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Abstrakt
Práce pojednává o sporu mezi Velkou Británií a Argentinou o Falklandy a to
primárně z argentinské perspektivy. Konkrétně se zaměřuje na období po roce 1982,
kdy proběhla válka o ostrovy mezi zmíněnými zeměmi a důsledky, které tato válka pro
Argentinu měla. V následujících dekádách až do současné situace práce zkoumá
významnou roli Falklandských ostrovů, kterou sehrávají v argentinské vnitropolitické
scéně, a předkládá analýzu zahraniční politiky země spojené s ostrovy. Stěžejním
bodem pro pochopení postoje Argentiny ke sporu, je zjistit, jaké jsou jednotlivé faktory,
které iniciují spor a vytrvalou snahu argentinských politických elit znovu získat
suverenitu nad ostrovy?

Nastínění tématu
Falklandy (v hispanoamerickém světě nazývané Malvíny) leží v Atlantickém
oceánu asi 500 kilometrů od pobřeží Argentiny. Ostrovy byly objeveny Evropany v 16.
století a své osady zde zakládali Francouzi i Britové. Na konci 18. století padly ostrovy
do španělského držení, na jejímž základě si Falklandy začalo nárokovat nově vzniklé
uskupení Spojené provincie Río de la Plata, které bylo základem pro vznik samostatné
Argentiny. Od roku 1833 ostrovy znovu okupovali Britové.

Argentina, která britskou okupaci nikdy neuznala, se znovu aktivně zasazovala o
zisk ostrovů v druhé polovině 20. století. Po neúspěšných jednáních s britským
protějškem v 60. letech, Argentina v roce 1982 ostrovy vojensky obsadila. Následný
ozbrojený konflikt mezi vládou vojenské junty v čele s generálem Leopoldem Galtierim
a vládou konzervativní strany, v jejímž čele stála nekompromisní Margaret
Thatcherová, se zapsal do dějin jako důležitý mezník v Argentinsko-Britském sporu o
Falklandské ostrovy. Od roku 1983 mají Falklandy statut zámořského území Velké
Británie. Ostrovy disponují vnitřní samosprávou a britskou královnu zde zastupuje
guvernér. Po válce byly přerušeny diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi a k jejich
obnovení došlo až v roce 1990.
Na argentinské domácí politické scéně získává Malvínská otázka znovu na
vážnosti s příchodem prezidentky Cristiny Fernández de Kirchner. Spor o svrchovanost
nad ostrovy mezi Velkou Británií a Argentinou začíná v posledních letech opět
eskalovat. Významnou událostí ve vývoji sporu se stalo letošní referendum o politickém
statutu Falklandských ostrovů, ve kterém se jejich obyvatelé vyslovili pro setrvání pod
britskou nadvládou.

Metodologie
Ve své práci budu aplikovat model analýzy zahraniční politiky. Pro vysvětlení
jednotlivých faktorů, které mají vliv na formování zahraniční politiky, budu využívat
metody diskursivní analýzy.

Cíle práce
Cílem mé práce je seznámit s jednotlivými prvky, které mají vliv na formování
zahraniční politiky Argentiny v otázce Falklandských ostrovů, jež vede k nekončícímu
sporu mezi Velkou Británií a Argentinou. Postoj Velké Británie je všeobecně znám,
proto je podle mého názoru třeba se zaměřit také na druhý úhel pohledu ve sporu o
Falklandy. V posledních letech konflikt opět nabývá na významu a přerůstá hranice
dvou zainteresovaných zemí. K prevenci diplomatické krize či dalšího ozbrojeného

konfliktu mezi oběma zeměmi je podle mého názoru nezbytné pochopení faktorů
určujících postoj Argentiny.
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Seznam zkratek
ALADI

Asociación Latinoamericana de Integración (Latinskoamerické integrační
sdružení)

CLCS

Commission on the Limits of the Continental Shelf (Komise OSN o
hranicích kontinentálního šelfu)

HMS

Her Majesty´s Ship

MORI

Market & Opinion Research International

MERCOSUR Mercado Común del Sur (Jihoamerické sdružení volného obchodu)
OAS

Organization of American States (Organizace amerických států)

OSN

Organizace spojených národů

RB

Rada bezpečnosti

SSSR

Svaz sovětských socialistických republik

UNASUR

Unión de Naciones Suramericanas (Unie jihoamerických národů)

USA

United States of America (Spojené státy americké)

VS

Valné shromáždění
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Úvod
Spor mezi Velkou Británií a Argentinou o suverenitu nad souostrovím Malvíny
trvající bezmála dvě stě let pro svůj jedinečný charakter přesahuje hranice obou zemí a
vzbuzuje pozornost v mezinárodním měřítku. Archipelag skládající se ze dvou velkých
ostrovů, jež jsou obklopeny stovkami menších, se nachází asi 500 km východně od
jihoamerické pevniny. Svou rozlohou se rozkládá na více než 12 000 km2 převážně
pahorkatin, jež jsou zahaleny do nehostinného subarktického podnebného pásu. Celé
souostroví čítá populaci pouhých 2 932 obyvatel, z nichž 75 % žije v hlavním městě
Port Stanley.1 Od roku 1983 jsou ostrovy téměř 13 tisíc kilometrů vzdáleným
zámořským územím Velké Británie. Disponují vnitřní samosprávou a britskou královnu
zde zastupuje guvernér.
Ovšem ne vždy bylo území ostrovů britské. Z historického a také teritoriálního
hlediska si na Malvíny klade nárok Argentina. S příchodem dekolonizace začala jednání
mezi Velkou Británií a Argentinou o svrchovanosti nad ostrovy. Zatímco většina Britů
do jara 1982 neměla o existenci souostroví ponětí. Pro Argentince ostrovy ztělesňují
otázku národní hrdosti, která spojuje širokou veřejnost. Krize v táhlém diplomatickém
jednání nakonec vyústila v ozbrojený konflikt na jaře roku 1982, který měl zásadní
dopad jak na vnitropolitickou situaci v obou zemích, tak na jejich vzájemné vztahy.
Diplomatické styky mezi Argentinou a Velkou Británií byly obnoveny až v roce 1990.
Pod podmínkou zachování soudobé britské svrchovanosti se v devadesátých letech
rozběhla další kola vyjednávání, která na přelomu tisíciletí vyústila v důležité dohody.
Nicméně Argentina se svého nároku na Malvíny, jež je od roku 1994 začleněn i
v ústavě země, nevzdává. S nástupem Néstora a Cristiny Kirchnerových do
prezidentského úřadu znovu kolem ostrovů narůstá napětí. Novodobá eskalace sporu o
Malvínské ostrovy mezi Argentinou a Velkou Británií přináší několik zlomových
momentů.
Ve své práci budu analyzovat vývoj neuhasínajícího sporu od jeho počátků až do
současnosti. Vzhledem k tomu, že tématu se v souvislosti s ozbrojeným konfliktem

1

Falkland Islands Government. Falkland Islands Census 2012: Headline results [ online ]. 2012-09-12
[cit. 2014-05-05]. Dostupné z www: <http://www.falklands.gov.fk/assets/Headline-Results-from-Census2012.pdf >.
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v roce 1982 věnovalo již mnoho autorů a vznikla řada publikací, zaměřím se v této práci
na vývoj sporu od konce války do roku 2014. Téma jsem si zvolila vzhledem k jeho
vytrvalému charakteru, aktuálnosti a nespornému vlivu na zahraniční politiku
Argentiny. Právě Argentina otázku Malvínských ostrovů neustále akcentuje na
mezinárodním poli i na vnitropolitické scéně. Proto je podle mého názoru klíčové
seznámit se s faktory, které určují argentinský postoj a jsou výchozím bodem zahraniční
politiky země.
Pro pochopení současné situace považuji za důležité vysvětlit historické
souvislosti sporu. V první kapitole čtenáře stručně seznámím s historií osídlování
souostroví a na příkladu první a druhé světové války vysvětlím někdejší strategický
význam území. Kapitola je důležitá, protože seznamuje s obdobím, z něhož pramení
historický i teritoriální nárok Argentiny na sporné území.
V druhé kapitole se zaměřím na poválečné období, kdy v čele Argentiny stanul
Juan Domingo Perón. Za jeho vlády se otázka znovuzískání ostrovů probudila k životu
a odstartovalo dlouhé období vyjednávání o svrchovanosti, které v této kapitole bude
předmětem analýzy, neboť ovlivňuje i pozdější dění. Dále budu zkoumat také
významnou roli Organizace spojených národů, již především v otázce dekolonizace
v druhé polovině 20. století sehrála.
Třetí kapitolu uvede situace v Argentině na přelomu 70. a 80. let minulého
století, která předznamenala válečnou eskalaci sporu v roce 1982. Průběhem války se
budu zabývat pouze velmi okrajově, protože účelem této práce není popisovat vojenské
operace. Pokusím se spíše poukázat na vliv médií a další faktory, které konflikt
ovlivnily. Zároveň se v této kapitole pokusím seznámit s postojem jiných států a
mezinárodních subjektů k válečné eskalaci sporu. Na závěr představím důsledky, jež
válka jednotlivým aktérům přinesla.
V druhé části práce se počínaje čtvrtou kapitolou zaměřím na vývoj sporu po
válečném střetu. Úvodní čtvrtá kapitola ukáže postoj válkou znesvářených zemí a
seznámí s otázkou malvínských přírodních zdrojů, které se postupně stávají ohniskem
územního sporu. Kapitolu zakončím na přelomu 80. a 90. let, kdy Argentina a Británie
našly cestu z krize a obnovily jednání.
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Pátá kapitola naváže na obnovení diplomatických vztahů a ve svých
jednotlivých částech bude analyzovat měnící se pozici Malvínských ostrovů na domácí
politické scéně Argentiny i v mezinárodních vztazích. Důležitou součástí bude poukázat
právě na mezinárodní podporu, jíž se Argentina snaží využít k získání ostrovů.
Na závěr se v poslední kapitole pokusím vysvětlit vztah Argentinců
k Malvínským ostrovům. Předmětem zkoumání bude způsob, jakým se postoj
k ostrovům utváří a jak se následně projevuje.
Cílem práce je seznámit se všemi důležitými momenty, které do současnosti
ovlivnily argentinsko-britský spor o svrchovanost nad Malvínskými ostrovy. Dále si
práce klade za cíl poukázat na to, jak otázka malvínských ostrovů ovlivňuje
vnitropolitickou scénu i zahraniční politiku země od roku 1982 a jakou roli zde hrají
jiné státy nebo nadnárodní subjekty. V neposlední řadě je cílem ilustrovat postoj
Argentinců ke spornému území. Výzkumné otázky jsou následující: 1. Jak se změnil
postoj Argentiny k Malvínám po roce 1982? 2. Co stojí za neutuchajícím nárokem
Argentiny na britské území? 3. Jak se bilaterální spor projevuje v multilaterálním
měřítku? 4. Čím je formován vztah Argentinců k ostrovům?
Naprostá většina dostupné literatury k danému tématu je v anglickém jazyce.
Protože má práce pojednávat hlavně o pozici Argentiny v teritoriálním sporu s Británií o
Malvínské ostrovy, bude pro práci klíčové využití latinskoamerických zdrojů. Při
výběru španělské literatury jsem se ovšem potýkala s nedostatkem objektivních zdrojů,
proto budu literaturu španělsky a anglicky píšících autorů kombinovat.
Falklandskou (malvínskou) válkou a historií do roku 1982 se zabývá řada autorů
a vzniklo mnoho publikací. V první části práce budu čerpat především z knihy Jaroslava
Hrbka Válka o Falklandy, dále z knihy Maxe Hastingse a Simona Jenkinse The Battle
for the Falklands nebo z díla Petera Becka The Falkland Islands as an International
Problem. Jako argentinskou protiváhu těchto publikací budu používat knihu Bonifacia
Carrila Malvinas/Falklands case a studii majora Leonarda Zarzy Malvinas: the Argentine
Perspective of the Falkland's Conflict. Pro vysvětlení vnitropolitické situace v Argentině

budu používat kapitoly z knihy Jiřího Chalupy Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Dále
ve své práci budu čerpat z oficiálních dokumentů Organizace spojených národů, která se
sporem zabývá v mnoha rezolucích a dokumentů z oficiálních stránek Argentiny.
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V druhé části práce budu čerpat z odborných studií a klíčové budou především
internetové zdroje. Aktuální problematiku a vyjádření zástupců obou zemí zachycují
nejlépe média, proto budu v této části vycházet z internetových článků, oficiálních
prohlášení státníků dostupných na internetu a průzkumů veřejného mínění. Dále budu
vycházet z oficiálních dokumentů nadnárodních organizací a vládních dokumentů
Argentiny.
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1. Historické pozadí sváru
Malvínské neboli Falklandské ostrovy provází diskutabilní historie s rozdílnými
pohledy na události od samého počátku. Jejich objevení je přisuzováno řadě mořeplavců
různých národností, nicméně obecně je akceptováno to, které učinil Holanďan Sebald
de Weert roku 1594, jakožto nezúčastněná strana sváru.2
Mezinárodní konsensus nad objevením rychle vystřídaly spory o výklad
následujících historických událostí ve prospěch té či oné země. Základní rozpor se
objevuje v pojmenování souostroví. Zatímco část Země nazývá ostrovy po britském
vzoru Falklandy, v Jižní Americe se jim neřekne jinak než Malvíny. Za svůj britský
přídomek „falklandské“ vděčí ostrovy kapitánu Strongovi z Plymouthu, který v roce
1690 přistál u ostrovů a pojmenoval úžinu mezi dvěma hlavními částmi Falklandovým
průlivem na počest soudobého velitele britského námořnictva. Průliv se stal
středobodem, podle kterého se následně souostroví dělilo na Západní Falkland a
Východní Falkland. Naopak v latinsko-americkém povědomí jsou ostrovy známy pod
jménem Malvíny. Tento výraz pramenní z konce 17. století, kdy v oblasti souostroví
lovili francouzští rybáři, pocházející z přístavu St. Malo. Ti ostrovy začali nazývat podle
své domoviny les Isles Malouines. Vzhledem k charakteru práce a snahy vysvětlit
argentinský postoj budu na ostrovy odkazovat především jejich španělským přídomkem
„Malvíny“.
První osada na ostrově byla založena francouzským mořeplavcem Louisem
Antoinem de Bougainville 5. dubna 1764. Zatímco francouzská osada Port Luis ležela
na východní části souostroví, roku 1765 se na západním ostrově vylodila britská
expedice pod vedením kapitána Johna Byrona a prohlásila Falklandské ostrovy za
državu britského krále Jiřího III. Teprve dva roky po osídlení ostrovů Francouzi založili
Britové osadu Port Egmont.
Kolonizace ostrovů neunikla mezinárodní pozornosti. Španělsko, odvolávající se
na papežskou bulu3 a své výhradní právo na dominium v dané oblasti, se okamžitě
2

HRBEK, J. Válka o Falklandy 1982, s. 8.

3

Smlouva z Tordesillas uzavřená pod záštitou papeže 7. června 1494 rozdělovala svět mezi vedoucí
katolické námořní mocnosti Španělsko a Portugalsko. Podle této smlouvy mělo všechno území asi 1770
km západně od Kapverdských ostrovů připadnout Španělsku (Amerika) a území východně od stanovené
linie (Afrika, Asie) mělo být Portugalské.
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obrátilo na Francii. Ta neměla žádné námitky proti španělskému nároku a po finančním
vypořádání za vzniklé náklady Francie, předal Bougainville 2. dubna 1767 kolonii
Španělům.4 V původní francouzské osadě přejmenované na Puerto Soledad nově
působil španělský guvernér. V této době už si Španělé byli také vědomi britské
přítomnosti na archipelagu a nehodlali ji tolerovat. V červnu roku 1770, když se jim
konečně podařilo britskou osadu lokalizovat, násilně přinutili Brity ostrov opustit.
Britská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Zvedla se prudká vlna odporu proti
násilnému vyhoštění z ostrovů. Hrozící válka nakonec donutila Španělsko zasednout
s Brity k jednacímu stolu. Výsledkem byla dohoda o obnovení osady a přístavu Port
Egmont, ovšem bez sebemenšího vlivu na suverenitu archipelagu, který jako celek
náležel Španělsku.5
Pravděpodobně nehostinnost archipelagu a špatná finanční situace způsobily, že
pouhé tři roky po obnovení osady, Britové ostrov znovu opouštějí. Tentokrát tedy
dobrovolně. Zanechávají za sebou pouze „olověnou desku s prohlášením, že celé
Falklandské ostrovy zůstávají nadále pod vládou Jiřího III.“.6 Proti této interpretaci se
staví Bonifacio del Carril7, který poukazuje na jednotné číslo formulace prohlášení,8 jež
podle něj referuje pouze k jedinému ostrovu z celého archipelagu, kde se nacházela
osada Port Egmont.9 Poté co Britové ostrov opustili, rozšířilo Španělsko svoji jurisdikci
na oblast celého archipelagu včetně bývalé britské osady. V letech 1774-1811 opanovali
nad ostrovy výhradně Španělé.
Počátkem 19. století, kdy jihoamerickým kontinentem zmítal boj kolonií za
nezávislost, se Španělsko rozhodlo své državy na Malvínách opustit. Po vzoru Britů
před odchodem v Puerto Soledad zanechali desku s prohlášením, že celé ostrovy patří
nadále španělskému králi.10 Situace na kontinentu se vyvíjela ve prospěch kolonií a byla
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pro Španělsko neudržitelná. Oficiální potvrzení přišlo dne 9. července 1816, kdy byla
vyhlášena nezávislost Spojených laplatských kolonií.11 Název Argentinská republika se
pak poprvé formálně objevuje v ústavě z prosince roku 1826.12 Nově vzniknuvší státní
útvar si z pozice španělského dědice nárokuje veškeré španělské území v oblasti.13
V roce 1820 byl z Buenos Aires na lodi Heroína vyslán velitel David Jewett
s instrukcemi převzít suverenitu nad Malvínami a vztyčit na místě argentinskou
vlajku.14 O tři roky později následovala další argentinská výprava, která si kromě
demonstrace suverenity nad ostrovy kladla za cíl využití místních přírodních zdrojů.
Především díky zásluze jednoho ze dvou hlavních představitelů výpravy, kterým byl
Louis Vernet, došlo v roce 1826 k obnovení osady Puerto Soledad.15 Konečně roku
1829 byla na Malvínách ustanovena první vojenská a civilní vláda v čele s Vernetem
v pozici guvernéra.
Po 55 letech, co se Britové rozhodli své působení na souostroví ukončit a jeho
osud ponechali v dikci Španělska a následně Argentiny, si jakoby najednou soudobá
koloniální mocnost uvědomuje strategický význam archipelagu. Proti poslednímu aktu
svrchovanosti, který Argentina vstříc souostroví učinila, se Velká Británie vzápětí ostře
vyhradila. Kromě někdejší osady Port Egmont, ve svém protestu adresovanému
argentinské vládě uplatňuje nárok na celé Malvínské souostroví.16
Argentinská vláda a poklidný život na ostrovech neměly dlouhého trvání.
Guvernér Vernet si vymáháním vysokých poplatků za povolení k lovu proti sobě brzy
popudil Američany. Ti v roce 1831 nakonec Verneta vyhnali a Puerto Soledad zničili.
Druhý argentinský guvernér ve funkci se krátce po svém jmenování stal obětí vzpoury
vlastních vojáků. Situaci měl uklidnit jeho nástupce kapitán Pinedo. Naneštěstí pro něj
se 1. ledna 1933 na ostrově vylodili Britové, kteří pod vedením Johna Onslowa vztyčili
britskou vlajku a vyhlásili nad ostrovy suverenitu. Jak guvernér Pinedo se svými vojáky
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tak obyvatelé Puerto Soledad byli nuceni Malvíny nadobro opustit. Britové zde založili
novou osadu Stanley, jež se stala epicentrem souostroví až do současnosti.
Roku 1842 prohlásila Británie Malvíny za svou kolonii a ustanovila zde
koloniální správu, v jejímž čele stál guvernér Richard Moody.17 Argentinské protesty
proti okupaci se ukázaly být bezvýznamné. V 80. letech 20. století Argentina opakovaně
požadovala navrácení souostroví, ale Velká Británie, přesvědčena o svém právu a
odvolávající se na prosperitu kolonie pod svou správou, všechny tyto požadavky
odmítla.18 V roce 1908 Británie rozšířila působnost falklandské správy, když území:
Jižní Shetlandy, Jižní Orkneje, Jižní Georgie, Jižní Sandwichovy ostrovy a Grahamova
země, zařadila do dependence Falklandských ostrovů (Malvín). Argentina reagovala
kritikou britského postupu a vznesla své nároky na tato území. Ve stínu koloniální
mocnosti ovšem argentinské nářky neměly žádnou váhu.19

1.1 Strategický význam archipelagu
V druhé polovině 19. století Velká Británie aktivně kolonizovala ostrovy.
Většina nově příchozích obyvatel pocházela ze Skotska a hlavní obživou na ostrovech
se tak brzy stal chov ovcí. Obyvatelům souostroví se později začalo říkat „Kelpers“.
Tato přezdívka je spojena s velkým množstvím mořských řas, nazývaných kelp, které
ostrovy obklopují.20 Společně s osadami byla budována skladiště, která sloužila
k zásobování lodí plujících k Hornovu mysu čerstvým masem, pitnou vodou a uhlím.21
Souostroví se stalo nepostradatelným stanovištěm a jeho strategický význam je
v budoucnu spojen především s vojenskými operacemi první a druhé světové války.
Vojenská základna na ostrově se zapsala do dějin v námořní bitvě proti
Německu, která v prosinci roku 1914 skončila slavným vítězstvím britského
viceadmirála F. Dovetona Sturdeeho a rozdrcením německých křižníků. Podobně
dramatickou roli sehrály Malvíny i během druhé světové války. Ve snaze zabránit
17
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některé z jihoamerických zemí přidat se na stranu nacistického Německa,22 posílili
Britové vojenskou základnu na ostrovech do takové míry, že převyšovala počty
civilních obyvatel.23 Tyto kroky se ukázaly být užitečné při pronásledování německé
bitevní lodi Admiral Graf Spee, jež místní základna opět dokázala obrátit ve své
vítězství a porážku Německa.
Po skončení války se spolu s vojenskou posádkou ze souostroví vytratil také
jeho větší strategický význam, který svou roli sehrál v první polovině 20. století.

22
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2. Poválečný vývoj
Cestu z krize, kterou přinesla II. světová válka, si Argentina zvolila v podobě
populistického lídra Juana Dominga Peróna. Pod jeho vedením kráčela země cestou
nacionálního socialismu24 po dobu téměř deseti let (1946-1955) a stala se jednoznačným
lídrem latinsko-amerického světa.25 Perónův boj za hospodářskou nezávislost země byl
provázen silným nacionalistickým cítěním, které mimo jiné znovu probudilo spor o
suverenitu nad Malvínami. Slogan „Angličané vraťte nám Malvíny“ záhy narostl na
popularitě i důležitosti, když začal ovlivňovat také zahraniční politiku státu. Výhradní
právo Argentiny na ostrovy nechali argentinští diplomaté potvrzovat v dodatku
mezinárodních smluv, zejména s dalšími zeměmi jihoamerického kontinentu, kde
zároveň zpochybnili britskou suverenitu nad archipelagem.26

2.1 Role OSN
Argentina se pokoušela získat mezinárodní podporu k uplatnění svých práv
různými způsoby. Cílem bylo vyvinout tlak na Velkou Británii, pod jehož náporem by
se ostrovů v její prospěch vzdala. Nová možnost upozornit na malvínskou otázku
v mezinárodním prostředí se naskytla se vznikem Organizace spojených národů v roce
1945, kde obě země figurovaly jako zakládající členové. V prosinci 1946 na prvním
zasedání Valného shromáždění27 uvedla Velká Británie Malvíny na seznam
nesamosprávných teritorií, což vyvolalo okamžitý protest argentinské delegace. 28 Bez
24
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většího efektu vystupovala po příští dvě dekády Argentina pravidelně s výhradami, ve
kterých neuznávala britskou suverenitu a uplatňovala svá práva svrchovanosti nad
územím, kdykoliv komise Valného shromáždění přikročila k analýze informací
Spojeného království o tomto teritoriu.29
Přestože tyto protesty zůstaly bez větší odezvy, provolávání suverenity nad
Malvínami ze strany Argentiny ve spojení s nespokojeností mnoha dalších kolonií už
pozornosti mezinárodního společenství neušlo. Spojené národy sehrály v procesu
dekolonizace stěžejní roli.30 Podpoře závislých teritorií, stanovení cílů a standardů
nutných k rychlému dosažení samostatnosti se věnuje Charta OSN ve třech kapitolách.31
Členské země se měly v dekolonizačním úsilí řídit principem rovnoprávnosti a
sebeurčení národů.32 Fakt, že zásady nebyly naplňovány tak rychle, jak se očekávalo a
závislé národy stále volaly po samostatnosti, přivedl roku 1960 Valné shromáždění
OSN k vyhlášení Deklarace o dekolonizaci.33 Ta vyzývá k bezodkladnému skoncování
s kolonialismem, přičemž zdůrazňuje principy sebeurčení a územní celistvosti národa.34
Ve stejném roce také Valné shromáždění schválilo Rezoluci 1541 (XV), která definuje
tři legitimní způsoby politického uspořádání nabízející nezávislost: 1) vznik
suverénního nezávislého státu, 2) dobrovolné přidružení k nezávislému státu, 3)
začlenění do nezávislého státu.35
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Výše zmíněná ustanovení se pro mnoho teritorií v praktickém důsledku projevila
až v roce 1963, kdy Valné Shromáždění schválilo upravený seznam 64 teritorií, na něž
se vztahovala Deklarace o dekolonizaci.36 V roce 1964 přidaly Spojené národy na
soupis také Falklandské ostrovy a zároveň zahrnuly označení Malvíny do oficiálního
názvu souostroví.37 Paradoxně proti zařazení Malvín na tento seznam neprotestovala
Velká Británie, nýbrž Argentina, jež se nakonec (navzdory britskému nesouhlasu)
s odkazem na svá práva domohla vystoupení při příležitosti projednávání situace
ostrovů. Projevu se zhostil argentinský delegát José María Ruda. Tzv. „Rudovu
obhajobu“ považují Argentinci za historický milník ve vývoji sporu o suverenitu nad
Malvínami, neboť poskytla komplexní historický a právní exkurz do „malvínské
otázky“38 - první svého druhu na půdě Spojených národů.39 S přihlédnutím k
existujícímu sporu byly následně obě zainteresované země rezolucí 2065 vyzvány
k bezodkladnému jednání a nalezení mírového řešení a to v souladu s Chartou OSN,
Rezolucí 1514 a zájmem obyvatel ostrovů.40
Na základě Rezoluce 2065 souhlasila britská vláda 14. ledna 1966 se zahájením
bilaterálních jednání o budoucnosti ostrovů.41 Rozhovory mezi Argentinou a Velkou
Británií se bez závěru vedly po dobu šestnácti let.

2.2 Diplomatická cesta k suverenitě
Vyjednávání se z počátku pro Argentince vyvíjela velmi slibně. Rozhovory, jež
byly vedeny výhradně na ministerské úrovni, slibovaly postoupení ostrovů Argentině za
předpokladu zachování způsobu života místních obyvatel, jejich bezpečí a
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ekonomického progresu.42

Blížící se dosažení konsensu a podpis dohody mezi

Argentinou a Velkou Británií ovšem vzal náhle za své, když jednání pronikla na
veřejnost a obyvatelé ostrovů vyjádřili své přání zůstat pod britskou správou.43
Prostřednictvím vlivné lobby v britském parlamentu, která se skládala z ostrovanů a
sympatizujících poslanců, se jim podařilo přimět vládní představitele změnit svůj postoj
a zvážit jejich přání.44 Tento krok v podstatě otevřel všechna předchozí vyjednávání
opět k diskuzi, ale napříště dal ostrovanům právo veta.45
Argentinská vláda, vědoma si vlivu malvínských obyvatel, se v roce 1969 vydala
na cestu upevňování vztahů mezi kontinentem a ostrovy. Za účelem podpory
navazování kulturních, společenských a ekonomických vztahů byla zřízena letecká
linka mezi Port Stanley a Buenos Aires, dále se hovořilo o udělování stipendií
ostrovanům, zavedení poštovního, telegrafického a telefonního spojení nebo o navýšení
obchodní výměny a bankovním systému.46
S návratem Juana Dominga Peróna do úřadu v roce 1972 vystřídal vstřícné
kroky opět požadavek svrchovanosti. OSN sice ocenila snahy Argentiny a zároveň
vyzvala obě země k rychlejšímu jednání,47 ale postoj Británie nadále zůstával váhavý.
Situace se vyhrotila na přelomu let 1975 a 1976, když britská vláda vyslala misi, již
velel lord Shackleton, prozkoumat ekonomický potenciál ostrovů. Argentina jednání
považovala za jednoznačné porušení dosavadních dohod a pokusila se výpravu zadržet.
Tato událost vedla k výraznému ochlazení vztahů a pozastavení bilaterálních jednání.
Díky nátlaku z OSN byla jednání poměrně brzy obnovena. V roce 1977 se
východiskem, ze kterého měly profitovat obě strany, jevilo formální postoupení
suverenity Argentině a současně jejich dlouhodobý pronájem Británii.48 Schvalování
v britském parlamentu ale opět narazilo na lobby ostrovanů a odpor médií, pod jejichž
42
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nátlakem byla otázka suverenity z předmětu vyjednávání vyňata a řešili se pouze
okrajové záležitosti.49 V únoru 1981 pak Nicholas Ridley, který byl pověřen
vyjednáváním na britské straně, Argentině vzkázal, že pokud bude usilovat o
svrchovanost nad ostrovy, bude muset jednat přímo s jejich obyvateli.50 Rozhovory
mezi Argentinou a Velkou Británií se tak dostaly do slepé uličky.
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3. Válka o Malvíny
Domácí politická scéna v Argentině zaznamenávala bouřlivé časy. Tvrdý
represivní vojenský režim51 čelil narůstající nepopularitě mimo jiné kvůli hroutící se
ekonomice země. Pokles životní úrovně, astronomická inflace pohybující se mezi 150500 % a stále větší zadlužování země, to byly problémy, s nimiž se vojenská vláda
potýkala.52 Ve snaze odpoutat pozornost od těchto ekonomických potíží a získat
kýženou podporu lidu pro svůj režim, se junta rozhodla využít zahraničně politického
konfliktu. Konečné řešení malvínské otázky mělo pod taktovkou vlastenectví spojit lid a
přinést juntě slávu.
Plány vojenské operace byly na pokyn vrchního velitele argentinského
vojenského námořnictva Jorge Anayi spřádány už na konci roku 1981.53 K anexi
souostroví se nabízela symbolická data jako například 25. května (výročí Květnové
revoluce), 9. července (Den nezávislosti) a blížilo se také 150. výročí zabrání souostroví
Brity. V souvislosti s výročím existovala hrozba, že jej Británie využije k upevnění své
svrchovanosti nad ostrovy na základě principu vydržení. 54 Situace v zemi každopádně
byla neutišitelná a vojenská junta v čele s generálem Galtierim musela jednat rychle.
Dne 2. dubna 1982 v ranních hodinách zaútočily argentinské ozbrojené síly na
Malvínské ostrovy. Rozkazy byly jasné: argentinský námořní velitel kapitán Pedro
Giachino měl za úkol, splnit misi na Malvínách bez ztrát na životech místních civilistů
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či britských vojáků.55 Obranu archipelagu tvořil jeden britský vojenský oddíl pod
vedením majora M. J. Normana, který čítal 69 vojáků včetně posádky HMS Endurance
- jediné britské válečné lodě v tamních vodách. K těmto se přidala dvaceti-tří členná
falklandská domobrana, která byla také odhodlána bránit britskou svrchovanost.56
Nevelká britská skupina přirozeně nemohla převaze argentinských jednotek vzdorovat
dlouho. Jejich kapitulace proběhla týž den v dopoledních hodinách a následně byli
vojáci spolu s britským guvernérem převezeni do Montevidea. Vojenským velitelem
Malvín byl jmenován generál Mario Menéndez.
Na obou stranách konfliktu sehrála důležitou roli média. Počátkem roku 1982 se
v argentinských sdělovacích prostředcích začaly objevovat články s malvínskou
tématikou. Deník La Prensa opakovaně narážel na bezvýslednost dlouholetého
vyjednávání s Velkou Británií pod záštitou OSN a upozornil na možnost použití síly a
vojenských prostředků.57 Ať už vědomě nebo nevědomě akcentovala média spor o
Malvíny ve veřejném mínění, a připravila tak půdu pro následnou invazi. Ta byla přijata
s velkými ovacemi napříč celou společností. Dokonce i zatvrzelí kritici režimu přivítali
akci s nadšením. Příkladem může být výrok známého argentinského spisovatele Ernesta
Sábata, který v pařížském exilu prohlásil: „Toto je boj celého národa proti brutálnímu
imperialismu.“58
Britský protějšek ve svých sdělovacích prostředcích reagoval tvrdou ofenzívou.
Neznámé ostrovy někde v Atlantiku najednou dominovaly titulním stranám místních
novin a byly prezentovány jako loajální území, které musí být za každou cenu
osvobozeno.59 Falklandský konflikt měl představovat osudovou bitvu mezi demokracií
a diktaturou, mezi civilizací a barbarstvím, kde ostrované figurovali jako další oběti
krvavé junty.60 Stejně tak jako tomu bylo v Argentině, podpořila i britská média použití
síly a rozhodnutí vlády Margaret Thatcherové vrátit úder.
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Přes jistá varování v argentinských médiích, byli Britové útokem zaskočeni.
Margaret Thatcherová později přiznala, že ještě ve středu 31. března nikdo neočekával
přímou invazi.61 Nicméně rozhodnou odpověď dala Thatcherová najevo hned v den
vylodění argentinských jednotek na ostrovech, když její vláda jednotně schválila vyslání
operačního svazu do jižního Atlantiku.62 První lodě (letadlová loď Hermes a Invincible)
vypluly z anglického Portsmouthu směrem k Malvínským ostrovům 5. dubna.
Následovaly je skupiny torpédoborců, fregat, ponorek a jiných plavidel. Poslední
vypluly 26. dubna a k tomuto dni čítala britská flotila, jež spěchala na obranu ostrovů,
65 lodí.
Z argentinského pohledu válka začala teprve tehdy, když se Britové 2. května
rozhodli potopit argentinský křižník General Belgrano, který s sebou vzal životy více
než tří set argentinských námořníků.63 Moment, jež vyvolal velkou vlnu nevole i napříč
mezinárodním společenstvím,64 změnil běh války a vyžádal si odvetné akce Argentiny,
tentokrát již s cílem způsobit britským jednotkám ztráty na životech. Námořní bitvu
posléze vystřídaly krvavé boje na území Malvín, které nakonec 14. června 1982
vyústily v argentinskou kapitulaci. Válka, jež nebyla oficiálně vyhlášena, trvala
počínaje dnem invaze 74 dní a o život v ní přišlo 649 argentinských vojáků, 255
britských a 3 obyvatelé ostrova.
Pro ozbrojený konflikt na Malvínách byly charakteristické dva momenty
překvapení, způsobené nesprávným vyhodnocením situace. První ze strany Velké
Británie, která byla po dlouhé historii výhradně diplomatických stycích s Argentinou
zaskočena náhlou agresí. Druhé překvapení naopak zažila argentinská junta, když
Británie na obsazení ostrovů reagovala vojenskou ofenzívou. Generál Alexander Haig,
v té době ministr zahraničí USA, který byl pověřen zprostředkováním diplomatické
dohody mezi Argentinou a Británií později konstatoval: „Galtieri nikdy nevěřil, že
Britové budou bojovat. Myslel si, že Západ je zkorumpovaný. Že Britové nemají boha,
že Spojené státy jsou zkorumpované…Nikdy jsem ho nepřesvědčil, že Britové budou
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nejen bojovat, ale že také zvítězí.“65 Zajímavé je i velmi odlišné vnímání konfliktu na
obou stranách. Zatímco anglo-americký pohled interpretuje vpád Argentinců na ostrovy
jednoznačně jako invazi, pro obyvatele Argentiny byl legitimní misí za navrácení
ostrovů, které mělo proběhnout bez krveprolití, po 149 letech vytrvalého nároku.66

3.1 Reakce mezinárodního společenství
Když se 1. dubna 1982 začaly naplno šířit obavy z argentinského postupu a
možné invaze, požádala Velká Británie o svolání Rady bezpečnosti.67 Její předseda Wa
Kamanda pak vyzval obě strany, aby se zdržely použití či hrozby použití síly.68 Na
schůzi Rady Bezpečnosti 2. dubna již nebylo třeba o situaci spekulovat, protože ostrovy
už byly v držení Argentinců. Britská delegace nezahálela a měla připravený návrh textu
rezoluce namířené proti Argentině. Potřebných devět hlasů k jejímu odhlasování se
neukázalo být překážkou, přestože se některé země hlasování zdržely (Čína, Polsko,
Španělsko, SSSR) a jedna (Panama) byla proti. Nakonec byla tedy Rezoluce Rady
bezpečnosti č. 502 přijata silou deseti hlasů. Ve svém znění Rezoluce požadovala
okamžité zastavení nepřátelské akce a stažení argentinských sil z Malvínských ostrovů a
zároveň vyzývala vlády Argentiny a Velké Británie, aby hledaly diplomatické řešení
svých sporů a respektovaly cíle a principy Charty Spojených národů.69
Ač odsouzena Organizací Spojených národů, našlo se pro argentinskou akci
pochopení a podpora v zahraničí. Už tradičními spojenci byla většina zemí
latinskoamerického kontinentu. Některé (Peru, Bolívie, Paraguay, Brazílie) dokonce
65
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otevřeně vystoupily na půdě Rady bezpečnosti s prohlášením, že uznávají pouze
argentinskou suverenitu nad ostrovy.70 Další podpora putovala z Organizace
amerických států71, která vydala 28. dubna 1982 v otázce Malvínských ostrovů vlastní
rezoluci. V ní Jižní Amerika72 naléhá na britskou vládu, aby zastavila nepřátelské akce
v regionu a obě země vyhlásily příměří, které bude následováno vyjednáváním a
hledáním mírového řešení konfliktu, přičemž dodává, že je třeba mít na paměti
nesporné právo Argentiny v otázce suverenity nad Malvínami. Rezoluce ve svém
závěru vyzývá také ke zrušení sankcí, které byly v souvislosti s konfliktem na
Argentinu uvaleny. 73
Významnou roli v Malvínské válce sehrály také Spojené státy americké.
Americký státní tajemník Alexandr Haig byl oběma stranami konfliktu akceptován jako
prostředník v kyvadlové diplomacii. Haig měl nelehkou úlohu zabránit otevřenému
válečnému konfliktu za situace, kdy ani jedna ze zemí nebyla příliš ochotna vyjednávat
a slevit z požadavku suverenity nad ostrovy. Možnými východisky se jevily prozatímní
mezinárodní správa nebo tzv. vláda triumvirátu, která předpokládala vložení správy nad
ostrovy do rukou komise složené ze zástupců tří stran (Argentiny, Británie a USA). Po
zdlouhavých rozhovorech, které probíhaly střídavě v Londýně a Buenos Aires, kde se
prezentovaly nesmiřitelné a neústupné požadavky obou vlád, se dosažení jakéhokoliv
konsensu a zabránění tak ozbrojenému střetu ukázalo být nemožné.74 Jak Argentina, tak
Británie přitom spoléhaly na americkou náklonnost, jež byla v řešení válečného
konfliktu klíčová. První zmíněná země doufala v podporu založenou na vzájemném
sbližování a Rijském paktu75. Na druhou stranu s Británií byly Spojené státy spojeny
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nejen politicky, ale také kulturně. Díky Rijskému paktu a členství v NATO, jež
představovaly závazky k oběma zemím, se Spojené státy ocitly v ambivalentním
postavení. Nicméně ve zprostředkování vzájemné dohody USA neuspěly a nezbývalo
než si zvolit stranu. Dne 30. dubna 1982 seznámil Alexander Haig s oficiálním
stanoviskem USA, které se přiklánělo na stranu Britů. Důvodem byla nedostatečná
vstřícnost Argentiny při vyjednávání a nezákonné použití síly k řešení sporů.76
Tlak z Velké Británie na ostatní země uvrhl Argentinu do částečné izolace.
Francie zastavila dodávky zbraní do Argentiny, Evropské hospodářské společenství
uvalilo na Argentinu hospodářské sankce a podobně postupovaly i další země Evropy a
Commonwealthu.
Otevřená podpora napříč latinskou Amerikou v situaci, kdy na straně protivníka
stálo lepší vojenské vybavení a širší mezinárodní podpora i materiální pomoc77, nebyla
dostačující. Argentina se cítila zrazena Spojenými státy, které se postavily za Velkou
Británii, a nemalou ránu jim uštědřila také církev, když se papež Jan Pavel II. rozhodl
v průběhu války navštívit jejich nepřítele. Nedlouho poté však papež přijel také do
Buenos Aires. Ve svých proslovech a bohoslužbách se snažil spojit duchovenstvo obou
znepřátelených zemí v boji za mír.78
SSSR jako velký mezinárodní aktér a možná protiváha západní aliance nevyužil
své právo veta v Radě bezpečnosti OSN a do sporu se oficiálně nikterak nezapojil.
Sovětský svaz věřil, že celá oblast Antarktidy by měla spadat pod mezinárodní režim.
Přestože se nepostavil ani na jednu stranu konfliktu, vyjádřil ale pochopení
argentinského boje proti imperiální velmoci a jejích bezbřehých snah uchovat
kolonialismus.79 Neoficiální cestou Světský svaz také dvakrát nabídl Argentině pomoc
v podobě dodávky zbraní.80 Navenek ale prezentoval, že je třeba hledat mírové řešení za
jednacím stolem.81
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3.2 Důsledky války
Dne 15. června v Buenos Aires oznámil prezident Galtieri konec války
v oficiálním projevu občanům: „Naši vojáci bojovali s nejvyšším nasazením v boji za
důstojnost národa. Ti, kteří padli, navždy zůstanou v srdcích a dějinách Argentinců. …
Bojovali proti nepochopení, pohrdání a aroganci s větší odvahou, než zbraněmi. Čelili
ohromné přesile podporované vojenskou technologií Spojených států, které se tak
překvapivě staly nepřítelem Argentiny a jejích obyvatel. Bojovali, aby z naší půdy
vykořenili poslední pozůstatky kolonialismu. … Puerto Argentino nebude posledním
krokem v národním úsilí, které jsme začali v roce 1833 a ve kterém jsme pokračovali 2.
dubna. … Většina států uznává legitimitu našich nároků na Malvíny. To, co si
nárokujeme, nám patří, vždy bude v našem dosahu a dříve nebo později to získáme.“82
Přes Galtieriho snahu zmírnit trpkou porážku, neúspěšné vyjednávání a vojenský
debakl argentinských vojsk si vyžádaly svou politickou daň. 17. června 1982, tedy
pouhé tři dny po kapitulaci argentinských jednotek na Malvínách, byl Galtieri
generalitou argentinské armády vyzván k rezignaci na post vrchního velitele armády i
prezidenta Argentiny. Jeho nástupcem ve funkci prezidenta se stal generál Reynaldo
Benito Bignone. Ani odvolání nejvyššího představitele režimu ale nemohlo zastavit pád
celé vlády. Porážka v boji s Vekou Británií o Malvíny byla posledním podnětem pro
konec vojenského režimu v Argentině.
Krátce po válce se v Argentině opět rozhořely protesty proti praktikám režimu.
Do centra pozornosti se dostaly především případy tisíce pohřešovaných osob, jejichž
vysvětlení požadovaly organizace za dodržování lidských práv. Mezi nejznámější
patřily Matky z Květnového náměstí (las Madres de la Plaza de Mayo), představiteli
režimu přezdívané „matky teroristů“, které se pravidelně scházely před Prezidentským
palácem a požadovaly informace o osudech zmizelých. V prosinci téhož roku se pak
konaly první generální stávky od roku 1975. Na protesty nakonec junta reagovala
vypsáním demokratických voleb na říjen 1983.
Zatímco junta v Argentině se loučila s vládou, ta britská v čele s Margaret
Thatcherovou přijímala vítězné gratulace. Válka přinesla markantní nárůst volebních
82
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preferencí ve prospěch Konzervativní strany. Podle výzkumu mediální agentury MORI,
45 % dotázaných mělo na ministerskou předsedkyni po válce lepší názor.83 Samotná
konzervativní strana si podle stejného výzkumu polepšila o necelých 20 %. Konečně ve
věci postoupení suverenity nad ostrovy Argentině odpovědělo 90 % tázaných
respondentů negativně.84
Souběžně s kapitulací svých ozbrojených jednotek na Malvínách se Argentina
navrátila k diplomatickému jednání skrze Organizaci Spojených národů. Snad trochu
pokrytecky se odvolávala právě na Rezoluci 502, jejíž obsah se dříve rozhodla neplnit.
Po zmařeném úsilí vydobýt si svrchovanost nad ostrovy silou, vyzývá Argentina Velkou
Británii ke stažení vojenských sil a diplomatickému vyjednávání, tak jak ukládá
Rezoluce. Jednávání na půdě OSN probíhala několik měsíců a přes nevoli Argentiny a
dalších latinskoamerických zemí dostali zástupci všech tří zúčastněných stran, tedy
včetně obyvatel ostrovů, prostor se k záležitosti vyjádřit. Argentina svůj nárok
svrchovanosti nad Malvínami stavěla na čtyřech základních bodech:


Argentina zdědila historické právo Španělska na ostrovy.



Princip teritoriální integrity převyšuje princip sebeurčení.



Princip Uti possidetis de facto85 není podle Rezoluce 1514 možné použít.



OSN se přiklonila k argentinskému nároku Rezolucí 2065.

Jednání vyvrcholila 4. listopadu 1982 přijetím Rezoluce 37/9 devadesáti hlasy
Valného shromáždění OSN. Proti, se kromě Velké Británie vyslovilo dalších 11 zemí.
Rezoluce žádala Argentinu a Británii, aby v co nejkratší možné době obnovily jednání
za účelem nalezení mírového řešení ve věci sporu o svrchovanost, a opětovně potvrdila
nezbytnost toho, aby obě vlády měly na zřeteli zájmy obyvatel Malvínských ostrovů.86
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V neposlední řadě měla válka velký dopad i na život obyvatel Malvín. Vstřícné
kroky, které byly učiněny v zájmu sbližování pevniny s ostrovy, byly odvolány.
Příkladem byla poštovní vyhláška, která nařizovala vše, co bylo označeno nápisem
„Falklandy“ nebo „Port Stanley“ vrátit odesílateli.
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4. Ochlazení vztahů (1983-1989)
Válečný konflikt podle Argentiny podstatu sporu nezměnil a tak bez zaváhání
pokračovala v rétorice práv svrchovanosti nad Malvínami. Také od svého oponenta
neočekávala nic menšího nežli vstřícnost v pokračujících rozhovorech. „Argentinská
suverenita nad Malvínami není předmětem jednání. Je jeho výchozím bodem.“87 Takto
se vyjádřil v té době úřadující argentinský ministr zahraničí Dante Caputo.
Velká Británie a obyvatelé Malvín měli na věc úplně odlišní názor. V březnu
1983 britský parlament schválil zákon, na základě něhož se Falklandské ostrovy
(Malvíny) staly zámořským územím Velké Británie.88 Nový statut obyvatelům
Malvínských ostrovů přinesl úplné britské občanství.89 Suverénní britskou pozici na
ostrovech potvrdila v následujícím roce také Margaret Thatcherová, když v rozhovoru
pro BBC uvedla: „Nebudu vyjednávat o suverenitě Falklandských ostrovů s nikým,
ostrovy jsou britské.“90
Uvedené citace velmi přesně vystihují postoj obou stran konfliktu a charakter
období následujícího po válce. Pokusy o normalizaci vztahů válkou znesvářených zemí
proběhly prostřednictvím brazilských a švýcarských mediátorů. Poprvé od konce války
se v červenci 1984 sešli zástupci Argentiny, Británie a Brazílie ve švýcarském Bernu.
Rozhovory, na které měly navázat diplomatické vztahy, však neměly dlouhého trvání.
Jednání ztroskotala po dvou dnech na argentinském požadavku suverenity, který pro
Británii byl mimo rámec možných diskuzí.91
Zatvrzelý postoj Britů a jejich neochota vyjednávat hrály na mezinárodním poli
spíše ve prospěch Argentiny. V reakci na stagnaci sporu se Valné shromáždění OSN
každoročně vracelo k situaci na Malvínách v nových rezolucích (38/12 v roce 1983,
39/6 1984, 40/21 1985, 41/40 1986, 42/19 1987, 43/25 1988). V těch opakovaně vyzývá
Argentinu a Velkou Británii k obnovení jednání za účelem nalezení mírového řešení
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sporu o svrchovanost nad Malvínami s přihlédnutím k zájmům jejich obyvatel. Zároveň
každá rezoluce odkazuje na všechny předchozí přijaté v této záležitosti. Při hlasování o
přijetí se Velká Británie pokaždé vyslovila proti, zatímco Argentina hlasovala pro. 92
Z rezolucí je zřejmý bilaterální charakter sporu a také výzva k jednání nad
budoucím osudem souostroví se nese v bilaterálním duchu. S tím nesouhlasila Velká
Británie, jež kladla důraz na přání ostrovanů. Vyjednávání s Argentinou o svrchovanosti
nad ostrovy nepřicházelo pro vítěze války v úvahu. Jedinou akceptovatelnou variantou
bylo nechat obyvatele souostroví, aby sami určili své budoucí postavení.
Otázka sebeurčení v druhé polovině 80. let dominovala oficiálnímu postupu
jednotlivých aktérů konfliktu. 20. března 1985 byla přijata falklandská ústava, v jejíž
preambuli stojí: „Všichni lidé mají právo na sebeurčení a na základě tohoto práva si
svobodně určit svůj politický status a svobodně usilují o svůj ekonomický, sociální a
kulturní rozvoj.“
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Kromě principu sebeurčení dokument ustanovil také Falklandskou

vládu v čele s volenými zástupci. Správa ostrovů se tak významně posunula do rukou
samotných obyvatel a ryze v působnosti britské vlády zůstala hlavně agenda obrany a
zahraničních vztahů.

Ve stejném roce se Velká Británie pokusila vložit princip

sebeurčení do textu Rezoluce 40/21 prostřednictvím dvou pozměňovacích návrhů.94
Oba pokusy se ukázaly být neúspěšné a rezoluce byla nakonec schválena v původním
znění, tj. s výzvou k zahájení bilaterálních jednání. Argentina se k věci stavěla
odmítavě. Princip sebeurčení národů obecně uznává, nicméně malvínská otázka je
specifickým případem, kde ho nelze aplikovat. Svůj postoj vysvětluje následovně:
„Obyvatelstvo přesazené koloniální mocností, jakým je současná populace na
Malvínách, není lidem s právem na svobodné sebeurčení, neboť se neliší od lidu
mateřské země.“95 Stanovisko Argentiny ve věci sebeurčení obyvatel Malvín tedy
zůstávalo negativní.
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Malvínští obyvatelé dali veřejnosti jasně najevo svou britskou příslušnost
v neoficiálním referendu o statutu území, které se konalo v březnu roku 1986. Mediální
agentura Marplan zveřejnila na čtvrté výročí argentinské invaze výsledky ankety na
téma svrchovanosti Falklandských ostrovů. Na otázku: „Jakou suverenitu chcete pro
Falklandské ostrovy?“, odpovědělo přes 96 % voličů „britskou“. Přibližně 1,5 % se
vyjádřilo pro nezávislost a pouze 3 lidé zvolili svrchovanost Argentiny. 96 Z výsledku
neoficiálního referenda je patrné, že zdůraznění práva na sebeurčení ve falklandské
ústavě bylo adresováno výhradně Argentině jako odpověď na její nárokování
souostroví, protože obyvatelé ostrovů neměli nejmenší zájem měnit jejich soudobý
britský statut.
Do popředí sporu se v tomto období poprvé dostaly přírodní zdroje, které
ostrovy obklopují. V polovině roku 1984 udělila falklandská vláda první licenci na
průzkum ropy v oblasti. Avšak do doby než se objevila bohatá ropná naleziště, zůstával
ohniskem sporu v malvínských vodách hlavně rybolov. V roce 1986 podepsala
Argentina smlouvu se Sovětským svazem a Bulharskem, která opravňovala rybářské
lodě obou zemí k lovení ryb v blízkosti archipelagu. Británie proti dohodám vznesla
protest k OSN a kolem ostrovů ustanovila Falklandskou konzervační a administrativní
zónu (FICZ). Argentinský prezident Raúl Alfonsín zónu označil za „snahu britské vlády
získat nové oblasti a zdroje ke svému koloniálnímu dominiu, když znovu nebere v potaz
vůli mezinárodního společenství eliminovat kolonialismus ve světě“.97 Přítomnost
Sovětského svazu v jižním Atlantickém oceánu se nicméně nezamlouvala ani Spojeným
státům, a tak začátkem roku 1987 nabídly zprostředkování mírového řešení sporu. Obě
země byly nuceny k ústupkům. Argentina například slíbila, že nebude posílat své hlídky
přes hranici 150 námořních mil od ostrovů. Británie se zase více otevírala možnosti
budoucích jednání.
V zájmu regulace rybolovu v malvínských vodách ustanovila Falklandská vláda
(FIG) Falklandskou vnitřní ochranou zónu, do které začala prodávat rybářské licence.
Prodej licencí společnostem z Japonska, Španělska, Jižní Korey a dalších zemí vynesl
za necelé desetiletí sumu 21 milionů liber.98 Takové příjmy přispívají velkou měrou k
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finanční soběstačnost souostroví a pramení z nich také notná dávka sebevědomí pro
místní obyvatele. Podle geopolitika Klause Doddse jsou to právě tyto příjmy, které
povzbuzují obyvatele Malvín k tvorbě vlastní politické agendy.99 Prosperita jim dává
možnost otočit se k Argentině zády. Podporu Británie potřebují především kvůli velkým
výdajům na obranu souostroví.100 Situace se ale může změnit v případě, že Malvíny
úspěšně vstoupí do ropného průmyslu.
Cestu z nekončící diplomatické krize způsobené válkou se snažil nalézt až
Carlos Menem – nově zvolený argentinský prezident, který do úřadu nastoupil v roce
1989. Ve své inaugurační řeči se Menem zavázal: „věnovat největší a nejvýznamnější
úsilí ve věci, kterou vysvobodím s právem v rukou. Bude to velká věc pro Argentinu:
obnovení našich Malvín, Jižní Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů.“101 Prezident
si uvědomoval, že klíč ke splnění takového závazku leží v zahájení jednání s Brity a
obnovení vzájemných diplomatických vztahů. Nedlouho po nástupu Menema do
výkonu funkce se vyjednávací týmy Argentiny a Velké Británie setkaly na společném
jednání v Madridu. Výsledkem je přijetí Společného prohlášení 19. října 1989. Toto
prohlášení vyjmulo otázku svrchovanosti nad Malvínami z předmětu budoucích dohod a
konzervovalo pozice obou zemí ve sporné oblasti.102 Jednání, jež pokračovala v únoru
1990, přinesla prohloubení Společného prohlášení. Dohody uzavřené na obou setkáních
měly společně přispět k normalizaci vztahů mezi Argentinou a Vekou Británií a obnovit
úspěšnou spolupráci v bilaterální sféře.103
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5. Geneze sporu od 90. let do současnosti
S obnovením diplomatických vztahů, jež přineslo Společné prohlášení z 15.
února 1990, odstartovala nová éra sporu o Malvíny. První dekáda se za zvuku hlásání
práv suverenity či práva na sebeurčení odehrávala především ve jménu rekonstrukce
vzájemných vztahů. Rozhovory v úplném závěru devadesátých let pak vyústily v sadu
důležitých dohod vztahujících se ke spornému teritoriu. To, co Carlos Menem
považoval za svůj velký úspěch, jeho nástupce Néstor Kirchner příliš neocenil a pomalý
progres probíhající pod „deštníkem suverenity“, jež byl uplatňován v souladu
s dohodami z let 1989/1990, hodlal akcelerovat.

5.1 Cesta z poválečné krize
Jak už bylo řečeno výše, prezident Argentiny Carlos Menem a jeho vláda sehráli
ve vývoji konfliktu důležitou roli. Do (diplomatického) boje za suverenitu ostrovů se
Argentina pustila na dvou frontách. Zatímco prezident jednal s Brity o udílení licencí
k rybolovu a těžby ropy v oblasti souostroví, ministr zahraničí Guido Di Tella se
s novou taktikou snažil získat přízeň obyvatel. Tzv. „politika svádění“ měla zbourat
bariéry předsudků a nedůvěry vůči Argentině prostřednictvím osobních kontaktů.104
Příkladem je vystupování Di Telly v rádiové relaci BBC Calling the Falklands určené
falklandským obyvatelům, pravidelné vánoční dárky v podobě knih nebo organizování
seminářů na téma řešení sporu pro studenty.105 Vzájemné interakce s kelpers nabývaly
na intenzitě s přesvědčením, že cesta ke kontrole nad Malvínami vede skrze místní
obyvatele. Jak vysvětluje uznávaný argentinský politolog Carlos Escudé,106 tento náhlý
zájem o přání ostrovanů nebyl způsoben posunem k akceptování jejich práva na
sebeurčení, ale tím, že si Di Tella uvědomoval, že pokud by v očích ostrovanů
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Argentina selhala v roli atraktivní země, bylo by nemožné přimět britskou vládu
k souhlasu o přesunutí suverenity.107
Zda „politika svádění“ měla reálný efekt na smýšlení falklandských obyvatel,
může ukázat průzkum agentury MORI konaný v říjnu 1994. Předmětem zkoumání byl
opět pohled obyvatel na příslušnost ostrovů. Se současným stavem a vedením
rozhovorů s Argentinou o všem s výjimkou otázky suverenity vyjádřilo spokojenost 57
% lidí, naproti tomu pro jednání o suverenitě byly pouze 4 %. 108 Nedůvěřivě
k argentinským slibům se stavělo 78 % obyvatel a 47 % by za žádných okolností
s argentinskou svrchovaností nad ostrovy nesouhlasilo.109 Na základě těchto výsledkům
se domnívám, že určitý pozitivní vliv vstřícná politika Argentiny vůči kelpers měla. Ač
postoje obyvatel zůstávaly jednoznačně probritské, objevuje se ve výsledcích jistý
progres ve vztahu k Argentincům.
Existovaly ale také přímočařejší návrhy k řešení sporu. V roce 1993 se měla
argentinská vláda několikrát pokusit vykoupit suverenitu finančními náhradami ve výši
až 700 tisíc dolarů pro každého z přibližně 2 500 obyvatel.110 Zprávy o podobných
úmyslech se objevují také o dva roky později.111 Finanční kompenzace za postoupení
suverenity Argentině ovšem nebyly vládou Argentiny oficiální cestou nabídnuty, ta
spíše vyčkávala, jak na podnět zareagují obyvatelé souostroví.
Výsledky významného pokroku v diplomatických vztazích zemí jsou vidět na
spolupráci v souvislosti s licencemi k rybolovu a těžby ropy. V obou sférách Argentina
docílila významných dohod. Už v roce 1990 byla zřízena Komise pro rybolov v oblasti
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jižního Atlantiku (SAFC)112 za účelem správy a zachování populace ryb v oblasti.
V září 1995 se pak vlády usnesly na spolupráci v rozvoji oblasti jihozápadního
Atlantiku za účelem průzkumu a těžby zemního plynu, potažmo ropy.113 O výrazně
lepších vztazích Argentiny a Británie vypovídají také vzájemné návštěvy reprezentantů
obou zemí. V říjnu 1998 navštívil Menem Velkou Británii a v březnu následujícího roku
opětovala

náklonnost

Británie,

když

Princ

z Walesu

přijel

do

Argentiny.

Nejvýznamnější dohody přinesl až samotný závěr tisíciletí. Dne 14. července 1999
podepsali ministři zahraničí Di Tella a Robin Cook společné prohlášení, schválené
falklandskou vládou, jež stanovovalo následující změny:


Falklandské ostrovy a Argentina měly zlepšit spolupráci v problematice
ochrany rybolovu a koordinovat postup proti pytláctví.



Týdenní lety mezi Santiagem v Chile a Falklandskými ostrovy měly
nově dvakrát v měsíci zastavovat i v Argentině.



Držitelé argentinských pasů získali povolení vstupu na ostrovy.



Vlády Argentiny a Británie budou nadále spolupracovat na odstranění
nášlapných min.



Na Malvínách měl být postaven památník na počest všem Argentincům
padlým ve válce.



Argentinská vláda měla přezkoumat španělské názvy, které používá pro
falklandské lokality.
(Společné prohlášení 1999)114

Vesměs přátelská politika vůči Británii a malvínské populaci byla na domácí
politické scéně vystřídána suverénním nárokem souostroví. Na 10. výročí od války
s Brity v dubnu 1992 Menem slíbil navrácení ostrovů do roku 2000. 115 Stejný slib pak
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opakoval i v předvolební kampani do druhého prezidentského období o tři roky později.
Svůj úmysl vláda implementovala i do samotné ústavy. Od reformy z roku 1994 ústava
obsahuje První přechodné ustanovení, jež zní následovně: „Argentina potvrzuje své
zákonné a nezadatelné právo na svrchovanost nad Malvínskými ostrovy, Jižní Georgií,
Jižními Sandwichovými ostrovy a příslušným mořským a ostrovním prostorem, neboť se
jedná o součást jejího státního území. Znovunabytí zmíněných území a výkon plné
svrchovanosti při respektování způsobu života jejich obyvatel a v souladu s principy
mezinárodního

práva

představují

trvalý

a

nezrušitelný

cíl

argentinského

lidu.“116 S tímto ustanovením už není řešení malvínské otázky závislé na konkrétní
vládě, nýbrž se stalo politikou státní a upevnilo tak téma i v politické kultuře
Argentinců.117
Stejný postoj zachovávala Argentina také na půdě Organizace Spojených
národů. Explicitně to vyjádřil ve svém projevu OSN Di Tella: Spor o svrchovanost nad
Malvínami, Georgií a Jižními Sandwichovi ostrovy stále přetrvává. Dnes znovu
potvrzuji suverénní právo mé země nad tímto územím a jeho námořních oblastí. Stála
obrana a potvrzování těchto nezcizitelných práv jsou jádrem argentinské zahraniční
politiky.118 Ve spolupráci s Venezuelou a Chile se Argentině dařilo získat určitou
podporu pro svůj cíl. Venezuela předložila na zasedání Zvláštního výboru pro
dekolonizaci119 návrh rezoluce v letech 1990, 1993, 1994, 1995 a Chile pak v letech
1992 a následně každoročně v období 1996 – 1999. Všechny jmenované návrhy byly
výborem schváleny. Na jejich základě Zvláštní výbor vítal Společné prohlášení a návrat
ke spolupráci znesvářených zemí, přesto zůstával poněkud skeptický kvůli

116

Argentina. Senát. Národní ústava [ online ]. 1994 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z www:
<http://www.senado.gov.ar/deInteres >.
117

ZARZA, Leonardo A. Malvinas: the Argentine Perspective of the Falkland's Conflict [ online ]. 2010
[cit. 2014-05-05]. Dostupné z www: <www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ada523209>.
118

DI TELLA, Guido. UN General Assembly forty-eight session, 7th Plenary Meeting [ online ]. 199309-28 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z www: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/
866/23/PDF/N9386623.pdf?OpenElement>.
119

Úplný název je Zvláštní výbor o situaci související s plněním Deklarace o poskytnutí samostatnosti
koloniálním zemím a národům. Tento výbor byl ustanoven v roce 1961 Valným shromážděním OSN, aby
dohlédl na plnění Deklarace o dekolonizaci. Jednou do roka hodnotí situaci nesamosprávných území. Viz
United Nations. Fakta a čísla OSN [online]. 2005 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z www:
<http://www.osn.cz/soubory/fakta-osn-2005-web.pdf>.

33

implementaci „deštníku suverenity“ a volal po zahájení jednání o svrchovanosti nad
Malvínami.120

5.2 Kirchner éra
V následujícím období, kdy se v prezidentském křesle vystřídali Fernando de
Rúa a Eduardo Duhalde se mnoho nezměnilo. Oba pokračovali v Menemově rétorice
navrácení souostroví skrze prohlubování přátelských vztahů s Velkou Británií. Zlom
přišel až v roce 2003 s nástupem Néstora Kirchnera do prezidentského úřadu. Jeho
politika ve sporu o Malvíny byla ve srovnání s jeho předchůdci především na
mezinárodním poli mnohem asertivnější.
Pod Kirchnerovým vedením Argentina zesílila kritiku adresovanou Spojenému
království i stížnosti na půdě Organizace spojených národů. Jádrem protestů bylo
odmítnutí jednostranných aktů, jichž se ve sporné oblasti dopouštěla Británie. Od
takových kroků zrazovaly už závěry Rezoluce 31/49 přijaté Valným shromážděním
OSN, na něž se Argentina odvolávala.121 (United Nations 1976: 122). Nelegitimní
chování viděla Argentina především v provádění hydrokarbonátových průzkumů,
udílení licencí na zkoumání a těžbu minerálů, pokračující přítomnosti a navíc
modernizaci britské vojenské základny na ostrovech, udílení licencí k rybolovu na 25 let
a neposledně v otázce letecké dopravy mezi argentinskou pevninou a ostrovy. 122 Podle
deníku Washington Post byla v roce 2006 ve věci svrchovanosti nad ostrovy oficiálně
vznešená námitka argentinskou vládou více než jednou do měsíce.123 Intenzivní tlak
neměl polevit ani v roce následujícím, neboť podle slov prezidenta Kirchnera měla
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otázka navrácení ostrovů zůstat jedním z hlavních cílů zahraniční politiky země.124
Vládní zprávy z let 2007 a 2008 hovoří v souvislosti s Malvínami o naplňování těchto
bodů:


Prosazování argentinské pozice v bilaterálních argentinsko-britských
agenturách a na jiných mezinárodních fórech.



Vznášení protestů adresovaných Británii a také společnostem, které
působí v nelegálně obsazené oblasti bez povolení příslušného
argentinského orgánu.



Znovu potvrzení argentinské pozice před ministerstvy zahraničních věcí
a multilaterálními subjekty.



Šíření postoje v národních a mezinárodních médiích, zejména v
souvislosti s 25. výročím jihoatlantického konfliktu.



Pokrok ve sběru a katalogizaci dokumentárních, bibliografických a
kartografických materiálů vztahujících se k Jižnímu Atlantiku.
(Jefatura de Gabinete de Ministros 2007, 2008)125

Konkrétní kroky prezidenta a vlády v malvínské otázce lze dělit do dvou
kategorií: domácí a zahraniční. Tradiční vnitropolitická agenda zahrnuje každoroční
připomenutí britské okupace Malvín v roce 1833 a oslavy 2. dubna (Den veteránů a
Pamětní den Malvín).126 Kromě toho se malvínská otázka objevuje i v proslovech jiných
významných událostí, zpravidla například v inaugurační řeči prezidenta. V červnu 2006
vznikl Parlamentní pozorovací výbor pro malvínskou otázku (El Observatorio
Parlamentario „Cuestión Malvinas“). Pozorovací komise se skládala ze sedmi poslanců
a sedmi osobností z akademické sféry, jejichž společným úkolem bylo studovat,
diskutovat, šířit a podporovat všechny druhy akademických činností v souvislosti
124

MercoPress. Falklands: Kirchner promises another year of “intense” diplomacy. MercoPress [ online

]. 2007-03-02 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z www: <http://en.mercopress.com/2007/03/02/falklandskirchner-promises-another-year-of-intense-diplomacy>.
125

Argentina. Jefatura de Gabinete de Ministros. Memoria Detallada del estado de la Nación Año 2007 [
online ]. 2008-03-01 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z www: <http://www.jgm.gov.ar/archivos/Memoria
Detallada07/memoria_detallada2007.pdf>. Srov. Argentina. Jefatura de Gabinete de Ministros. Memoria
Detallada del estado de la Nación Año 2008 [ online ]. 2009-03-01 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z www:
<http://www.jgm.gov.ar/archivos/MemoriaDetallada08/ memoria detallada 2008.pdf>.
126

BOLOGNA, A. The situation of Malvinas Islands at the beginning of the Bicentennial of the
Argentine Independence, s. 173.

35

s malvínskou otázkou.127 Nový orgán měl představovat oficiální změnu kurzu státní
politiky a distancovat se od té, kterou praktikovala Menemova vláda.128 Předpokládalo
se také, že bude ovlivňovat prezidentskou agendu a vyvíjet tlak na parlamenty jiných
zemí, které se nacházejí v obdobné pozici jako Argentina ve sporu o Malvíny.129 První
zprávu pojmenovanou Klam sebeurčení přednesli zástupci výboru v parlamentu už
v září 2006. Na základě oficiálních dat ze sčítání lidu na Malvínách, zpráva zpochybnila
britský potažmo falklandský požadavek na sebeurčení ostrovů, protože poměrně velký
počet obyvatel (48 %) nejen že pochází z Británie a Commonwealthu, ale jejich
absolutní většina (79 %) se i považuje za „Brity“.130
Co se týče zahraniční politiky v letech 2003 - 2007 Kirchner učinil několik
razantních kroků, které výrazně prohloubily napětí mezi Argentinou a Británií. Prvním
takovým krokem bylo hned ze začátku tohoto období zrušení povolení charterovým
letům směřujícím na Falklandy vstoupit do argentinského vzdušného prostoru. K 25.
výročí od války pak Argentina odstoupila od Společného prohlášení z roku 1995.
Důvodem byly jednostranné britské akty v rozporu s tímto prohlášením. Argentina pod
Kirchnerovým vedením opouštěla za stupňujícího se napětí „deštník suverenity“ a
jakýkoliv budoucí progres a dohody podmiňovala obnovením rozhovorů o suverenitě,
což Britové kategoricky odmítali.
Nátlaku vzdorovala i falklandská komunita, jejíž zástupce vznesl před zvláštním
výborem pro dekolonizaci razantní protest proti vyjednávání o suverenitě ostrovů
s Argentinou.131 Dne 4. listopadu 2008 byla schválena nová falklandská ústava

127

Tamtéž, s. 178.

128

ARGÜELLO, Jorge. Naciones Unidas: “Cuestión Malvinas”, cuestión pendante, s. 65.

129

ELÍAS, Jorge. Habrá un fuerte giro en la política del Gobierno sobre Malvinas. La Nacion [ online ].
2006-06-24 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z www: <http://www.lanacion.com.ar/817667-habra-un-fuertegiro-en-la-politica-del-gobierno-sobre-malvinas>.
130

DELGADO, Carlos A. Cuestión Malvinas: Atlántico Sur Plataforma Continental y Antártida.
Relaciones
Internacionales
[online].
2011
[cit.
2014-05-05].
Dostupné
z www
<http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/cd%20revista%2042/tesis/TESIS%20BIANGARDI%
20TOMO%20I.pdf>.
131

DAVIES, Richard. Statement by Dr. Richard Davies. United Nations [online]. 2007-05-24 [cit. 201405-05]. Dostupné z www <http://www.un.org/en/decolonization/pdf/crp_2007_07_falklands.pdf>.

36

s účinností od 1. 1. 2009. Jednou z hlavních změn, kterými dokument prošel, bylo
přemístění práv na sebeurčení z preambule do hlavního textu ústavy.132
Jestliže jsem uvedla, že Néstor Kirchner začal uplatňovat asertivnější přístup
v nároku na znovuzískání Malvín, pak ho jeho žena dovedla k dokonalosti. Cristina
Fernándezová-Kirchnerová je první volenou úřadující argentinskou prezidentkou. Post
převzala po svém muži v roce 2007 a o čtyři roky později se dočkala znovuzvolení.133
Prezidentka Fernándezová klade důraz na zahraniční politiku a v jejím rámci se snaží
implementovat malvínskou otázku při každé příležitosti. Pomineme-li předvolební
kampaň a inaugurační řeč, kde se Malvíny objevovaly již tradičně, prezidentka
problematiku otevřela na jaře 2008 při zahajovací schůzi kongresu a později toho roku
na schůzi Valného shromáždění OSN. Stížnosti na přetrvávající „koloniální enklávu“ a
neochotu Spojeného království jednat anebo brát v potaz práva Argentiny ve sporné
oblasti adresuje Fernándezová Valnému shromáždění každoročně (2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013).134
Naději na obnovení rozhovorů o suverenitě představovala schůzka Fernándezové
a britského premiéra Gordona Browna 28. 3. 2009 v Chile. K nelibosti Argentiny krátké
setkání obou státníků ale nepřineslo žádný pokrok. Neměnný britský postoj v záležitosti
avizoval už před schůzkou Brown slovy: „Z naší strany není o čem diskutovat.“135
Trpký pocit z bezvýslednosti jednání byl pravděpodobně důvodem k méně
standardnímu projevu, který prezidentka přednesla čtyři dny poté na summitu arabských
a jihoamerických zemí v Kataru: „Otázky Malvín a Palestiny jsou dva hrozné příklady
nedodržení pravidel stanovených mezinárodními organizacemi týkajících se práv a
uznání našich zemí.“136 Nešťastné srovnání vyvolalo vlnu pobouření.137
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Že si za svými právy Argentina stála, potvrzuje požadavek, který v dubnu 2009
vznesla Komisi OSN o hranicích kontinentálního šelfu (CLCS).138 Žádost zahrnovala
mimo jiné i sporné území kolem Malvín, Jižní Georgie a Jižních Sandwichových
ostrovů.139 Velká Británie reagovala paralelní žádostí o měsíc později.140
Za úspěch či alespoň pozitivní akt po letech nekompromisní politiky se dá
považovat povolení příbuzným obětí války navštívit argentinský hřbitov na Falklandech
(Malvínách), které vyjednala Fernándezová s Brownem. Humanitární charakter sporu
byl nicméně brzy vystřídán vzájemnými protesty v reakci na jednostranné akty obou
zemí. Když v listopadu 2009 došlo na ratifikaci Lisabonské smlouvy v rámci Evropské
unie, Argentina byla velmi pohoršena faktem, že Falklandy jsou zahrnuty v evropské
působnosti a svůj nesouhlas vyjádřila v diplomatické nótě jednotlivě adresované všem
sedmadvaceti signatářským zemím.141 V reakci na Lisabonskou smlouvu a připravované
ropné vrty byla malvínská otázka označena za důležitou součást národní bezpečnosti.142
Sporné území bylo prostřednictvím národního zákona 26.552 zařazeno do argentinské
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provincie Tierra del Fuego

143

a další vyhláška na lodích plujících mezi Argentinou a

Malvínami vyžadovala povolení z Buenos Aires.144
První ropné vrty, jež na popud Velké Británie v únoru 2010 začaly hloubit dno
malvínských vod, přilily olej do ohně sporu. Argentina se v zásadách diplomatického
řešení konfliktu obrátila na podporu spojenců a organizací, s jejichž pomocí chtěla
vyvinout dostatečně velký tlak na Británii (viz další kapitola). Nejen ropné bohatství,
které slibovalo až 60 miliard barelů ropy,145 ale také blížící se velká výročí od
vypuknutí války či samotného konfliktu ovlivňovaly následný argentinský postup.
V červnu 2012, třicet let od konce války, se Fernándezová osobně dostavila na
jednání Zvláštního výboru pro dekolonizaci. Stala se tak první hlavou státu, která se
jednání zúčastnila. Ve svém projevu prezentovala malvínskou otázku jako globální
problém, z jehož vyřešení může profitovat celý svět.146 O několik dní později
prezidentka konfrontovala britského premiéra Davida Camerona na summitu zemí G20,
když se mu snažila předat obálku s rezolucemi, vyzývajícími Británii k jednání.147
V těchto intencích se neslo i vystoupení Fernándezové na půdě Valného shromáždění
OSN v září téhož roku.
Na rostoucí argentinský nátlak reagovala britská vláda posílením obrany
ostrovů. Od roku 2012 tamní vody hlídá torpédoborec HMS Dauntless. Falklandská
vláda, plně podporována Londýnem, se rozhodla odpovědět prostřednictvím referenda.
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Všelidové hlasování mělo vyvrátit jakékoliv pochybnosti o přání kelpers zůstat
britským zámořským územím. Datum bylo stanoveno na 11. března 2013. Argentina
referendum předem odmítala a výsledky nehodlala respektovat ani Uruguay. 148 Dne 3.
ledna 2013, na výročí 180 let od zabrání souostroví Brity, poslala Fernándezová
prostřednictvím deníku The Guardian otevřený dopis britskému premiérovi. V dopise
shrnula právo Argentiny na sporné území a ve jménu argentinského lidu premiéra
pozvala k dodržování rezolucí OSN.149 Přes veškerou snahu Argentiny se ale
mezinárodní pozornost obracela k blížícímu se referendu. Výsledky podle očekávání
nahrávaly Británii. Z 1 518 platných hlasů se 99,8 % vyslovilo pro britskou příslušnost,
proti byli 3 lidé.150 David Cameron byl přesvědčen, že jednoznačný výsledek Argentina
musí respektovat. Podle Argentiny ovšem ilegální hlasování (bez podpory OSN) nic
nezměnilo. 151 Argentinský ministr zahraničí Hector Timerman referendum označil za
snahu „využít lidí, žijících na ostrovech k politice a přístupu k ropě a přírodním
zdrojům, které náleží argentinskému lidu.“ 152
Výsledky referenda rychle zastínila volba nového papeže. Vatikánské konkláve
určilo kardinála Bergoglia, který přijal jméno František. 153 První papež z
jihoamerického kontinentu je Argentinec a podporuje navrácení Malvínských ostrovů
Argentině. Ještě jako arcibiskup a kardinál vyzýval, aby Argentinci „nezapomněli na ty,
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kteří padli ve válce“ protože „prolili svou krev na argentinské půdě.“154 K 30. výročí
od války pak sloužil mši za „padlé syny vlasti, kteří šli ven, aby bránili svou matičku
vlast a získali zpět, co je jejich, vlast, která byla uzurpována.“155 Fernándezová viděla
v papeži důležitého spojence a den před samotnou inaugurační mší ho požádala o
pomoc ve zprostředkování dialogu mezi Argentinou a Británií. K jejímu zklamání
Vatikán pozici mediátora sporu odmítl a ujistil Británii o tom, že zasahovat nebude.156
Společným jmenovatelem většiny soudobých argentinských protestů je průzkum
a těžba ropy v malvínských vodách. Ropné společnosti na podzim minulého roku
Argentina varovala úpravou zákona 26.915 o uhlovodících. Podle tohoto zákona hrozí
za nelegální těžbu až 15 let vězení a pokuty v řádech milionů liber. Odborník na
geopolitiku jižního Atlantiku Klaus Dodds vidí hlavní hnací sílu v tom, že jakmile se
ostrovní ekonomika navýší o příjmy z těžby ropy, bude ještě těžší přimět místní i
britskou vládu k jednáním o suverenitě.157
Od roku 2014 má argentinské ministerstvo zahraničí pro svůj boj za Malvíny
novou posilu. Prezidentka ustanovila funkci tajemníka ve věcech Malvínských ostrovů,
Jižní Georgie a Jížních Sanwichových ostrovů a do jejího čela postavila Daniela
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Filmuse.158 V rámci zahraniční politiky má Filmus pracovat na strategiích a opatřeních,
které by lépe hájily argentinské zájmy v těchto oblastech.159
K nejaktuálnějším projevům v souvislosti s Malvínami, které plní místní média,
patří srovnání nedávného referenda na Krymu160 s tím malvínským, které se konalo
minulý rok. Argentina obvinila Británii z toho, že měří dvojím metrem, když neuznává
hlas krymských obyvatel a klade důraz na územní celistvost Ukrajiny.161

5.3 Mezinárodní podpora
Díky dekolonizačním argumentům se Argentina těší poměrně velké podpoře ve
Valném shromáždění OSN a ve Zvláštním výboru OSN pro dekolonizaci. Kromě toho
se argentinské diplomacii podařilo získat hlas multilaterálních subjektů regionálního
charakteru. V jedné ze svých výzev Velké Británii k zahájení jednání o suverenitě
ostrovů, Fernándezová jednotlivě poukázala na: 10 rezolucí Valného shromáždění, 29
rezolucí Zvláštního výboru pro dekolonizaci, 11 rezolucí a 8 deklarací OAS a rezoluce
dalších mezinárodních subjektů jako jsou Iberoamerické fórum, MERCOSUR,
UNASUR nebo podporu arabských a afrických zemí.162 Ty všechny totiž vyzývají
k bilaterálnímu jednání a mírovému řešení sporu o svrchovanost.
Latinskoamerická loajalita vůči Argentině se ve sporu projevila jednoznačně. Od
roku 1993 je jí oporou Skupina Rio, která sdružuje všechny země latinskoamerického
158
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kontinentu kromě Francouzské Guyany.163 Podobně za právy Argentiny v malvínské
otázce

stojí

Latinskoamerické

integrační

sdružení

(ALADI)164

nebo

Unie

jihoamerických národů (UNASUR).165 K jednání Británii vyzývá OAS.166
Jihoamerické sdružení volného obchodu (MERCOSUR) jde ve své podpoře ještě
dál, když v roce 2011 zakázalo lodím pod falklandskou vlajkou vstup do přístavů
členských zemí (Argentiny, Brazílie, Paraguaje, Uruguaje). 167
Vedle mezinárodních organizací se také stále objevuje otevřená podpora mnoha
zemí. Za zmínku stojí například výhružný projev venezuelského prezidenta Cháveze,
který adresoval anglické královně v únoru 2010: „Podívej, Anglie, jak dlouho budeš na
Malvínách? Mluvím s Vámi, anglická královno. … Nevšimla jste si, že čas impérií už
skončil? Vraťte Malvíny argentinskému lidu. … Angličané Argentině stále vyhrožují.
Věci se změnily. Už nejsme v roce 1982. Pokud konflikt vypukne, buďte si jistí, že
Argentina nebude sama, tak jako tomu bylo před lety.“168 Oficiálně se na stranu
Argentiny staví třeba i Čína nebo Sýrie. 169
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Na druhé straně za Británií stojí Evropská unie. Na výzvu k bojkotu britského
zboží, kterou ministryně průmyslu Débora Giorgi v roce 2012 adresovala dvaceti
velkým argentinským firmám, EU odpověděla, že takový krok bude považován za
bojkot všech evropských výrobků a vyžádá si adekvátní reakci. 170 Mnoho dalších zemí
trvá na právu sebeurčení malvínských obyvatel (Kanada, Grenada a další karibské
země, Sierra Leone, Filipíny…).
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6. Argentinci a otázka Malvín
Je patrné, že malvínská otázka není záležitostí pouze politickou, ale prostupuje
napříč celou kulturou země. Motivy sporu, často vykresleny mapou ostrovů či nápisem
„Malvinas son Argentinas“ (Malvíny jsou argentinské), jsou v argentinských ulicích
všudypřítomné. Téma ostrovů se objevuje v písních, filmech, televizních reklamách,
počítačových hrách i sportu. Velmi populární je například píseň Kdo neskáče je
Angličan (El que no salta es un inglés). V oblasti sportu se do historie zapsala hlavně
upoutávka k olympijským hrám v Londýně v roce 2012, ve které Argentina zachytila
svého sportovce na Malvínách s komentářem: „trénujeme na argentinské půdě“.171
Oblíbeným místem pro ventilaci teritoriálních sporů jsou i fotbalová mistrovství.172
Brzy budou Argentinci „Malvínami“ i platit. Na letošní výročí válečného konfliktu
představila Fernándezová novou podobu bankovky o hodnotě padesáti pesos. Na jedné
straně figuruje mapa ostrovů, na druhé je vyobrazen Antonio Rivero, který vedl
povstání proti Britům v roce 1833.173
Pocit, že obnovení Malvín není nic menšího než "setkání národa s jeho
národním osudem“, který ve své knize prezentoval známý argentinský novinář, není
mezi lidmi v Argentině ojedinělý.174 Průzkum veřejného mínění z roku 2010 ukazuje, že
zprávy o Malvínách sleduje 52 % respondentů se zájmem a 45 % má o novinky malý
nebo žádný zájem. Větší zájem projevovali muži a respondenti starší padesáti let,
zatímco mladí lidé mezi 18 a 29 lety se zajímali méně. 175 Podle jiného průzkumu, který
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se konal v roce 2012, 89 % Argentinců podporuje znovu získání ostrovů a 75 % stojí za
postupem vlády proti společnostem, které těží malvínské zdroje.176
Přes široké vnímání teritoriálního sporu veřejností, většinu Argentinců vojenská
akce na Malvínách v roce 1982 zaskočila.177 Malvínská kampaň odstartovaná vládnoucí
juntou byla po válce prezentovaná jako „obscénní parodie patriotismu“178 a země se na
událost snažila zapomenout. Tento postoj je nazýván „demalvinizace“. Do roku 1999 se
o válce neučilo ani ve školách.179
S válkou nebo bez, spor o svrchovanost vnímají Argentinci už od útlého věku
prostřednictvím učebnic, map na zdech školních tříd, televizních reklam nebo
poštovních známek. Argentinský politolog Vicente Palermo uvádí, že jádrem národní
identity v Argentině je teritoriální integrita a klíčový vliv má také jednota, do které lid
vrhá společný nepřítel.180 Major Leonardo Zarza z argentinské armády ve své studii
hovoří o „efektu malvinizace“, který podle něj povede k přiblížení se západním
hodnotám a zájmům USA, Británie nebo naopak k jejich opuštění.181 Třetí cesta není.
Vlastenecký vztah k ostrovům je významně podporován argentinskou vládou.
Politolog Carlos Escudé tvrdí, že tzv. indoktrinace územního nacionalismu začala někdy
kolem roku 1945.182 Předtím geografické učebnice Argentině připisovaly podstatně
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menší území. Od roku 2006 zahrnuje článek 92 Národního školského zákona
malvínskou otázku do vyučovacích osnov.183 Ministerstvo školství pravidelně vydává
ryze vlastenecké informační bulletiny určené školám i rodinám, které za doprovodu
všudypřítomných sloganů „Malvíny jsou argentinské“ nebo „Myslet na Malvíny,
znamená myslet na vlast“ obhajují pozici Argentiny a její nárok na území.184 Studie
skupiny argentinských akademiků prokázala, že paměť studentů ve věku 17 a 18 let je
formována systematickým způsobem, bez hlubšího zamyšlení nad problematikou. Na
otázku co se jim vybaví pod slovem Malvíny, odpovědělo 90 % dotázaných: 1. Jsou
argentinské, 2. Špatný stav vojáků v průběhu války, 3. Jejich geografická pozice.185
Odborníci na geopolitiku jižního Atlantiku Klaus Dodds a Benwell došli k závěru, že
někteří mladí lidé se teritoriálnímu nacionalismu, jež je konstruovaný vládou, brání.186
Nedostatek nestranných materiálů k územnímu sporu mezi Argentinou a Británií ve
španělském jazyce k vytvoření odlišného postoje než je ten, který je prezentován vládou
a širokou veřejností, nepřispívá. První argentinský historicky nestranný dokument nebyl
nikdy publikován ve španělštině a další, který ve španělštině sice vyšel, vyvolal silné
protesty na ministerstvu školství.187
Proti státní politice v malvínské otázce se bouří část argentinských intelektuálů.
V dokumentu Malvíny: alternativní vize požadují otevřený dialog s Británií a především
obyvateli Malvín, založený na legitimních národních zájmech a principu sebeurčení.188
Prohlášení podepsalo celkem 17 argentinských osobností z řad spisovatelů, historiků,
právníků a dalších profesí.
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Závěr
Do dějin britsko-argentinského teritoriálního sporu o Malvínské ostrovy se
nejvíce zapsala válka v roce 1982. Zásadní moment konfliktu byl zlomovým i pro
vnitropolitickou scénu obou zemí. Zatímco vládě Margaret Thatcherové rapidně stoupla
voličská podpora, v Argentině válka odstartovala pád vojenského režimu. Válkou
poznamenaná 80. léta nepřinesla do vývoje sporu mnoho. Argentinci se na konflikt
snažili zapomenout a bez zaváhání navázali na předválečnou rétoriku územního nároku.
Británie jakékoliv vyjednávání o svrchovanosti nad ostrovy zamítla. Změnu v patové
situaci přinesla na přelomu 80. a 90. let vláda argentinského prezidenta Menema, které
se podařilo obnovit diplomatické vztahy a zahájit s Brity jednání pod „deštníkem
suverenity“. Tedy jednání o všem s výjimkou příslušnosti ostrovů. V tomto období se
Argentina snažila navázat bližší vztahy i s obyvateli Malvín. Ministr zahraničí Di Tella
si uvědomoval, že Malvíny nejsou prázdným prostorem a proto je k jejich znovuzískání
důležité získat si přízeň místních obyvatel. Tzv. politika svádění a jednání s Británií
vyústily v polovině a na konci 90. let v důležité dohody. Podstata sporu ovšem zůstala
nedořešena. Klíčový moment v argentinském postoji k ostrovům přinesla změna ústavy
v roce 1994. Implementace nároku na sporné území do jejího obsahu učinila
z malvínské otázky státní politiku.
Vstřícné kroky Menema a Di Telly vystřídala v roce 2003 rázná změna v podobě
asertivní politiky Néstora Kirchnera. Argentinský prezident začal rušit ujednání
s Británií a stupňoval nátlak na mezinárodním poli. V těchto intencích pokračovala i
Cristina Fernándezová, která se pro své mimořádné angažmá ve sporu nepochybně stala
po Galtierim druhou nejvýraznější tváří v boji za znovu získání svrchovanosti nad
Malvínami. Na novodobé eskalaci sporu se podepsala především ložiska ropy
v malvínských vodách. Fernándezová se ještě více obrátila k hledání mezinárodní
podpory. Výsledkem je, že práva Argentiny na sporné území potvrzují téměř všechny
země napříč jihoamerickým kontinentem a významné mezinárodní organizace regionu.
Nejvíce se Argentina obrací k OSN. Nicméně organizace se ve zprostředkování
mírového řešení sporu ukazuje být poněkud bezbranná. Přes bezpočet rezolucí, které
v dané otázce schválila, obě země nerespektují jejich obsah v plném znění. Velká
Británie neustále odolává nátlaku k zahájení bilaterálních jednání s Argentinou o
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suverenitě ostrovů. Na druhou stranu Argentina nerespektuje přání a zájmy obyvatel
souostroví, které daly jasně najevo v nedávném referendu.
Zatímco zahraniční politika se v čase postupně proměňovala, vnitropolitická
malvínská agenda zůstala téměř stejná. Upevnění pozice malvínské otázky přineslo
zřízení Parlamentního pozorovacího výboru pro malvínskou otázku nebo zákon o
začlenění Malvín do argentinské provincie Tierra del Fuego. Argentinští politici
tradičně zmiňují nezadatelná práva země na sporné území při inauguračním i dalších
projevech. Dny spojené s válkou a britskou invazí na ostrovy se každoročně upomínají
veřejnými manifestacemi a emotivními projevy státníků. Zcela zásadní roli
v přetrvávání sporu hraje v Argentině spolu s ústavním mandátem podoba vyučovacích
osnov ve školách. Subjektivní pro-argentinské bulletiny, jež jsou hojně distribuovány
ministerstvem školství do školních lavic i domácností, spojují s Malvínami národní
hrdost. I v případě, že se školní osnovy změní a na Malvíny se bude učit pohlížet
racionálně, postoj Argentinců k malvínské otázce se bude měnit jen velmi pomalu.
Právo na Malvíny jsou pevně zakořeněné v myslích i srdcích většiny z nich.

Summary
The purpose of my thesis is to analyze the sovereignty dispute between
Argentina and Great Britain over the Falkland Islands (Malvinas). While focused on the
Argentinean perspective of the dispute I analyzed the impact of the Falkland Islands
(Malvinas) on the Argentinean foreign and domestic policy after the 1982.
The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different time
periods of the dispute. Chapter one explains the background of the dispute from its very
beginning to the Second World War. Chapter two analyzes the first negotiating rounds
over the islands sovereignty and the role of the United Nations in the dispute. Third
chapter deals with the Falklands war. While explaining the causes and consequences,
the chapter also analyzes other aspects of the war. The second part of the paper starting
with the fourth chapter analyzes Argentinean foreign and domestic policy regarding the
sovereignty dispute over Falkland Islands (Malvinas). The fifth chapter is subdivided
into three parts analyzing the period from the 1990’s to the current situation. The aim of
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this chapter is to also highlight the international support of Argentina. The last chapter
explains the relationship of the Argentineans with the Falkland Islands (Malvinas).
In my thesis I draw a conclusion that the Argentinean foreign policy has
significantly changed over the past twenty five years. However the domestic policy
related to the islands has remained nearly the same. The key factors with huge impact
on the dispute are the Argentinean constitution and the educational system. Also In
recent years the question of the natural resources of the Falkland Islands (Malvinas) has
become very important.
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