem, se kterým se autorka během výzkumu setkala, byla 

praktická neexistence relevantních zdrojů v českém jazyce (vyplývající z minimálního 

pokrytí tématu českou akademickou veřejností). Tento nedostatek měl za následek 

zejména neexistenci českých ekvivalentů oficiálních názvů arménských politických 

stran, lobby či pojmů s arménskou komunitou souvisejících. Z tohoto důvodu se v práci 

vyskytují převážně vlastní překlady autorky následované původním názvem 

v anglickém jazyce. Druhým problémem obecně se vztahujícím ke studiu arménské 

diaspory je hodnotová polarizace zdrojů týkajících se arménské genocidy a uznání 

masakrů Arménů z konce první světové války tímto termínem.
7
 Jelikož se ale práce 

výhradně zabývá problematikou Section 907 a téma arménské genocidy je zde 

zachyceno pouze minimálně, tato otázka nebyla pro závěry práce výrazně limitující. 

Jednotlivé odborné články, publikace a další literatura se staly zásadní zejména 

pro závěry první kapitoly zkoumající formování a strukturu arménské komunity a její 

lobby v USA. Jednou z nejkomplexnějších je bezesporu práce Heather S. Gregga 

Divided They Conquer: The Success of Armenian Ethnic Lobbies in the United States.
8
 

Kromě nastínění historického formování arménské komunity v USA a důvodů jejího 

štěpení, vedoucího k vytvoření dvou paralelních zájmových skupin ANCA a AAA, 

článek především přináší velice podrobný vhled na rozdílné metody organizace, 

mobilizace i formování cílů obou lobby. Ve druhé části práce autor tyto teoretické 

koncepty zkoumá na konkrétním působení arménské lobby na půdě amerického 

Kongresu s cílem prosazení jejich pěti hlavních zájmů, Section 907 neopomínaje. 

Podobně obsáhlým textem je článek Rachel Anderson Paul Grassroots Mobilization and 

                                                 
7
 Na akademické půdě i mezi nejširší veřejností stále probíhá velice živá debata ohledně uznání odsunu a 

z něj vyplývajících masakrů Arménů na půdě Osmanské říše z konce první světové války pojmem 

genocida. Zatímco většinové spektrum autorů tyto masakry za genocidu považuje, a pojem užívá spíše 

neutrálně jakožto označení dané historické události (stejně jako autorka této práce), druhá skupina autorů 

považuje tyto násilnosti za nechtěné důsledky válečného stavu genocidu nekonstituující a tudíž se tomuto 

pojmu vyhývají. (jako například Günay Evinch, “The Armenian Cause in America, Today”, Turkish 

Policy Quarterly 8, č. 1 (2010): 1–12, http://www.turkishpolicy.com/article/234/the-armenian-cause-in-

america-today/ (staženo 24. 1. 2014).   
8
 Heather S. Gregg, „Divided They Conquer: The Success of Armenian Ethnic Lobbies in the United 

States“, Conference Papers -- American Political Science Association, 2002 Annual Meeting, (2002): 1–

45, MA, http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=a0e25e34-65d5-4506-a8de-

a0bd92fa67ee%40sessionmgr10&vid=1&hid=119&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db

=a9h&AN=17985750 (staženo 24. 1. 2014). 
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Diaspora Politics: Armenian Interest Groups and the Role of Collective Memory,
9
 který 

se téměř výhradně zabývá mechanismy fungování obou arménských lobby na 

konkrétním příkladu jejich mobilizace za účelem zabránění návštěvy ázerbájdžánského 

prezidenta Heydara Aliyeva v USA roku 1997. Ačkoliv není zkoumání tohoto tématu 

hlavním cílem práce, metody mobilizace obou arménských zájmových skupin v tomto 

roce napomohly pochopení jejich obecných mobilizačních technik využívaných i při 

prosazení Section 907. Posledním textem podobného přínosu se stala práce Davida 

Kinga a Milese Pompera  The U.S. Congress and the Contingent Influence of Diaspora 

Lobbies: Lessons from U.S. Policy Toward Armenia and Azerbaijan,
10

 která po 

nastínění obecných debat vlivu etnických lobby na americkou zahraniční politiku do 

hloubky zkoumá arménskou komunitu a její lobby v USA. Práce je zejména přínosná 

díky množství fakt a konkrétních detailů, které o působení arménské lobby na půdě 

amerického Kongresu přináší.  

Teoretické koncepty literatury byly zásadně doplněny informacemi vyplývajícími ze 

studia pramenů, již první kapitola například velice intenzivně čerpá z oficiálních stránek 

obou arménských lobby ANCA
11

 a AAA
12

. Pramenné informace se ale poté staly zcela 

zásadní pro úspěšné zpracování druhé a třetí kapitoly zkoumající konkrétní metody a 

mechanismy působení arménské lobby. Tato data byla nejvíce čerpána z databáze 

THOMAS knihovny The Library of Congress
13

 zveřejňující plné texty amerických 

zákonů a „kongresový záznam“ (Congressional Record), plný přepis kongresových 

jednání, informace zásadní pro pochopení vazeb arménské lobby na jednotlivé 

kongresmany a její konkrétní působení na půdě amerického Kongresu. Druhou zásadní 

databází se poté stala stránka OpenSecrets.org
14

 sledující finance přítomné v americké 

politice, mimo jiné také množství prostředků směřovaných zájmovými skupinami na 

konta a volební kampaně jednotlivých kongresmanů či politických stran. I v těchto 

                                                 
9
 Rachel Anderson Paul, „Grassroots Mobilization and Diaspora Politics: Armenian Interest Groups and 

the Role of Collective Memory“, Nationalism & Ethnic Politics 6, č. 1 (jaro 2000): 24–48,  

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=5&hid=108&sid=b5f8f98c-c3f4-45a0-9e1d-

c03c055bccd3%40sessionmgr110&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=690

6742  (staženo 24. 1. 2014).  
10

 David King and Miles Pomper, „The U.S. Congress and the Contingent Influence of Diaspora Lobbies: 

Lessons from U.S. Policy Toward Armenia and Azerbaijan”, Journal of Armenian Studies 8, č. 1 (2004), 

http://www.naasr.org/index.php/naasr-publications-site-map-menu-101/journal-of-armenian-studies-site-

map-menu-129 (staženo 24. 1. 2014).   
11

 Armenian National Committee of America, http://www.anca.org/ (staženo 30. 4. 2014).  
12

 Armenian Assembly of America, http://www.aaainc.org/ (staženo 30. 4. 2014). 
13

 The Library of Congress – THOMAS home, 

http://thomas.loc.gov/home/LegislativeData.php?&n=Record (staženo 29. 4. 2014).  
14

 OpenSecrets.org, http://www.opensecrets.org/ (staženo 29. 4. 2014).  
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kapitolách se objevují informace sekundárních zdrojů, pro pochopení hlavních linií 

jednání roku 1992 byly zásadní práce Thomase Ambrosia,
15

 geopolitický vývoj 90. let 

směřující k narůstající důležitosti Ázerbájdžánu pro USA a tím oslabování pozice 

Section 907 naopak pojímají práce Svante E. Cornella.
16

 Bez pramenů a informací 

z nich čerpaných by nicméně relevantní výzkum mechanismů používaných arménskou 

lobby za účelem prosazení svých cílů nebyl možný. 

 

1. Specifika arménsko-americké komunity a její lobby 

Arménská lobby je jednou z nejetablovanějších a nejúspěšnějších etnických 

zájmových skupin působících v rámci amerického legislativního systému. Této pozice 

dosáhla zejména díky svému mnohaletému aktivnímu působení na půdě amerického 

Kongresu a jedinečné struktuře dvou nezávislých, nicméně s cílem prosazení hlavních 

cílů arménské lobby, podporujících se zájmových skupin, Arménského národního 

výboru Ameriky (Armenian National Committee of America, ANCA) a Arménsko-

amerického shromáždění (Armenian Assembly of America, AAA). Pro pochopení 

charakteristik tohoto působení a specifik obou skupin vedoucích k jejich výrazným 

úspěchům je ale nutné nastínit historický vývoj arménské komunity v USA a jeho 

hlavní mezníky, které tuto jedinečnou strukturu podmínily.  

 

1.1 Historické formování arménské komunity v USA a její politicko-

společenský rozkol  

Arménská komunita se ve Spojených státech amerických začala tvořit již od 

konce 19. století,
17

 zásadním mezníkem se nicméně stala až arménská genocida z konce 

                                                 
15

 Zejména kniha Thomas Ambrosio, Irrendentism: Ethnic Conflict and International Politics (Westport, 

Conn.: Prager Publishers, 2001) či článek Thomas Ambrosio, „Congressional Perceptions of Ethnic 

Cleansing: Reactions to the Nagorno-Karabagh War and the Influence of Ethnic Interest Groups“, Review 

of International Affairs 2, č. 1 (podzim 2002): 24–45, 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&sid=86a34431-3640-4b59-89e7-

997d9057fea2%40sessionmgr4005&hid=4101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9

h&AN=8961514 (staženo 8. 5. 2014). 
16

 Autorka výrazně čerpala ze dvou prací autora, Svante E. Cornell, Azerbaijan Since Independence 

(Armonk, New York: M. E. Sharpe, 2011) a Svante E. Cornell, Svante E. Cornell, Small Nations and 

Great Powers: a Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus (London: RoutledgeCurzon, 2001). 
17

 První skupiny Arménů odcházely z Osmanské říše v důsledku tzv. „Hamidianských masakrů“, prvních 

masových útoků na arménskou populaci v letech 1894-1896 nařízených sultánem Abdülhamidem II. 

(odtud také plyne jejich název). Emil Souleimanov, „Armenian Genocide as an International Political 

Phenomenon“, New Presence: The Prague Journal of Central European Affairs 12, 4. 3 (2010): 17-18,  
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první světové války, kdy během nuceného odsunu Arménů z východních částí 

Osmanské říše (dnešní Východní Anatólie) a s ním spojenými masakry zemřelo více jak 

1 milion z původně 1,5 milionu Arménů zde žijících.
18

 Zbylých přibližně 500 000 

Arménů se rozprchlo do jednotlivých států na Blízkém východě, do západní Evropy a 

právě i do Spojených států amerických, kde vytvořili jednu z největších arménských 

diaspor. Takto vzniklou komunitu ještě obohatila vlna arménských emigrantů v první 

polovině 20. let, kdy po obsazení Arménské demokratické republiky Ruskem v prosinci 

1920 odešlo do exilu prakticky celé vedení a sympatizanti Arménské revoluční federace 

(Armenian Revolutionary Federation), hlavní politické strany Arménské demokratické 

republiky stojící za jejím vznikem roku 1918 i za jejím politickým směřováním. Po 

svém příchodu do USA zaujala tato skupina silně protiruský a následně i protisovětský 

postoj, který byl ještě zintenzivněn po vypuknutí studené války.
19

 

Průvodním jevem existence arménské komunity v USA, který se podle názoru 

autorky stal jedním ze zásadních předpokladů a hybatelů jejího úspěchu i na půdě 

amerického Kongresu, se stalo její společenské štěpení, jehož kořeny sahají až 

k počátkům formování komunity na konci 19. století. Ideologicko-politický rozkol 

komunity podél hlavních politických stran, dále zintenzivněné geopolitickými událostmi 

první poloviny 20. století, následně zapříčinilo i hluboké nábožensko-společenské 

dělení celé arménské společnosti v USA. Míra i důslednost tohoto štěpení vedoucí 

k vytvoření zcela paralelních zájmových skupin, charit, mládežnických a mnoha dalších 

veřejných organizací, nemá podle názoru autorky v rámci takto malé komunity 

konstituované na území cizího státu
20

 obdoby.  

Základem štěpení arménské komunity v USA bylo politicko-ideologické dělení 

podél čtyř hlavních politických stran – Hunčakské revoluční strany (Hunchakian 

Revolutionary Party), Arménské revoluční federace (Armenian Revolutionary 

                                                                                                                                               
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=04ccb0d1-21d6-4fad-a969-

4010a2129ad4%40sessionmgr12&vid=1&hid=119&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#d

b=a9h&AN=58080886 (staženo 24. 1. 2014).  
18

 Přesná data se mohou v závislosti na zdrojích výrazně lišit. Zatímco Khachig Tölölyan uvádí ztráty na 

životech dosahující 1,5 milionu obyvatel, Günay Evinch uvádí číslo „pouhých“ 600 000. Khachig 

Tölölyan, „Elites and Institutions in the Armenian Transnation“, Diaspora: A Journal of Transnational 

Studies 9, č.1 (jaro 2000): 118, 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=8&hid=119&sid=ca31c6ae-d06f-4484-a288-

bf2806b69841%40sessionmgr11&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=5846

861 (staženo 24. 1. 2014) a Günay Evinch, “The Armenian Cause Today in America today”,...,. 2. 
19

 Khachig Tölölyan, „Elites and Institutions in the Armenian Transnation“, …. 118–119. 
20

 Yossi Shain a další autoři používají jako označení státu, do kterého přichází komunity cizích 

národnostních skupin, „hostland“. Vzhledem k nevhodnosti doslovného překladu do češtiny se autorka 
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Federation, ARF, v arménštině Dashnaktsutyun, z čehož vyplývá i obecné označení této 

strany „Dašnakové“), Ramgavarské strany (Ramgavar Party) a Arménské progresivní 

ligy (Armenian Progressive League). Kromě Arménské progresivní ligy, která jako 

jediná vznikla až na území Spojených států amerických, všechny ostatní arménsko-

americké politické strany navazovaly na strany a uskupení založené na území bývalé 

Osmanské říše. Již od samého počátku jejich fungování v USA se nicméně vytvářely 

dva základní tábory – „pro-ARF“ a „proti-ARF“ (ve kterém byly z mnoha různých 

důvodů sdruženy prakticky všechny ostatní politické strany, kterým vadil zejména 

radikální tón politiky ARF).
21

 Toto prvotní štěpení se formalizovalo po okupaci 

Arménské demokratické republiky Ruskem v prosinci 1920, kdy členové ARF zaujali 

jasně protisovětskou linii s cílem obnovení nezávislé Arménie bez ruského vedení. 

Ostatní strany přijaly spíše prosovětský postoj – zatímco Ramgavarská strana se 

domnívala, že připojení Arménie k Rusku představuje jedinou možnost, jak do 

budoucna ochránit Armény před útoky Turků, Arménská progresivní liga i Hunčakové 

jakožto prokomunistická hnutí s bolševickým Ruskem ideologicky souhlasily.
22

  

Politické kontury mělo i štěpení Arménské apoštolské církve a dalších liturgií, 

ke kterým náležela arménská diaspora,
23

 které se, stejně jako politické strany, musely 

s ruskou okupací Arménské demokratické republiky ideologicky vypořádat. Zatímco 

vedení arménské apoštolské církve bylo výrazně proruské (její sídlo v Ečmidzianu se po 

okupaci Arménie dostalo pod ruskou správu a tudíž se muselo podřídit ruskému vlivu), 

příslušníci ostatních liturgií a stále více i členové Arménské apoštolské církve začali 

postupně zastávat stále více protisovětské názory (například pořádali protisovětské 

demonstrace a kampaně). Vedení Arménské apoštolské církve v USA nicméně 

zakazovalo svému členstvu účast na těchto protestech či veřejné projevování 

                                                                                                                                               
rozhodla pro potřeby práce používat termín „cizí stát“. Yossi Shain, Marketing the American Creed 

Abroad: Diasporas in the U.S. and their Homelands (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).   
21

 Arménská revoluční federace (ARF) vznikla roku 1890 v Tbilisi jakožto nacionálně-socialistické hnutí 

s cílem změnit tehdejší situaci (tedy útlak Arménů ze strany muslimské většiny a neexistenci nezávislého 

arménského státu) pomocí „ozbrojeného boje“. Mezi jejich prvotní aktivity tedy patřila například i 

ozbrojená „ochrana“ Arménů v Osmanské říši. Hratch Dasnabedian, „The Realm of Ideas and the 

Evolution of Programmatic Objectives“, Armenian Revolutionary Federation, 

http://www.arf1890.info/AboutARF/TheRealmsandIdeas.html (staženo 5. 5. 2014).  
22

 Heather S. Gregg, „Divided They Conquer: The Success of Armenian Ethnic Lobbies in the United 

States“, Conference Papers -- American Political Science Association, 2002 Annual Meeting, (2002): 5–

6, MA, http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=a0e25e34-65d5-4506-a8de-

a0bd92fa67ee%40sessionmgr10&vid=1&hid=119&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db

=a9h&AN=17985750 (staženo 24. 1. 2014). 
23

 Kromě Arménské apoštolské církve, kterou dodnes vyznává 64,2 % arménsko-americké komunity, se 

Arméni žijící v USA hlásí k protestantství (9,7 %) či Římskokatolické církvi (3,8 %). Ibid, 6.  
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arménského nacionalismu, které by mohlo být Sovětským svazem negativně vnímáno.
24

 

Konflikt mezi oběma proudy vygradoval 24. prosince 1933, kdy byl na Levona 

Touriana, arcibiskupa Východní diecéze Arménské apoštolské církve v USA, spáchán 

během mše atentát, na jehož následky později zemřel. Za útok byli obviněni a následně 

také odsouzeni Matos Leylegian, Nishan Sarkisian a dalších sedm členů tajného hnutí 

Tašnagů (Tashnag, z arménského Tashnagtzagantz), protirusky orientované skupiny 

usilující o obnovení nezávislé Arménie, která disponovala vazbami na ARF.
25

 Ačkoliv 

byli pachatelé i celé hnutí arménskou komunitou i apoštolskou církví za tento útok 

morálně odsouzeno, mnoho jejích členů s důvody vedoucími k útoku vnitřně 

sympatizovalo a tím se akt stal i konečnou záminkou k rozkolu Arménské apoštolské 

církve v USA, kdy sympatizanti ARF a další protisovětsky orientovaní členové začali 

postupně přecházet ke stolci Arménské apoštolské církve sídlícím v Libanonu.
26

  

Základní politicko-náboženský rozkol arménsko-americké komunity měl za 

následek postupující štěpení veřejného života Arménů v USA, kdy se postupně 

vytvořily paralelní charity, mládežnické a vzdělávací organizace, výzkumné instituty i 

média, v neposlední řadě vytvořily obě skupiny i své vlastní lobby a výbory pro 

politickou činnost (Political Action Committes, PAC).
27

 Jak uvidíme následovně, tento 

hluboký a po desetiletí trvající rozkol se nicméně stal i jedním ze zásadních 

předpokladů arménského úspěchu v rámci amerického politického systému. 

 

                                                 
24

 Ibid. 
25

 Jay Maeder, „Tashnag Murder in a Holy Place, Christmas 1933 Chapter 99“,  New York Daily News, 

30. května 2000, http://www.nydailynews.com/archives/news/tashnag-murder-holy-place-christmas-

1933-chapter-99-article-1.876457 (staženo 5. 5. 2014).  
26

 V rámci Arménské apoštolské církve došlo během 12–14. Století ke vzniku druhého stolce, tzv. 

„katholikosanátu“, v Libanonu (Catholicosate of the Great House of Cilicia). Historicky měli oba 

katholikové (v Ečmidzianu i v Kilíkii) stejné pravomoci a měly rozdělené regiony spadající pod jejich 

kontrolu, katholikos v Kilíkii nicméně stále uznával hierarchickou nadřazenost katholikose v Ečmidzianu. 

V důsledku geopolitického napětí studené války se nicméně i tyto dva stolce začaly štěpit, rozkol byl 

definitivně stvrzen roku 1956, kdy se katholikos v Libanonu definitivně odklonil od Arménské apoštolské 

církve sídlící v Ečmidzianu (rozkol, který trvá dodnes a ani navzdory konce studené války nedošlo ke 

sjednocení obou proudů Arménské apoštolské církve).  Oshagan Minassian, „A History of the Armenian 

Holy Apostolic Orthodox Church in the United States (1888–1944)“ (doktorská disertace, Boston 

University School of Theology, 1974), 1–754, 

http://search.proquest.com/docview/288182086?fromunauthdoc=true (staženo 11. 2. 2014).   
27

 Není v možnostech ani cílem práce věnovat se jednotlivým arménsko-americkým společenským 

organizacím a jejich dualitám do hloubky. Tabulka s přehledem hlavních z nich je nicméně k nahlédnutí v 

Příloze č. 1.   
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1.2 Arménská lobby v USA  

V návaznosti na dvě hlavní linie veřejného života arménské komunity v USA se 

během 20. století konsolidovaly i dvě hlavní zájmové skupiny: Arménský národní výbor 

Ameriky (Armenian National Committee of America, ANCA), hlavní lobbistická 

organizace ARF, a Arménsko-americké shromáždění (Armenian Assembly of America, 

zkráceně AAA či „Assembly“), založená „proti-ARF“ blokem roku 1972.
28

 Jak uvidíme 

v následujících podkapitolách, cíle, struktura i fungování obou skupin reflektuje hlubší 

ideologicko-politické štěpení jejich zakladatelů.  

1.2.1 Arménský národní výbor Ameriky (Armenian National Committee of 

America, ANCA) 

Arménský národní výbor Ameriky (ANCA) vychází ideologicky i organizačně z 

Amerického výboru pro nezávislost Arménie (American Committee for the 

Independence of Armenia, ACIA), první arménsko-americké zájmové skupiny založené 

roku 1918 Vahanem Kardashianem, bývalým konzulem Osmanské říše ve 

Washingtonu, D.C..
29

 Cílem této organizace bylo podpořit vznik nezávislé Arménie a 

lobbovat mezi členy Kongresu v její prospěch. Po obsazení Arménie roku 1920 bylo její 

vedení obohaceno o nově příchozí Dašnaky, kteří ACIA organizačně i ideologicky 

napojili na síť Arménských národních výborů (Armenian National Committees, ANC) 

formulujících se v rámci arménských komunit po celém světě. ANCA, jak ji známe 

dnes, vznikla roku 1941, kdy došlo k jejímu oficiálnímu založení (v praxi došlo spíše k 

přejmenování ACIA na ANCA), čímž bylo její zapojení do mezinárodní sítě „ANC“ 

dokončeno i formálně.
30

  

Ve své ideologické a formální struktuře reflektuje ANCA základní kontury ARF. 

ANCA je organizací „masovou“, jak uvádí na svých internetových stránkách, je 

„…největší a nejvlivnější arménsko-americkou masovou politickou organizací působící 

                                                 
28

 V závislosti na autorovi se používají dvě různá zkrácená označení Armenian Assembly of America – 

AAA nebo „Assembly“. Autorka této bakalářské práce bude jednotně pro označování Armenian Assembly 

of America užívat zkratku AAA, (ve shodě například s Rachel Anderson Paul), pro označení Armenian 

National Committee of America poté označení ANCA.  
29

 Mavi Boncuk, „Vahan Cardashian, The Former Consul Of The Ottoman Empire In Washington“, 

Armenian Genocide Resource Center, 28. ledna 2010, http://armenians-

1915.blogspot.com/2010/01/3002-vahan-cardashian-former-consul-of.html (staženo 5. 5. 2014). 
30

 Heather S. Gregg, „Divided They Conquer: The Success of Armenian Ethnic Lobbies in the United 

States“, …, 9. 
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na půdě USA.“
31

 K mobilizaci svých členů využívá rozsáhlou síť více jak čtyř desítek 

lokálních poboček (operujících v jednotlivých státech Unie), spadajících pod regionální 

vedení (pro západní distrikty v Glendale, Kalifornii, pro východní část USA ve 

Watertownu ve státě Massachussets), celonárodně zaštítěných hlavním vedením ANCA 

ve Washingtonu, D.C. Cílem této mobilizace je nejenom získat aktivní podporu členů (a 

samozřejmě i finanční prostředky na své fungování), ale i deklarovaná reprezentace 

zájmů „celé arménsko-americké komunity od lokální po celonárodní úroveň“
32

 na půdě 

amerického Kongresu. Mezi hlavní cíle ANCA dlouhodobě patří, kromě obecné snahy 

rozšiřovat povědomí o Arménské republice, jejích hlavních problémech (ANCA ve své 

rétorice stále usiluje o připojení území Východní Anatólie náležející Turecku 

k Arménské republice) a „arménské otázce“ jako celku,
33

 zejména dosáhnout 

„náležitého uznání“ arménské genocidy a navýšit či alespoň udržet proudění 

ekonomické, vojenské a humanitární pomoci z USA do Arménie a Náhorního 

Karabachu v co největší míře.
34

 Jak uvidíme následovně, zejména v těchto dvou bodech, 

organizační struktuře a ideologické prezentaci svých cílů, se AAA a ANCA výrazně liší. 

1.2.2 Arménsko-americké shromáždění (Armenian Assembly of America, 

AAA)  

Vznik Arménsko-amerického shromáždění (AAA) byl výsledkem procesů 

akumulujících se v rámci arménsko-americké komunity již od 60. let 20. století, kdy 

docházelo k postupnému přerodu Arménů ve vnímání sebe sama již ne jako „národa 

v exilu“, jehož cílem je navrátit se po obnovení nezávislosti Arménie do původní 

domoviny, ale jako „nadnárodní diaspory“ (transnation),
35

 v rámci které se jednotlivé 

                                                 
31

 „…(ANCA) is the largest and most influential Armenian American grassroots political organization.“ 

„About the ANCA“, Armenian National Committee of America, http://www.anca.org/ancaprofile.php 

(staženo 11. 2. 2014).  
32

 Ibid. 
33

 „Arménská otázka“ jakožto pojem reflektující problematiku arménského národa vyplývající 

z historické křivdy arménské genocidy, je jedním ze zásadních termínů vztahujících se k arménské 

diaspoře. Pojem vychází z termínu „Hai Tahd“, názvu manifestu ARF z roku 1923, ve kterém strana 

shrnovala hlavních sedm křivd, které byly na arménském národu od roku 1915 spáchány a vytyčila si ve 

svém dalším působení tyto křivdy odčinit (mezi které patřila právě i arménská genocida, odsun Arménů 

z jejich historické domoviny či velké materiální i kulturní ztráty s tímto odsunem související). Zatímco 

pojem „Hai Tahd“ v moderním diskursu syntetizuje veškerou problematiku a essenci arménské národnosti 

jako takové, více pragmaticky smýšlející autoři tento pojem i „arménskou otázku“ ztotožňují s asertivními 

snahami arménské diaspory a jejich zájmových skupin prosadit tři hlavní cíle: oficiální uznání arménské 

genocidy, připojení ztracených území (zejména dnešní Východní Anatolie) k Arménii a repatriace od 

Turecka za ohromné finanční i morální ztráty, kterým arménská komunita musela při genocidě z první 

světové války čelit. Günay Evinch, „The Armenian Cause in America, Today”, …, 1–2. 
34

 Ibid. 
35

 Khachig Tölölyan, „Elites and Institutions in the Armenian Transnation“, ..., 119–122.   
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komunity sice cítí být Armény, jejich domovem jsou však jednotlivé státy, ve kterých 

tyto komunity sídlí. I z tohoto důvodu postupně sílila opozice proti ARF, která 

poukazovala na nutnost reflektovat aktuální problémy arménské komunity v USA a 

nesledovat pouze ideální cíle směřované k obnovení nezávislosti Arménie, rétorické 

jádro cílů ARF i všech jejích veřejných institucí dodnes. Výsledkem tohoto procesu byl 

mimo jiné i vznik AAA, zájmové skupiny stojící v přímé opozici proti ANCA, do té 

doby jediné arménsko-americké lobby v USA.
36

  

AAA byla založena roku 1972 ve Washingtonu, D.C. skupinou podnikatelů, 

akademiků a právníků sdružených okolo Arménské všeobecné dobročinné unie 

(Armenian General Benevolent Union, AGBU), v té době největší a prakticky jediné 

opoziční platformě proti ARF. Cílem této skupiny bylo vytvořit nestranickou lobby 

reflektující reálné problémy arménsko-americké komunity v USA, která by aktivně 

za prosazení těchto cílů na půdě amerického Kongresu lobbovala. Mezi hlavní cíle 

AAA tedy dlouhodobě patří rozšiřování pozitivního obrazu arménské komunity v USA, 

podpora aktivního zapojení Arménů do amerického politického procesu (i pomocí větší 

aktivity ve volbách) či vzdělávacích a výzkumných programů s cílem dosažení 

oficiálního uznání arménské genocidy na půdě amerického Kongresu či zajištění co 

nejvyšších finančních příspěvků proudících z USA do Arménie a Náhorního 

Karabachu.
37

 Jak je patrné z těchto několika příkladů, cíle AAA oproti cílům ANCA 

mnohem více reflektují zájmy arménsko-americké komunity a vzhledem k Arménii či 

Náhornímu Karabachu jsou mnohem méně „agresivní“ (jeden bod v programu AAA 

sice vyjadřuje podporu občanských sdružení působících v Arménii a Náhorním 

Karabachu, nicméně s jasnou deklarací nezasahování do jejich vnitřní struktury a 

vnitropolitických procesů v Arménské republice, jasný rozdíl oproti rétorice ANCA a 

ARF stále usilující o ovlivňování vnitřních procesů v Arménii).
38

  

Druhým zásadním rozdílem obou zájmových skupin je jejich organizační 

struktura. Oproti ANCA je AAA organizací „elitní“, která je založena na mnohem 

menší členské základně sdružující bohaté arménské podnikatele a filantropy, jejichž 

                                                 
36

 Ibid.   
37

 „Vision and Mission“, Armenian Assembly of America, http://www.aaainc.org/index.php?id=86 

(staženo 5. 5. 2014).  
38

 Jako například výše zmíněné zajišťování finanční pomoci proudící do Arménie. AAA tuto myšlenku 

podporuje, nevztahuje ji ale na další arménské komunity žijící v okolních státech regionu. Naopak ANCA 

v jednom bodu svého působení podmiňuje americkou pomoc proudící do Gruzie investicemi do 

zaměstnanosti regionu Samtskhe-Javakheti, regionu s velkou arménskou populací. Action Alert, „Support 

Armenian American Foreign Aid Priorities“, Armanian National Committe of America, 

http://www.anca.org/action_alerts/actionalerts.php (staženo 11. 2. 2014).  
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příspěvky v řádech několika set až milionu dolarů ročně tvoří zásadní část rozpočtu 

organizace. Organizační struktura AAA reflektuje tento model „elitní“ organizace, kdy 

sestává pouze ze 2 regionálních center (hlavního vedení ve Washingtonu, D.C. a jeho 

pobočky v Los Angeles, Kalifornii).
39

 I přes snahy posledních let rozšířit svou členskou 

základnu si AAA stále uchovává elitní model omezeného členského jádra reflektující 

převážně jeho konkrétních cíle na půdě amerického Kongresu.
40

 

1.2.3 Úspěch arménské lobby  

Přestože mají obě arménské lobby odlišnou organizační strukturu i ideologické 

základy (skutečnost, která by mohla za odlišných okolností vést ke střetům a celkové 

negaci působení), jsou její aktivity a vnitřní organizace velice efektivní. Základem 

tohoto vnitřního úspěchu je zejména skutečnost, že obě zájmové skupiny sledují 

prakticky totožné cíle - oficiální uznání arménské genocidy na půdě amerického 

Kongresu, zajištění co největšího plynutí americké finanční pomoci do Arménie a 

Náhorního Karabachu, zamezení jejího poskytování Ázerbájdžánu a Turecku či 

rozšiřování pozitivního obrazu o arménské komunitě mezi americkou veřejností, čímž 

se jejich aktivity na půdě amerického Kongresu „stýkají“ a podporují ve prospěch 

arménské komunity jako celku. Navíc, právě i výše zmíněné odlišnosti výrazně navyšují 

efektivitu jejích aktivit. Díky zcela odlišné struktuře cílící na různé segmenty arménsko-

americké populace dokážou obě skupiny mobilizovat mnohem více lidských i 

finančních zdrojů, než by dokázala jedna, všeobjímající struktura.
41

 Právě kombinace 

„hypermobilizace“ zdrojů dvěmi odlišnými skupinami, které jsou nicméně směřovány 

na podporu cílů arménské komunity jako celku, se staly hlavním „vnitřním“ základem 

úspěchu arménské lobby na půdě amerického Kongresu.  

Úspěch arménské lobby byl poté zásadně posílen jejím aktivním působením na 

půdě amerického Kongresu již od 70. let, díky které získala jak hlubokou znalost jeho 

chodu, tak i navázala vztahy s jeho vrcholnými členy a vyvinula řadu velice efektivních 

mechanismů a nástrojů, pomocí kterých může své zájmy prosazovat. Výrazným 

faktorem, kterého lobby svou aktivitou dosáhla a který dále navyšuje její možnosti 

                                                 
39

 Rouben Paul Adalian, Historical Dictionary of Armenia (Plymouth: Scarecrowpress, 2010), 133–134.  
40

 AAA dokonce za tímto účelem založila odnož ARAMAC, která má za cíl mobilizovat a aktivizovat 

případné členy na lokální úrovni s cílem podpořit jejich aktivní účast na politickém procesu USA. 

Armenian Assembly of America, http://www.aaainc.org/index.php?id=487 (staženo 5. 5. 2014).  
41

 David King and Miles Pomper, „The U.S. Congress and the Contingent Influence of Diaspora Lobbies: 

Lessons from U.S. Policy Toward Armenia and Azerbaijan”, Journal of Armenian Studies 8, č. 1 (2004), 
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v rámci legislativního procesu USA, je Arménský caucus (Congressional Caucus on 

Armenian Issues),
42

 založený roku 1995 demokratem Frankem Pallonem z New Jersey a 

republikánem Edwardem Porterem z Illinois jakožto dvoustranický caucus sdružující 

demokraty i republikány podporující arménskou komunitu na půdě Sněmovny 

reprezentantů (v Senátu caucus nefunguje). Cílem tohoto caucusu je fungovat jako 

platforma pro diskuzi a koordinaci politických strategií s cílem prosazení zájmů 

arménské komunity (jeho aktivity jsou viditelné zejména při hlasování o otázkách přímo 

se arménské komunity týkajících, kdy je patrná korelace mezi hlasováním pro či proti 

konkrétní otázce a členstvím v tomto tělese). Vytvoření tohoto nástroje je o to cennější, 

že Arménský caucus dlouhodobě patří na půdě amerického Kongresu k největším (v 

současné době sdružuje 113 kongresmanů) a ani mnohem početnější národnostní 

komunity podobný caucus nedokázaly vytvořit.
43

 Jak uvidíme následovně, všechny výše 

zmíněné faktory se staly zásadní pro prosazení Section 907 roku 1992, v konfrontaci 

s americkým národním zájmem jen o deset let později nicméně již obstát nedokázaly. 

 

2. „1992“ -  Prosazení Section 907 

Prosazení Section 907, dodatku zákona Freedom Support Act z roku 1992, 

dodnes patří k největším úspěchům arménské lobby na půdě amerického Kongresu 

nejen proto, že se díky němu podařilo výrazně omezit proudění americké vládní pomoci 

do Ázerbájdžánu, jednoho z hlavních zahraničně-politických nepřátel Arménie. 

Samotné prosazení tohoto dodatku i následná schopnost arménské lobby jeho udržení v 

platnosti i přes narůstající opozici po celá 90. léta, svědčí o významné pozici, kterou si 

dokázala v rámci amerického legislativního procesu vydobýt. Roku 2002, v návaznosti 

na zásadní změnu amerického národního zájmu stavící Section 907 do své přímé 

opozice, se i přes navýšení svých aktivit arménské lobby přerušení její platnosti zabránit 

nepodařilo. Právě z těchto důvodů je tedy hlubší studium procesů souvisejících 

                                                                                                                                               
http://www.naasr.org/index.php/naasr-publications-site-map-menu-101/journal-of-armenian-studies-site-

map-menu-129 (staženo 24. 1. 2014), 13–15.  
42

 Caucusy jsou neformální tělesa amerického Kongresu sdružující kongresmany sympatizující s daným 

tématem, jehož propagaci a podporu jednotlivé caucusy sledují. Autorka se rozhodla slovo „caucus“ do 

češtiny nepřekládat  a v práci využívat jeho originální znění v anglickém jazyce. Důvodem tohoto 

rozhodnutí byl nejasný překlad do češtiny, kdy je překlad „výbor“ shodně používán jako označení 

jednotlivých výborů a podvýborů, které jsou součástí struktury amerického Kongresu (Committees a 

Subcomittees). Z důvodu vyhnutí se případným nejasnostem a dvouznačnostem termínů užívaných v práci 

se tedy autorka rozhodla využívat anglický název „caucus“. 
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s problematikou Section 907 zásadní nejen pro pochopení konkrétních mechanismů, 

které etnické lobby používají k prosazování svých zájmů, ale i možností a limitů jejich 

působení.  

 

2.1. Uvedení do problematiky: válka v Náhorním Karabachu, 

představení Section 907 

Snahy arménské lobby prosadit na půdě amerického Kongresu zákon omezující 

poskytování finanční pomoci do Ázerbájdžánu přímo souvisí s konfliktem v Náhorním 

Karabachu, regionem většinově osídleném arménskou populací (přibližně ze 75 %),
44

 

od roku 1923 nicméně náležejícím Ázerbájdžánské sovětské socialistické republice 

(SSR). Sovětskou vládou tlumený latentní konflikt byl definitivně rozdmýchán v druhé 

polovině 80. let, kdy Gorbačovovými reformami motivovaná vláda Náhorního 

Karabachu podala vládě Ázerbájdžánu v únoru 1988 oficiální žádost o připojení 

k Arménské SSR. Tento požadavek ale obnovil staré napětí a vedl k prvním střetům, na 

kterých se podílela i sovětská armáda, která v prvních fázích konfliktu zasahovala na 

straně ázerbájdžánské vlády s cílem co nejrychlejšího ukončení střetů. Za tímto účelem 

bylo ruským vedením v září 1991 také vyjednáno příměří mezi oběma válčícími 

stranami a navíc vyhlášena nezávislá Náhorně-karabašská republika, jejíž existence ale 

dodnes není Organizací spojených národů formálně uznána.
45

 Po rozpadu Sovětského 

svazu v prosinci 1991 se křehké příměří zhroutilo a střety propukly nanovo, tentokrát již 

jako plnohodnotná válka mezi dvěma nezávislými státy Arménií a Ázerbájdžánem. Boje 

provázené masakry civilního obyvatelstva na obou stranách byly ukončeny příměřím 

z května 1994 zprostředkovaném Minskou skupinou, pozorovací misí OBSE zřízené 

právě za tímto účelem roku 1992.
46

 Navzdory snahám mezinárodní komunity ale 

doposud nedošlo k dosažení míru mezi oběma stranami. Hlavními důvody trvajícího 

                                                                                                                                               
43

 Congressional Caucus on Armenian Issues“,  Armenian Assembly of America, 

http://www.aaainc.org/index.php?id=39-  (staženo 26. 3. 2014). 
44

 Thomas Ambrosio, „Congressional Perceptions of Ethnic Cleansing: Reactions to the Nagorno-

Karabagh War and the Influence of Ethnic Interest Groups“, Review of International Affairs 2, č. 1 

(podzim 2002), http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&sid=e6b95483-2eea-4fcc-895b-

8615a6e87d99%40sessionmgr4005&hid=4104&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a

9h&AN=8961514 (staženo 11. 4. 2014), 30. 
45

 Nina Caspersen, Unrecognized States: The Struggle for Sovereignty in the Modern International System 

(Cambridge: Polity Press, 2012), 35.      
46

„The Bishkek Protocol“, United Nations, 

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ArmeniaAzerbaijan_BishkekProtocol1994.pdf 

(staženo 11. 4. 2014).  
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napětí jsou jak okupace ázerbájdžánského území arménskou armádou,
47

 tak i od léta 

1991 trvající ekonomická blokáda a přerušení veškerých dopravních spojů 

mezi Ázerbájdžánem a Arménií (ke které se roku 1993 připojilo i Turecko, čímž došlo 

k praktickému ekonomickému a humanitárnímu kolapsu Arménské republiky, činící stát 

zcela závislým na finanční pomoci ze zahraničí).
48

 Právě pokračující blokáda a její 

dopady na arménské obyvatelstvo v regionu se staly hlavním spouštěčem úsilí arménské 

lobby prosadit Section 907.   

Oddíl 907. Omezení pomoci Ázerbájdžánu (Section 907. Restriction on 

assistance to Azerbaijan), je dodatkem Zákona pro podporu svobody v Rusku a nově 

vznikajících euroasijských demokraciích a volného trhu roku 1992 (Freedom for Russia 

and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets Support Act of 1992, zkráceně 

Freedom Support Act),
49

 který výrazně omezuje plynutí americké vládní pomoci do 

Ázerbájdžánu (s výjimkou programů podporujících odzbrojování a zamezujících šíření 

jaderných a dalších zbraní hromadného ničení, které vyplývají z Hlavy V. Freedom 

Support Act). Podle ustanovení dodatku musí pro obnovení proudění vládní asistence do 

Ázerbájdžánu prezident „…uznat, a tak také obeznámit Kongres, že vláda Ázerbájdžánu 

podniká prokazatelné kroky k ukončení všech blokád a dalšího ofenzivního používání 

síly vůči Arménii a Náhornímu Karabachu.“
50

 Velice zajímavá je zejména skutečnost, 

že i přes jasný rozpor mezi vyzněním celého zákona
51

 a konkrétními opatřeními Section 

907 se dodatek na půdě amerického Kongresu od svého navržení senátorem Johnem 

                                                 
47

 Arménie dodnes okupuje přibližně 15 % území Ázerbájdžánu čítající jak území bývalé autonomní 

oblasti Náhorního Karabachu, tak i přilehlý Lachinský koridor spojující tento region s Arménií. Thomas 

Ambrosio, Irrendentism: Ethnic Conflict and International Politics (Westport, Conn.: Prager Publishers, 

2001), 149.   
48

 Thomas Ambrosio, Ethnic Identity Groups and United States Foreign Policy (Westport, Conn.: 

Praeger, 2002), 150.  
49

 Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets Support Act of 1992, The 

Library of Congress, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d102:SN02532: (staženo 11. 4. 2014). 
50

„…the President determines, and so reports to the Congress, that the Government of Azerbaijan is 

taking demonstratable steps to cease all blockades and other offensive uses of force against Armenia and 

Nagorno-Karabakh.“ Ibid.  
51

 Jádrem zákona Freedom Support Act bylo poskytnout celkem 14-ti po rozpadu SSSR nově vzniklým 

státům výraznou finanční, humanitární a technologickou pomoc s cílem nastartování ekonomických 

reforem nutných k dosažení tržního hospodářství, demokratizace vládnoucích režimů a poskytnutí krizové 

pomoci v regionech ohrožených válečnými střety (jako právě v Náhorním Karabachu). Důvodem aktivní 

podpory tohoto zákona ze strany Bushovi i nově nastupující Clintonovi administrativy byla zejména 

snaha předejít chaosu, který by mohl v nově vzniklých státech v přechodovém období nastat, a tím mimo 

jiné i zamezit šíření jaderných zbraní a dalšího jaderného materiálu na území těchto států z dob existence 

SSSR uskladněných či zabránění případným snahám Ruska o obnovu kontroly nad těmito územími. 

William Taylor, interview vedla Betty Blair, Earmarks and Exclusionss, The Ins and Outs of U.S. 

Assistance to Azerbaijan, Ambassador William Taylor, Azerbaijan International 8, č. 4 (zima 2000): 48–

49, http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/84_folder/84_articles/84_taylor.html (staženo 11. 4. 

2014). 
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Kerrym 2. července 1992
52

 prakticky nesetkal s opozicí a i díky tomu se stal bez větších 

problémů jako součást zákona Freedom Support Act i součástí amerického 

legislativního systému.  

2.2. Teoretické podmínky a hlubší příčiny přijetí Section 907 

Úspěch arménské lobby roku 1992 vycházel z výrazných změn počátku 90. let, 

které podmínily nárůst vlivu etnických lobby na americkou zahraniční politiku obecně. 

Hlavním předpokladem tohoto trendu byla absence jasně definovaného národního 

zájmu USA, který bylo nutné po konci studené války adaptovat na nové světové 

uspořádání. Tím, že nebylo zcela zřejmé, jaké politiky jsou v souladu a jaké již proti 

zájmům USA, nabízel se etnickým lobby výrazný prostor, v rámci kterého mohly 

usilovat o prosazení svých cílů.
53

 Druhým zásadním faktorem byl vývoj samotného 

legislativního systému USA, kdy s ukončením akutního nebezpečí studené války a 

nárůstem celospolečenského dialogu ohledně role USA a priorit, které by měly v novém 

světovém uspořádání prosazovat, vedla k omezení „prezidentské dominance“ na úkor 

nárůstu vlivu amerického Kongresu v zákonodárném procesu.
54

 Společně s  řadou 

dalších faktorů, zejména nárůstu imigrace do USA či nové dominantní ideologii 

„multikulturalismu“ podporující zapojení jednotlivých národnostních skupin do 

veřejného života se etnickým lobby nabízely více než výhodné podmínky pro 

prosazování svého vlivu na půdě amerického Kongresu.
55

   

Předpoklady vedoucími k poměrně snadnému přijetí Section 907 byla kombinace všech 

výše zmíněných faktorů, hlavním z nich ale byla bezesporu absence jasně definovaného 

amerického národního zájmu vůči kavkazskému regionu. Neznalost reálií Kavkazu, 

který byl po dekády vnímán pouze jako součást Sovětského svazu a tudíž nepřitahoval 

pozornost amerických zákonodárců, společně s nezájmem o tento region, jehož 

důležitost byla na počátku 90. let zastíněna mnohem aktuálnějšími problémy (jako 

                                                 
52

 „Kerry Amendment No. 2686“, The Library of Congress, http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/query/D?r102:9:./temp/~r102V6wcPK:: (staženo 12. 4. 2014).  
53

 James M. McCormick, „Interest Groups and the Media in the Post-Cold War U.S. Foreign Policy“, in 

After the End: Making U.S. Foreign Policy in the Post-Cold War World, ed. James M. Scott et al. 

(Durham and London: Duke University Press, 1998), 170–173.   
54

 James M.Scott and A. Lane Crothers, „Out of the Cold: The Post-Cold War Contest of U.S. Foreign 

Policy“, in After the End: Making U.S. Foreign Policy in the Post-Cold War World, ed. James M. Scott et 

al. (Durham and London: Duke University Press, 1998), 6–8. 
55

 Yossi Shain, „Multicultural foreign policy“, Foreign Policy 100 (podzim 1995): 69– 

88, http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?sid=ef2aed5a-5c84-41f7-ba40-

19ec77875c6b%40sessionmgr112&vid=1&hid=120&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#

db=a9h&AN=9509246806 (staženo 11. 3. 2014). 
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například nutností ujasnění národního zájmu vůči Rusku či zabránění šíření zbraní 

hromadného ničení), jeho rychlému definování ani nepřispívaly.
56

 Druhým zásadním 

faktorem byla neexistence opozice jak ze strany zájmových skupin (kdy případný 

protivník ve formě ázerbájdžánské lobby na počátku 90. let ještě zdaleka nebyl 

zformulován),
57

 tak americké politické reprezentace, která byla vůči regionu Kavkazu a 

tím i Section 907 buď zcela indiferentní, nebo zájmům arménské lobby přímo 

nakloněna. Pozitivní vnímání arménské komunity na půdě amerického Kongresu bylo 

dosaženo jak aktivní snahou arménské lobby tento názor mezi kongresmany upevnit 

(zejména pomocí šíření informačních materiálů), tak i obecně pozitivním naladěním 

americké veřejnosti vůči arménské komunitě, která chápala Armény jako historické 

oběti osmanské genocidy z konce první světové války.
58

 Sympatie vůči arménskému 

národu navíc výrazně podnítilo i zemětřesení z roku 1988, během kterého zemřelo 

45 000 obyvatel a více jak půl milionu lidí bylo připraveno o své domovy.
59

 Posledním 

faktorem přispívajícím k pozitivnímu naklonění Kongresu vůči Arménii na počátku 90. 

let bylo i politické směřování obou zemí – zatímco se arménská zahraniční politika 

ubírala prozápadním směrem a její vláda prováděla první demokratické a ekonomické 

reformy (nebo alespoň byla arménská lobby schopná toto přesvědčení mezi americkými 

Kongresmany upevnit), nereformované postkomunistické vedení ázerbájdžánského 

prezidenta Ayaze Mutalibova, jehož zahraniční politika orientovaná na Rusko a 

vnitropolitické napětí nenabízelo vidinu brzké stability, pouze prohlubovalo americkou 

preferenci Arménie na úkor Ázerbájdžánu.
60

  

 

                                                 
56

 Samotný konflikt v Náhorním Karabachu byl například zcela zastíněn válkou v bývalé Jugoslávii a 

zejména pak konfliktem v Bosně a Hercegovině, který naplno propukl na jaře 1992, tedy v období 

hlavního projednávání zákona Freedom Support Act. Thomas Ambrosio, „Congressional Perceptions of 

Ethnic Cleansing: Reactions to the Nagorno-Karabagh War and the Influence of Ethnic Interest Groups“, 

…, 29. 
57

 Ázerbájdžánská americká aliance, první ázerbájdžánská lobby na půdě amerického Kongresu, vznikla 

až roku 2011 (stejně jako všechny ostatní americko-ázerbájdžánské veřejné organizace, které vznikly až 

po roce 2001 a nárůstu role Ázerbájdžánu pro USA). „Azerbaijan American Alliance“, Azerbaijan 

American Alliance, http://azerbaijanamericaalliance.org/ (staženo 12. 4. 2014). 
58

 Thomas Ambrosio, Ethnic Identity Groups and United States Foreign Policy, …, 11–12.  
59

„Armenia Earthquake on Dec 7, 1988“, Maps of World, 

http://www.mapsofworld.com/armenia/armenia-earthquake.html (staženo 12. 4. 2014).  
60

 Svante E. Cornell, Azerbaijan Since Independence (Armonk, New York: M.E.Sharpe, 2011), 406.  
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2.3. Rok 1992 – mechanismy působení arménské lobby, faktory 

vedoucí k přijetí Section 907 a její samotné projednávání  

2.3.1. Mechanismy užívané arménskou lobby a role informačních 

materiálů  

Prosazení Section 907 bylo umožněno jak díky výše zmíněným obecným 

charakteristikám, tak i aktivnímu a efektivnímu působení arménské lobby. Zaprvé, díky 

dlouhodobému působení na půdě amerického Kongresu členové arménské lobby 

důkladně pronikli do jeho chodu, navázali kontakty s předními kongresmany a vyvinuli 

velice efektivní metody ovlivňování zákonodárného procesu ve svůj prospěch. Těchto 

znalostí a mechanismů začali za účelem prosazení Section 907 okamžitě využívat – obě 

zájmové skupiny pravidelně zasílaly do kanceláří jednotlivých kongresmanů (zejména 

členů zahraničních výborů,
61

 které Freedom Support Act projednávaly) informační 

materiály prezentující reálie právě probíhajícího konfliktu v Náhorním Karabachu 

z perspektivy arménské lobby a tudíž výrazně stranící Arménům. Ve všech těchto 

materiálech rezonovala dvě hlavní témata - vnímání Ázerbájdžánu jakožto agresora 

v konfliktu a nebezpečí opakování genocidy, tentokrát ze strany Ázerbájdžánu. 

Navzdory masakrům civilistů na obou stranách se vnímání Arménů jakožto oběti dařilo 

arménské lobby upevnit i díky první fázi konfliktu, kdy došlo k několika masakrům 

Arménů ze strany ázerbájdžánských a sovětských jednotek (nechvalně známý je 

zejména útok ve městě Sumgait z roku 1988, během kterého zemřelo několik desítek 

arménských civilistů), společně s pokračující blokádou Arménie, která byla chápána 

jakožto potvrzení útočného naladění Ázerbájdžánu.
62

 Mezi tyto informační materiály 

patřily Bílé knihy (White Papers),
63

 oficiální stanoviska a prohlášení AAA, ANCA a 

jejich vrcholných představitelů, materiály z médií či „otázky a odpovědi“ („questions 

and answer sheets“) vysvětlující hlavní linie konfliktu a vyvracející opoziční výroky 

                                                 
61

 Pro umožnění efektivního rozhodování je americký Kongres rozdělen na výbory a podvýbory 

zabývajících se konkrétními agendami, zahraničně-politická témata jsou projednávána na půdě celkem 16 

výborů a podvýborů.  James M.McCormic, „Interest Groups and the Media in Post-Cold War U.S. 

Foreign Policy“,…, 173. 
62

 Svante E. Cornell, Small Nations and Great Powers:a Study of Ethnopolitical Conflict in the 

Caucasus…, 67–78. 
63

 „Nagorno Karabagh, A White Paper“, březen 1997, Armenian Assembly of America, 

http://www.aaainc.org/fileadmin/aaainc/pdf_2008/Nagorno_Karabakh_-_A_White_Paper.pdf (staženo 

12. 4. 2014).  
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ázerbájdžánské a turecké vlády.
64

 Velice důležitým se stal také 70ti stránkový dokument 

arménského velvyslance v USA Alexandera Arzoumaniana, který představoval 

historické reálie regionu, chronologii konfliktu a nabízel komentáře a „vysvětlení“ 

současné situace. Tyto komentáře byly nicméně zcela jednostranné a prezentovaly 

Ázerbájdžán jakožto agresora, zatímco Arménie byla nahlížena výhradně jakožto oběť 

jeho útoků. Jedna ze sekcí dokumentu „Ázerbájdžánská vojenská agrese proti 

Arménům“ (Azerbaijani Military Agression Against Armenians) například 

vyjmenovávala celou řadu arménských obětí ázerbájdžánské agrese, o podobných 

útocích ze strany Arménů nebyla v dokumentu ani jedna zmínka.
65

 Podobnou zprávou 

distribuovanou americkým kongresmanům byl také materiál Roberta Arama 

Kaloosdiana, člena výkonné rady AAA.
66

 Autor zde obviňoval ázerbájdžánský 

ultranacionalismus za hlavní příčinu právě probíhajícího konfliktu a opět jmenoval 

celou řadu útoků na arménské obyvatelstvo, aniž by zmínil obdobné aktivity arménské 

strany.
67

 Tato velice selektivní prezentace informací týkajících se konfliktu v Náhorním 

Karabachu byla charakteristická pro všechny materiály prezentované arménskou lobby 

a jejich podporovateli na půdě amerického Kongresu či v arménsko-amerických 

médiích (americká média o právě probíhajícím konfliktu ani o Section 907 prakticky 

neinformovala).
68

 Arménsko-americká média se tématu naopak velice intenzivně 

věnovala, opět ale následovala jasně proarménskou linii prezentace aktuálního dění. 

Navíc velice úzce spolupracovala s arménskou lobby (například přejímala její tiskové 

zprávy, které poté téměř beze změn publikovala)
69

 či s vládou Arménské republiky, kdy 

například týdeník The Armenian Reporter roku 1992 publikoval prohlášení arménské 

vlády označující dění v Náhorním Karabachu za genocidu.
70

 Členové arménské lobby a 

její sympatizanti dále také přímo komunikovali s vybranými kongresmany. V této 
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 Thomas Ambrosio, „Congressional Perceptions of Ethnic Cleansing: Reactions to the Nagorno-
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 Thomas Ambrosio, Irrendentism: Ethnic Conflict and International Politics, ..., 154.   
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 Rouben Paul Adalian, Historical Dictionary of Armenia …, 133–134.  
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věnovat hlubší pozornost dění tohoto regionu. Během roku 1992 navíc byly události v Náhorním 

Karabachu zcela zastíněny probíhající válkou v bývalé Jugoslávii, které se americká média výhradně 
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souvislosti lze zmínit dopis arménsko-amerického profesora angličtiny Portlandské 

státní univerzity Dr. Gregoryho Goekjiana, který působil roku 1992 jakožto hostující 

profesor na Jerevanské státní univerzitě. Na žádost kongresmana Les AuCoina (Dem., 

OR) o zhodnocení situace v Náhorním Karabachu mu profesor adresoval velice 

emotivní dopis, ve kterém popsal těžkou situaci Arménů, kteří čelili útokům 

ázerbájdžánských jednotek a navíc se kvůli pokračující blokádě museli vypořádat 

s nedostatkem potravin, léků a dalších komodit. Americká materiální i diplomatická 

pomoc arménské populaci byla tedy nutná nejen pro možné nastartování mírového 

procesu, ale zejména za účelem zabránění opakování genocidy a tím hrozící exterminaci 

arménského obyvatelstva v celém regionu.
71

  

Role těchto informačních materiálů na formování názorů jednotlivých 

zákonodárců a diskursu celého amerického Kongresu nesmí být podceňována. Jelikož 

jedinou známou informací týkající se kavkazského regionu byla pro většinu Američanů 

arménská genocida, znalost reálií Kavkazu či právě probíhajícího konfliktu v Náhorním 

Karabachu vycházela velice často výhradně z těchto materiálů. Právě povědomí 

arménské genocidy mezi americkou veřejností využívala arménská lobby ve svůj 

prospěch, kdy v jednotlivých materiálech vytvářela paralely mezi touto historickou 

událostí a současným konfliktem a poukazovala na možnost opakování genocidy 

Arménů, tentokrát ze strany Ázerbájdžánu. Právě možnost ztotožnění se 

s prezentovanými informacemi vedla k poměrně snadnému akceptování proarménského 

výkladu tehdejší situace mezi americkou veřejností a tudíž vysoké efektivitě 

prezentovaných materiálů.
72

 Dokladem úspěchu arménské informační kampaně může 

být navíc i fakt, že se argumenty jednotlivých kongresmanů při projednávání Section 

907 často opakovaly, struktura jejich projevů byla navíc velice podobná, mnohdy až 

identická - po obecném úvodu, ve kterém byl nastíněn historický kontext právě 

probíhajícího konfliktu a připomenuta genocida Arménů, hovořili kongresmani o 

útocích na Armény žijící v Náhorním Karabachu. Ázerbájdžán byl vnímán jako agresor, 

Arménie jako oběť. Slovy Davida Boniora (Dem., MI) používal Ázerbájdžán 
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„nepokrytou agresi“ („naked agression“)
73

 mající za cíl úplné vysídlení Arménů 

z Náhorního Karabachu,
74

 senátor D’Amato (Rep., NY) obvinil Ázerbájdžán z maření 

snah mírového řešení konfliktu.
75

 Naopak Arménie byla v jeho i mnoha dalších 

projevech (například senátorů Larryho Presslera (Rep., SD),
76

 Wayna Owense (Dem., 

UT)
77

 či kongresmana Roberta Torricelliho (Dem., NJ)
78

) zobrazována jakožto 

nenásilný národ zastávající demokratické hodnoty a usilující o mírové soužití v regionu. 

Navíc všichni kongresmani připomínali těžké životní podmínky, kterým musí Arméni 

z důvodu ekonomické blokády čelit, jako například nedostatku potravin, léků, 

pohonných hmot a dalších komodit.
79

   

Arménská genocida a nebezpečí jejího opakování bylo druhým zásadním 

tématem objevujícím se v projevech amerických zákonodárců. Senátor Larry Pressler 

(Rep., SD), ve svém prohlášení z 5. října 1992 například projevil obavu z ohrožení 

nezávislosti Arménie a existence národa jako takového, který je ohrožen „…stejnými 

imperialistickými silami jako těmi, které byly zodpovědné za genocidu roku 1915“.
80

 

Kongresman Moorhead (Rep., CA) také ve svém projevu naznačil jasnou korelaci mezi 

událostmi z počátku století a současnými kroky ázerbájdžánské vlády.
81

 Ačkoliv se 

projevy ve prospěch oficiálního uznání arménské genocidy na půdě amerického 
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Kongresu objevovaly poměrně často i v předchozích letech,
82

 právě roku 1992 byly 

výrazně četnější a navíc výrazně reflektovaly právě probíhající konflikt v Náhorním 

Karabachu. V návaznosti na postupující jednání o Freedom Support Act a dodatku 

Section 907 se nicméně postupně proměňoval akcent těchto projevů. Zatímco 

na počátku roku 1992 viděli řečníci jako možnou cestu k dosažení mírového řešení 

konfliktu vyslání mírové mise OSN,
83

 s postupem času požadavky těchto kongresmanů 

výrazně narůstaly a jako jedinou možnost, jak zabránit útokům na Armény, vnímali 

uvalení ekonomických sankcí a přerušení diplomatických vztahů s Ázerbájdžánem. K 

 nejvýraznějším podporovatelům tohoto přístupu patřil senátor Larry Pressler, který ve 

svém projevu z 5. října 1992 hovořil o nutnosti uvalit na Ázerbájdžán tvrdé sankce 

včetně zamítnutí veškerých půjček i ekonomických a obchodních výhod poskytovaných 

Spojenými státy americkými.
84

 V tomto ohledu je také nutné zmínit skutečnost, že 

během roku 1992 byly na půdě Sněmovny reprezentantů i Senátu představeny zákony 

usilující o uvalení mnohem tvrdších sankcí na Ázerbájdžán, než kterých bylo Section 

907 dosaženo.
85

 I přesto, že tyto zákony nebyly nakonec přijaty a v platnost vešla 

„pouze“ Section 907, i jejich navržení a projednávání svědčí o výsadní pozici, kterou 

arménská lobby na počátku 90. let disponovala.  

Na půdě amerického Kongresu se arménská lobby s opozicí prakticky nesetkala, 

projevy kongresmanů, které by alespoň částečně vyvažovaly obecně přijímaný náhled 
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Ázerbájdžánu jakožto agresora, se během roku 1992 prakticky neobjevovaly.
86

 

Minimální opozici tedy představovala pouze americká vláda, která ve své rétorice kladla 

důraz na dodržování integrity hranic postsovětských států a odmítala jakékoliv snahy 

menšin o odtržení. Tím se ale z teoretického hlediska dostávala do opozice proti snahám 

Arménů v Náhorním Karabachu a tím nepřímo i Section 907, jejímž cílem bylo oslabit 

Ázerbájdžán i s vidinou navýšení šancí Náhorního Karabachu na odtržení.
87

 I přes 

poměrně častá vyjádření členů americké administrativy vyzývající obě strany 

k ukončení násilností
88

 a jejímu relativnímu proázerbájžánskému naklonění zůstal její 

nesouhlas zcela na rétorické úrovni a nikdy nebyly provedeny žádné konkrétní kroky 

jak v Náhorním Karabachu, tak ani na půdě amerického Kongresu, které by o ukončení 

jednostranného vnímání konfliktu či zabránění přijetí Section 907 usilovaly.
89

 Za jediný 

výraznější krok v tomto ohledu tedy může být považována rezoluce amerického Senátu 

z 8. října 1992, která vyzývala obě strany konfliktu k ukončení násilností a dodržování 

příměří, které bylo za ruské mediace vyjednáno v září téhož roku. Tato rezoluce ale 

nebyla právně závazná (rezoluce přijaté pouze jednou komorou amerického Kongresu 

mají charakter pouhého doporučení) a tudíž se jejími opatřeními nemusela ani jedna 

strana řídit.
90

  

2.3.2. Důvody široké podpory Section 907 v Kongresu 

Důvodů, proč velká řada zákonodárců výrazně vystupovala ve prospěch 

Arménie a Section 907, byla celá řada. Kromě již dříve zmiňované úspěšné informační 

kampaně a úzkých vazeb na vrcholné kongresmany byly dalšími efektivními nástroji 

působení arménské lobby její volební a finanční politika. Zaprvé, většina kongresmanů 
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lidských práv v Ázerbájdžánu a neomezování práv menšin žijících na jeho území.  
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vyjadřujících se ve prospěch Arménů pocházela ze států s jejich výraznou komunitou.
91

 

Jen pro ilustraci, kongresmani Barbara Boxer, Calwin Dooley či Carlos J. Moorhead 

pocházeli z Kalifornie (Carlos Moorhead reprezentoval 27. kalifornský obvod zahrnující 

mimo jiné lokality Pasadena a Glendale, oblasti s největším poměrem arménské 

populace v celých USA),
92

 senátor John Kerry zastupoval stát Massachussetts, Alfonse 

D’Amato New York a Robert Torricelli New Jersey. V neposlední řadě byli mnozí 

z těchto kongresmanů dlouhodobě (finančně i dalšími metodami) podporováni 

arménskými lobby a jejich výbory pro politickou činnost (PAC).
93

 Senátor Robert 

Torricelli (Dem., NJ) například získal od ANCPAC (výbor ANCA) ve volebním cyklu 

1998-2000 4 200 dolarů, kongresman David Bonior (Dem., MI) 4 500 dolarů. 

Kalifornská reprezentantka Barbara Boxer (Dem.) získala od Arménsko-amerického 

výboru pro politickou činnost (The Armenian-American PAC, hlavní PAC AAA) ve 

volebních obdobích 2002-2004 a 2004-2006 shodnou částku ve výši 1000 dolarů, stejně 

jako v letech 2000-2002 například kongresmani Steny Hoyer (Dem., MD), Carolyn 

Kilpatrick (Dem., MI) či senátorka Dianne Feinstein (Dem., CA).
94

 Kromě přímých 

příspěvků na volební kampaně jednotlivých kongresmanů arménské lobby finančně 

podporují vybrané kandidáty i dalšími cestami.
95

 Senátor Mitch McConnell (Rep., KY), 
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 Jelikož jsou maximální výdaje, které mohou PAC na kampaně jednotlivých kandidátů na základě 

amerického práva výrazně omezeny, hledají a využívají jednotlivé lobby a organizace další možnosti, jak 

finančně vybrané kandidáty či politické strany podporovat. Společnosti například vydávají ohromné 

množství peněz na lobbování přímo v Kongresu – na informační materiály, které v Kongresu šíří, najímají 

si služby profesionálních lobbistů, konzultace expertů a podobně. Finance, které tedy zájmové skupiny 

celkově na lobování v Kongresu vydávají, mnohonásobně převyšují příspěvky jednotlivých PAC, které 

mohou být brány jako jedna, ale rozhodně ne jediná možnost, jak finančně kandidáty podporovat. 

Autorka se proto rozhodla, pokud to dostupná data dovolují (informace o financích vydávaných na 

lobbování v rámci amerického Kongresu jsou v hlavních internetových databázích sledujících finance 

v americkém Kongresu dostupné až od roku 1998, u ANCA jsou tato data k nahlédnutí až od roku 2004), 
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jeden z největších podporovatelů arménské komunity i právě díky úzkým vztahům, 

které s jejími vrcholnými členy udržuje, získal od arménských skupin v letech 1995-

2000 více jak 200 000 dolarů.
96

 Velice známé jsou zejména jeho blízké vztahy s Hrair 

Hovnanianem, zakladatelem AAA a realitním makléřem z New Jersey či kalifornským 

podnikatelem Albertem Boyajianem. Právě s Albertem Boyajianem podnikl Mitch 

McConnell roku 1997 cestu do Arménie, Ázebájdžánu, Turecka a Ukrajiny, která, podle 

jeho vlastních slov, měla velký vliv na jeho další rozhodování při přerozdělování 

finančních prostředků Podvýboru pro mezinárodní rozvoj a zahraniční pomoc Senátního 

výboru pro zahraniční vztahy, kterého byl v druhé polovině 90. let předsedou. Úzký 

vztah senátora s arménskou komunitou velice výstižně vyjádřil na fundraiseru 

uspořádaném roku 1999 arménskou komunitou ve prospěch Mitche McConnella právě 

Albert Boyajian, kdy podle něj „…nikdo nepomohl Arménům a arménskému národu 

v tomto století více než McConnell“.
97

 AAA po celá 90. léta směřovala na půdu 

amerického Kongresu velké množství financí (přibližně 200 000 dolarů ročně),
98

 

největší podpory dosáhl například předseda Arménského caucusu Joe Knollenberg 

(Rep., MI), kongresman John Edward Porter (Rep., IL) či Frank Pallone (Dem., NJ), 

který jen v roce 1998 dostal na svou volební kampaň od arménských skupin více jak 

100 000 dolarů.
99

 

 

2.3.3. Hlasování a konečné přijetí Section 907 

Výše zmíněné faktory pozice a vlivu arménské lobby se naplno projevily během 

projednávání Section 907 a hlasování o jejím začlenění do zákona Freedom Support Act 

na půdě amerického Senátu 2. července 1992. Během samotného hlasování se 76 

senátorů vyjádřilo pro její přijetí, pouze 20 bylo proti a 4 se hlasování zdrželi.
100

 Po 

                                                                                                                                               
porovnávat finanční výdaje společností a lobby jako takových, které ve své komplexnosti lépe znázorňují 

množství peněz, které jsou součástí amerického politického systému. 
96

 Michael Dobbs, „Foreign Aid Shrinks, but Not for All; With Clout in Congress, Armenia’s Share 

Grows“, The Washington Post, 24. ledna 2001, 

http://www.oocities.org/fanthom_2000/archives/Archive34.html (staženo 26. 4. 2014). 
97

 „… no one this century had ‚helped Armenians and the Armenian nation‘ more than McConnell.“ Ibid. 
98

 Jako například roku 1998, od kterého jsou také přesné údaje přístupné. „Annual Lobbying by Armenian 

Assembly of America –  Year 1998“, OpenSecrets.org, 

http://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000047289&year=1998 (staženo 26. 4. 2014).  
99

 Michael Dobbs, „Foreign Aid Shrinks, but Not for All; With Clout in Congress, Armenia’s Share 

Grows“,…,. 
100

 „U.S. Senate Roll Call Votes 102
nd

 Congress – 2nd Session, On Passage of the Bill (S. 2532)“, United 

States Senate, 

http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=102&session=2&

vote=00148 (staženo 12. 4. 2014).  
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důkladnějším nahlédnutí senátorů, kteří se vyjádřili pro prosazení Section 907, je navíc 

patrná jasná korelace mezi senátory pocházející ze států Unie s největší arménskou 

populací a hlasováním pro přijetí dodatku. Devět z deseti senátorů pocházejících z pěti 

arménskou populací nejhustěji osídlených států (Kalifornie, New York, New Jersey, 

Massachussets a Michigan)
101

 se vyjádřili pro přijetí návrhu (mezi ně patřili i 

dlouhodobí podporovatelé arménské komunity, jako například senátor John Kerry 

(Dem.) a Edward Kennedy (Dem.) z Massachussets či Alfonse D’Amato (Dem.) z New 

Yorku).
102

 Section 907 také podpořil Robert Dole (Rep., KS), jeden z hlavních spojenců 

arménské komunity v Kongresu.
103

 V neposlední řadě bylo patrné hlasování senátorů 

finančně podporovaných arménskou lobby pro tento dodatek – Robert Dole (Rep., KS), 

Larry Pressler (Rep., SD), Mitch McConnell (Rep., KS) či Paul Sarbanes (Dem., MD) 

patřili mezi pravidelné příjemce finančních příspěvků od obou hlavních arménských 

PAC.
104

 Tento model samozřejmě nesmí být brán dogmaticky – pro podporu Section 

907 se vyjádřila i celá řada senátorů pocházejících ze států s minimální přítomností 

arménského obyvatelstva či nezískávající finanční příspěvky od arménské lobby. 

Nicméně bez zajištění podpory svých tradičních spojenců by prosazení tohoto zákona a 

následně i snahy o jeho udržení, jak uvidíme následovně, bylo zcela nemožné.   

 

                                                 
101

 David King and Miles Pomper, „The U.S. Congress and the Contingent Influence of Diaspora 

Lobbies: Lessons from U.S. Policy Toward Armenia and Azerbaijan”,…, 6–7.   
102

 „U.S. Senate Roll Call Votes 102nd Congress – 2nd Session“, …,.  
103

Senátor Robert Dole z Kansasu patřil po celou druhou polovinu 20. století k největším podporovatelům 

arménské komunity na půdě amerického Kongresu. Důvodem této blízké spolupráce je údajně situace 

z konce druhé světové války, kdy mu arménský doktor Hampar Kelikian výrazně pomohl vyléčit se 

z vážných zranění. Od této doby, podle jeho vlastních slov, se cítí být Robert Dole arménské komunitě 

zavázán. David King and Miles Pomper, „The U.S. Congress and the Contingent Influence of Diaspora 

Lobbies: Lessons from U.S. Policy Toward Armenia and Azerbaijan”, …, 4.  
104

 Paul Sarbanes například získal ve volebním cyklu 2000-2002 příspěvek 4 800 dolarů od ANCPAC, 

(„Armenian National Cmte PAC – Cycle 2000“, OpenSecrets.org,  

http://www.opensecrets.org/pacs/pacgot.php?cmte=C00146969&cycle=2000 (staženo 12. 4. 2014).) 

Mitch McConnel byl poté dlouhodobě podporován zejména AAA a jejím výborem ArmenPAC 

(Armenian-American Political Action Committee), od kterého pravidelně získával finance na své volební 

kampaně (odkaz informuje o příspěvcích z roku 2000, od kteréhožto roku jsou dostupná data online, 

nicméně finance od arménské komunity získával Mitch McConnell prokazatelně i v předchozích letech). 

Armenian American PAC – Cycle 2006“, OpenSecrets.org,  

http://www.opensecrets.org/pacs/pacgot.php?cmte=C00352054&cycle=2006 (staženo 12. 4. 2014).  
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3. „2002“ – Přerušení platnosti Section 907  

3.1. Změny 90. let vedoucí k oslabení pozice arménské lobby  

3.1.1. Definující se národní zájem  

Jedinečné podmínky počátku 90. let umožňující přijetí Section 907 začaly 

okamžitě po jejím prosazení roku 1992 značně erodovat. Faktory čítající od změn 

v geopolitickém vnímání kavkazského regionu až po od 90. let se akumulující změny 

amerického politického systému vedly až k přerušení platnosti tohoto dodatku jen deset 

let po jeho přijetí.  

Hlavním důvodem oslabující se pozice Section 907 byl postupně se formulující 

národní zájem vůči kavkazskému regionu, který definitivně favorizoval Ázerbájdžán na 

úkor Arménie. Hlavní příčinou této změny se staly energetické potřeby USA, zejména 

nutnost diverzifikovat zdroje ropy a zemního plynu, kterými Ázerbájdžán ležící na 

březích Kaspického moře ve velké míře disponoval. Jako první projevily o region zájem 

americké ropné společnosti, které, podpořené velice „vstřícným“ přístupem 

ázerbájdžánského prezidenta Heydara Aliyeva,
105

 začaly intenzivně vyjednávat o 

vzájemné spolupráci a rozvoji ázerbájdžánského ropného průmyslu. Materializací těchto 

prvních snah se stalo podepsání Smlouvy století (Contract of the Century) roku 1994, 

první dohody o sdílené produkci mezi ázerbájdžánskou vládou a celkem 13 ropnými 

společnostmi (mezi kterými nechyběly ani největší americké společnosti Exxon, Amoco, 

Pennzoil, McDermott, Unocal a Delta), která nastartovala rozvoj ázerbájdžánského 

ropného průmyslu a podmínila jeho zisk významné role na světových ropných trzích.
106

 

Přímo v USA tato smlouva motivovala řadu dalších kroků prohlubující spolupráci 

amerického a ázerbájdžánského průmyslu – od zřízení Americko-ázerbájdžánské 

obchodní komory (United States-Azerbaijan Chamber of Commerce) roku 1995
107

 po 

přímé smlouvy mezi americkou a ázerbájdžánskou vládou zefektivňující vzájemný 

                                                 
105

 Který, s cílem navázání co nejužších styků se západními státy (a tím distancování Ázerbájdžánu od 

Ruska), mnohdy souhlasil i s uzavřením kontraktů pro Ázerbájdžán méně výhodných (v porovnání 

například s Kazachstánem), čímž samozřejmě pozornost ropných společností Ázerbájdžán ještě více 

přitahoval. Svante E. Cornell, Small nations and great powers: a study of ethnopolitical conflict in the 

Caucasus (London: RoutledgeCurzon, 2001), 396.   
106

 Kdy jen během 90. let vedla k podepsání více jak třech desítek dalších smluv o sdílené produkci mezi 

ázerbájdžánskou vládou a západními ropnými společnostmi. „Azerbaijan – Contract of the Century“, 

Official Site of the President of Azerbaijan, http://en.president.az/azerbaijan/contract (staženo 21. 4. 

2014).  
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obchod, jako například Ázerbájdžánské dvoustranné investiční smlouvy (Azerbaijan 

Bilateral Investment Treaty) z roku 1997.
108

 Druhým důvodem zvyšujícího se zájmu 

USA o Ázerbájdžán byla narůstající geopolitická důležitost regionu. Již od roku 1994 

poukazovalo Ministerstvo obrany na nutnost větší angažovanosti na Kavkazu z důvodu 

narůstajících bezpečnostních rizik vyplývajících z existence radikálních skupin či 

nutnosti zabránění Rusku a Iránu navázat bližší spojenectví (v případě Ruska obnovit 

kontrolu) s jednotlivými zeměmi regionu.
109

 Posledním důvodem byly také politické 

změny obou zemí. Zatímco se Arménie i z důvodu pokračující blokády stále více 

přibližovala hlavním nepřátelům USA Rusku a Iránu (kdy byla téměř zcela závislá na 

ruských dodávkách energie, navíc s Ruskem zahájila významnou vojenskou spolupráci) 

a začaly se zpomalovat i její vnitropolitické reformy nutné k dosažení plné demokracie 

a tržního hospodářství, prozápadní politika ázerbájdžánského prezidenta Heydara 

Aliyeva a přesvědčení o progresivním tónu jeho vnitropolitických reforem pouze 

přidalo argumenty k prohloubení americko-ázerbájdžánské spolupráce.
110

 Symbolickým 

vyjádřením těchto tendencí se stala i první státní návštěva prezidenta Aliyeva v USA na 

přelomu července a srpna 1997. Nejen, že ani silné protesty arménské komunity této 

návštěvě nezabránily,
111

 navíc byly během ní podepsány zásadní smlouvy prohlubující 

americko-ázerbájdžánský obchod a spolupráci v ropném sektoru (jako například výše 

zmíněná Ázerbájdžánská dvoustranná investiční smlouva či další dohody o sdílené 

produkci s americkými ropnými společnostmi).
112

  

 

3.1.2. Narůstající opozice 

Všechny výše zmíněné faktory, zejména prohlubující se spolupráce mezi 

americkým a ázerbájdžánským ropným průmyslem, nevyhnutelně vedly k nárůstu 

opozice proti Section 907. Postupem 90. let narůstaly snahy jak ze strany ropných a 

                                                                                                                                               
107

 „About us – Our Mission“, United States – Azerbaijan Chamber of Commerce, 

https://www.usacc.org/about-us/our-mission.html (staženo 21. 4. 2014). 
108

„Azerbaijan Bilateral Investment Treaty“, United States Department of State, 

http://www.state.gov/documents/organization/43478.pdf (staženo 21. 4. 2014).  
109

 Svante E. Cornell, Azerbaijan Since Independence,…, 397–398. 
110

 Ibid., 407–409. 
111

  Arménská lobby vedla výraznou mediální kampaň informující americkou veřejnost o komunistické 

minulosti Heydara Aliyeva, nedemokratických praktikách, díky kterým se dostal roku 1993 k moci, stejně 

tak jako o neústálém porušování lidských práv v Ázerbájdžánu. ANCA také iniciovala rozeslání více jak 

150 tisíc pohledů prezidentu Clintonovi a dalším členům jeho vlády. Rachel Anderson Paul, „Grassroots 

Mobilization and Diaspora Politics: Armenian Interest Groups and the Role of Collective Memory“,…, 

41–42.  
112

 Ibid, 41.    
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dalších obchodních společností, tak i samotné americké vlády usilující o zrušení tohoto 

dodatku. Jejich hlavním argumentem bylo výrazné omezení ekonomického potenciálu 

společného partnerství a celkově nepřátelský tón Section 907 zapříčiňující negativní 

vnímání USA v Ázerbájdžánu, které mnohdy vedlo až k navazování obchodní 

spolupráce s druhými států na úkor USA a jednotlivých amerických společností.
113

 

Kritici Section 907 dále poukazovali na znemožnění dosažení mírového řešení konfliktu 

v Náhorním Karabachu či diskreditace neutrální pozice USA, kterou měla jakožto jeden 

z hlavních vyjednavačů Minské skupiny zastávat.
114

 Jedním z největších kritiků tohoto 

dodatku ze strany americké vlády byla ministryně zahraničí Madeleine Albright, která 

v dopise z roku 1998 adresovaném Bobu Livingstonovi (Rep., LA), tehdejšímu 

předsedovi Rozpočtového výboru Sněmovny reprezentantů, zdůrazňujíce všechny tyto 

aspekty, vyjádřila jasné přesvědčení, že je Section 907 v přímém rozporu s americkým 

národním zájmem, z kteréhož důvodu měla být také zrušena.
115

 Apelování na americký 

národní zájem a skutečnost, že Section 907 stojí v jeho přímé opozici, postupem 90. let 

výrazně narůstalo, kdy například i kongresman Lee Hamilton (Dem., FL) vyjádřil ve 

svém článku z července 1997 názor, že USA musí zrušit Section 907 z důvodu jejího 

bránění dosažení mírového uspořádání regionu, jedné ze základních hodnot amerického 

národního zájmu.
116

 V neposlední řadě proázerbájdžánsky smýšlející kruhy 

poukazovaly na časté útoky arménských jednotek na ázerbájdžánské civilní 

obyvatelstvo i samotný fakt arménské okupace více jak 15 % ázerbájdžánského území, 

čímž výrazně vyvažovaly do té doby jednostranné vnímání konfliktu v USA.
117

  

 

3.1.3. První omezení Section 907  

Výsledkem těchto prvních snah o omezení Section 907 bylo již v průběhu 90. let 

zakotvení celé řady výjimek, které umožňovaly proudění stále větší americké pomoci do 

                                                 
113

 Svante E. Cornell, Small nations and great powers: a study of ethnopolitical conflict in the Caucasus, 

…, 364.   
114

 V lednu roku 1996 se USA staly třetím stálým spolupředsedajícím Minské skupiny, pozorovatelské 

mise OBSE zřízené s cílem dosažení mírového řešení konfliktu v Náhorním Karabachu. Nicméně fakt, že 

v legislativním systému USA bylo zakotveno jasně proti-Ázerbájdžánsky laděné opatření, dostával USA 

do poměrně složité pozice a znesnadňoval jejich možnost nestranné mediace tohoto konfliktu. Ibid., …, 

368–369.   
115

 Ibid.   
116

 Lee H. Hamilton, „Towards Peace in the Caucasus“, Christian Science Monitor 89, č. 166 (23. 

července 1997): 20, http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&sid=a42452ad-7c03-402e-9ebf-

c1a11d18ec5c%40sessionmgr110&hid=128&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h

&AN=9707246396 (staženo 21. 4. 2014).  
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Ázerbájdžánu. Kromě programů podporujících odzbrojování a zamezujících šíření 

jaderných zbraní (kteréžto výjimky byly součástí již původního textu dodatku z roku 

1992) zakotvil Rozpočtový výbor Sněmovny reprezentantů do opatření v letech 1997 a 

1998 dalších šest výjimek, které umožňovaly rozsáhlé směřování americké vládní 

pomoci do Ázerbájdžánu zejména za účelem podpory demokratizace země a 

humanitárních aktivit.
118

  

Nejvýraznější materializací snah o zrušení Section 907 byla hlasování na půdě 

Sněmovny reprezentantů a Senátu v letech 1998 a 1999, která projednávala zákony 

usilující o její výrazné omezení či úplné zrušení. Zejména napjaté bylo hlasování z 30. 

června 1999 v Senátu, kdy se pro McConnellův dodatek ponechávající Section 907 

v platnosti
119

 vyjádřilo pouhých 53 senátorů (45 senátorů hlasovalo proti a 2 se 

hlasování zdrželi).
120

 Díky své vysoce etablované pozici a výrazným aktivitám se 

arménské lobby podařilo udržet Section 907 po celá 90. léta v platnosti. Jak ale uvidíme 

následovně, zásadní změna národního zájmu po teroristických útocích z roku 2001 

definitivně zhmotnila tendence k těmto hlasováním vedoucí a nezadržitelně vedla 

k přerušení její platnosti.  

3.2. 9/11, změna amerického národního zájmu a z něj plynoucí 

konkrétní důvody přerušení platnosti Section 907  

Teroristický útok na Světové obchodní centrum z 11. září 2001 nejenom, že 

dramaticky změnil fungování globální politiky, na kterou USA reagovaly ve formě 

                                                                                                                                               
117

 Betty Blair, „Earmarks and Exclusionss, The Ins and Outs of U.S. Assistance to Azerbaijan, Interview 

with Ambassador William Taylor“,..,. 
118

 Mezi tyto výjimky také patřilo povolení působení Obchodní rozvojové agentury (Trade Developoment 

Agency), Americké zahraniční obchodní služby (US Foreign Commercial Service), Zahraniční 

společnosti pro soukromé investice (The Overseas Private Investment Corporation) či Export-Import 

bance (Export-Import Bank) v zemi. Ibid.  
119

 McConnellův dodatek reagoval na návrh senátora Samuela Brownbacka, který upravoval rozpočet 

americké zahraniční pomoci na rok 2000 o S. 1118 Zákon Hedvábné stezky (S. 1118 Silk Road Strategy 

Act, známý také jako Brownbackův dodatek - Brownback Amendment). Cílem tohoto dodatku bylo, 

kromě obecného zvýšení pozornosti americké zahraniční politiky vůči  Kavkazu a střední Asii, zejména 

zrušení Section 907 a tím nastartování plynutí americké vládní pomoci do Ázerbájdžánu.  Prezidentovi by 

tímto dodatkem byla dána pravomoc zrušit Section 907 také v případě, kdy uzná, že omezení americké 

vládní pomoci do Ázerbájdžánu plynoucí ze Section 907 je v přímém rozporu s americkým národním 

zájmem. I přesto, že nebyl tento dodatek přijat, podobnost mezi zněním tohoto návrhu a následným 

zákonem, který definitivně platnost Section 907 omezil, je více než patrná. „Brownback amendment No. 
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„války proti terorismu“.
121

 Nově definovaný americký národní zájem měl přímé 

implikace na region Blízkého východu a okolní státy, čímž také nepřímo ovlivnil 

arménsko-ázerbájdžánské soupeření o Section 907.  

Po období formulujícího se národního zájmu 90. let, kdy absence nepřítele 

nabízela široké možnosti jeho interpretace, se hlavní prioritou americké zahraniční 

politiky po toristických útocích ze září 2001 stal boj proti světovému terorismu, 

konkrétně proti organizaci Al-Káida, která měla tento útok na svědomí. Za tímto účelem 

také zahájila nová Bushova administrativa válku v Afghánistánu, jehož vláda 

kontrolovaná islamistickou organizací Tálibán poskytovala útočiště jejímu hlavnímu 

vedení. Ázerbájdžán jakožto jeden z nejaktivnějších podporovatelů této ofenzivy, navíc 

díky své strategické poloze na spojnici mezi Evropou a střední Asii, byl USA 

považován za jednoho z hlavních spojenců v boji proti terorismu, a tudíž jakékoliv 

omezování jeho kapacit bylo v přímém rozporu s americkým národním zájmem. Jak 

zdůraznil i William J. Burns, asistent pro blízkovýchodní vztahy ministra zahraničí 

USA, Ázerbájdžán byl „klíčovým spojencem“ („key ally“)
122

 v této kampani – okamžitě 

po zahájení operace otevřel svůj vzdušný prostor a poskytl pozemní základny 

spojeneckým letounům pro doplnění paliva a dalších zásob, kdy více jak jedna třetina 

veškerého vybavení směřovala do Afghánistánu právě přes Ázerbájdžán. 

Ázerbájdžánské jednotky se také přímo podílely na operaci v Afghánistánu, stejně jako 

se následně účastnily i války v Iráku.
123

 Navíc začal Ázerbájdžán aktivně vyšetřovat 

teroristické aktivity na svém území, zvýšil financování těchto programů a aktivně 

poskytoval informace americké vládě s bojem proti terorismu související (na rozdíl od 

mnohých jiných spojenců USA, kteří se sdílením informací značně otáleli).
124

 

Důležitost Ázerbájdžánu pro naplňování cílů amerického národního zájmu byla ještě 

zesílena energetickými a politickými implikacemi války proti terorismu, kdy narůstající 
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napětí mezi USA a státy Blízkého východu i strach z islamistického radikalismu ještě 

více zesílily tlak na diverzifikaci energetických zdrojů a podporu sekulárních 

muslimských států v regionu. Nebylo tedy žádným překvapením, že se Ázerbájdžán 

splňující všechna tato kritéria stal okamžitě jedním z hlavních favoritů USA 

v regionu.
125

  

 

3.3. Narůstající opozice na půdě amerického Kongresu  

3.3.1. Administrativa George W. Bushe a další členové Kongresu  

Okamžitě po teroristických útocích ze září 2001 a nazření strategické role 

Ázerbájdžánu pro naplňování amerického národního zájmu nabyly aktivity usilující o 

zrušení Section 907 na intenzitě. Vedle argumentů přítomných již v 90. letech, které 

poukazovaly zejména na omezování ekonomického potenciálu americko-

ázerbájdžánských vztahů, zdůrazňovali jednotliví kongresmani nutnost směřovat co 

nejvíce finančních a dalších amerických zdrojů do země za účelem umožnění co 

nejefektivnějšího boje Ázerbájdžánu proti terorismu. Rozdílem oproti neúspěšným 

snahám o zrušení Section 907 v předchozích letech a zejména v porovnání se situací 

z roku 1992 byla ale zejména „síla“ a množství opozice, která se proti tomuto dodatku 

postavila. I přesto, že se již administrativa Billa Clintona rétoricky stavěla proti tomuto 

dodatku, momentum těmto snahám dala až v lednu 2001 nastupující vláda George W. 

Bushe. Díky aktivitě a vazbám celé řady jejích členů na protiarménsky laděné skupiny, 

zejména na americké ropné společnosti, byla další existence Section 907 v nezměněné 

podobě minimálně ohrožena. Kromě samotného prezidenta George W. Bushe, který 

podnikal v ropném průmyslu až do zahájení své vlastní politické kariéry již od roku 

1979, kdy založil vlastní ropnou společnost Arbusto Energy Inc.,
126

 působili 

v energetickém sektoru také viceprezident Dick Cheney, který až do roku 2000 zastával 

funkci generálního ředitele Halliburton Company či Condoleeza Rice, poradce pro 

národní bezpečnost a v druhé Bushově administrativě ministryně zahraniční, která před 

zahájením politické kariéry působila jako člen užšího vedení Chevron Corporation. 

Richard Armitage, zástupce amerického ministra zahraniční, působil dlouhá léta jako 
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poradce americké ropné společnosti Texaco
127

 či jako jeden z předsedů Americko-

ázerbájdžánské obchodní komory (společně s dalšími členy Bushovy administrativy, 

jako například právě Dickem Cheneym).
128

 Kromě členů vlády George W. Bushe zájmy 

ropných společností podporovali i vrcholné osobnosti americké politické scény, mimo 

jiné i bývalí poradci pro národní bezpečnost Zbigniew Brzezinksi a Brent Scowcroft, 

bývalý ředitel kanceláře Bílého domu John N. Sununu či ministr zahraničí let 1989-

1992 James Baker III. Tito vrcholní američtí politici byli velice často najímáni ropnými 

společnostmi jakožto jejich poradci (například Brent Scowcroft získal od Pennzoil 

Company 100 000 dolarů za rady s rozvíjením mezinárodních projektů),
129

 Zbigniew 

Brzezinski poskytoval poradenské služby společnosti Amoco.
130

 Osobní vazby na přední 

osobnosti amerického veřejného života bezpochyby výrazně přispěly „pozornějšímu“ 

vnímání zájmů ropných společností americkou politickou scénou. 

Kromě vrcholných představitelů americké administrativy zastávalo jasně 

proázerbájdžánský postoj i mnoho kongresmanů. Jedním z nejvýraznějších 

podporovatelů Ázerbájdžánu byl bezpochyby senátor Samuel Brownback z Kansasu 

(Rep.), který se již dlouhodobě pokoušel o zrušení Section 907 (například pomocí 

návrhu Silk Road Strategy Act z roku 1999) a, jak uvidíme později, stal se i zásadní 

osobností za přerušením její platnosti roku 2001.
131

 Jeho význam byl o to důležitější, že 

se roku 1996 stal předsedou Podvýboru pro Blízký východ a jižní Asii Senátního 

výboru pro zahraniční vztahy, který se tvorbou agendy vůči Kavkazu přímo zabýval.
132

 

Senátorova podpora Ázerbájdžánu vycházela jak z jeho zahraničně-politických 

preferencí (kdy prosazoval větší angažovanost USA v Ázerbájdžánu i celém regionu 

z energetického a strategického hlediska, které bylo navíc zdůrazněno válkou proti 

terorismu a aktivní účasti Ázerbájdžánu v této kampani. Senátor také navíc dlouhodobě 

podporoval Izrael, jehož zájmové skupiny také výrazně za zrušení Section 907 
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lobbovaly),
133

 tak zajisté i finančních příspěvků, které od ropných a proizraleských 

organizací získával. Jen pro ilustraci, v letech 1997–2002 získal od těchto zájmových 

skupin 235 304 dolarů,
134

 ve volebním cyklu 1996-1998 byla částka 118 375 dolarů 

druhým největším příspěvkem ropných lobby na konta jednotlivých kongresmanů.
135

 

Dalšími podporovateli Ázerbájdžánu na půdě amerického Kongresu byli například i 

republikáni Bob Livingston (LA) a Charlie Wilson (TX), kteří pro prosazení jeho zájmů 

využívali i svých významných pozic ve výborech zabývajících zahraniční agendou (Bob 

Livingston působil jako předseda rozpočtového výboru Sněmovny reprezentantů, 

Charlie Wilson byl členem jednoho z jeho podvýborů zabývajících se přímo zahraniční 

pomocí),
136

 či kongresmani John E. Sununu (Rep., NH) a Dan Burton (Rep., IN).
137

 

Ačkoliv snaha těchto kongresmanů zrušit Section 907 byla motivována spíše než 

sympatiemi k Ázerbájdžánu jejich obecnými zahraničně-politickými preferencemi a 

následováním amerického národního zájmu jako takového, i tato méně vokální podpora 

výrazně přispěla k dosažení ázerbájdžánských cílů.  

3.3.2. Zájmové skupiny  

Kromě americké administrativy i jednotlivých kongresmanů musela arménská 

lobby čelit i celé řadě zájmových skupin, zejména poté lobby ropné (společně s dalšími 

obchodními společnostmi), turecké a proizraelské. Důvody vedoucí ropné a další 

obchodní společnosti k napadání Section 907 byly svázány s omezeními, která tento 

dodatek představoval pro rozvoj americko-ázerbájdžánského obchodu – nemožnost 

poskytování úvěrů či půjček americkým firmám oslabovala jejich konkurenceschopnost 

v Ázerbájdžánu, stejně jako ohrožovala proudění amerických investic do země.
138

 

Společně s ropnými společnostmi zrušení Section 907 výrazně podporovala i USA 

Engage, koalice amerických firem prosazující volný obchod a bojující proti jakýmkoliv 
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sankcím, které by omezovaly obchodní potenciál zahraničních partnerství.
139

 Kromě 

vazeb na mnohé členy Bushovy administrativy se tyto společnosti snažily americký 

legislativní systém ovlivnit i svou finanční politikou. Jen v letech 2000–2002 směřovaly 

ropné lobby na půdu amerického Kongresu 110 milionů dolarů,
140

 z nichž více jak 14 

milionů bylo určeno přímo na konta jednotlivých kandidátů.
141

 Mezi společnosti 

vydávající nejvíce finančních prostředků patřily roku 2000 například firmy Exxon 

Mobil, ISX Corporation, Chevron či Enron Corporation, které každá investovaly 

několik milionů dolarů (Exxon Mobil například 6 997 963 dolarů),
142

 čímž tyto firmy 

mnohonásobně převýšily finanční příspěvky všech arménských skupin dohromady. Ve 

stejném volebním cyklu se totiž arménským lobby podařilo vynaložit pouhých 500 000 

dolarů,
143

 kdy navíc většinu této částky investovala AAA, výdaje ANCA na půdu 

amerického Kongresu činily jen v roce 2004 pouhých 40 000 dolarů.
144

 I přesto, že tyto 

částky představují jedny z největších mezi etnickými lobby, 
145

 nemohly v žádném 

případě konkurovat mnohonásobně vyšším zdrojům ropných společností (jejichž výdaje 

se řadí do první desítky mezi všemi společnostmi v rámci amerického Kongresu 

lobbujících).
146

 Peníze ropných společností mířily zejména na konta hlavních 

podporovatelů Ázerbájdžánu na půdě amerického Kongresu – Samuel Brownback 

například získal v letech 1996–1998 118 375 dolarů,
147

 John E. Sununu ve volebním 

období 2002 (tedy období po zrušení platnosti Section 907 následujícím) dokonce 
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částku 146 380 dolarů, v daném volebním cyklu ze všech senátorů nejvyšší.
148

 

Nicméně, vliv finančních příspěvků na rozhodování jednotlivých kongresmanů nesmí 

být přeceňován – stejně jako po celá 90. léta, kdy ropné společnosti vydávaly 

mnohonásobně vyšší částky než arménské lobby a přesto se jim Section 907 zrušit 

nepodařilo, dopady finančních prostředků v tomto období jsou minimálně dvouznačné. 

Kromě přispívání na konta svých spojenců totiž ropné společnosti směřovaly výrazné 

částky i na podporu kongresmanů usilujících o udržení Section 907 v platnosti. Mitch 

McConnell tak například získal ve volebním cyklu 1996 101 510 dolarů, Larry Pressler 

86 365 dolarů, Alfonse D’Amato získal dokonce částku 147 100 dolarů, kterou ve 

volebním cyklu 1996 předčil i Samuela Brownbacka.
149

 Finanční podpora těchto 

senátorů nebyla přerušena, jak by se dalo předpokládat, ani po roce 2001, kdy jen 

v letech 2002–2004 získal Mitch McConnell 77 250 dolarů.
150

 Je tedy patrné, že 

finanční prostředky jsou jednou, nikoliv však jedinou či rozhodující metodou, pomocí 

kterých se zájmové skupiny snaží dosáhnout svých cílů.  

Společně s ropnými skupinami začaly na straně Ázerbájdžánu výrazně 

vystupovat i turecká a proizraelská lobby (ázerbájdžánská lobby vznikla až roku 2011 a 

tudíž se na aktivitách usilujících o zrušení Section 907 nemohla podílet). Důvody 

turecké podpory Ázerbájdžánu vycházely zejména z historické blízkosti obou zemí, kdy 

i díky společné kultuře, jazyku či náboženství byly tradičními regionálními spojenci. 

Navíc po konci studené války docházelo k jejich opětovnému sbližování, kdy zejména 

prezident Aliyev viděl v Turecku možnou „bránu na Západ“, Turecko pomocí 

vzájemného spojenectví usilovalo o upevnění dominantní pozice v regionu. Společné 

partnerství bylo demonstrováno jak během války v Náhorním Karabachu, kdy Turecko 

poskytovalo Ázerbájdžánu výraznou finanční, vojenskou i materiální pomoc (a mimo 

jiné se také roku 1993 připojilo k ekonomické blokádě Arménie).
151

 Proizraelská lobby 

poté podporovaly zrušení Section 907 i navzdory jejich tradičnímu partnerství s Arménii 

(jako jediné nearabské, nemuslimské státy regionu se silnou prozápadní orientací, které 

navíc spojuje historické trauma genocidy a z něj vyplývající podobný národní 

charakter). V 90. letech v návaznosti na geopolitické změny regionu začal Izrael 

nicméně výrazně inklinovat protureckým a tím pádem i protiarménským směrem 
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(zejména z důvodu prohlubující se vojenské spolupráce mezi oběma zeměmi a snahou 

Izraele získat spojence ve vyvažování Iránu, Iráku a Sýrie, kdy i právě inklinace 

Arménie k těmto zemím tomuto posunu výrazně napomohla).
152

 Vzhledem 

k etablovanosti izraelské lobby na půdě amerického Kongresu byla její podpora zrušení 

Section 907 a aktivity za tímto účelem vynakládané zejména významné.
153

    

 

3.4. Mechanismy působení arménské lobby a projednávání 

konečného ustanovení přerušení platnosti Section 907 

Navzdory narůstající opozici a ani po teroristických útocích ze září 2001, kdy 

byla Section 907 zásadně zpochybněna, nedošlo k omezení aktivit arménské lobby na 

půdě amerického Kongresu, právě naopak. Po celou dobu zásadních jednání o tomto 

dodatku (od konce září do prosince 2001) vyvíjela arménská lobby zvýšenou aktivitu, 

díky které se jí podařilo alespoň zmírnit dopady konečného ustanovení. Navíc, zcela 

bezprecedentní situace, do které se USA po teroristických útocích dostaly, zesílila 

kontury štěpení obou arménských zájmových skupin. Zatímco ANCA po celý podzim 

2001 velice silně brojila proti jakémukoliv omezení Section 907 a ve svých prohlášeních 

dávala jasně najevo nutnost jejího nezměněného udržení v platnosti, AAA si začala 

uvědomovat situaci a reálie, ve kterých se po zahájení války proti terorismu USA a tím i 

Section 907 nacházely a byla ochotna přijmout i částečné omezení její platnosti.
154

 I 

přesto, že byly aktivity obou lobby v tomto období značně rozdílné (tradiční masové 

aktivity ANCA oproti osobním kontaktům AAA s jednotlivými kongresmany), opět 

vedly ke stejnému cíly, tudíž podpoře Section 907 a jejích idejí jako takových.  

3.4.1. Informační materiály a jejich hlavní argumenty  

Aktivity ANCA usilující o udržení Section 907 v platnosti byly do značné míry 

podobné těm, kterých využívala za účelem jejího přijetí roku 1992. Skupina 

distribuovala na půdu amerického Kongresu velké množství materiálů informující jeho 

členy o důležitosti Section 907 pro dosažení mírového uspořádání Náhorního Karabachu 

(kde ani po uzavření příměří roku 1994 nedošlo k uklidnění napětí), čímž také tento 
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dodatek podle jejich názoru vyjadřoval a přímo v kavkazském regionu prosazoval 

americký národní zájem.
155

  Velká řada těchto dokumentů
156

 vycházela ze závěrů 

zprávy Yossefa Bodanského, bývalého ředitele Operační skupiny Kongresu pro 

terorismus a nekonveční vedení války (Congressional Task Force on Terrorism and 

Unoconvetional Warfare), z roku 1999.
157

 V této zprávě Yossef Bodansky podával 

důkazy o působení teroristických skupin napojených na Al-Káidu v Ázerbájdžánu, 

jehož vláda s nimi měla již roku 1997 uzavřít dohodu o vzájemné toleranci (kdy za 

poskytnutí útočiště v Ázerbájdžánu nebudou na jeho vládu podnikat útoky), čímž 

prakticky podporovala jejich radikální aktivity v Čečensku. Navíc se v materiálu 

objevovaly odkazy na vybrané projevy osobností ázerbájdžánského veřejného života, 

které jasně dávali najevo své odhodlání obnovit útoky na arménské obyvatelstvo žijící 

v Náhorním Karabachu.
158

 ANCA také iniciovala informační a dopisní kampaně („letter 

writing campaigns“), kdy lokální pobočky vyzývaly své členy k psaní dopisů, 

telefonování či rozesílání informačních emailů svým kongresmanům, kterým měly být 

neustále připomínány rizika přijetí jakéhokoliv omezení Section 907 (zejména kvůli 

poměrné vágnosti navrženého opatření omezující jeho platnost, který podle názoru 

ANCA nezajišťoval dostatečné záruky, že případná americká pomoc Ázerbájdžánu 

nebude použita proti Arménům žijícím v Náhorním Karabachu).
159

 Floridská ANCA 

také například iniciovala petici vyjadřující požadavky arménské komunity, která byla 

s více jak desetitisíci podpisy získaných napříč USA zaslána prezidentu Bushovi.
160

 

Navíc byly prezidentovi jen během října 2001 osobně adresovány dopisy vyjadřující 
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podporu Section 907 jak členů Arménského caucusu či vedení ANCA (v čele 

s předsedou Kenem Hachikianem), tak také arménského prezidenta Roberta 

Kochariana
161

 či 17 arménsko-amerických organizací, čítajících kromě ANCA další 

politické, církevní, humanitární či mládežnické organizace.
162

 Zajímavý na tomto dopise 

je zejména fakt, že se k němu nepřipojila AAA, která, i vzhledem k realistickému 

zvážení situace, volila spíše strategii kompromisu a pomocí osobních kontaktů 

s vrcholnými kongresmany usilovala o vyjednání co nejvýhodnějších podmínek 

přerušení její platnosti (z kteréhož důvodu byla také od ANCA osočována 

za nedostatečně aktivní boj za zájmy arménské komunity).
163

  

Hlavním argumentem arménské lobby, kterým zdůvodňovala nutnost udržení 

Section 907 v platnosti, byla zejména skutečnost, že tento dodatek představuje jedinou 

možnost, jak přimět Ázerbájdžán ke zrušení ekonomické blokády Arménie, stejně jako 

historicky „agresorský“ charakter Ázerbájdžánu, který by okamžitě po jejím zrušení 

s prostředky poskytnutými USA zaútočil na Arménii a Náhorní Karabach.
164

 Navíc také 

arménská lobby, jak vyplývá i z výše nastíněných materiálů, poukazovala na spolupráci 

ázerbájdžánské vlády s teroristickými skupinami či neochotu prezidenta Aliyeva podílet 

se na mírovém řešení trvajícího napětí v Náhorním Karabachu.
165

 Zrušením Section 907 

by tedy USA nejenom že odměnily Ázerbájdžán, ale také neprávem potrestaly Arménii, 

jeden z mála demokratických států v regionu, který byl podle jejich slov loajálním 

spojencem USA aktivně se podílejícím mimo jiné i na boji proti terorismu.
166

  

V neposlední řadě také arménské organizace poukazovaly na fakt, že 

Ázerbájdžán by měl, stejně jako Arménie, pomáhat USA v boji proti terorismu 
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automaticky a neklást si za svou pomoc podmínky a požadavky jako právě zrušení 

Section 907.
167

 Ačkoliv nebyly požadavky arménské lobby prosazeny v celé své šíři, i 

díky těmto materiálům se jí podařilo dosáhnout alespoň výrazných omezení konečného 

opatření ve svůj prospěch. 

3.4.2. Průběh jednání vedoucích k omezení platnosti Section 907  

Teroristický útok na Světové obchodní centrum z 11. září 2001 se stal posledním 

a zásadním spouštěčem snah o eliminaci Section 907. Již 24. září 2001, pouhé čtyři dny 

po vyhlášení války proti terorismu, navrhl kongresman Samuel Brownback, dlouhodobý 

zastánce zrušení tohoto dodatku, do rozpočtového zákona Ministerstva obrany pro rok 

2002 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2002) dodatek zcela rušící 

Section 907.
168

 Proti tomuto návrhu se okamžitě zvedla vlna nesouhlasu arménské 

komunity od regionální po celonárodní úroveň, která začala organizovat řadu aktivit 

dávající najevo svou nespokojenost (pomocí telefonování, rozesílání dopisů 

kongresmanům a podobně). I díky těmto snahám nakonec senátor od svého původního 

návrhu upustil (ani nepodal žádost o zahájení jeho projednávání v Senátu), namísto něj 

ale navrhl nové opatření rozšiřující pravomoci prezidenta, na základě kterých může 

platnost Section 907 přerušit. První znění tohoto dodatku, navržené 9. října 2001 do 

Zákona o rozpočtu zahraničních operací, financování vývozu a souvisejících programů 

pro rok 2002 (Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs 

Appropriations Act, 2002)
169

 se velice výrazně inspirovalo jím navrženým Silk Road 

Strategy Act z roku 1999. Prezidentovi měla být dána pravomoc zrušit Section 907 

pokud uzná, „…že je v národním bezpečnostním zájmu USA tak učinit.“.
170

 Po tomto 

návrhu následovalo významné jednání v rámci Podvýboru pro Evropu Zahraničního 

výboru Sněmovny reprezentantů, v rámci kterého vystoupili tři experti na bezpečnostní 

problematiku Kavkazu - Dr. Charles H. Fairbanks z Johns Hopkins University, Dr. 

                                                 
167

 „ANCA Calls on President Bush to Defend Section 907; Press Azerbaijan to Lift Blockades on 

Armenia and Karabagh“, 1. října 2001, Armenian National Committee of America, 

http://www.anca.org/press_releases/press_releases.php?prid=112 (staženo 22. 4. 2014).  
168

Samuel Brownback, „Sec. 1217. Repeal of Restriction on Assistance to Azerbaijan“, Senate, 24. září 

2001, The Library of Congress, http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/query/F?r107:25:./temp/~r107t7kFv7:e20247:  (staženo 22. 4. 2014). 
169

 „Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 2002“, U.S. 

Government Printing Office, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ115/pdf/PLAW-

107publ115.pdf (staženo 23. 4. 2014).  
170

 „S.1521 – To amend the FREEDOM Support Act to authorize the President to waive the restriction of 

assitance for Azerbaijan if the President determines that it is in the national security interest…“, 9. října 

2001, The Library of Congress, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c107:1:./temp/~c107LxaNBO:: 

(staženo 23. 4. 2014). 



   

 

44 

  

Brenda Shaffer působící na Harvard University a Ms Zeyno Baran, ředitelka Centra pro 

strategická a mezinárodní studia Gruzínského fóra (Center of Strategic and 

International Studies, Georgia Forum), kteří se shodně vyjádřili pro zrušení Section 

907.
171

 I přes značně proázerbájdžánský tón celého jednání vystoupili během panelu 

také známí podporovatelé arménské komunity na půdě amerického Kongresu, zejména 

spolupředsedající Arménského caucusu Joe Knollenberg (Rep., MI), dále také 

kongresmani Joseph Crowley (Dem., NY), Eric Cantor (Rep., VA). Mezi nejvýraznější 

nicméně patřil proslov Brada Shermana (Dem., CA), který popřel veřejně platnou 

myšlenku nutného obnovení proudění americké vládní pomoci do Ázerbájdžánu pro 

umožnění úspěšného vedení války proti terorismu. Jak kongresman poukázal, i další 

státy již vyjádřily ochotu aktivně se do této kampaně zapojit (jako například Turecko, 

Uzbekistán či Kazachstán), které jsou navíc strategicky lépe situované a operačně 

mnohem lépe připravené k boji proti terorismu než Ázerbájdžán. Proto nebylo, alespoň 

podle jeho názoru, nutné ani vhodné rušit Section 907, čímž by akorát mohla být 

ohrožena mírová jednání mezi oběma zeměmi.
172

  

Vyjednávání o Section 907 vrcholila v druhé polovině října 2001, jedním ze 

zásadních zlomů byl dopis ministra zahraničí Colina Powella z 15. října adresovaný 

vybraným členům Kongresu, který zdůrazňoval nutnost zrušit jakákoliv opatření 

omezující schopnosti Ázerbájdžánu plně se zapojit do boje proti terorismu, tedy i 

Section 907. Dopis s podobnými závěry adresovali prezidentu Bushovi také tři bývalí 

poradci pro národní bezpečnost USA, Anthony Lake, Brent Scowcroft a Zbigniew 

Brzezinski, kteří poukazovali na nutnost zahájení co nejintenzivnější spolupráce se 

všemi americkými spojenci, včetně podpory a rozvoje všech jejich prostředků 

umožňující úspěšné vedení války proti terorismu.
173

 V reakci na dopis Colina Powella 

byly aktivity arménských lobby opět vystupňovány. 16. října, pouhý den po jeho 

uveřejnění, vystoupil spolupředsedající Arménského caucusu Frank Pallone s poměrně 
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naléhavým projevem poukazujícím na celou řadu chybných závěrů, které americká 

vláda vyvozuje z „aktivní pomoci a zapojení“ Ázerbájdžánu do protiteroristické 

kampaně (opět s upozorněním na aktivní podporu Ázerbájdžánu teroristům sídlícím na 

jeho území a odhodláním jeho vedoucích představitelů obnovit agresi proti Arménii).
174

 

Jednání o existenci Section 907 kulminovala na půdě amerického Senátu ve dnech 23. a 

24. října 2001, kdy Samuel Brownback navrhl zařadit do rozpočtového zákona pro rok 

2002 původní znění jeho dodatku z 9. října. Po intenzivním vyjednávání Mitche 

McConnella a Samuela Brownbacka za mediace Paula Sarbana došlo nakonec 

k dosažení vzájemného kompromisu - Mitch McConnell souhlasil s přijetím přerušení 

platnosti Section 907, do původního znění Brownbackova dodatku se mu ale podařilo 

prosadit celou řadu omezení ve prospěch arménské komunity. I na základě těchto 

podmínek byla například prosazena pouhá jednoletá platnost tohoto opatření. Pokud by 

chtěl prezident její platnost prodloužit (jak se prozatím každý rok děje), musí opět před 

oběma komorami Kongresu doložit, že plynutí americké vládní pomoci do 

Ázerbájdžánu neohrožuje mírový proces mezi oběma zeměmi či že nebudou tyto 

prostředky použity v boji proti Arménii.
175

  Tato i další opatření, která se nakonec stala 

součástí dodatku, byla velice extenzivní a v porovnání s původním zněním 

Brownbackova dodatku z 9. října znamenala pro arménskou lobby zásadní úspěch. 

Okamžitě po schválení tohoto dodatku
176

 navíc Mitch McConnell navrhl druhý dodatek, 

který výrazně navyšoval proudění americké finanční pomoci do Arménie (kdy došlo 

k jejímu opětovnému navýšení na 90 milionů dolarů oproti prvním návrhům z jara 2001, 

která usilovala o její mírné snížení). Tento dodatek také poprvé autorizoval směřování 

vojenské asistence do Arménie ve výši 4 milionů dolarů, 600 000 dolarů mělo být poté 

poskytnuto na vojenský výcvik a vzdělání.
177

 Rozpočtový zákon, jehož součástí byl i 

McConnellův dodatek přerušující platnost Section 907, byl v Senátu schválen prakticky 
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hlasů je daný krok přijat či zamítnut. Z tohoto důvodu tedy není možné prokazatelně určit, který senátor 

se vyjádřil pro či proti opatření (a ani o tomto typu hlasování tudíž nejsou vedeny záznamy). 

„S.AMDT.1966“, Senate, 24. října 2001, The Library of Congress, http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/bdquery/z?d107:sp1966: (staženo 22. 4. 2014). 
177

 „Text of Amendments – SA 1966“, Senate, 24. října 2001, The Library of Congress, 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?r107:2:./temp/~r107WxzExZ:e58501:  (staženo 22. 4. 2014). 



   

 

46 

  

jednomyslně, kdy se 96 senátorů vyjádřilo pro přijetí zákona, pouze dva proti a dva 

senátoři se hlasování zdrželi.
178

 V prohlášeních následujících po přijetí McConnellova 

dodatku uznal Mitch McConnell i John Kerry, který stál za původním návrhem Section 

907 roku 1992, že je vzhledem k současné situaci dané opatření jedinou možností, jak 

zajistit jak úspěšný boj USA proti terorismu (jehož urgenci a tím i nově definovaný 

americký národní zájem v žádném případě žádný z těchto dvou senátorů či dalších 

podporovatelů arménské lobby nepopíral), zároveň ale umožňuje i zajištění 

dlouhodobých zájmů USA v kavkazském regionu ve formě pokračování mírového 

procesu mezi Arménií a Ázerbájdžánem a snahám o ukončení blokády Arménie.
179

 

Následující jednání již pouze potvrdila situaci vzniklou přijetím McConnellova dodatku 

24. října 2001 – na jednání obou komor Kongresu ze 14. listopadu 2001 byla i přes 

pokračující snahy ANCA o úplné zrušení tohoto dodatku přijata senátní verze zákona z 

24. října. Zákon jako takový byl schválen na půdě Sněmovny reprezentantů 19. 

prosince, v Senátu 20. prosince, následně byl také podepsán prezidentem Bushem, čímž 

plně nabyl účinnosti.
180

 Po přijetí zákona ještě Frank Pallone (Dem., NJ), Joe 

Knollenberg (Rep., MI), Jim Kolbe (Rep., AZ), Nita Lowey (Dem., NY) a další 

dlouhodobí podporovatelé arménské lobby na půdě amerického Kongresu vystoupili 

s projevy poměrně kritickými vůči přerušení platnosti Section 907, zároveň ale vyjádřili 

odhodlání dále situaci v regionu monitorovat a v případě jakéhokoliv porušení opatření 

z dodatku vyplývajících (zejména pokud by se získanou vládní pomocí Ázerbájdžán 

podnikal útoky na arménské obyvatelstvo či by se nepodílel na mírových jednáních, 

jejichž pokračováním byla americká pomoc podmíněna) usilovat o jeho revizi. Ačkoliv 

tyto projevy již na konečném stavu nic nezměnily, kongresmani, a tím i arménská lobby 

jako taková, jimi dala jasně najevo své odhodlání v aktivitách a působení na půdě 

amerického Kongresu s cílem prosazování svých zájmů i nadále pokračovat.  
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Prezident George W. Bush následně uplatnil svou nově nabytou pravomoc, kdy 

již 25. ledna 2002 vešlo v platnost jednoleté přerušení Section 907,
181

 kterou se ani přes 

opakované úsilí arménské lobby obnovit nepodařilo. Aktivity arménské lobby tímto 

neúspěchem nicméně neustaly a ve své rétorice i nadále klade důraz na pokračování 

mírových snah na Kavkaze, nutnost zrušení ázerbájdžánské blokády či podněcuje revizi 

a kontrolu nakládání Ázerbájdžánu s vojenskou pomocí, kterou jí USA poskytuje. 

Nicméně, možná právě i v reakci na „neúspěch“ roku 2001 se aktivity arménské lobby v 

USA začaly opět více soustředit na prosazování hlavního cíle arménské světové 

diaspory, tedy dosažení formálního uznání arménské genocidy na půdě amerického 

Kongresu.
182

 

 

Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry, pomocí kterých mechanismů a s jakými 

omezeními jsou etnické lobby schopné ovlivnit americkou zahraniční politiku ve svůj 

prospěch. Závěry potvrdily hypotézu autorky, tedy skutečnost, že i ty 

nejorganizovanější a nejefektivnější národnostní zájmové skupiny jsou ve svém 

působení na zahraniční politiku USA výrazně limitovány celou řadou faktorů. Hlavním 

omezením jejich vlivu je nicméně americký národní zájem. Pokud cíle etnické lobby 

americký národní zájem nepopírají nebo pokud nejsou priority USA vůči danému 

tématu jasně vytyčeny, prosazení cíle je možné a vnitřní charakteristiky lobby jsou poté 

stěžejním faktorem determinující její případný úspěch. Pokud jsou zájmy etnických 

lobby nicméně v jeho přímém rozporu, ani sebelépe organizovaná skupina jejich 

prosazení nedosáhne.   

I přes relativní neúspěch roku 2001 patří arménská lobby k nejetablovanějším a 

nejúspěšnějším etnickým zájmovým skupinám amerického politického systému. 

Prosazení Section 907 roku 1992 vycházelo z celé řady faktorů, zásadním byla nicméně 

zcela výlučná pozice, kterou arménská lobby na počátku 90. let disponovala. Díky 

dlouholetému působení v rámci amerického legislativního procesu znali členové 
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arménských zájmových skupin fungování amerického Kongresu, disponovali 

rozvinutými mechanismy působení na jeho členy, se kterými také navázali v mnohých 

případech velice úzké vztahy. Druhým zásadním bodem úspěchu roku 1992 se stala 

totální absence jakékoliv opozice, která by působení arménské lobby vyvažovala. 

Jedinečnou pozici arménské lobby navíc upevňovalo pozitivní vnímání arménské 

komunity americkou veřejností i jednotlivými kongresmany, kteří chápali Armény 

jakožto historické oběti osmanské genocidy první světové války, vidění Arménů 

přenášející se i na konflikt v Náhorním Karabachu. Díky těmto třem základním 

faktorům mohla arménská lobby okamžitě využít prostor, který se jí po konci studené 

války nabízel ve formě nejasně definovaného národního zájmu a většího hlasu 

amerického Kongresu v zákonodárném procesu USA a okamžitě začala cíleně působit 

za účelem prosazení Section 907, které se jí v říjnu 1992 také poměrně snadno podařilo.  

Faktory vedoucí k prosazení Section 907 však začaly výrazně erodovat okamžitě 

po jejím přijetí. Postupně se vyjasňující národní zájem upřednostňující Ázerbájdžán na 

úkor Arménie (zejména díky jeho významným zásobám ropy a zemního plynu 

umožňující diverzifikaci energetických zdrojů USA) měl za následek značný nárůst 

opozice jak ze strany americké vlády a členů Kongresu, tak i konkurenčních zájmových 

skupin (zejména ropných společností a turecké a izraelské lobby). Navzdory této 

mnohonásobně silnější opozici i několikanásobně vyšším finančním prostředkům 

směřovaných ropnými lobby na půdu amerického Kongresu se arménské lobby podařilo 

po celá 90. léta Section 907 udržet v platnosti. Zásadní změna národního zájmu 

reagující na teroristické útoky z 11. září 2001 nicméně definitivně postavila 

Ázerbájdžán díky jeho aktivní podpoře boje proti terorismu do svého centra a jakékoliv 

opatření oslabující jeho kapacity, tedy i Section 907, muselo být odstraněno. I díky 

rozsáhlým aktivitám arménské lobby po celý podzim 2001 nedošlo nicméně k prvotně 

navrhovanému úplnému zrušení, nýbrž pouze přerušení jeho platnosti.  

 

Ze závěrů práce vyplývá řada významných faktorů týkajících se jak obecného 

působení etnických lobby v rámci amerického legislativního systému, tak i arménské 

lobby jako takové. Arménská lobby pro prosazování svých zájmů využívala jak aktivity 

přímo na půdě amerického Kongresu (rozesílání informačních materiálů či dopisů 

členům Kongresu a vlády), tak mechanismy dlouhodobějšího charakteru ve formě 

finančních příspěvků, volební podpory či navazování osobních vztahů s jednotlivými 

kongresmany. Jednou z nejefektivnějších metod se jeví volební politika, kdy například 
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pro přijetí Section 907 hlasovalo v Senátu devět z deseti senátorů pocházejících z pěti 

arménskou populací nejhustěji osídlených států.
183

 Důvodem této podpory může být 

kromě přímých vazeb na arménskou komunitu i skutečnost, že kongresmani ze států a 

volebních obvodů s velkým poměrem dané národnostní skupiny obecně více podporují 

témata jejich hlavního zájmu s cílem zajištění si podpory této skupiny voličstva i 

v dalších volebních obdobích, tedy i zcela nezávisle na konkrétních aktivitách členů 

jejich zájmových skupin. Druhým, ještě zásadnějším determinantem úspěchu lobby, 

jsou osobní vazby na jednotlivé kongresmany. Typickým příkladem byl právě rok 2001, 

kdy s největší pravděpodobností pouze osobní intervence senátora Mitche McConnella a 

jeho návrh omezující opatření Brownbackova dodatku umožnily dosáhnout pouhé 

přerušení platnosti Section 907 namísto původně navrhovaného úplného zrušení. 

Rozsáhlé aktivity Mitche McConnella roku 2001 ve prospěch arménské lobby mohou 

být přičítány jak jeho osobním vazbám na vrcholné představitele arménské komunity 

v USA,
184

 tak i výrazným finančním prostředkům, které od arménské lobby každoročně 

získával. Jakkoliv jsou finanční příspěvky neoddiskutovatelně jednou ze zásadních 

metod, pomocí kterých se snaží etnické zájmové skupiny prosadit svůj vliv, její 

případný úspěch není v žádném případě těmto příspěvkům přímo úměrný, jak 

demonstroval například i vývoj 90. let a nemožnost ropných lobby zrušit Section 907 

ani přes vynakládání mnohonásobně vyšších částek než v případě arménských 

zájmových skupin.
185

  

Ze studia působení arménské lobby v letech 1992–2002 také jasně vyplývá 

skutečnost, že její zájmy jsou dlouhodobě podporovány kongresmany napříč politickým 

spektrem, kdy mezi její hlavní spojence ve sledovaném období patřili jak demokraté 

Frank Pallone či John Kerry, tak i republikáni Robert Dole a Mitch McConnell. 

Hlavními motivacemi těchto kongresmanů byla jak volební a finanční politika arménské 

lobby, tak i osobní vazby s významnými představiteli arménské komunity v USA či 

vlastní přesvědčení o správnosti podpory arménského národa (vyplývající mimo jiné i 

z obecně pozitivně nakloněného veřejného mínění USA vůči Arménům). Navíc byly 
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jasně zdůrazněny specifika a rozdílná struktura obou jejích zájmových skupin, která 

vedla mimo jiné i k rozdílným mechanismům užívaných oběma lobby k prosazení svých 

zájmů (jako například v roce 2001, kdy ANCA stále organizovala „masové“ dopisní 

kampaně či podepisování petic, zatímco AAA volila strategii osobních kontaktů s 

jednotlivými kongresmany). Navzdory těmto rozdílům však obě arménské lobby sledují 

stejné cíle, tedy podporu arménské komunity a jejích hlavních zájmů v USA, čímž se 

její aktivity na půdě amerického Kongresu setkávají a zásadně umožňují její úspěch. 

Právě dualita arménské lobby a z ní vyplývající „hypermobilizace“ finančních i 

lidských zdrojů je jedním ze zásadních faktorů činící z arménských zájmových skupin 

jednu z nejefektivnějších a nejúspěšnějších etnických lobby amerického politického 

systému. 

 

Etnické lobby mají neoddiskutovatelný vliv na americkou zahraniční politiku, 

dopady jejich působení nesmí být ale v žádném případě přeceňovány či démonizovány. 

Jejich působení je limitováno stejnými pravidly, která omezují i všechny ostatní složky 

tvorby americké zahraniční politiky, jehož jsou národnostní skupiny jednou, rozhodně 

ne ale jedinou či rozhodující komponentou. Navzdory přesvědčení Lawrence Davidsona 

jsou i ty nejlépe organizované etnické lobby právě tou složkou, která v konfrontaci s 

„ideálním americkým národním zájmem“
186

 musí ustoupit, ne naopak. 
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Summary 

The influence of ethnic lobbies on US foreign policy, especially the debate about 

its extent and wider impact, belongs to the most controversial topics concerning the 

functioning of American legislative process. One of the most effective one is withhout 

any doubt the Armenian lobby, which, thanks to decades of its active engagement, 

managed to assume one of the most established positions within American Congress 

and to develop close ties with number of its respective members. The best prove of its 

success is, however, the number of its achieved goals and priorities, such as the 

appropriation of large financial and other governmental aid annually sent to Armenia 

and Nagorno-Karabakh. Its biggest achievement so far is the approval of Section 907, 

an amendment of Freedom Support Act of 1992, which severely limited the flow of US 

governmental aid to Azerbaijan, one of the biggest enemies of Armenia. This exact 

amendment was waived, however, only ten year later, this time under completely 

different circumstances than under which it was adopted by George H. W. Bush 

administration. 

In order to answer its main questions, the bachelor thesis is divided into three 

chapters. Whereas the first one is more general and examines the specific development 

of Armenian community in the USA leading up to the development of two parallel and 

completely independent, yet at the same time highly effective, interest groups, the 

second and the third one solely focus on Armenian lobby’s influence in the period from 

1992 to 2002 and give a detailed analysis of the development of Section 907. 

Furthermore, both chapters focus on processes leading up to its approval and waiver 

only ten years apart and mechanisms, by which the Armenian lobby tried to exert its 

influence on American Congress. The conclusion summarizes main findings of the 

thesis and confirms the hypothesis of the author – despite the fact that ethnic lobbies 

exert undisputable influence on US foreign policy, their impact is significantly limited 

by number of factors, most importantly by American national interest.  

Conclusions of this paper demonstrated many important factors about the 

functioning of ethnic lobbies within American legislative process in general. Potential 

success of ethnic interest groups within US political system depends on the unique 

combination of external factors emanating from the legislative system as such (how 

open it is as well as how vocal an opposition stands against the particular lobby), 

together with internal characteristics of particular lobby, especially its organization, 
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knowledge of the US legislative process, capability to develop close ties with its top 

members, as well as the amount of resources, financial as well as personal, which the 

interest group is capable to assemble. However, the most important and decisive factor 

of all is the US national interest - if ethnic lobbies’ goals are in its direct opposition, 

even the best organized and most effective ones cannot enforce them. The study of 

Armenian lobby influence regarding Section 907 proved this exact balance – whereas 

the success of 1992 was enabled by the combination of all above mentioned factors, 

most importantly by undetermined national interest towards the Caspian region, terrorist 

attacks on the World Trade Center on September 11, 2001 and from its emanating 

strong national interest in favor of Azerbaijan severely endangered further existence of 

Section 907. Although Armenian lobby characteristics had not deteriorated during the 

previous decade (which capacities were proved even by its massive campaign in 2001 in 

support of this amendment), it didn’t manage to prevent Section 907 from being waived.  

Regarding Armenian lobby itself, this study demonstrated the success of its dual 

structure of two completely separate, yet for the sake of Armenian community interests, 

supportive interest groups. The duality of Armenian lobbies also leads to the “hyper-

mobilization” of resources, as both of these groups, targeting different groups of 

Armenian-American population and by the usage of different means of mobilization, are 

capable to amass many more resources than one overarching structure possibly could. 

Final important feature of Armenian lobby success is its deep knowledge of the US 

legislative process and its capacity to develop close ties with its top members (which are 

supportive of Armenian lobby mostly thanks to their financial contributions or the fact 

that they come from States with big Armenian communities). All of these factors 

combined make the Armenian lobby one of the most effective and established ethnic 

interest group of US political system. 
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Náboženské 

skupiny 

Arménská apoštolská 

církev (stolec 

v Ečmidzianu, Arménie) 

Arménská apoštolská církev (stolec 

v Kilíkii, Libanon) 

Protestantská církev 

Římskokatolická církev 

Zájmové skupiny 

 Arménský národní výbor 

Ameriky (Armenian 

National Committee of 

America, ANCA) 

Arménsko-americké shromáždění 

(Armenian Assembly of America, 

AAA) 

Výbory pro 

politickou 

činnost (PAC) 

Arménský národní výbor – 

Výbor pro politickou 

činnost (Armenian National 

Commitee – Political 

Action 

Committee,ANCPAC) 

Arménsko-americký výbor pro 

politickou činnost (The Armenian-

American Political Action 

Committee, ArmenPAC) 

Charity 
Arménský červený kříž 

(Armenian Red Cross) 

Arménská všeobecná dobročinná 

unie (Armenian General Benevolent 

Union, AGBU) 

Mládežnické 

organizace 

Arménská mládežnická 

organizace (Armenian 

Youth Federation, AYF-

YOARF) 

Národní arménský výbor skautingu – 

Chlapečtí skauti Ameriky  

(National Armenian Committee on 

Scouting - Boy Scouts of America),  

AGBU mladí profesionálové  

(AGBU Young Professionals)  

Letní tábory 
AYF Kemp Haiastan  

(AYF Camp Haiastan) 

AGBU Kemp Nubar  

(AGBU Camp Nubar) 

Výzkumné 

instituty 

Zoryanův institut pro 

soudobý arménský výzkum 

a dokumentaci (Zoryan 

Institute for Contemporary 

Armenian Research and 

Documentation)  

Arménský národní institut 

(Armenian National Institute)  

Média 

Internetová média: 

Asbarez, 

Armenian Weekly, Hairenik 

Měsíčníky: TransCaucus: 

A Chronology 

Internetové deníky: Armenian 

Liberty, Massis Weekly, Snark News 

Agency, Armenian News Network 

Čtvrtletníky: AGBU Magazine 
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Armenian Assembly of America, http://www.aaainc.org/ (staženo 13. 5. 2014). 

Armenian National Committee of America, http://www.anca.org/ (staženo 13. 5. 2014).  

Armenian National Committee – Political Action Committee, http://ancpac.org/ 

(staženo 13. 5. 2014).  

Armenian National Institute, http://www.armenian-genocide.org/index.htm (staženo 13. 

5. 2014).  

Armenian General Benevolent Union, http://agbu.org/ (staženo 13. 5. 2014).  

Armenian Red Cross, http://www.redcross.am/ (staženo 13. 5. 2014).  

Armenian Revolutionary Federation – Dashnaktsutyun, http://www.arfd.info/ (staženo 

13. 5. 2014).  

Armenian Youth Federation, http://www.ayf.am/ (staženo 13. 5. 2014).  

AGBU Young Professionals, http://agbuyp.org/  (staženo 13. 5. 2014).  

AGBU Camp Nubar, http://www.campnubar.org/  (staženo 13. 5. 2014).  

AYF Camp Haiastan, http://www.camphaiastan.org/ (staženo 13. 5. 2014). 

Zoryan Institute for Contemporary Armenian Research and Documentation, 

http://www.zoryaninstitute.org/ (staženo 13. 5. 2014). 

 

Média 

 

Armenian Liberty, http://www.azatutyun.am/section/english/666.html (staženo 13. 5. 

2014). 

Armenian News Network, GROONG, http://groong.usc.edu/ (staženo 13. 5. 2014). 

Asbarez, http://asbarez.com/ (staženo 13. 5. 2014). 

Hairenik, http://www.hairenikweekly.com/#_ (staženo 13. 5. 2014). 

Massis Weekly, http://www.massisweekly.com/ (staženo 13. 5. 2014). 

Snark News Agency, http://www.snarknewsnetwork.com/ (staženo 13. 5. 2014). 

The Armenian Reporter, www.reporter.am (staženo 13. 5. 2014).  

The Armenian Weekly, http://www.armenianweekly.com/ (staženo 13. 5. 2014). 

TransCaucasus, http://www.anca.org/resource_center/transcaucasus.php (staženo 13. 5. 

2014). 
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Příloha č. 2: Přehled hlavních autorů a jejich děl zabývajících se tématem 

obecného vlivu etnických lobby na americkou zahraniční politiku (přehled 

literatury) 
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