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Abstrakt
Tématem této bakalá ské práce je koordinace politik USA a Japonska v i Severní
Koreji v letech 2001–2009. Cílem práce je na základ

analýzy zjistit, jestli lze

koordinaci t chto politik ve sledovaném období hodnotit jako úsp šnou. Analýza byla
provedena na t ech hlavních faktorech, které ovliv ovaly tuto koordinaci. Prvním
faktorem byly strategické cíle Japonska a USA, kterých cht ly ob zem v politice v i
KLDR dosáhnout. Druhý faktor p edstavovala otázka unesených Japonc v 70. a 80.
letech a odstran ní Severní Koreje ze seznamu stát podporujících terorismus. T etí
faktor tvo ily specifika politického prost edí v jednotlivých zemích – v USA to byla
nejednotnost Bushovy politiky a v Japonsku zejména obavy z diplomatického opušt ní
Spojenými státy a zklamání z postup USA. Na základ analýzy vlivu t chto t í faktor
na vzájemnou koordinaci politik spojenc práce dochází k záv ru, že koordinace politik
možno ozna it jako úsp šnou. Hlavním d vodem, pro tomu tak bylo i p es etné
neshody, se staly spole né strategické cíle obou zemí a v le spolupracovat na nich jako
na primárním prost edku udržení úsp šné a efektivní koordinace.

Abstract
The topic of this bachelor thesis is policy coordination between the US and Japan
towards North Korea during 2001–2009. The aim of the thesis is to analyze whether
coordination of these policies in the time stated can be evaluated as successful. The
analysis was executed on three main factors that influenced this coordination. The first
factor included strategic objectives of Japan and the United States that both countries
wanted to achieve vis-à-vis North Korea. The second factor was represented by the
abduction of Japanese citizens during 1970s and 1980s and removing North Korea from
the list of state sponsors of terrorism. The third factor included specific political
environment in each of the countries – meaning dualism in George W. Bush’s policy

and Japan policy officers’ fear of diplomatic abandonment by the US and
disappointment in actions of the United States. Based on the analysis of the influence of
these three factors on allies’ policy coordination, the thesis concludes that the policy
coordination can be considered successful. The main reason why the coordination was
successful in spite of numerous disagreements were common strategic objectives and
the fact that both countries were willing to cooperate on them as on the primary mean
for successful and effective policy coordination.
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Úvod
Po rozpadu Sov tského svazu a konci studené války se mnohé zem ocitly p ed
otázkou, jak nov definovat svou pozici a vztahy s ostatními státy, a ani americkojaponská aliance nebyla výjimkou. Krátce po pádu SSSR následovalo období nejistoty a
ehodnocování vztahu na obou stranách Tichého oceánu. V devadesátých letech 20.
století došlo k dv ma událostem, které op t stmelily americko-japonské spojenectví, a
legitimizovaly jeho existenci. Jednalo se o první severokorejskou atomovou krizi
v letech 1993–1994 a test balistické st ely Taepodong-1 v roce 1998. T sn

po

severokorejské atomové krizi Japonsko i USA p ehodnotily svoje vztahy a vydaly nové
obranné sm rnice jakožto dodate ný závazek k n kolikaletému bezpe nostnímu
spojenectví. Po odpálení st ely Taepodong-1 za aly navíc intenzivn ji spolupracovat na
obran proti balistickým st elám. Severní Korea se tak v tehdejším období stala jedním
z hlavních faktor ovliv ujících americko-japonskou alianci.
koliv vztah USA a Japonska lze považovat za spíše harmonický, efektivní
koordinace politik v i otázce KLDR pro n b hem zkoumaného období p edstavovala
do ur ité míry problém. V po átcích Bushovy administrativy došlo k posílení aliance
edevším díky p átelským vztah m prezidenta George W. Bushe a japonského
premiéra Džuni iró Koizumiho. Následující období však bylo poznamenáno n kolika
komplikacemi, které ovlivnily vzájemné vztahy a znesnadnily hladkou koordinaci
politik.
Cílem této práce je na základ zkoumání potvrdit nebo ov it hypotézu, že i p es
etrvávající problémy lze koordinaci politik USA a Japonska b hem zkoumaného
období zhodnotit jako úsp šnou. Ve vztahu k hypotéze byly zvoleny následující
pomocné otázky: Co bylo klí ovým faktorem úsp šné koordinace politik? Který faktor
nejvíce ohrožoval vzájemnou kooperaci? Do jaké míry bránily jednotlivé zkoumané
problémy vzájemné spolupráci americko-japonské aliance v postupu v i Severní
Koreji?
Bakalá ská práce je rozd lena na úvod, ty i kapitoly a záv r. První kapitola je
nována stru nému nástinu nejd ležit jších historických události v americkojaponských vztazích ve vztahu k otázce ešení Severní Koreje v 90. letech 20. století,
emž d raz je kladen p edevším na dva krizové momenty v letech 1994 a 1998. Také
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je vysv tleno, jakou roli hraje zmi ovaná otázka ve vztahu spojenc a jaké jsou cíle
politiky Severní Koreje ve vztahu k USA a Japonsku. Poté následuje analytická ást,
v níž se v nuji rozboru jednotlivých problém ve vzájemných vztazích. Druhá kapitola
se zabývá rozdílnými strategickými cíli obou zemí v postupu ešení otázky KLDR.
Nejd íve jsou rozebrány strategické cíle USA, tj. vývoj zbraní hromadného ni ení a
nebezpe í jejich dalšího ší ení, a následn cíle Japonska, jimiž byla snaha o normalizaci
diplomatických vztah s KLDR. Poté je analyzován vliv t chto cíl
koordinaci politik v pr

na vzájemnou

hu zkoumaného období. T etí kapitola se zabývá problémem

Japonc unesených severokorejskými agenty v 70. a 80. letech a vyškrtnutím KLDR ze
seznamu stát

podporujících terorismus. V kapitole je zkoumáno, jak se americko-

japonské diplomatické vztahy vypo ádaly s touto p ekážkou, a jaké dopady tyto
problémy m ly na vztahy spojenc . Ve

tvrté kapitole se zam uji na specifika

politického prost edí v obou zemích. Na za átek kapitoly popíši tehdejší situaci v USA,
která byla charakterizována nekonzistentní politikou v d sledku existence dvou
názorov odlišných skupin (neokonzervativc a „jest áb “). Poté se v nuji politické
situaci v Japonsku, zejména obavám z diplomatického opušt ní USA a nejistotou
ohledn

spolehlivosti partnera. Poslední

ást kapitoly je v nována implikacím

charakteru politického prost edí pro koordinaci politik. V záv ru práce shrnu poznatky,
k nimž jsem dosp la, ov ím stanovenou hypotézu a p inesu odpov di na základní
otázky práce. V práci je z d vodu širokého záb ru tématu zkoumána spolupráce pouze
bilaterální, nikoliv na multilaterálních platformách (zejména šestistranné rozhovory,
potažmo spolupráce USA, Japonska a Jižní Koreje). O šestistranných rozhovorech se
zmi uji pouze na místech, kde je to relevantní pro dokreslení bilaterální koordinace
politik mezi USA a Japonskem.
Z metodologického hlediska je práce analýzou. Jde o analýzu koordinace politik
USA a Japonska v i otázce Severní Koreje na základ t í hlavních faktor . Tyto
faktory byly vybrány jako primární pro další analýzu na základ aplikace p edchozích
znalostí problematiky. V každé kapitole je analyzován dopad jednotlivých faktor na
koordinaci politik obou zemí. Na záv r je pak p edstavena komplexní syntéza t chto
ech analýz, která má za ú el potvrdit nebo vyvrátit stanovenou hypotézu.
Na téma jaderné problematiky KLDR lze v literatu e dohledat mnoho publikací,
ovšem konkrétní vliv této otázky na americko-japonské vztahy po studené válce
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bohužel nebyl doposud komplexn ji zpracován v eské ani cizojazy né literatu e. V
práci jsem proto mnohokrát

erpala z d l, které se zabývají otázkou problematiky

Severní Koreje v rámci bilaterálních vztah

s USA nebo s Japonskem, anebo

problematikou jaderného programu Severní Koreje obecn .
Práce vychází z primárních i sekundárních pramen . U primárních pramen bylo
tšinou erpáno z oficiálních dokument a smluv zpravidla dostupných na stránkách
Ministerstva zahrani ních v cí Japonska a Ministerstva zahrani í Spojených stát
amerických. Sekundární zdroje tvo í primárn anglická a ínsky psaná literatura. ínsky
psaná díla pocházejí od autor tchaj-wanské národnosti a lze je obecn považovat za
objektivn jší a mén protijaponsky orientované než díla akademik

a výzkumník

sobících v pevninské ín .
Jediné dílo sekundární literatury, které se p ímo v nuje zkoumané problematice,
je sborník s názvem North Korea: Challenge for the US-Japan Alliance. V sedmi
kapitolách je problém rozebrán jak z pohledu USA, tak i Japonska. Zabývá se rolí
severokorejské otázky ve vztahu obou spojenc a jejím vlivem na vztahy obou zemí.
Jde o práci, jejíž téma tvo í jednu z prioritních oblastí výzkumu amerického nezávislého
think tanku The Stimson Center. Auto i jsou p evážn japonští a ameri tí odborníci,
kte í se studované problematice v nují n kolik let. Publikace byla vydána v b eznu
2011 a pokrývá tedy celé studované období. Také p ináší pohled na vývoj situace
v multilaterálním prost edí, což sice není tématem bakalá ské práce, ale tento pohled
dopl uje detaily nezbytné k utvo ení komplexního pohledu na celkovou situaci.
Druhým klí ovým dílem použitým p i výzkumu byl sborník North Korea Policy:
Japan and the Great Powers vydán Evropským institutem pro japonská studia (EIJS)
spole
jsou

se Švédským institutem pro mezinárodní otázky (SIIA) v roce 2006. Editory
editelka EIJS Marie Söderbergová a hlavní koordinátor východoasijského

programu v SIIA Linus Hagström. Krom nich se na publikaci podílelo osm autor ,
z nichž v tšina pochází ze severovýchodní Asie. Sborník se v nuje nedávným zm nám
v japonské zahrani ní politice v souvislosti s otázkou Severní Koreje. Je výborným
zdrojem informací pro studované období do roku 2006. K záv

m, k nimž auto i

dosp li, bylo p istupováno s v tší obez etností, jelikož publikace vyšla t sn p ed
kritickými událostmi roku 2006 a nepojímá proto další vývoj studované problematiky,
což v n kterých p ípadech vedlo k mírn zkresleným úsudk m, zejména pokud jde o
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ásti, které se zabývají prognózami budoucího vývoje. Tato publikace posloužila
edevším jako zdroj pro japonskou perspektivu zkoumané otázky.
Výše zmi ovaná díla dopl uje monografie The Peninsula Question: A Chronicle
of the Second Korean Nuclear Crisis od Joi iho Funabašiho z roku 2007. Žurnalista,
jenž se aktivn v nuje tématu severoasijské bezpe nosti a spolupráci, sepsal dílo na
základ informací získaných z osobních rozhovor s vládními p edstaviteli a nevládními
experty a detailn v n m popisuje a do hloubky analyzuje druhou korejskou krizi, ímž
pokrývá jednu z klí ových událostí pro zkoumané téma. S touto publikací bylo
zacházeno se z etelem na povolání autora, jež se odrazilo mimo jiné na pon kud
neformáln jším stylu narativu.
Pro ásti v nující se problematice vztah
edevším odborné lánky, nebo

mezi USA a KLDR byly použity

výstižn ji pokrývaly studovanou problematiku a

ímo se zabývaly politikou Georga W. Bushe v i Severní Koreji.

erpáno bylo ale

také z monografie The Change Toward Cooperation in the George W. Bush
Administration’s Nuclear Nonproliferation Policy Toward North Korea od Jonase
Schneidera. Jde o p ípadovou studii, která se zabývá analýzou zm ny v Bushov
administrativ po roce 2006 a její názorovou rozpolceností.
i p episu japonských jmen byl použitý eský p epis v souladu s Pravidly
eského pravopisu. Jména se v japonském úzu b žn užívají ve sledu p íjmení – k estní
jméno, z d vod zjednodušení jsou v práci použity v po adí k estní jméno – p íjmení.
Stejné pravidlo platí také p i používání ínských a korejských jmen a výraz . V p ípad
ínských jmen a pojm je používán eský p epis namísto mezinárodn používaného
pchin-jinu, u korejských názv je rovn ž využíván eský p epis.

1. Role Severní Koreje v americko-japonském
spojenectví
1.1.

Cíle Severní Koreje

Severní Korea p edstavuje jednu z nejv tších bezpe nostních hrozeb sou asnosti
hned z n kolika d vod . V první ade je to držení jaderného materiálu a balistických
raket, které pod vlivem nevyzpytatelného diktátorského režimu p edstavují neustálou
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hrozbu visící nad okolním regionem. Dále je to ší ení jaderných technologií a raket do
zemí jako jsou Sýrie, Írán nebo Pákistán, díky n muž získává režim nezanedbatelnou
ást financí. Bezpe nostní hrozba se bezprost edn týká zejména Japonska a Jižní
Koreje, jimž KLDR opakovan vyhrožuje raketovými útoky. V neposlední ad p i
zmínce o Severní Koreji musíme brát v potaz také její budoucí podobu, která, a už
bude jakákoliv, nepochybn výrazn ovlivní celou oblast severovýchodní Asie.
Politika provokace a usmi ování Severní Koreje by mohla navenek p sobit
chaoticky a iracionáln , ovšem ve skute nosti je prosazována za jasným ú elem. Pro
Severní Koreu bylo od jejího vzniku nejd ležit jším cílem udržet diktátorský režim a
ani Kim ong-il nebyl v tomto ohledu výjimkou. Vzhledem k dlouhodob p etrvávající
špatné ekonomické situaci a hrozícímu konfliktu ze strany USA se cílem KLDR stalo
edevším uzav ít dohodu o neúto ení a získat dodávky surovin a technického vybavení
nezbytného k pokrytí energetických pot eb zem .1
vod, pro se Kim

ong-il tolik angažoval v rozvoji jaderného programu a

testování balistických raket byl prostý: snažil se zastrašit své regionální sousedy a USA
a p inutit Spojené státy k bilaterální spolupráci a podpisu smlouvy o vzájemném
neúto ení. Garancí bezpe nosti by se tak zbavil svého nejv tšího nep ítele a posléze by
se mohl soust edit výhradn na jednání o mezinárodní pomoci, která by zachránila
skomírající ekonomiku zem .2
Co se tý e Japonska, to m lo díky svým finan ním prost edk m pro Severní
Koreu p edevším velkou ekonomickou hodnotu, nebo by mohlo sloužit jako d ležitý
zdroj financí pro ekonomickou obnovu zem . Normalizace vztah by tak mohla KLDR
itáhnout finance, které jí schází, ímž by obnovila své krachující hospodá ství a
poskytla další zdroj legitimit režimu.

1.2.

Cesta k spolupráci

i studiu koordinace politiky americko-japonského spojenectví v i Severní Koreji
je pot eba vrátit se na po átek 90. let 20. století, kdy bránu severokorejské hrozb

1

Tony Karon, „Why the U.S. Changed its North Korea Stance,“ TIME World, 7. ledna 2003. Dostupné na
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,405876,00.html (poslední p ístup 25. 2. 2014).
2
Ming un Li, Peichan wei i ju jatchai an chuan chingš' [Severokorejská krize a bezpe nostní situace
v asijsko-pacifické oblasti], Taiwan 'kchu, 14. února 2003: 2.
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otev el pád Sov tského svazu. USA tak p išly o svého úhlavního nep ítele a musely od
základ p ehodnotit svoji bezpe nostní politiku. V oblasti východní Asie se USA nadále
opíraly o systém hub and spoke, který byl tvo en bilaterálními spojenectvími
navázanými b hem studené války. Tento model sloužil jako klí

k udržování

bezpe nosti ve východoasijském regionu. Nejd ležit jším spojencem i nadále z stávalo
Japonsko, které tvo ilo základní kámen Spojenými státy podporované bezpe nosti,
stability a prosperity ve východní Asii. Jelikož ale samotná koncepce americkojaponské aliance byla postavena na obran v i Sov tskému svazu, po rozpadu SSSR se
spojenectví potýkalo s existen ní otázkou, jestli je tento vztah do budoucna pot ebný, a
pokud ano, jakým zp sobem by zem m ly oprávnit jeho existenci.
Na toto téma se na obou stranách Tichého oceánu na po átku devadesátých let
rozpoutala intenzivní diskuze. Zatímco japonská ve ejnost se obávala, že po zániku
SSSR bude muset zem sama nést b ím náklad spojených s p ítomností amerických
sil, v USA probíhala debata o tom, jestli má v bec spojenectví smysl. Ameri ané nebyli
spokojeni s japonskou reakcí a mírou zapojování v pr

hu války v Zálivu a starosti jim

také d lala pom rn hlasitá opozice v i p ítomnosti amerických vojsk v Japonsku.3
V pr

hu 90. let došlo hned k dv ma zásadním moment m, které vy ešily

oboustranné dilema a p ipravily p du pro užší spolupráci obou zemí. Nejd íve to byla
první severokorejská jaderná krize v letech 1993–1994. Severní Korea byla na základ
výsledk

test

Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic

Energy Agency, IAEA) obvin na z toho, že svou inností porušuje Smlouvu o neší ení
jaderných zbraní. Na žádost IAEA m la povolit prohlídku dvou skládek jaderného
odpadu, což odmítla. Spojené státy cht ly uvalit na Severní Koreu finan ní sankce a
obrátily se na Radu bezpe nosti OSN. Ta vydala žádost, aby KLDR povolila v plné
mí e monitorování IAEA. Severní Korea pohrozila, že vystoupí ze Smlouvy o neší ení
jaderných zbraní. Tehdy se situace vyhrotila natolik, že nem la daleko k válce, a
v ervnu 1994 byly USA p inuceny za ít vyjednávat se Severní Koreou. Tato jednání
nakonec vedla k podepsání dokumentu Agreed Framework v íjnu 1994.4

3

James Przystup, „The U.S.-Japan Alliance and the U.S.-ROK Alliance,“ Joint U.S.-Korea Academic Studies
19 (2009): 45-46.
4
Leon V. Sigal, „The North Korean Nuclear Crisis: Understanding The Failure of the ‘Crime-andPunishment‘ Strategy,“ Arms Control Association, kv ten 1997,
https://www.armscontrol.org/act/1997_05/sigal (poslední p ístup 26. dubna 2014).
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Agreed Framework se stal základním dokumentem Clintonovy politiky v

i

Severní Koreji a d ležitou roli sehrál i pozd ji b hem summitu USA s KLDR v roce
2002. Spojené státy se zavázaly, že dodají dva jaderné reaktory na lehkou vodu, a
alespo formáln ujistí KLDR o tom, že proti ní nepoužijí jaderné zbran . Severní
Korea slíbila zmrazit p vodní reaktory a rozmontovat je, jakmile bude dokon en projekt
reaktor na lehkou vodu, a povolila IAEA monitorovat celý proces zmrazení. 5
Agreed Framework tak ukon il první severokorejskou krizi a na krátkou dobu
uklidnil všechny zú astn né strany. Tato vyhrocená situace se zárove

stala

prost edkem pro bližší spolupráci Japonska se Spojenými státy. V reakci na nov
vzniklé bezpe nostní prost edí ve východní Asii po studené válce se p edstavitelé obou
stát

sešli v dubnu 1996, kdy byla podepsána Americko-japonská deklarace o

bezpe nosti. V ní USA i Japonsko prohlásily stabilitu na Korejském poloostrov za
životn d ležitou pro ob zem a zavázaly se, že budou usilovat o udržení stability
v oblasti a spolupracovat na severokorejském jaderném problému. Na rozdíl od
edchozí deklarace z roku 1978 se spojenectví již nesoust edilo pouze na obranu
Japonska, ale spolupráci rozší ilo také na „oblasti v okolí Japonska“.6 Tato pom rn
vágní definice umož ovala zemím spole

se vypo ádat s jakýmkoliv zdrojem

nestability ve východní Asii, kterým byl v devadesátých letech práv

Korejský

poloostrov.
Druhá krize nastala v roce 1998, kdy Severní Korea poprvé testovala raketu
Taepodong-1, která p elet la nad Japonskem a dopadla do Tichého oceánu. KLDR tím
prokázala, že je schopna zasáhnout jakékoliv území v japonském souostroví. Odpálení
rakety, která p elet la nad Japonskem a dolet la do Japonského mo e, vyvolalo velký
šok v celém mezinárodním spole enství. Japonsko reagovalo na tuto událost zastavením
své innosti v Organizaci pro energetický rozvoj na Korejském poloostrov (KEDO),
zmrazením veškeré potravinové a humanitární pomoci, zastavením charterových let
mezi Pchjongjangem a Nagojou a pohrozilo ekonomickými sankcemi v p ípad dalších
severokorejských test . USA a Jižní Korea považovaly postup Japonska za p ehnaný, a
nakonec p esv
5

ily Tokio, aby pokra ovalo v pln ní závazk v i KEDO. Výsledkem

Agreed Framework of 21 October 1994 Between the United States of America and the Democratic
People’s Republic of Korea, Arms Control Association, 21. íjna 1994,
http://www.armscontrol.org/documents/af (poslední p ístup 26. dubna 2014).
6
Japan-U.S. Joint Declaration on Security, UCLA International Institute, 10. prosince 2004,
http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=18434 (poslední p ístup 25. 2. 2014).
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incidentu se stalo založení nové multilaterální platformy Trilateral Coordination and
Oversight Group, která m la sloužit ke stírání rozdíl

a lepší koordinaci budoucí

politiky mezi t mito t emi zem mi. 7 Založení organizace bylo dalším krokem, který
sblížil USA a Japonsko a prohloubil jejich vztah.

1.3.

vody pro kooperaci

Pro japonskou bezpe nost byla 90. léta obdobím plným nejistoty. První
severokorejská krize, krize v tchaj-wanské úžin v roce 1996 a test severokorejské
rakety Taepodong-1 v roce 1998 postupn

prohlubovaly obavy Tokia o vlastní

bezpe nost. Japonské oficiální dokumenty neustále zmi ovaly rostoucí hrozbu ze strany
Severní Koreje v podob raket a jaderného programu. Ty ohrožovaly jak Japonsko
samotné, tak i regionální stabilitu a v širším smyslu slova mezinárodní prost edí obecn ,
což vedlo k p esv

ení, že posílení bezpe nostního aspektu dosavadní aliance

s Washingtonem je nevyhnutelné. 8
Stejný názor sdílela také ve ejnost. S pádem Sov tského svazu za ala japonská
spole nost postupn vnímat KLDR jako nejzávažn jší bezpe nostní problém. A koliv
podle statistik si nejvíce lidí spojovalo KLDR s hrozbou až po druhé jaderné krizi v roce
2003,9 byli to p edevším první severokorejský jaderný test a vypušt ní rakety
Taepodong-1, kterým se povedlo díky médiím vyvolat strach, jenž se prom nil tém
v hysterii. 10
Jelikož na rozdíl od Japonska KLDR p ímo neohrožovala americkou domácí
bezpe nost, USA za aly vnímat Severní Koreu jako bezpe nostní hrozbu teprve po

7

Samuel Kim, The Two Koreas and the Great Powers (New York: Cambridge University Press, 2006): 181.
Elena Atanassova-Cornelis, „The US-Japan Alliance and the Rise of China: Implications for the East
Asian Security Order and the EU´s Regional Role,“ sta prezentována na mezinárodní konferenci „China,
the European Union and the Restructuring of Global Governance“ v Bruselu 6. - 7. kv tna 2010: 4.
Dostupné na http://www.usaintlouis.be/fr/pdf/IEE/Brochures/atanassova_paper.pdf (poslední p ístup
29. dubna 2014).
9
Yasuhiro Izumikawa, „“North Korea Problems“ and US-Japan Relations: A View from Japan,“ v North
Korea: Challenge for the US-Japan Alliance, ed. Yuki Tatsumi (Washington DC: The Henry L. Stimson
Center, 2010): 27.
10
Hyung Gu Lynn, „Vicarious Traumas: Television and Public Opinion in Japan's North Korea Policy,“
v Pacific Affairs 79, . 3 (podzim 2006): 488.
8

10
raketovém testu Taepodong-1. 11 A koliv hrozba nebyla p ímá, Spojené státy m ly i
esto národní zájem na udržování bezpe nosti ve východoasijském regionu z n kolika
vod . Za prvé, obchodní vazby na východní Asii se díky rychlému ekonomickému
rozvoji v regionu stávaly po ád d ležit jšími. Za druhé, dva nejvýznamn jší spojenci
USA v regionu – Jižní Korea a Japonsko – byly jedinými státy v oblasti, které
nedisponovaly jadernými zbran mi, což je inilo velice zranitelnými v i jakékoliv
nestabilit

v severovýchodní Asii. Za t etí, Japonsko bylo základním kamenem

americké bezpe nosti ve východní Asii a zachování jeho bezpe nosti – kterou v té dob
ohrožovala práv Severní Korea - bylo bezesporu v zájmu Spojených stát .
Z t chto d vod se USA velkou mírou za aly angažovat na vy ešení otázky
severokorejského jaderného programu a zastavení ší ení jaderných zbraní více než
kterákoliv jiná velmoc. Jelikož Japonsko a Jižní Korea hrály nenahraditelnou roli
jakožto zprost edkovatelé amerických zájm

v regionu, byly to práv

tyto dv

bilaterální aliance, které se Spojené státy snažily posílit.
Na konci devadesátých let tak byly pochybnosti o opodstatn nosti existence
americko-japonské aliance rozptýleny. Severní Korea poskytla japonské ve ejnosti
dostate ný d vod k pokra ování a prohloubení bilaterální aliance, o jejímž smyslu se
vedly již zmi ované debaty v první polovin 90. let. Hrozba v podob KLDR posloužila
jako dosta ující odpov
japonské p
Krom

na otázku, jestli je další p ítomnost amerických vojsk na

opodstatn ná, i nikoliv. 12
toho se otázka Severní Koreje stala hlavním podn tem pro revizi

studenovále ného

pasivního

obranyschopn jšímu systému.

obranného
13

postoje

sm rem

k pružn jšímu

a

Provokativní chování severokorejského režimu a

rozvíjející se jaderný i raketový program poskytly alianci jak od vodn ní pro
prohloubení kooperace v oblasti raketových st el a s nimi souvisejících obranných

11

Yoshihide Soeya, „JAPAN IN EAST ASIA: Changes in the 1990s and New Regional Strategy,“ RIETI
Discussion Paper Series 04-E-013, únor 2014: 14. Dostupné na
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/04e013.pdf (poslední p ístup 25. 2. 2014).
12
Gordon L. Flake, „Different Beds, Same Nightmare: US-Japan Policy Coordination on North Korea and
Implication for the US-Japan Alliance,“ v North Korea: Challenge for the US-Japan Alliance, ed. Yuki
Tatsumi (Washington DC: The Henry L. Stimson Center, 2010): 94.
13
Yuki Tatsumi, „Conclusion: The Way Forward,“ v North Korea: Challenge for the US-Japan Alliance, ed.
Yuki Tatsumi (Washington DC: The Henry L. Stimson Center, 2010): 105.
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technologií, 14 tak i pro rozší ení vzájemné bezpe nostní spolupráce z pouhé obrany
Japonska na spolupráci na výjime ných stavech na územích mimo Japonsko.
Spojeným stát m umožnilo posílení vzájemné spolupráce lépe se p ipravit na
možnost severokorejského útoku. Vyhnuly se ztrát cenného spojence a mohly nadále
pokra ovat jednak v dohlížení na mír a stabilitu v severovýchodní Asii, jednak
v zachování statu quo na Dálném Východ .

2. Koordinace politik v oblasti strategických cíl
2.1.

Strategické cíle

2.1.1. Japonsko
Podle japonských diplomatických modrých knih vydaných v letech 200–2009
lze politiku zem v i KLDR v obecné rovin vymezit dv ma základními otázkami:
bezpe nostní (tj. jaderné technologie a balistické zbran ) a politickou (snaha
normalizovat vztahy s KLDR za podmínky vy ešení otázky unesených Japonc ).15
Tomu odpovídají také interpretace v tšiny akademik , zabývajících se zahrani ní
politikou Japonska. Nap íklad podle Jasuhira Izumikawy má japonská vláda na
Korejském poloostrov t i hlavní zájmy. Prvním je vytvo ení bezpe nostn stabilního
prost edí. Japonsko se snaží o to, aby Severní Koreu neovládl žádný nep átelský stát,
ímž má na mysli p edevším ínu, jejíž zvýšená p ítomnost by v p ípad pádu Severní
Koreje na Korejském poloostrov byla pro Japonsko krajn nežádoucí. Druhým je
požadavek politické stability i za cenu zachování nyn jšího režimu. Politicky nestabilní
prost edí by totiž vytvo ilo mocenské vakuum, které by p isp lo k všeobecné regionální
nestabilit . T etím zájmem je zbavit Severní Koreu všech zbraní hromadného ni ení
(ZHN) v etn balistických raket a jaderného arzenálu, které p edstavují p ímou hrozbu
pro národní zájmy zem .16
V kontextu bezpe nostní otázky je d ležité zmínit, že cílem Japonska b hem
obou Bushových administrativ bylo prosadit celkovou denuklearizaci Severní Koreje.
Pouhé pozastavení severokorejského jaderného programu nebo dokonce akceptování
14

Ke konci 90. let se Japonsko a USA poprvé spole
ú astnili na výzkumném programu ohledn
systému balistických raket.
15
Diplomatic Bluebook 2001-2009, Ministry of Foreign Affairs of Japan,
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html (poslední p ístup 19. 3. 2014).
16
Izumikawa, „“North Korea Problems“ and US-Japan Relations: A View from Japan,“ 29.

12
jaderné KLDR by nijak nezmírnilo hrozbu, kterou tato zem
edstavovala. Severokorejský režim krom
schopny zasáhnout tém
minimáln

stejn

pro Japonsko

toho disponoval raketami, které byly

celé území Japonska,17 a obrana proti jejich použití byla proto

d ležitá, jako zbavit Korejský poloostrov veškerých zbraní

hromadného ni ení.
Co se tý e vládnoucí severokorejské garnitury, nem lo Japonsko b hem
zkoumaného období žádný zájem na zm

tamního režimu, a koliv si samo

uv domovalo, že jedin zm na politického systému a garnitury by mohla p im t Severní
Koreu, aby upustila od svého agresivního chování. Mnozí japonští p edstavitelé však
byli p esv

eni, že vn jší zásah by mohl vyvolat vnit ní chaos a vyprovokovat KLDR

k použití zbraní hromadného ni ení. 18
Nejd ležit jším zájmem Japonska se v pr

hu obou Bushových administrativ

stala normalizace vztah se Severní Koreou. O tu se Japonsko bezvýsledn snažilo již
od pádu Sov tského svazu. B hem studené války nem la ani jedna zem
normalizaci vztah

pro

pádný d vod, avšak po jejím skon ení a zejména na sklonku

devadesátých let se Severní Korea potýkala s celkovým rozpadem hospodá ského
systému. Jelikož Japonsko bylo státem, jenž p edstavoval d ležitý zdroj finan ních
prost edk i nových technologií, KLDR projevila v li spolupracovat. V o ích Japonska
byla normalizace vztah
poloostrov

p edevším zp sobem, jak posílit sv j vliv na Korejském

tvá í v tvá Rusku a

ín .19 Navíc byla d ležitá také proto, že byla

kazem, že se zem vyrovnala se svojí minulostí. Severní Korea totiž byla jedinou
zemí, s níž Japonsko od druhé sv tové války nenormalizovalo diplomatické vztahy. 20

2.1.2. USA
Charakterizovat p esn strategické cíle USA v i Severní Koreji je pon kud
obtížn jší, zejména kv li názorové rozpolcenosti, která vládla mezi hlavními
edstaviteli administrativ, a rozdílné politice b hem jednotlivých funk ních období
George W. Bushe. V dob , kdy se Bush stal poprvé americkým prezidentem, nebylo

17

Izumikawa, „“North Korea Problems“ and US-Japan Relations: A View from Japan,“ 30.
Ibid., 30.
19
David Fouse, „Japan's Post-Cold War North Korea Policy: Hedging toward Autonomy?“ Asian Affairs:
An American Review 31, . 2 (léto 2004): 104.
18
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jasné, jakým sm rem se politika v i Severní Koreji bude ubírat. Veškerá jednání
s KLDR byla pozastavena, až do doby, kdy Bushova administrativa v ervnu 2001
vydala dokument North Korea Policy Review (dále jen „Revize“). A koliv mnozí
edpokládali, že Bush bude ihned po nástupu do funkce zastávat tzv. hard-line policy,
podle Revize se nová politika m la vícemén

ubírat cestou, kterou se vydala již

edchozí Clintonova administrativa. A koliv Bush krátce po nástupu razil zásadu
Anything But Clinton, v Revizi se politi tí p edstavitelé vyslovili pro obnovení dialogu
ohledn

jaderného programu a výroby a exportu balistických raket na Korejském

poloostrov , za p edpokladu, že budou spln ny všechny americké požadavky.
Dokument v podstat
ístupu cukru a bi e.

potvrdil základní principy Agreed Framework a Clintonova
21

Obecn lze íct, že v letech 2001 – 2005 uplat ovaly USA v i Severní Koreji
taktiku nátlaku a zadržování. Ta spo ívala v tom, že se ameri tí politici vyhýbali
veškerým bilaterálním jednáním s p edstaviteli severokorejského režimu, snažili se
KLDR nadále držet v izolaci na mezinárodní scén

a p inutit ji, aby bez výhrad

istoupila na americké požadavky. Se strategií jednostranných ústupk USA poprvé
vystoupily na prvním kole šestistranných rozhovor v srpnu 2003. Požadovaly, aby se
Severní Korea zavázala ke „kompletnímu, ov itelnému a nevratnému odstran ní“
všech jaderných za ízení. Kompletní odstran ní znamenalo, že budou zrušeny oba
jaderné programy – plutoniový program i program založený na využívání vysoce
obohaceného uranu. Pod ov itelným si USA p edstavovaly, že KLDR op t p istoupí ke
Smlouv o neší ení (Non-Proliferation Treaty, NPT) a povolí monitorování a inspekce
Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Tento krok m l být nevratný, na rozdíl od
pouhého zmrazení jaderných za ízení tak, jak to v devadesátých letech stanovoval
Agreed Framework.22
Pro USA bylo tedy b hem první Bushovy administrativy primárním cílem zbavit
Severní Koreu veškerého jaderného materiálu a nikoliv pouze zmrazit jaderná za ízení.
Tento postoj se ale pod vlivem vy erpávající války v Iráku, personální vým

20

po

Jednu z p ekážek normalizace p edstavovalo období japonské kolonizace Koreje v letech 1910–1945.
Izumikawa, „“North Korea Problems“ and US-Japan Relations: A View from Japan,“ 29.
21
Balbina Y. Hwang, „America's „North Korea Problem“ and US-Japan Relations,“ v North Korea:
Challenge for the US-Japan Alliance, ed. Yuki Tatsumi (Washington DC: The Henry L. Stimson Center,
2010): 11.
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volbách v roce 2004 a severokorejského jaderného testu v roce 2006 v pr

hu let

postupn posunul od celkové denuklearizace ke zmrazení, které bylo p vodn pro
Bushe nep edstavitelné.
Jelikož na rozdíl od Japonska nep edstavovaly balistické rakety pro USA p ímou
hrozbu, druhým hlavním cílem krom denuklearizace bylo zabránit ší ení jaderného
materiálu ze zem .23 Tato politika vycházela z Národní bezpe nostní strategie USA
vydané v zá í 2002, která jasn vymezovala boj proti ZHN t emi hlavními body,
emž první dva – „aktivní snahy o boj proti ší ení“ a „zesílené úsilí o neší ení ZHN“
– byly zam eny na boj se ší ením zbraní hromadného ni ení. 24 Touto strategií se
Bushova administrativa ídila b hem obou funk ních období. Na konci kv tna 2003
iniciovaly USA vznik Bezpe nostní iniciativy pro neší ení (Proliferation Security
Initiative, PSI), která m la za úkol zlepšit mezinárodní spolupráci v otázce tzv.
zákazových princip

25

ší ení ZHN a dodávek materiál s tím spojených.

Postoj Bushových administrativ k severokorejskému režimu rovn ž nebyl
jednotný. Tyto rozpory lze pozorovat nejen mezi jednotlivými funk ními obdobími, ale
také v jejich samotném rámci. Šlo o boj mezi neokonzervativci, kte í prosazovali
politiku angažování a cht li p inutit severokorejský režim pouze k zm
jest áby, p esv

chování, a tzv.

enými o nutnosti celkové zm ny severokorejského režimu. 26 Zatímco

hem prvního funk ního období boj jednozna

vyhráli stoupenci hard-line policy,

klí ové osobnosti v druhé administrativ m li mnohem blíže k politice angažování a
vzájemného dialogu se Severní Koreou. Normalizace vztah s KLDR byla b hem obou

22

Stephan Haggard a Marcus Noland, „Engaging North Korea: The Role of Economic Statecraft,“ Policy
Studies 59, East-West Center (2011): 39.
23
Jonas Schneider, The Change toward Cooperation in the George W. Bush Administration's Nuclear
Nonproliferation Policy toward North Korea (Víde : Lang, 2010), 75.
24
The National Security Strategy of the United States of America, U.S. Department of State, zá í 2002:
14. Dostupné na http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf (poslední p ístup 19. 3.
2014)
25
Anglicky „interdiction priciples“. Jedná se o principy, které slouží k lepší koordinaci mezi leny PSI
v tom, jak zabránit ší ení ZHN. Zavázali se k nim všichni ú astníci PSI. Pro detaily ohledn zákazových
princip viz Proliferation Security Initiative: Statement of Interdiction Priciples, U.S. Department of State,
4. zá í 2003, http://www.state.gov/t/isn/c27726.htm (poslední p ístup 24. 3. 2014).
26
Evans J. R. Revere, „Facing the Facts: Towards a New U.S. North Korea Policy," 6; Richard C. Bush, „The
Challenge of a Nuclear North Korea: Dark Clouds, Only One Silver Lining,“ Policy Paper 23, The Brookings
Institution (zá í 2010): 3. Dostupné na
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/9/north%20korea%20bush/09_north_
korea_bush.pdf (poslední p ístup 19. 3. 2014).
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funk ních období podmín na denuklearizací, resp. zmrazením jaderného programu a
nebyla hlavní strategickou prioritou Spojených stát .

2.2.

Koordinace politik USA a Japonska

Bush b hem prvního období od za átku pracoval na zlepšení vztahu
s Japonskem. Ten b hem Clintonovy vlády utrp l zna né trhliny, nebo Clinton se
soust edil spíše na vztah s

ínou. V i Japonsku se do jisté míry stav l kriticky, a to

zejména proto, že nesouhlasil s jeho ekonomickou politikou. 27 Zm na v americkojaponských vztazích se projevila ihned po nástupu Bushe do funkce. V b eznu 2001
navštívil tehdejší japonský premiér Joširó Mori28 Spojené státy a ze spole ného setkání
vzešlo prohlášení, v n mž bylo potvrzeno, že „americko-japonské spojenectví je
základem míru a stability v asijsko-pacifické oblasti“. Ob strany se shodly na tom, že
„americká p ítomnost z stává životn d ležitou pro regionální bezpe nost“, a že budou
„nadále spolupracovat na posílení aliance“. Sou ástí prohlášení byl také p íslib, že ob
strany budou nadále konzultovat a koordinovat sv j postup v i Severní Koreji, a to
nejenom bilateráln ale rovn ž ve spolupráci s Jižní Koreou.29
Po Moriho rezignaci získal v dubnu 2001 post ministerského p edsedy Džuni iró
Koizumi, který proslul svou populistickou politikou. Již na první sch zce s Georgem W.
Bushem v ervnu 2001 byly patrné vzájemné sympatie. Dne 30. ervna 2001 po setkání
v Texasu vydaly USA a Japonsko dokument Partnerství pro prosperitu a bezpe nost,
v n mž se zavázaly k posílení strategického dialogu, rozši ování globální spolupráce a
mimo jiné také k „zintenzivn ní konzultací ohledn

asijsko-pacifické oblasti“.30

Sympatie mezi ob ma politiky byly z ejmé a udávaly tón americko-japonské spolupráce
až do konce Koizumiho vlády v zá í 2006. 31

27

Gerald L. Curtis, „East Asia, Regionalism, and U.S. National Interests: How Much Change?“ American
Foreign Policy Interest 26 (2004): 202.
28
Ve funkci od dubna 2000 do dubna 2001.
29
Joint Statement by President George W. Bush and Prime Minister Yoshiro Mori, Ministry of Foreign
Affairs of Japan, b ezen 2001, http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/pmv0103/joint.html
(poslední p ístup 19. 3. 2014).
30
Partnership for Security and Prosperity, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 30. erven 2001,
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/pmv0106/joint.html (poslední p ístup 19. 3. 2014).
31
Reiji Yoshida, „Koizumi-Bush friendship one for the ages: Personal connection has averted tensions on
more than one occasion,“ The Japan Times, 29. ervna 2006,
http://www.japantimes.co.jp/news/2006/06/29/national/koizumi-bush-friendship-one-for-theages/#.UwxeIvldXvE (poslední p ístup 19. 3. 2014).

16
První setkání, které se do v tší hloubky zabývalo otázkou Severní Koreje, se
konalo 13. zá í 2002 v New Yorku p i p íležitosti prvního výro í útok z 11. zá í 2001.
George Bush vyslovil plnou podporu Koizumiho nadcházející návšt

v Pchjongjangu

a premiér Koizumi ho ujistil, že „ješt p ed summitem Japonska s KLDR bude usilovat
o celkovou koordinaci s USA a Jižní Koreou“. Bush zárove prohlásil, že USA se
soust

ují p edevším na zbran hromadného ni ení, balistické st ely a konven ní

zbran , a že doufá, že Japonsko a Jižní Korea budou sdílet jejich zájmy. Koizumi
podpo il Bushe p íslibem, že na summitu s KLDR tyto zájmy ur it zmíní. 32
Summity Japonska a USA se Severní Koreou v zá í a íjnu 2002 se ukázaly být
klí ovými pro nastávající koordinaci. Na summitu KLDR a Japonska v Pchjongjangu se
potvrdilo, že hlavní prioritou Japonska byla p edevším normalizace vztahu se Severní
Koreou.33 Nemalou mírou k tomu p isp l sám Džuni iró Koizumi, který cht l svoje
úsp chy v zahrani ní politice postavit mimo jiné práv
diplomatických

vztah

se

Severní

Koreou.

Ze

na úsp šném navázání

spole ného

setkání

vzešla

Pchjongjangská deklarace, v níž se ob strany zavázaly k rozhovor m o normalizaci
vzájemných vztah a bezpe nostních otázkách týkajících se severokorejského jaderného
arzenálu a balistických st el.34
Paradoxn to byla práv nekompromisní politika USA a p íprava na válku
v Afghánistánu, které p im ly KLDR zasednout ke stolu s Japonci v roce 2002,35 a
stejn

tak zá ijové setkání, které m lo prolomit bludný kruh normalizace vztah

s KLDR. Pro Japonsko bylo velice komplikované postupovat dále v jednostranné
normalizaci vztah , dokud nebudou normalizovány vztahy mezi USA a Severní
Koreou.36 Poté, co Bush po vým

32

ásti administrativy slevil ze svých požadavk a

Japan-US Summit Meeting (Summary), Ministry of Foreign Affairs of Japan, 13. zá í 2002,
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/pfmv0209/us-summit.html (poslední p ístup 19. 3. 2014).
33
Japan-North Korea Relations, Ministry of Foreign Affairs of Japan, kv ten 2004,
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/relation.html (poslední p ístup 19. 3. 2014).
34
Japan-DPRK Pyongyang Declaration, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 17. zá í 2002,
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/pmv0209/pyongyang.html (poslední p ístup 19. 3.
2014).
35
Tsuneo Akaha, „Japan and the Recurrent Crisis,“ v North Korea Policy: Japan and the Great
Powers,eds. Linus Hagström a Marie Söderberg (Londýn: Routledge, 2006): 23; Flake, „Different Beds,
Same Nightmare: US-Japan Policy Coordination on North Korea and Implication for the US-Japan
Alliance,“ 88; Yoshihide Soeya, „JAPAN IN EAST ASIA: Changes in the 1990s and New Regional Strategy,“
14.
36
Yoichi Funabashi, The Peninsula Question: A Chronicle of the Second Korean Nuclear Crisis
(Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007), 112; Ryo Sahashi, „The North Korea Challenge and

17
otev el dve e jednáním se Severní Koreou, dala KLDR p ednost požadavk m a
jednáním se Spojenými státy p ed jednáním s Japonskem.
Krátce po Koizumiho návšt

Pchjongjangu se v íjnu 2002 setkal asistent

státního tajemníka pro záležitosti východní Asie a Pacifiku James Kelly s p edstaviteli
Severní Koreje. Na setkání prezentoval d kazy, že KLDR tajn rozvíjí jaderný program,
i n mž používá vysoce obohacený uran, ímž porušuje Agreed Framework a další
smlouvy. Severní Korea tuto domn nku potvrdila a prohlásila, že tak konala proto, že
Agreed Framework považovala za zrušený. 37 Tato situace vyústila v tzv. druhou
severokorejskou jadernou krizi. USA v reakci na potvrzení používání vysoce
obohaceného uranu zastavily dodávky t žkého topného oleje, ímž Agreed Framework
definitivn

pozbyl

ú innosti.

Bushova

administrativa

pozastavila

jednání

o

denukleariza ním procesu a posunula se blíže k hard-line policy. Výhledy na další
normaliza ní rozhovory mezi KLDR a Japonskem tak byly odsunuty na neur ito.38
Výše zmín né summity p im ly Japonsko a USA k ješt bližší spolupráci. Až do
roku 2006 kladli japonští politici v tší d raz na ešení hrozby, kterou p edstavovaly
balistické st ely, než na jaderný program obecn . V reakci na prohloubení krize se
Japonsko odhodlalo aktivn ji se zapojovat do spolupráce v obran p ed balistickými
st elami. V prosinci 2003 se rozhodlo zavést do výzbroje pozemní i námo ní
protiraketové systémy americké výroby a rovn ž se dále podílet na výzkumu nových
technologií v oblasti balistických st el. Významným krokem americko-japonské
spolupráce byla aktivace radaru kmito tového pásma X ur eného k detekci a
rozpoznávání balistických st el poblíž letecké základny Mirasawa v roce 2004.39
V reakci na rozhodnutí USA zastavit dodávky t žkého topného oleje Severní
Korea v lednu 2003 zrušila svou ú ast v NPT. Ve snaze vy ešit krizi se

ína nabídla

jako zprost edkovatel rozhovor mezi USA a KLDR a v Pekingu 2003 tyto t i zem
rokovaly o stávající situaci na Korejském poloostrov . Rozhovory dopadly pom rn
úsp šn , a

ína m la zájem v trilaterálních jednáních pokra ovat, ale USA trvaly na

Resonance with Regional Security Arrangements,” v North Korea: Challenge for the US-Japan Alliance,
Yuki Tatsumi, ed. (Washington DC: The Henry L. Stimson Center, 2010): 88.
37
Liu Lin, The North Korean Nuclear Test and Its Implications (Washington, D.C.: Central Asia-Caucasus
Institute and Silk Road Studies Program, 2006), 10-11.
38
Alan D. Romberg a Yoshihide Soeya, „Introduction,” v North Korea: Challenge for the US-Japan
Alliance, Yuki Tatsumi, ed. (Washington DC: The Henry L. Stimson Center, 2010): 1.
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tom, že se k rozhovor m musí p ipojit také Japonsko a Jižní Korea, což ob zem v ele
uvítaly. P ítomnost na rozhovorech si nakonec vynutilo také Rusko, a v srpnu 2003 se
konalo první kolo šestistranných rozhovor . Avšak proto, že první v tší úsp ch
šestistranných rozhovor

se dostavil teprve v únoru 2007, byla tato platforma

v koordinaci politik USA a Japonska pouze marginální. D ležité je ale poznamenat, že
Japonsko byla jediná zem

v šestistranných rozhovorech, která pln

podporovala

Bushovu hard-line policy.40 D vodem byla zejména vlastní diplomatická nepružnost,
kterou zp sobil odpor japonské ve ejnosti v i Severní Koreji kv li otázce unesených
Japonc .
Po summitech z roku 2002 byl druhým zlomovým bodem v koordinaci
strategických cíl USA a Japonska severokorejský jaderný test v íjnu 2006. V této dob
se vy ešení jaderné otázky stalo hlavním tématem v spolupráci Spojených stát

a

Japonska.41 Severokorejský jaderný test spustil další vlnu spolupráce v oblasti obrany
proti balistickým st elám. B hem vlády Šinzó Abeho42 v b eznu 2007 Japonsko
zakoupilo od USA torpédoborce Aegis a „poprvé nasadilo stíhací letouny PAC-3
na letecké základn Kadena na Okinaw , které m ly bránit hlavní americká za ízení
proti nep átelským st elám",43 a v roce 2008 vláda Jasua Fukudy44 p ijala zákon, který
umožnil Japonsku využívat vesmírný prostor k obranným ú el m. V budoucnu by tak
japonské ozbrojené síly mohly nasadit satelity, které by detekovaly balistické st ely
mnohem rychleji než p vodní radar kmito tového pásma X.45
Po nástupu druhé Bushovy administrativy v lednu 2005 za alo v administrativ
evládat neokonzervativní k ídlo, a za aly se objevovat náznaky, že Spojené státy se
vrací ke Clintonov politice angažování, což se v nejbližších letech potvrdilo.46 P evaha
neokonzervativc v druhé administrativ a severokorejský jaderný test v roce 2006 se
promítly do dalších krok USA. Politika angažování se naplno projevila 13. února 2007,
39

Kent E. Calder, Pacific Alliance: Reviving U.S.-Japan Relations (New Haven: Yale University Press,
2009), 146.
40
Sung-Joo Han, „Back to Square One on the Korean Peninsula,” v Double Trouble: Iran and North Korea
as Challenges to International Security, ed. Patrick M. Cronin (Westport, Londýn: Praeger, 2008), 94.
41
Flake, „Different Beds, Same Nightmare: US-Japan Policy Coordination on North Korea and Implication
for the US-Japan Alliance,” 96.
42
Ve funkci od zá í 2006 do zá í 2007.
43
Calder, Pacific Alliance: Reviving U.S.-Japan Relations, 146.
44
Ve funkci od zá í 2007 do zá í 2008.
45
Atanassova-Cornelis, „The US-Japan Alliance and the Rise of China: Implications for the East Asian
Security Order and the EU´s Regional Role,” 5.
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kdy byl vydán dokument Initial Actions for the Implementation of the Joint Statement.
Podle n j m la Severní Korea uzav ít a zape etit jaderné za ízení v Jongbjonu, p ijmout
zpátky inspektory IAEA a zve ejnit všechny jaderné programy, které vyvíjela. Ostatní
astnící šestistranných rozhovor se zavázali „poskytnout ekonomickou, energetickou
a humanitární pomoc“. KLDR m la zahájit bilaterální rozhovory s USA a Japonskem s
cílem normalizovat vzájemné vztahy a Spojené státy se zavázaly k jejímu postupnému
stažení ze seznamu stát , které podporují terorismus, a ukon ení uplat ování Zákonu o
obchodování s nep ítelem v i Severní Koreji. 47
USA tak ustoupily od svého p vodního plánu okamžité denuklearizace
Korejského poloostrova, která m la být podmínkou pro to, aby USA p istoupily na
ústupky, a již v podob ekonomické, energetické nebo humanitární pomoci nebo
zahájení procesu normalizace vztah
administrativ

se Severní Koreou. Místo toho druhé

sta ilo pouhé zmrazení jaderných za ízení, které bylo doprovázeno

okamžitými dodávkami energetické pomoci v podob 50 000 tun t žkého topného oleje
v pr

hu dvou m síc od vydání Initial Actions for the Implementation of the Joint

Statement.48
Na rozdíl od USA Japonsko s nástupem Šinžó Abeho do funkce premiéra zvolilo
cestu konfronta ní politiky, kdy jakýkoliv další postup v jednání o normalizaci vztah
podmínilo vy ešením otázky unesených Japonc ,

ímž cht lo mimo jiné potrestat

KLDR za pomalý postup v šestistranných rozhovorech. 49 Japonská vláda v ešení
otázky unesených Japonc nijak nepokro ila, a tak odmítla poskytnout energetickou
pomoc a zvýšila ekonomické sankce, které zavedla jako jediný stát šestistranných
rozhovor po zve ejn ní Initial Actions z února 2007. Japonští politi tí p edstavitelé
sice vyjád ili pochopení v i americkému rozhodnutí zrušit finan ní sankce v i

46

Pro bližší informace o zm
Bushovy politiky viz tvrtou kapitolu.
Initial Actions for the Implementation of the Joint Statement, U.S. Department of State: Archive, 13.
února 2007, http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/80479.htm (poslední p ístup 19. 3.
2014).
48
Ibid.
49
Maaike Okano-Heijmans, „Troubled Neighbours: Japan's Negative Economic Diplomacy Towards
North Korea,“ European Journal of East Asian Studies 9, . 2 (2010): 376.
47
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Severní Koreji, ale zárove vyjád ili nespokojenost se zm nou, která nastala v politice
USA. 50
Japonský p ístup k severokorejské otázce do zna né míry zkomplikovala
skute nost, že USA nem ly jasnou strategii v tom, jaká by m la být budoucnost
severokorejského režimu. Na rozdíl od Japonska, které preferovalo mírumilovné ešení
jaderné otázky a poklidný vývoj Severní Koreje, Spojené státy kv li nejasné p edstav o
tom, jak naložit se severokorejským režimem, bránily plynulejší koordinaci politiky
v této oblasti. 51

3. Problém unesených ob an a koordinace politik
3.1.

Otázka unesených japonských ob an

Po átek této problematiky spadá do 70. a 80. let 20. století, kdy u pob ežních oblastí
Japonska a v Evrop došlo k únos m n kolika Japonc . Poprvé o tom informovala
média v roce 1980, ale vláda zprávy pop ela jako neopodstatn né spekulace. V roce
1988 severokorejská agentka obvin ná z únosu letadla jihokorejské spole nosti tvrdila,
že jí japonštinu v KLDR u ila Japonka pozd ji identifikována jako Tagu i Jaeko, jedna
z poh ešovaných ze 70. let. To byl okamžik, kdy japonská vláda poprvé na únosy
zareagovala, a b hem normaliza ních rozhovor v roce 1991 se poprvé zmínila o této
problematice. Severní Korea pop ela, že by m la o Tagu i Jaeko jakékoliv informace a
na setkání byla vyjednána dohoda, že otázka únos nebude sou ástí normaliza ních
rozhovor , ale bude se projednávat v rámci samostatné pracovní skupiny. 52
Japonská vláda ale problematiku únos op tovn zmínila na jednáních v roce 1992 a
v reakci na to Severní Korea ukon ila další rozhovory. Zatímco do této doby bylo
hlavním cílem jednání diskuze o jaderném arzenálu a kompenzaci za krutosti, které
spáchala japonská armáda na korejském lidu v letech 1910–1945, od roku 1992 za ala
japonská vláda klást v tší význam otázce poh ešovaných ob an .53 Pokusy o
normalizaci v druhé polovin devadesátých let za vlády Rjútaró Hašimota a pozd ji za
50

Sien Cchan Lin, „Cung anpei fang mei kchan mei ž' tchong meng t' kuan ien wentchi [Hlavní problém
americko-japonského spojenectví z pohledu Abeho návšt vy USA],“ anlüe an chuen jen si, (kv ten
2007): 15.
51
Tsuneo Akaha, „Japan and the Recurrent Crisis,“ 30.
52
Hyung Gu Lynn, „Vicarious Traumas: Television and Public Opinion in Japan's North Korea Policy,“ 488489.
53
Ibid., 489.
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vlády Keizó Obu iho však stejn jako ty p edešlé ztroskotaly poté, co KLDR pop ela,
že by se v zemi nacházeli poh ešovaní Japonci. 54
Po nástupu na post ministerského p edsedy v dubnu 2001 se Džuni iró Koizumi
snažil obnovit normaliza ní rozhovory s KLDR a kone

vy ešit problematickou

otázku. V zá í 2002 odcestoval do Severní Koreje, kde s p edstaviteli KLDR uzav el
tzv. Pchjongjangskou deklaraci. V této deklaraci se Japonsko p iznalo a omluvilo se za
to, že b hem koloniálního panství v letech 1910–1945 „zp sobilo korejskému lidu
utrpení a obrovské škody“. Také nabídlo ekonomickou pomoc v podob dlouhodobých
finan ních p

ek a humanitární pomoci. KLDR prohlásila, že „podnikne opat ení, aby

zabránila tak politováníhodným událostem“, jakými byl „stávající problém ohledn
života a bezpe nosti japonských ob an “. 55
koliv se smlouva zmi ovala o „stávajícím problému ohledn života a bezpe nosti
japonských ob an “, výslovn v ní nebyla zmínka o unesených. I p esto kdyby z stalo
pouze u uzav ení Pchjongjangské deklarace, setkání mohlo ješt
Koizumiho diplomatickou výhrou. Avšak poté, co Kim

po ád být pro

ong-il na konferenci p iznal

únos t inácti Japonc , z nichž osm bylo již mrtvých, 56 japonský premiér musel po
návratu

elit hlasité kritice ze strany ve ejnosti. To byl moment, kdy se otázka

unesených Japonc stala pro zemi absolutní prioritou p i vyjednávání o postupu v i
Severní Koreji na všech platformách a také v americko-japonské alianci.
Ješt v íjnu 2002 se všech p t p eživších Japonc m lo na dva týdny vrátit do
Japonska. Ve ejnost byla pobou ena tvrzením, že jde pouze o do asnou návšt vu, a
naléhala, aby unesení Japonci z stali v zemi. Vláda následn po devíti dnech návratu
unesených do Japonska vyhlásila, že p vodní návšt va se zm ní na trvalý návrat.
Pchjongjang byl tímto rozhodnutím rozho en a vztahy mezi ob ma zem mi se
zhoršily. 57
Koizumi v únoru 2004 oznámil, že pokud propustí rodinné p íslušníky p eživších
Japonc (kte í již v té dob byli severokorejskými ob any), normaliza ní rozhovory
budou obnoveny. Z pohledu Severní Koreje to bylo Japonsko, kdo porušil daný slib, a
54
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trvala na tom, že má dostát p vodním podmínkám. V takovém patu se ob zem ocitly
zhruba na dva roky. Tehdy skupina

ósen Sóren58 p išla s nabídkou, že rodinný

íslušníci p vodn unesených Japonc sm jí odejít do Japonska.59
V kv tnu 2004 se konal druhý summit Koizumiho s Kim

ong-ilem, který byl

mezi japonskou ve ejností zpo átku hlasit kritizován. Koizumimu se ale za p íslib
potravinové a humanitární pomoci nakonec povedlo do Japonska vrátit všech osm
rodinných p íslušník a druhá návšt va byla v japonské spole nosti považována tém
za „humanitární misi“.60
Další pokusy o vy ešení sporné otázky na dlouhou dobu ukon il p ípad Jokoty
Megumi v témže roce. T ináctileté d

e bylo z Japonska uneseno v listopadu 1977 a

poprvé se o n m média zmínila na podzim 1996. V severokorejském seznamu p ti
zem elých Japonc z íjna 2002 figurovalo také její jméno. Podle KLDR Megumi trp la
klinickou depresí a spáchala sebevraždu. Její p íb h vyvolal díky médiím v zemi velké
pozdvižení, které se ješt vystup ovalo, když Fuji Television zve ejnila nahrávku její
patnáctileté dcery, která se s plá em dožadovala setkání s prarodi i v Japonsku.61
Severní Korea následn poslala na vyžádání do Japonska popel, který byl údajn
poz statkem z kremace Jokoty Megumi. B hem testování DNA v prosinci 2004 vyšlo
najevo, že tento popel pat il n kolika jiným osobám. Japonská ve ejnost i politi tí
edstavitelé byli rozho eni. Vláda se rozhodla zastavit potravinové dodávky a
dodávky zdravotního materiálu a vyhlásila, že na základ nepravdivých údaj , které jim
KLDR zaslala, jí nemohou ve vyšet ování japonských unesených nadále d

ovat.62

O ty i roky pozd ji na jednání KLDR s Japonskem v Pekingu Severní Korea
slíbila, že už nebude nadále tvrdit, že problém únos

byl vy ešen, a za ne znovu

vyšet ovat otázku poh ešovaných japonských ob an . Japonská vláda v reakci na to
souhlasila se zrušením zákazu návšt v vládních p edstavitel a charterových let mezi
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de facto jako ambasáda Severní Koreje v Japonsku.
59
Yoichi Funabashi, The Peninsula Question: A Chronicle of the Second Korean Nuclear Crisis, 44-46.
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ob ma zem mi,63 s tím, že severokorejské lod budou moci op t vplout do japonských
ístav , bude-li jejich náklad obsahovat humanitární pomoc.64
Problém ale z stal nevy ešen až do konce Bushovy administrativy. Nevyjasn ných
oblastí bylo n kolik. Na oficiálním seznamu japonské vlády figurovalo dohromady
ináct unesených osob, ale odhadovalo se, že po et poh ešovaných se pohyboval
ádov v desítkách. D kazy, které poskytla severokorejská vláda o údajné smrti osmi
unesených, byly ned

ryhodné, stejn jako samotná prohlášení o jejich smrti. Navíc

vysv tlení KLDR se v mnohém lišilo od výsledk , které p ineslo pátrání japonských
ad , a ani prohlášení KLDR o potrestání osob odpov dných za únosy nebylo jasn
doloženo.65
Problémem úzce spjatým s únosy japonských ob an se stal rovn ž p ípad únosu
letadla japonských aerolinek Jodo na trase z Tokia do Fukuoky leny Japonské rudé
armády v 70. letech.66 Cestující byli propušt ní na letišti ve Fukuoce a letadlo
pokra ovalo dále do Pchjongjangu. Tam se únosci vzdali severokorejským autoritám,
které následn všem devíti len m poskytly politický azyl. 67 Japonsko vnímalo tento akt
jako teroristický in a vyškrtnutí KLDR ze seznamu stát podporujících terorismus ze
strany USA zp sobil velkou komplikaci ve vzájemné koordinaci politiky, jak bude
možno vid t v následující ásti práce.

3.2.

Koordinace politik USA a Japonska

Spojené státy podporovaly vy ešení otázky unesených Japonc
Bushových administrativ. V li bylo vid t zejména v pr
kdy se n kolik nejd ležit jších osobností v Bushov

b hem obou

hu prvního funk ního období,
týmu (v etn

prezidenta

samotného) vyjád ilo pro podporu Japonska sm ující k úsp šnému vy ešení problému.
Nám stek ministra zahrani í Richard Armitrage v b eznu 2003 p islíbil, že USA budou
podporovat vy ešení otázky unesených Japonc a b hem bilaterálních jednání ho budou
63
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pravideln zmi ovat.68 O necelé t i m síce pozd ji se ve stejném duchu vyjád il sám
George W. Bush na setkání s Džuni iró Koizumim v Texasu. Ujistil premiéra
Koizumiho, že USA budou podporovat Japonsko, dokud nebude vy ešena otázka všech
unesených japonských ob an , a vyjád il se, že „v plné mí e odsuzuje severokorejské
únosy japonských ob an “.69 Podporu svého postoje Spojené státy dále projevovaly
neustálým ujiš ováním, a to i v rámci šestistranných rozvor , zejména v únoru 2005,
kdy bylo vydáno Prohlášení o Severní Koreji, v n mž „státní tajemnice [Condoleezza
Riceová] znovu potvrdila, že USA pln

podporují japonský postoj v i otázce

unesených ob an “.70 Velkou roli v upev ování d

ry rovn ž sehrála návšt va matky

Jokoty Megumi v Bílém dom v roce 2006.71

koliv Spojené státy podporovaly Japonsko ve vy ešení problému, hlavní
ameri tí politi tí p edstavitelé uvnit Bushovy administrativy m li rozdílné názory na
Koizumiho návšt vu v Pchjongjangu. Jedni se obávali, že Japonsko postupuje p íliš
rychle, a pokud by došlo k úsp šnému vy ešení otázky únos a potažmo normalizaci
vztah KLDR a Japonska, mohlo by to zkomplikovat situaci USA a oslabit její tlak na
Severní Koreu. Na druhé stran existovali vládní p edstavitelé, kte í vnímali summit
spíše pozitivn , potažmo jako p íležitost, jak p inutit Severní Koreu vydat se
proreformní cestou. Z interview Joi iho Funabašiho s vysokými americkými vládními
edstaviteli b hem prvního funk ního období prezidenta Bushe lze vyvodit, že
normalizace byla nejobávan jším tématem zejména na p

ministerstva obrany.

tšina politik se vyjad ovala v tom smyslu, že normalizace vztah by mohla vzdálit
Japonsko od prosazování spole ného cíle denuklearizace Korejského poloostrova a
ohrozit tak vzájemnou koordinaci v i severokorejské otázce. 72
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Podle mého názoru byla obava z toho, že by Japonsko po vy ešení problematiky
únos

utlumilo spolupráci s USA v otázce jaderného odzbrojení, zna

Japonsko z ekonomických a bezpe nostních d vod

vždy vícemén

p ehnaná.
následovalo a

podporovalo politiku Spojených stát . T ebaže by v ideálním p ípad došlo k vy ešení
otázky únos a posléze k normalizaci vztah , Severní Korea by po ád disponovala
balistickými st elami a jaderným arzenálem. Vzhledem k nevyzpytatelnosti jejího
chování by normalizace nutn nep inesla Japonsku ujišt ní, že v budoucnu KLDR
neobrátí jaderný arzenál proti svému sousedovi. Jak již bylo zmín no v p edchozí
kapitole, jednou ze dvou hlavních priorit Japonska byla celková denuklearizace
poloostrova. Normalizace by tento problém nevy ešila, ale pouze umožnila, aby
Japonsko dosáhlo jednoho ze svých cíl . Navíc normalizace vztah m la být pro zemi
edevším prost edkem, jak se vypo ádat s vlastní minulostí, spíše než jediným a
absolutním cílem politiky v i Severní Koreji, jak se to mohlo na podzim 2002 jevit
kterým politickým p edstavitel m ve Spojených státech. Nevýhodou bylo, že
problematika únos byla v Japonsku siln politizované téma, na kterém nemalá ást
premiér postavila sv j politický program, a tudíž jejího vy ešení se stalo klí ovým pro
jakýkoliv další postup v strategických cílech. I kdyby došlo k jejímu uspokojivému
vy ešení, obava z možné p ítomnosti jaderných zbraní na poloostrov by byla po ád
ítomna a z stávala by ne ešitelná bez asistence Spojených stát . Japonsko by i
v p ípad postupu v otázce unesených Japonc tedy nem lo dobrý d vod pro odklon od
spolupráce s USA.

V zásad

plynulá a bezproblémová koordinace politik Spojených stát

a

Japonska pokra ovala do roku 2006. Politická vým na na postu premiéra v Japonsku
v zá í 2006,

severokorejský

neokonzervativc

jaderný

test

v

íjnu

a

pozvolné

prosazování

v druhé Bushov administrativ zkomplikovaly spolupráci USA a

Japonska v ešení otázky Severní Koreje. Nepružnost Japonska v diplomatické oblasti a
lp ní na vy ešení otázky unesených ob an v rámci šestistranných rozhovor rovn ž
k efektivn jší koordinaci nep isp lo.73
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koliv USA svému slibu dostály a podporovaly Japonsko v jeho požadavcích
i Severní Koreji na všech bilaterálních jednáních i v rámci šestistranných rozhovor ,
po nástupu druhé Bushovy administrativy se z otázky postupn za al stávat problém,
který bránil vzájemné spolupráci v tší mírou, než by si ob strany p ály. Navíc tuto
otázku vnímaly USA i Japonsko jako komplikaci.
První krizový moment nastal t sn

po zve ejn ní Initial Actions for the

Implementation of the Joint Statement v únoru 2007. Již od za átku roku 2007 bylo
možné vid t podstatný obrat v americkém postoji v i Severní Koreji, když USA za aly
prosazovat dohodu s cílem zmrazit severokorejský plutoniový program. Severní Korea
si byla v doma faktu, že otázka únos hraje pro USA pouze podružnou roli, a koliv tuto
problematiku zmi ovaly na všech bilaterálních jednáních. Když se mimo jiné i díky
vým

administrativ USA a KLDR vícemén

úsp šn

domluvily na zmrazení

jaderného programu, japonská vláda naopak vyjád ila nespokojenost s nedostate ným
postupem v otázce unesených Japonc

a odmítla poskytnout domluvené dodávky

žkého topného oleje Severní Koreji. 74

Spojené státy postupn za aly být nespokojené s tím, že Japonsko trvalo na
vy ešení problému únos a neprojevilo dostate nou schopnost flexibiln reagovat na
nov vzniklé situace. Sv j postoj ale nemohlo zm nit, nebo otázka unesených byla
v Japonsku z pohledu ve ejnosti „záležitostí politické korektnosti“. Za alo to
s p íchodem Koizumiho, který se rozhodl využít toto téma, aby si získal u japonské
ve ejnosti popularitu, a jeho následovník Šinzó Abe v jeho politice nadále pokra oval. 75

Po nástupu nacionalisticky lad né Abeho vlády, která pokra ovala v hard-line
policy prosazovanou Džuni iró Koizumim, k žádné zm

nedošlo. Nový premiér

zmi oval problém unesených Japonc na každém multilaterálním setkání a bránil tak
úsp šné normalizaci vztah . Práv kv li tomuto p ístupu si vysloužil kritiku ze všech
stran za zám rné zdržování šestistranných rozhovor .76 Ovšem Šinzó Abe nemohl
v otázce unesených Japonc polevit, nebo práv díky ní si vybudoval sv j tehdejší
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kredit v japonské politice a jakýkoliv ústupek by pro n j znamenal ztrátu d

ry

japonské ve ejnosti a podstatné ásti voli .77

Po odchodu Abeho a nástupu nové vlády Jasua Fukudy78 pro USA svitla nová
nad je na to, že Japonsko nebude klást p ehnaný d raz na problém unesených Japonc .
Nicmén , ani jeho vláda, ani vláda jeho nástupce Taró Asóa79 žádné zásadné zm ny
nep inesla.
K vytvo ení tenzí významn p isp lo rozhodnutí Bushe stáhnout Severní Koreu ze
seznamu stát

podporujících terorismus. Spojené státy v dokumentu Initial Actions

islíbily, že vým nou za „uzav ení a zape et ní jaderného za ízení v Jongbjonu“ a
op tovného pozvání len IAEA pro monitorování postup odstraní Severní Koreu ze
seznamu stát podporujících terorismus. 80 Japonští politici považovali tento krok za
zradu, jelikož byli p esv

eni, že p íslib Richarda Armitragea stejn jako ujiš ování

Bushe b hem obou administrativ o podpo e Japonska v otázce únos
ob an

v sob zahrnují také problematiku teroristických útok

japonských

a podpory terorist

severokorejskou stranou.81
Dne 11. íjna 2008 Spojené státy vyškrtly KLDR ze seznamu stát podporujících
terorismus i p es silný odpor z ad japonských p edstavitel . Zatímco se japonský
premiér Taró Asó snažil bagatelizovat krok USA, japonský ministr financí vyjád il
politování nad tímto

inem a prohlásil, že „únosy japonských ob an

se rovnají

teroristickému aktu“.82 Vyjád il tak názor, že USA svým rozhodnutím porušily sv j slib,
že budou podporovat Japonsko ve vy ešení otázky únos , a že neodstraní KLDR ze
seznamu, dokud problém nebude uspokojiv vy ešen.

77

Sien Cchan Lin, „Cung anpei fang mei kchan mei ž' tchong meng t' kuan ien wentchi [Hlavní problém
americko-japonského spojenectví z pohledu Abeho návšt vy USA],“ 15.
78
Ve funkci od zá í 2007 do zá í 2008.
79
Ve funkci od zá í 2008 do zá í 2009.
80
Initial Actions for the Implementation of the Joint Statement, ást II, lánek 3.
81
Flake, „Different Beds, Same Nightmare: US-Japan Policy Coordination on North Korea and Implication
for the US-Japan Alliance,“ 101.
82
„Aso downplays removal of N. Korea from U.S. blacklist,“ The Japan Times, 13. íjna 2008,
http://www.japantimes.co.jp/news/2008/10/13/news/aso-downplays-removal-of-n-korea-from-u-sblacklist/#.UxRbZvldXvE (poslední p ístup 27. 3. 2014).

28
Problémem bylo, že tím, že Spojené státy stáhly KLDR ze seznamu, Japonsko
ztratilo d ležitou páku v otázce unesených Japonc .83 D

ra ve sliby USA byla tak

op t ot esena a bilaterální vztahy se po tomto incidentu viditeln zhoršily. P edstavitel
stoupenc

hard-line policy z prvního funk ního období Bushe John R. Bolton se

vyjád il, že „nezvládnuté problémy spojené s terorismem zp sobily citelnou újmu
(našemu) spojenectví s Japonskem, jehož ob any […] unesli pchjongjangští agenti.
kdo m že namítnout, že tady nejde o státní sponzorství terorismu, ale spíše o p ímý
státní terorismus. […] To m že být jenom st ží d vod pro to, odstranit nejú inn jší
páku Japonska, díky které by mohlo získat od Severní Koreje p ímé d kazy o svých
ob anech.“84
Tento krok zasadil tvrdý úder americko-japonskému spojenectví. Odstran ní
Severní Koreje ze seznamu terorist

se ke konci administrativy stalo inem, který

prohloubil propast mezi USA a Japonskem a stal se jedním z hlavních d vod pro
ned

ru v i Bushov

politice. Nespokojenost s americko-japonskou aliancí se

odrazila také u ve ejnosti, kde protiamerické nálady ke konci roku 2008 dosáhly svého
vrcholu za posledních deset let a stouply o 7,7 % na úrove

28,1 %. Procento

respondent , kte í považovali vztahy s USA za dobré, nebo pom rn dobré, rovn ž
dosáhlo svého historického minima 68,9 %.85

4. Specifika politického prost edí USA a Japonska a
implikace pro koordinaci politik
4.1.

Zm ny v politice USA

Když George W. Bush nastoupil do funkce prezidenta, zahrani ní politika
nebyla jeho prioritou, a proto sám si nebyl jist, jakou politiku by m l v i Severní
Koreji vést. Osobn zastával spíše nekompromisní postoj, v n mž ho ješt utvrdil útok
na Sv tové obchodní centrum, kdy se globální boj proti terorismu stal hlavním cílem
jeho politiky. Jelikož v centru nového politického programu stál boj proti zbraním
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hromadného ni ení, Severní Korea se ocitla vysoko na seznamu priorit nové
administrativy. Definitivn byla politika v i ní v prvním funk ním období zpe et na
29. ledna 2002 v projevu o stavu unie, kdy Bush prohlásil Írán, Irák a Severní Koreu za
sou ásti osy zla.86
koliv m l Bush od té doby ve svém postoji v i KLDR pom rn jasno, o jeho
administrativ jako celku se to íct nedalo. Hlavním problémem Bushovy politiky v i
Severní Koreji b hem obou funk ních období se stala nejednost názor , a to jak v rámci
jednotlivých administrativ, tak i mezi nimi. Šlo o souboj mezi dv ma skupinami
s rozdílným postojem v i Severní Koreji. První skupinu tvo ili neokonzervativci
(neboli pragmatisté), kte í prosazovali politiku angažování, a jejich cílem bylo zm nit
chování severokorejského režimu na mezinárodní scén . Na druhé stran stáli tzv.
„jest ábi“, kte í byli p esv

eni o tom, že s KLDR by se nem lo vyjednávat, a USA by

se v i ní m ly chovat neústupn . Na rozdíl od neokonzervativc uvažovali o zm
severokorejského režimu. B hem prvního funk ního období nakonec p evládly hlasy
stoupenc hard-line policy.87
vodem, pro

se vláda necht la angažovat v bilaterálních rozhovorech se

Severní Koreou, bylo p esv

ení, že takové konání by bylo jistou „odm nou“ pro

diktátorský režim, který si ji ale nezasloužil.88 Vládní p edstavitelé Spojených stát byli
esv

eni o tom, že KLDR nemá v úmyslu zbavit se veškerého jaderného arzenálu, a

proto odmítali nabídnout jakékoliv další ústupky (a to i ve form jednání), dokud sama
neza ne demontovat jaderná za ízení.89 Obavy USA byly zanedlouho potvrzeny na
summitu v íjnu 2002, kdy Severní Korea potvrdila vývoj jaderného programu s vysoce
obohaceným uranem. Celkov nekompromisní postoj lze charakterizovat prohlášením

http://www.japantimes.co.jp/news/2008/12/07/news/ties-with-u-s-shaky-record-high-28say/#.UxRdqfldXvE (poslední p ístup 27. b ezna 2014).
86
„Full Text: State of the Union Address,“ BBC NEWS, 30. ledna 2002,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1790537.stm (poslední p ístup 3. dubna 2014).
87
Richard C. Bush, „The Challenge of a Nuclear North Korea: Dark Clouds, Only One Silver Lining,“ 3;
Jonas Schneider, The Change toward Cooperation in the George W. Bush Administration's Nuclear
Nonproliferation Policy toward North Korea, 44-47.
88
Evans J. R. Revere, „Facing the Facts: Towards a New U.S. North Korea Policy," 6.
89
Jonas Schneider, The Change toward Cooperation in the George W. Bush Administration's Nuclear
Nonproliferation Policy toward North Korea, 2.

30
viceprezidenta Dicka Cheneyho v prosinci 2003, kdy se na adresu KLDR vyjád il slovy:
„Se zlem nevyjednáváme. Ni íme ho.“90
Po volbách v roce 2004 za alo konfronta ní k ídlo oslabovat. Bylo to ovlivn no
edevším personální vým nou ve prosp ch neokonzervativc . Jednalo se zejména o
ministra obrany Donalda Rumsfelda, zástupce nám stka ministra zahrani í USA Johna
R. Boltona a nám stka ministra zahrani í Richarda Armitagea, které nahradily
umírn

jší prot jšky. Sou asn se vedoucími osobnostmi v nové administrativ stali

ministryn zahrani í Condoleezza Ricová a nám stek ministryn zahrani í Christopher
Hill.
Dobu, kdy došlo ke zm

Bushovy politiky, i p esto nelze jednozna

ur it.

kte í analytikové jí kladou na po átek roku 2005, kdy došlo k personální vým
v d sledku nových voleb. Další považují za zlomový bod teprve vydání dokumentu
Joint Statement v zá í 2005, kdy USA poprvé vystoupily se z etelnými ústupky v i
Severní Koreji, které byly v rozporu s politikou první administrativy. V neposlední ad
mnoho analytik klade zm nu až do íjna 2006, do období po prvním severokorejském
testu a následujících šesti m síc . Z mého pohledu vydání Joint Statement v zá í 2005
bylo svým zp sobem prohlášením o nové politice USA v i Severní Koreji. Toto
prohlášení ovšem ješt neodráželo faktickou zm nu politiky, ale vyslalo d ležitou
zprávu o tom, že USA jsou ochotny komunikovat a do ur ité míry slevit ze svých
požadavk v i KLDR.
I po personální vým

z stal hlavní strategický cíl USA stejný, a sice celková

denuklearizace korejského poloostrova. Nová administrativa již ale byla ochotná se
Severní Koreou jednat na bilaterální i multilaterální platform a nabídnout ji ur ité
„odm ny“, pokud bude plnit americké požadavky pro denuklearizaci. Tuto novou
strategii možno charakterizovat jako politiku podmíne ného zadržování. 91
Jak již bylo zmín no, prvním dokumentem, který odrážel ur itou zm nu
v administrativ , se stal dokument Joint Statement, dojednaný b hem tvrtého kola
šestistranných rozhovor 19. zá í 2005 v Pekingu. Severní Korea se zavázala k tomu, že
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se „vzdá všech jaderných zbraní a existujících jaderných program a v brzké dob se
vrátí k Smlouv o neší ení a bezpe nostním prov rkám IAEA“. USA potvrdily, že „na
Korejském poloostrov nemají žádné jaderné zbran a nemají v úmyslu napadnout nebo
zaúto it na KLDR jadernými ani konven ními zbran mi“.92 Tímto tvrzením se vzdaly
politiky zm ny režimu, kterou b hem prvního funk ního období prezidenta Bushe
prosazovalo konzervativní k ídlo, a zárove

uspokojily severokorejské dlouhodobé

požadavky ohledn garance neúto ení ze strany USA.
Jedním z projev

toho, jak se zm nila politika v rámci druhé Bushovy

administrativy, je p íklad zmražení severokorejských ú

v instituci Banco Delta Asia

(BDA). V zá í 2005 obvinilo americké ministerstvo financí instituci Banco Delta Asia
v Macau, že se p echováváním severokorejských finan ních prost edk na svých ú tech
podílí na nelegálních aktivitách Kimova režimu, a zakázalo americkým bankám s touto
institucí obchodovat. Jelikož toto omezení p ivedlo BDA na pokraj bankrotu, banka
nakonec souhlasila se zmrazením všech severokorejských ú

v celkové hodnot 25

milion amerických dolar . KLDR se v i tomuto kroku ohradila, nebo finance na
ásti ú

v hodnot 12 milion USD byly nabyty legitimn . USA dostaly ultimátum na

to, aby odvolaly sv j zákaz obchodování s BDA a tím uvolnily zadržené ú ty, jinak
nebude Severní Korea implementovat svojí

ást smlouvy uzav ené v rámci

šestistranných rozhovor . A koliv existovaly d kazy, že p ibližn polovina finan ních
zdroj pochází z nelegálních aktivit, do m síce od podepsání dokumentu Initial Actions
v únoru 2007 bylo uvoln ných celých 25 milion

dolar .93 Severní Korea na to

reagovala pouze vágním p íslibem, že prost edky použije na zlepšení životních
podmínek svého lidu. 94 Uvoln ní finan ních prost edk v její prosp ch bylo jedním
z dalších ústupk , na které se nová administrativa rozhodla p istoupit, a které se lišily
od politiky prvního funk ního období prezidenta.
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V ervnu 2008 KLDR dostála svému slibu z Initial Actions a demontovala
chladící v ž reaktoru Jongbjon. A koliv nešlo o nezvratný krok, a v ž mohla být po
op tovném vystavení uvedena do provozu, šlo o d ležitý symbolický akt, který
edstavoval vít zství nového p ístupu Bushovy administrativy. 95
V neposlední

ad

zm nu politiky v i KLDR odzrcadlilo již zmi ované

vyškrtnutí Severní Koreje ze seznamu stát

podporujících terorismus. Zatímco

nekompromisní postoj v i diktátorskému režimu se vyvinul v úzké souvislosti s bojem
proti terorismu, v íjnu 2008 již byly USA ochotny v nad ji na zlepšení vztah ud lat
ústupek, který by Bush b hem prvního funk ního období s nejv tší pravd podobností
ud lat odmítl.
Politika Bushovy administrativy v posledních letech se nakonec ukázala být
diametráln odlišná od té, kterou prezident Bush prosazoval t sn po teroristických
útocích z 11. zá í 2001. Souboje mezi stoupenci angažování a odp rci kompromis
oslabovaly Bushovu politiku a zanechávaly za sebou dojem o její nekonzistenci a
rozpolcenosti. Jak dodává Balbina Y. Hwang, dualismus v Bushov administrativ
ovliv oval vztahy se spojenci, Ruskem i
v politice v i Severní Koreji.

4.2.

ínou, ale nejvýrazn ji se projevil práv

96

Obavy Japonska

Tokio se b hem obou funk ních období prezidenta Bushe potýkalo s jednou
zásadní obavou – obavou z diplomatického opušt ní Spojenými státy. Nešlo pouze o
nejistotu na stran vládních p edstavitel , ale s podobnými obavami zápasila i ve ejnost.
Ta byla p esv

ená o pot eb neustálého ujiš ování ze strany Spojených stát , že

budou pln podporovat japonské národní zájmy tvá í v tvá KLDR a že je nebudou
ignorovat.97 Ovšem i navzdory úzké vojenské spolupráci b hem celého zkoumaného
období se Japonsko neubránilo pochybnostem, že ho Spojené státy mohou kdykoliv
diplomaticky opustit.
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Obava z opušt ní m la svoje ko eny v závislosti Japonska na USA, a to nejenom
co se tý e bezpe nosti obecn , ale také p i ešení specifických severokorejských
problém v etn otázky unesených ob an . A už se cht lo Japonsko posunout v ešení
jakýchkoliv sporných otázek, muselo se ve v tšin p ípad spoléhat na podporu ze
strany jiných stát , p edevším USA. Práv kv li této závislosti se japonští politi tí
edstavitelé mnohokrát cítili zrazeni nebo odsunuti na vedlejší kolej. 98 Obava
z diplomatického opušt ní se výrazn ji za ala projevovat zejména b hem posledních
dvou let vlády prezidenta Bushe, kdy se naplno projevily problémy, které byly
analyzovány v p edešlých ástech práce.
Japonsko prosazovalo nadále svojí hard-line policy, ale jen do takové míry, jak
mu to jeho spojenectví s USA dovolovalo. Spojené státy se snažily p eklenout
diplomatickou nepružnost Japonska a dosáhnout konsenzu ohledn politik obou zemí
i Severní Koreji. Podle Japonska bylo hlavním úkolem jednání vypo ádat se
s otázkou unesených Japonc , zatímco USA se soust edily na problém neší ení zbraní
hromadného ni ení. Rozdílná o ekávání ohledn cíl jednání prohloubila na japonské
stran pochybnosti ohledn spolehlivosti USA jako hlavního vyjednava e. Japonští
vládní p edstavitelé se totiž obávali toho, že poté, co USA normalizují vztahy se Severní
Koreou, aniž by vy ešily otázku unesených Japonc , budou ochotny tolerovat jadernou
KLDR, pokud nebude jaderný arzenál nadále ší it ani vyvíjet.99
Dalším zdrojem nespokojenosti s USA bylo podez ení, že americký partner si
nebyl zcela jist Japonskem jako svým spojencem. A koliv USA aktivn podporovaly
Japonsko na cest k rovnocennému postavení v rámci vzájemné aliance (což se odráželo
v posílené spolupráci v oblasti bezpe nosti), mnohokrát také odrazovaly Japonsko od
kterých krok , které by mu mohly poskytnout v tší nezávislost. Mezi tyto kroky
pat ilo nap íklad plánované vypušt ní satelitu japonských bezpe nostních služeb nebo
snaha aktivn ji se podílet na regionální spolupráci ve východní Asii. Jak píše Joi i
Funabaši, v této situaci se naplno promítl fakt, že „USA vystupovaly vždy proti tomu,
aby Japonsko prosazovalo nezávislou zahrani ní diplomacii“. 100
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4.3.

Implikace pro koordinaci politik

Na za átku je pot ebné zmínit, že bilaterální vojenská spolupráce USA a
Japonska se b hem celých osmi let vlády Bushových administrativ prohlubovala a stala
se nejsiln jší v historii aliance. 101 Ve jménu boje proti terorismu mohlo Japonsko p isp t
svým dílem k strategickým zájm m USA a vyslat své jednotky p edevším do
Východního Timoru, oblasti Indického oceánu a do Iráku, kde setrvaly do ervence
2006. Díky vysílání japonských jednotek do zahrani í se tak spojenectví, které bylo
kdysi ryze regionálního charakteru, posunulo na novou úrove , a bylo schopné
efektivn reagovat na globální problémy.102 Na poli politické a diplomatické spolupráce
se ale po ád objevovaly t ecí plochy. K tomu velkou mírou na jedné stran p isp la
nejednotnost mezi administrativami USA, na druhé pak obavy Japonska.
Po áte nou ned

ru mezi USA a Japonskem bylo možno vysledovat až k

prvnímu Koizumiho summitu v KLDR v zá í 2002. Jak bylo zmín no v p edchozích
kapitolách, n kte í p edstavitelé USA s nelibostí a obavami sledovali Koizumiho
návšt vu Pchjongjangu, a snažili se japonskou politiku angažování omezovat.103 N kte í
japonští politikové tak nabyli dojmu, že Spojené státy se snaží omezovat japonskou
diplomatickou iniciativu a byli v i jejich postup m zna

ned

iví. Jak ovšem

uvádí na pravou míru Joi i Funabaši, „Bushova administrativa se nepokoušela
systematicky zvrátit japonské snahy normalizovat vztahy se Severní Koreou“. D vodem
mimo jiné bylo, že nebylo v její moci podílet se do takové míry na diplomatických
snahách a Japonska, a také se necítila tímto rozhodnutím až natolik hrožena. 104
Hned po Koizumiho summitu se dalším zdrojem ned

ry staly bilaterální

rozhovory USA s KLDR. Pokaždé, když USA za alo vyjednávat s KLDR, vyvolal tento
krok v Japonsku nejistotu. Situaci nezlepšoval ani fakt, že Spojené státy

asto

informovaly Japonce o svých jednáních s KLDR až t sn p ed jejich za átkem, kdy už
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se ohledn nastávající sch zky nedalo nic zm nit, jak tomu bylo v p ípad summitu
z íjna 2002.105
Od roku 2003 ást koordinace americko-japonské politiky probíhala v rámci
platformy šestistranných rozhovor , ovšem bilaterální vztahy po ád hrály d ležitou roli
i koordinaci politik z n kolika d vod . Jednak kv li tomu, že Severní Korea byla po
dlouhá léta hlavním faktorem, který bytostn

ovliv oval americko-japonské

spojenectví. 106 Dále to bylo kv li blízkému osobnímu vztahu Bushe a Koizumiho, díky
muž se vzájemná spolupráce prohloubila natolik, že lze mluvit o prom
japonského vztahu v novou globální alianci. V neposlední ad
Japonsko bylo p i

americko-

d vodem bylo, že

ešení otázky Severní Koreje mezinárodní komunitou

asto

opomíjené. Zem sama o sob nem la krom ekonomické diplomacie – jejíž p ínos byl
i ešení této otázky sporný – žádné efektivní zdroje vyjednávání. Pokud ho
mezinárodní komunita brala v potaz, pak jen a pouze jako zemi, která svým p ístupem
kopírovala politiku USA, a snažila se jí vyhov t.107
Jelikož ani do roku 2004 nedošlo k žádnému p elomu a už v otázce jaderného
arzenálu nebo otázce unesených Japonc , Koizumiho vláda se uchýlila k
ekonomickému tlaku na KLDR. Od února 2006 za ala projednávat otázku
jednostranných finan ních sankcí a následn japonské verze Zákona o lidských právech
v Severní Koreji, aby mohlo aplikovat dodate né sankce, které nakonec vstoupily
v platnost v ervnu 2006. V tom samém roce se vláda snažila dostat ze strany USA
razantn jší p íslib závazku v i otázce unesených Japonc , což se ji nakonec povedlo
v podob návšt vy rodi

Jokoty Megumi v Bílém dom ve Washingtonu v dubnu

108

2006.

I když obavy Japonska a nelibost USA nad kroky diplomacie svého spojence
byly viditelné již b hem prvního funk ního období prezidenta Bushe, v zásad lze toto
období ozna it za bezproblémové. Za tuto skute nost do velké míry m že blízký vztah
Koizumiho a Bushe, který p sobil jako výborný stmelovací prost edek pro spolupráci
105

Katsuhisa Furukawa, „Japan-US Cooperation on North Korea: Regional Perspectives,“ v North Korea:
Challenge for the US-Japan Alliance, Yuki Tatsumi, ed. (Washington DC: The Henry L. Stimson Center,
2010): 47.
106
Alan D. Romberg a Yoshihide Soeya, „Introduction,“ 6.
107
Christopher W. Hughes, „The Political Economy of Japanese Sanctions towards North Korea:
Domestic Coalitions and International Systemic Pressures,“ Pacific Affairs 79, . 3 (podzim 2006): 455.
108
Izumikawa, „“North Korea Problems“ and US-Japan Relations: A View from Japan,“ 38.

36
obou stran. Situaci do roku 2006 (tj. konce Koizumiho vlády) vystihuje citát Roberta
Suttera v periodiku Asian Survey: „Vztahy s Japonskem z staly nejsv tlejším bodem ve
vztazích Bushovy administrativy k Asii a pravd podobn i ve sv

.“109

Rok 2006 se stal p ed lem v dosavadní harmonické koordinaci USA a Japonska.
Práv když Japonsko za alo p itvrzovat svoji hard-line policy, politika USA se za ala
ubírat sm rem k angažování. Významnou roli ve zm

vztah Japonska a USA sehrálo

Koizumiho odstoupení z funkce ministerského p edsedy v zá í 2006. Po n m se do ela
vlády dostali postupn Šinzó Abe, Jasuo Fukuda a Taró Asó, z nichž každý vládl pouze
rok. Pocit politické nestability, který zavládl v Japonsku, brzy pronikl i do amerických
diplomatických kruh . Veškeré tenze, které byly latentní b hem Koizumiho vlády, se
dostaly na povrch s p íchodem nových premiér , a odrazily se na kvalit bilaterálních
vztah Japonska a USA a koordinaci politik obou zemí obecn .110
hem krizové situace USA i Japonsko ale prokázaly, že jsou schopny
spolupracovat i p es veškeré neshody. Severokorejský test v íjnu 2006 byl
katalyzátorem pro utužení bezpe nostního spojenectví partner . Jednak prohloubil
spolupráci v oblasti obranných kapacit, které byly zavád ny od roku 2003, a také se
zasloužil o bližší kooperaci obou zemí na p

OSN. Jejich snahy protla it rezoluci,

která by odsoudila severokorejský jaderný test, byly úsp šné a tento akt nakonec p isp l
k podpo e americko-japonského spojenectví mezi japonskou ve ejností. Byl tak završen
více než dvouletý „proces alian ní transformace, diplomatického sblížení a sdílení
spole ných bezpe nostních cíl “. 111
První p ekážka se objevila na druhém sezení pátého kola šestistranných
rozhovor

v prosinci 2006, kdy Japonsko vyjád ilo svou nespokojenost s podobou

dokumentu Initial Actions. Nadále trvalo na tom, že otázka unesených musí být nejd íve
vy ešena, a teprve pak m že poskytnout energetickou pomoc Severní Koreji. Aby
vyjád ilo sv j odpor s ústupky zavád nými v Initial Actions, odmítlo se podílet na
dodávkách t žkého topného oleje. 112 Odmítnutím poskytnout energetickou pomoc
cht lo Japonsko p inutit spolupracovat všechny zú astn né strany na vy ešení otázky
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unesených Japonc . USA se však obávaly, že tvrdý postoj Japonska v šestistranných
rozhovorech by mohl odradit KLDR od angažování v šestistranných rozhovorech.113
Další p ekážka se objevila o rok pozd ji, kdy USA neinformovaly Tokio o
nadcházejícím jednání s KLDR v lednu roku 2007. V polovin ledna 2007 po n kolika
rozhovorech mezi diplomaty Spojených stát a KLDR došlo k ustanovení bilaterálních
rozhovor . Christopher Hill neinformoval Tokio o spole ném setkání s KLDR, ímž
zv tšil ned

ru mezi Washingtonem a Tokiem, a oslabil tak snahy podporovat

konstruktivní angažování Japonska v šestistranných rozhovorech. Veškeré další Hillovy
aktivní diplomatické úsilí dosáhnout postupu v ešení problematiky KLDR se stalo
inou sporu s Tokiem. Vzájemné vztahy mezi Hillem a japonskými politiky se
postupn zhoršovaly a negativn ovliv ovaly další americko-japonskou spolupráci. 114
Poslední velkou ránu japonské d

e zasadilo rovn ž již zmi ované rozhodnutí

USA odstranit KLDR ze seznamu stát podporujících terorismus. To jen prohloubilo
obavy a pocit zrady, který nahlodával koordinaci politik spojenc , a veškerá spolupráce
v otázce KLDR se na konci druhého Bushova období ocitla na bodu mrazu.

Záv r
Cílem této práce bylo zodpov

t otázku, zda lze koordinaci politik USA a Japonska

i Severní Koreji v letech 2001–2009 zhodnotit jako úsp šnou. Po analýze základních
í aspekt , které se do koordinace promítaly nejvýrazn ji, lze konstatovat, že
koordinace politik úsp šná byla, a to p edevším díky stejným strategickým cíl m a v li
na nich spolupracovat jakožto na sjednocujícím prvku národních zájm obou stát .
Na základ analýzy strategických cíl USA a Japonska lze vypozorovat, že tyto
cíle se od sebe výrazn ji nelišily. Ob zem se snažily o denuklearizaci Korejského
poloostrova, tedy o to zbavit Severní Koreu všech zbraní hromadného ni ení a zabránit
jejich dalšímu ší ení, a potažmo normalizovat s ní vztahy. Odlišné byly pouze priority
jednotlivých strategických cíl . Zatímco pro Spojené státy bylo nejd ležit jší zabránit
112
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ší ení jaderného materiálu ze Severní Koreje a dosáhnout celkové denuklearizace
poloostrova nebo, v druhém funk ním období Bushe, alespo

zmrazení jaderného

programu, pro Japonsko to byla normalizace vztah podmín ná celkovou denuklearizací
Korejského poloostrova a vy ešením otázky unesených Japonc .
Rozdílné strategické cíle se viditeln ji projevily na prosincovém kole
šestistranných rozhovor v roce 2006, kdy Japonsko vyjád ilo svou nespokojenost s tím,
že p ipravovaný dokument Initial Actions se bude dotýkat denuklearizace pouze
okrajov . Jeho nespokojenost vycházela ze skute nosti, že Severní Korea svojí polohou
a svými vojenskými kapacitami schopnými dosáhnout na jakoukoliv ást japonského
souostroví, pro n j p edstavovala p ímé ohrožení národních zájm . Pro USA bylo
naopak primárním cílem zabezpe it, aby nedošlo k ší ení zbraní hromadného ni ení,
které by mohly poskytnout podporu teroristickým organizacím p edevším v Iráku a
Afghánistánu, kde se v té dob angažovala americká vojska.
kazem, že v krizových situacích USA i Japonsko dokázaly postupovat
jednotn a v souladu se strategickými cíli, byla reakce na severokorejský jaderný test
v íjnu 2006. V klí ové situaci, kdy byla ohrožena stabilita severoasijského regionu, tak
šly všechny ostatní vzájemné rozpory stranou a koordinace probíhala bezproblémov .
Denuklearizace se projevila jako hlavní pojítko národních strategických zájm obou
stát .
Na druhé stran nejv tší p ekážku v koordinaci politik p edstavovala otázka
unesených japonských ob an . USA b hem celých osmi let vyjad ovaly svému
partnerovi podporu ohledn této problematické otázky, ovšem zejména po nástupu
druhé administrativy za ala být tato otázka shledávána velkým problémem pro ob
strany. Tato komplikace se stala d vodem, pro

Japonsko odmítlo poskytnout

energetickou asistenci Severní Koreji, jak to p vodn

slíbilo v dokumentu Initial

Actions, a rovn ž prost edkem k zpomalování efektivní koordinaci na platform
šestistranných rozhovor . Japonsko chápalo, že otázka unesených byla jeho jedinou
pákou v i Severní Koreji, a snažilo se zajistit si podporu v této otázce u všech
astník šestistranných rozhovor .
Výjimkou nebyly pochopiteln ani Spojené státy. Ty byly ale nespokojeny s tím,
jak Japonsko doslova „lp lo“ na problematice unesených. Reálná podpora v této otázce
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rok za rokem opadávala, což bylo zp sobeno p edevším p íchodem nové administrativy,
která prosazovala politiku angažování. Verbální podpora a pochopení v otázce
unesených byly neustále proklamovány, v praxi ovšem musely ustoupit nové politice
USA. Završením zhoršující se atmosféry se stalo vyškrtnutí KLDR ze seznamu stát
podporujících terorismus, které bylo v Japonsku chápáno jako porušení p edchozích
slib o podpo e ze strany USA v otázce unesených. Tento po in ješt prohloubil propast
mezi ob ma partnery.
Výše zmín ný problém souvisí také s politickou atmosférou v Japonsku, jak bylo
analyzováno v p edchozí kapitole. Otázka unesených mohla být považována za páku
pouze v souvislosti s postojem USA, které b hem celého zkoumaného období
vyslovovaly podporu pro tuto otázku. Ovšem po vyškrtnutí ze seznamu terorist
Japonsko o tuto svou „jedinou kartu“ p išlo.
K nejistot japonských politických p edstavitel nemalou mírou p isp la také
nejednotnost Bushovy politiky. Zatímco b hem prvního funk ního období se p ístup
USA a Japonska v i Severní Koreji lišil minimáln a v zásad by se dal popsat jako
hard-line policy na obou stranách, po vým

administrativ a zejména od roku 2007 se

situace zm nila. Bushova politika se ideologicky zmítala od zcela nekompromisního až
konfronta ního p ístupu k angažování a v li d lat kdysi nep edstavitelné ústupky, což
vyvolalo v japonském partnerovi nejistotu a ší ilo ned

ru v diplomatických kruzích.

Kdybychom m ly analýzou jít ješt víc do hloubky, zjistili bychom, že všechny
japonské obavy pramenily ze skute nosti, že nem lo nástroje na to, aby mohlo vy ešit
jaderný problém samo. Jediným jeho p ísp vkem mohly být finan ní prost edky, které
byly sice pro severokorejský režim nepochybn lákavé, ovšem samotné ovliv ovaly
politiku KLDR jen minimáln . Japonsko si bylo v domo toho, že pokud chce jakkoli
postoupit v normalizaci vztah se Severní Koreou, bude pot ebovat pomoc Spojených
stát . USA se ale ne vždy projevily jako partner, který by byl ochoten p edem
diskutovat svoje kroky. Ve vztahu ke KLDR se soust

ovalo p edevším na sledování

svých cíl , což je pochopitelné, ovšem svým konáním mnohokrát znejistilo svého
partnera. USA mohly vnímat politiku Japonska jako pon kud nejednozna nou, nebo
zatímco se Spojené státy soust edily p edevším na jadernou problematiku, Japonsko se
snažilo vy ešit jak otázku denuklearizace, tak problém únos japonských ob an , navíc
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i problematiku balistických st el a v neposlední ad se snažilo normalizovat svoje
vztahy se Severní Koreou.
V každém p ípad , a koliv analyzována politická specifika mezi americkými i
japonskými vládními p edstaviteli sehrála v koordinaci ur itou roli, nebyla ur ujícím
faktorem úsp šnosti nebo neúsp šnosti koordinace. Spíše odrážela dlouhodobý stav,
který vládl mezi spojenci již p edtím, než nastoupila Bushova administrativa. Tady se
nabízí argument, že b hem Koizumiho vlády byla koordinace politik tém
bezproblémová, a protože problémy se za aly objevovat teprve od po átku politické
nestability v Japonsku, lze vyvodit, že to byl práv blízký vztah obou státník , který
sehrál zásadní roli v koordinaci politik.
Je pravda, že blízký vztah Bushe a Koizumiho sehrál d ležitou roli v koordinaci. Ovšem
nelze mu p ipisovat absolutní zásluhy za tém

bezproblémovou kooperaci, nebo

hem funk ního období Koizumiho nedošlo k žádným externím událostem, které by
vyžadovaly akutní ešení, jak tomu bylo po severokorejském raketovém a jaderném
testu v roce 2006. Stejn tak se Bush a Koizumi nepotýkali v dob , kdy byli spole
v ú ad , ani s podobnými situacemi, k jakým došlo b hem druhého funk ního období
prezidenta Bushe (zm na kurzu politiky, odklon od denuklearizace k pouhému zmrazení
jaderného arzenálu, stažení KLDR ze seznamu). Z tohoto d vodu si nemyslím, že
osobní vztah vládních p edstavitel

hrál klí ovou roli b hem koordinace politiky,

jakkoliv blízký byl.
Na základ p edchozí analýzy lze usoudit, že koordinace politik USA a Japonska v i
Severní Koreji m la na vztahy spojenc spíše pozitivní vliv. Pozitivní v tom smyslu, že
kdyby nebylo hrozby ze strany KLDR, Japonsko a USA by pravd podobn nenavázaly
tak intenzivní spolupráci v oblasti bezpe nosti, konkrétn obrany proti balistickým
st elám. Za negativní vliv by teoreticky mohly být ozna eny politické a diplomatické
aspekty jako otázka unesených japonských ob an

nebo obavy, které vyvolalo

v Japonsku konání Spojených stát . Jak již ale bylo zmín no výše, obavy Japonska
ly mnohem hlubší ko eny. Vyplývaly z toho, jak moc je Japonsko závislé na
Spojených státech v oblasti bezpe nosti a p i tvorb vlastní mezinárodní politiky. Navíc
nebyly v jejich vztazích ni ím novým, ale spíše šlo o pokra ování dlouhodobého trendu,
který nem l p ímou souvislost se vznikem a r stem KLDR jako hrozby. Co se tý e
problematiky únos , USA b hem celého zkoumaného období vyjad ovaly Japonsku
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podporu v této otázce. Fakt, že Spojené státy vyškrtly Severní Koreu ze seznamu stát
podporujících terorismus, byl pro Japonsko bezesporu krokem, který poci ovalo jako
zradu. Šlo ovšem o akt, který byl vázán pouze k Bushov druhé administrativ , a který
z dlouhodobého hlediska nem l významn jší dopad na vzájemné vztahy.
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Summary
North Korea became one of the main factors influencing US-Japan alliance in
the 1990s and its importance in the policy coordination of these allies continued during
the both administrations of President George W. Bush. Although the US-Japan alliance
can be considered rather harmonious, there were some complications with policy
coordination toward North Korea. Based on previous research, three main factors were
recognized that influenced policy coordination between allies the most during George
W. Bush administrations.
Firstly, these were strategic objectives that formed the ground of both the USA
and Japanese policies toward DPRK and that represented the cornerstone of policy
coordination between allies. Secondly, it was the abduction issue concerning 13
officially recognized Japanese citizens kidnapped in 1970s and 1980s. With the passing
of time, this became the biggest problem for the policy coordination and culminated in
October 2008, when USA decided to remove DPRK from the list of state sponsors of
terrorism. Thirdly, it was the current political atmosphere that shaped the policy
coordination in the end. Namely, in the US, it was the dualism of Bush’s
administrations that heightened tensions and worries within Japanese officials and made
the US policy look rather inconsistent. As for Japan, the period was characterized by
fear of diplomatic abandonment by the US and loss of trust in its ally.
The objective of the bachelor thesis „An Analysis of Policy Coordination
between the US and Japan towards North Korea in 2001–2009“ is to prove that even
though there were some problems, the policy coordination between the US and Japan
towards DPRK can be overall evaluated as successful. This hypothesis proved correct,
the main factor for this being cooperation on strategic objectives. Although the priority
of each ally was placed at a different strategic objective, they proved to manage mutual
cooperation and agree on the importance of this factor over the other more complicated
issues. The factor that jeopardized policy coordination most was the abduction issue.
There was full support for the abduction issue claimed by the US, however, in the late
years of the second Bush administration, the US officers perceived this as a core
problem of policy coordination on the bilateral as well as multilateral stage. As for the
policy environment in the countries, Bush’s administration suffered from lack of
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consistent policy and the policy of Japanese officials could be characterized as
constantly suffering from fear from diplomatic abandonment and distrust in USA.
Additionally, the thesis came to the conclusion that the close relationship
between President Bush and Prime Minister Koizumi played an important role in the
policy coordination toward North Korea. However, because the major part of external
factors that complicated the cooperation happened after Koizumi left the office, it
cannot be considered to have a key influence in the policy coordination. Furthermore,
the thesis also came to a conclusion that the policy coordination between the US and
Japan towards North Korea had rather positive influence on both allies in the sense that
it facilitated and pushed forward intensive cooperation in the field of security and
ballistic missile defense respectively.
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