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Abstrakt
Ústrednou témou tejto práce sú štáty, ktoré nedisponujú vlastnou armádou,
predovšetkým však tie, ktoré armádu v minulosti mali, ale rozhodli sa zbaviť sa jej.
Hlavnú časť práce predstavuje porovnanie dvoch konkrétnych štátov - Panamy
a Kostariky - podstúpivších v priebehu minulého storočia proces demilitarizácie.
Práca si kladie za cieľ identifikáciu faktorov, ktoré podmienili vzájomne diametrálne
odlišný postdemilitarizačný vývoj oboch krajín a objasnenie motivácie, ktorá viedla
tieto krajiny k zavrhnutiu armády. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola
všeobecne oboznamuje čitateľa so súčasnými bezarmádnymi štátmi. Druhá, teoretická
kapitola je venovaná pretoriánstvu - situácii, kedy sa armáda stáva dominantnou
zložkou exekutívy a celej spoločnosti. Tretia a štvrtá kapitola sú detailnými
prípadovými štúdiami Panamy a Kostariky.

Abstract
This thesis is focused on countries which do not have their own armies,
especially those which had an army in the past but decided to abolish it. The
main part of the thesis is a comparison of two particular countries - Panama
and Costa Rica - having undergone a process of demilitarization in the last
century. The thesis aims to identify factors which conditioned
a contradictory post-demilitarization development of the respective countries
and clarify their motivation to abolish their armies. The thesis is divided into
four chapters. The first one is to introduce the contemporary army-less
countries to a reader. Second chapter, the theoretical one, deals with
praetorianism - a situation when an army becomes a dominant element of
the executive and the society as a whole. Chapters number three and four are

detailed case studies of Panama and Costa Rica.
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Zdôvodnenie výberu práce
Štáty, ktoré nedisponujú vlastnou národnou armádou, sú v súčasnom svete
považované za raritný a pomerne neštandardný jav. Pri detailnom pohľade na svetovú
mapu a vytvorení si uceleného zoznamu všetkých demilitarizovaných štátov však
zistíme, že z celkového počtu 193 členských štátov OSN až 23 nedisponuje
ozbrojenými silami. Ak k nim prirátame aj Vatikán ako pozorovateľský štát a Niue a
Cookove Ostrovy ako nečlenské štáty, a ak do celkového zoznamu všetkých štátov
sveta zahrnieme aj nečlenské štáty OSN vrátane štátov s obmedzeným medzinárodným
uznaním, získavame výslednú bilanciu

-

26 z 206 štátov sveta nemá armádu. V

prepočte ide teda o každý ôsmy štát. 11 z nich sa nachádza v Oceánii, 8 v Karibiku, 6 v
Európe a jeden v Afrike. 16 z nich má rozlohu menšiu než 1000 km štvorcových a 21 z
nich má populáciu menšiu než 500 000 obyvateľov.
Práve fakt, že ide o mikroštáty, ktoré

-

s výnimkou Vatikánu

-

výraznejšou

mierou nevstupujú do medzinárodných vzťahov, je pravdepodobne dôvodom, prečo
štátom bez ozbrojených síl ako fenoménu nie je v akademickom svete venovaný
prílišný priestor. Každopádne však ide o suverénne, širokospektrálne uznané štáty, ktoré
sú plnohodnotnými členmi medzinárodného spoločenstva a ktoré by akademická
literatúra nemala opomínať len kvôli ich malému vplyvu na svetové dianie. Motiváciou
pre výber témy je teda snaha prispieť do tejto akademicky málo prebádanej oblasti.
V troch z ôsmich karibských štátov, ktoré armádou v súčasnosti nedisponujú, armáda
nikdy neexistovala a zvyšných päť prešlo z rôznych dôvodov a za rozličných okolností
procesom demilitarizácie. Práve z dôvodu, že Karibik sa v armádnych otázkach javí ako
najdynamickejší spomedzi všetkých štyroch regiónov, v ktorých sa štáty bez armád
koncentrujú, bude hlavná časť práce zameraná na túto geografickú oblasť.

Predpokladaný cieľ

Cieľom výskumnej časti práce bude porovnať dva karibské štáty, ktoré sa zbavili
svojich ozbrojených síl v priebehu 20. storočia - Panamu a Kostariku.
Predpokladaným cieľom, ku ktorému sa práca bude snažiť dospieť, bude, že hlavným
motívom, ktorý vedie štáty k tomu, aby sa zbavili armády, je ich neapolitický charakter
a intervencie do politických záležitostí. Práca sa taktiež bude snažiť overiť tvrdenie, že
štát demilitarizovaný na popud iného štátu má krátkodobejšiu perspektívu existencie
bez armády, než štát demilitarizovaný z vlastnej vôle.

Metodológia práce
Bakalárska práca si kladie za cieľ spracovať a porovnať dáta z dvoch prípadových
štúdií

-

Panamy a Kostariky. Zvolená metodológia bude teda predstavovať

komparatívnu prípadovú štúdiu.
Komparácia bude zameraná na postavenie ozbrojených síl v oboch štátoch, motiváciu,
ktorá viedla štáty k rozhodnutiu podstúpiť proces demilitarizácie, poprípade aj na
samotný demilitarizačný akt. Dôraz však bude v rámci komparácie kladený
predovšetkým na odlišný post-demilitarizačný vývoj v oboch krajinách.
Jednou z výskumných otázok práce bude, prečo Kostarika už takmer 70 rokov bez
problémov funguje bez armády, zatiaľ čo v Paname veľmi rýchlo po zbavení sa armády
došlo k procesu militarizácie policajných zložiek, a to do takej miery, že postupne sa
polícia opäť pretransformovala do plnohodnotnej armády.
Ďalšie otázky, ktoré si práca kladie za cieľ zodpovedať, sú, či neapolitický charakter
armád a ich intervencie do politiky sú dôvodom k demilitarizácii a do akej miery sú
policajné zložky, v prípade odstránenia ozbrojených síl, schopné plnohodnotne
vykonávať rolu armády.

Základná charakteristika témy
Štáty sa zbavujú armád za rozličných okolností a z rôznych príčin. Najbežnejšou
motiváciou je zbytočnosť udržiavania a financovania armády (Lichtenštajnsko) alebo
nebezpečný charakter armády spôsobený jej politizáciou (Haiti).

Štáty zbavené armád zabezpečujú svoju ochranu dvomi spôsobmi. Väčšina prenáša
armádne kompetencie a povinnosti na policajné zložky. Niektoré štáty uzatvárajú
dlhodobé pakty o ochrane so susednými krajinami, regionálnymi veľmocami, atď. USA
takto zodpovedá za ochranu Maršalových ostrovov, Mikronézie či Palau. Monako má
uzavretú zmluvu s Francúzskom, za ochranu Andorry zodpovedá Francúzsko spolu so
Španielskom.
Panama sa rozhodla pre demilitarizáciu v roku 1904, rok po tom čo dosiahla
nezávislosť na Kolumbii. Učinila tak na radu Spojených štátov, ktoré sa obávali, že
existencia panamskej armády by mohla predstavovať hrozbu pre bezpečnosť
Panamského prieplavu, na ktorého výstavbu USA v tom čase získali právo.
Kostarika sa pre zrušenie armády rozhodla koncom roka 1948. Na rozdiel od Panamy,
stimulom pre demilitarizáciu nebol záujem zahraničnej mocnosti, ale túžba samotnej
krajiny dlhodobo a trvale existovať bez ozbrojených síl. Svedčí o tom aj dodnes platná
ústava Kostariky z roku 1949, ktorá vyslovene zakazuje armádu ako trvalú inštitúciu.

Predpokladaná štruktúra práce
1. Úvod
1.1 Vymedzenie základných pojmov a rolí - polícia, armáda, demilitarizácia
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4. Záver
5. Literatúra a zdroje

Základná literatúra (10 najdôležitejších titulov)
AMERINGER, CH. D. (1978). Don Pepe: A political biography of Jose Figueres of
Costa Rica. Albuquerque: The University of New Mexico Press.
BARBEY, CH. (2015). Non-militarisation: Countries without armies. Identification
criteria and first findings. Ålands islands Peace Institute.
HARDING, R. C. (1998). The Military Foundations of Panamanian Politics: From the
National police to the PRD and beyond. University of Miami.
HUNTINGTON, S. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century. University of Oklahoma Press.
MELLANDER, G. A. (1971). The United States in Panamanian Politics: The
Intriguing Formative Years. Danville, Illinois: Interstate Printers and Publishers.
NELSON, H. D., ed. (1983). Costa Rica, a country study. Washington D.C.: American
University. Foreign Area Studies.
ONDŘEJ, J. (2008). Odzbrojení, prostředek zajištení mezinárodní bezpečnosti. Plzeň:
Aleš Čeněk.
PAYNE, E.; SUTTON, P., eds. (2013). Size and Survival: The Politics of Security in the
Caribbean and the Pacific. Oxfordshire and New York: Routledge.
PERLMUTTER, A. (1977). The Military and Politics in Modern Times: On
Professionals, Praetorians, and Revolutionary Soldiers. London and New Haven: Yale
University Press.
STEARNS, P., ed. (2013). Demilitarization in the Contemporary World. University of
Illinois Press.

1

Obsah
ÚVOD ............................................................................................................................... 2
1. BEZARMÁDNE ŠTÁTY ........................................................................................... 5
1.1 Identifikácia súčasných štátov bez ozbrojených síl................................................. 5
1.2 Demilitarizované štáty............................................................................................. 7
2. PRETORIÁNSKY ŠTÁT A PRETORIÁNSKA ARMÁDA ................................ 11
3. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA Č. 1 - PANAMA ............................................................. 17
3.1 Získanie nezávislosti 1903 a následná demilitarizácia .......................................... 17
3.2 Vývoj panamskej Národnej polície po roku 1904 ................................................. 21
4. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA Č. 2 - KOSTARIKA ....................................................... 30
4.1 Občianska vojna 1948 a následná demilitarizácia................................................. 30
4.2 Bezpečnostný a politický vývoj Kostariky po zbavení sa armády ........................ 34
ZÁVER .......................................................................................................................... 40
SUMMARY ................................................................................................................... 43
POUŽITÁ LITERATÚRA........................................................................................... 44
ZOZNAM PRÍLOH ...................................................................................................... 51

2

Úvod

Popis práce a zdôvodnenie výberu témy
Témou tejto práce sú štáty, ktoré z rozličných dôvodov nedisponujú vlastnou
národnou armádou. Fakt, že ide prevažne o malé štáty a mikroštáty, ktoré - s výnimkou
Svätého stolca

-

výraznejšou mierou nevstupujú do medzinárodných vzťahov, je

dôvodom, prečo štátom bez ozbrojených síl nie je v akademickom svete venovaný
dostatočný priestor. Stále však ide o suverénne, širokospektrálne uznané štáty, ktoré sú
plnohodnotnými členmi medzinárodného spoločenstva a ktoré by akademická literatúra
nemala opomínať len kvôli ich malému vplyvu na svetové dianie. Snaha obohatiť túto
akademicky nedostatočne preskúmanú oblasť je hlavnou motiváciou pre výber témy
tejto práce.
Po všeobecnom oboznámení čitateľa s bezarmádnymi štátmi v prvej kapitole
a s charakteristickými rysmi pretoriánskych krajín a pretoriánskych armád v druhej
kapitole sa práca presunie do svojho ťažiska, do komparatívnej prípadovej štúdie,
v rámci ktorej porovnáme dva konkrétne štáty - Panamu a Kostariku - ktoré sa
v priebehu 20. storočia rozhodli zbaviť sa svojich ozbrojených síl a ktoré po zavrhnutí
armády zaznamenali vzájomne diametrálne odlišný vývoj. Zatiaľ čo Kostarika už
takmer sedemdesiat rokov úspešne funguje bez armády, v Paname veľmi rýchlo po
zbavení sa armády došlo k procesu radikalizovania a militarizácie policajných zložiek, a
to do takej miery, že postupne sa polícia opäť pretransformovala do plnohodnotnej
armády.1 Kostarika teda predstavuje úspešný prípad demilitarizácie, zatiaľ čo Panama je
prípadom neúspešným.

Cieľ práce a metodológia

1

Pre spresnenie dodáme, že Panama sa svojej armády v priebehu histórie zbavila až dvakrát. Najprv
v roku 1904, tesne po získaní nezávislosti, a druhýkrát v roku 1990, v dôsledku intervencie USA, ktorej
cieľom bolo zvrhnúť vtedajší diktátorský režim Manuela Noriegu. Táto práca detailne analyzuje menej
známu demilitarizáciu z roku 1904, nie demilitarizáciu z 90. rokov.
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Cieľom,

ktorý

si

táto

práca

kladie,

je

odhalenie

príčin

protikladného

postdemilitarizačného vývoja oboch krajín. Hlavná výskumná otázka práce teda znie:
Aký faktor/Aké faktory podmienil(i) neúspech demilitarizácie Panamy, resp. úspech
demilitarizácie Kostariky? Úspešnou demilitarizáciou máme na mysli okrem dlhodobej
existencie danej krajiny bez armády aj absenciu akýchkoľvek symptómov možnej
opätovnej remilitarizácie, t.j. napr. nárast vplyvu iných bezpečnostných zložiek alebo
zvýšenie miery ich vyzbrojenia. Práca sa bude snažiť zodpovedať ešte jednu, vedľajšiu
otázku: Aká motivácia viedla Panamu a Kostariku k tomu, aby zavrhli svoje armády?
V rámci tejto otázky budeme pracovať s hypotézou, že stredoamerické a karibské
armády mnohokrát nepredstavujú disciplinované apolitické inštitúcie podriadené
vládnucim elitám, ale majú potenciál dominovať exekutíve a destabilizovať štát. Keďže
sa takáto armáda stáva hrozbou pre svoju krajinu, dochádza k jej zavrhnutiu.
Nakoľko ide o komparatívnu prípadovú štúdiu, zvolenou metódou bude kvalitatívna
výkladová komparácia dvoch štátov. Každú z prípadových kapitol si rozdelíme na dve
podkapitoly. V prvej z nich sa zameriame na samotný demilitarizačný akt. Popíšeme si,
čo mu predchádzalo a odkiaľ prišiel stimul na rozpustenie armády, či zvnútra alebo
zvonku. Druhá podkapitola zanalyzuje politicko-bezpečnostný vývoj krajín po zbavení
sa armády, so zameraním sa predovšetkým na zachytenie špecifických prvkov
spojených s protichodne sa uberajúcim trendom v oboch krajinách. Na základe takto
postavenej metodológie sa bude práca snažiť o čo najlepšie zodpovedanie stanovených
výskumných otázok.

Štruktúra práce
Ako už bolo naznačené, v prvej kapitole čitateľa všeobecne oboznámime
s bezarmádnymi štátmi. Túto uvádzaciu kapitolu sme sa rozhodli zahrnúť, pretože sa
domnievame, že ide o tému, ktorej znalosť je v radoch laickej verejnosti pomerne nízka.
Mnoho ľudí ani netuší, že v súčasnej dobe existuje nejaký štát, ktorý nedisponuje
vlastnou armádou. V tejto kapitole si rozdelíme bezarmádne štáty na štáty, ktoré
prirodzene vznikli bez armády, a štáty, ktoré podstúpili proces demilitarizácie, pričom
ďalej sa budeme zaoberať druhou skupinou. V závere kapitoly sa zameriame na región
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Strednej Ameriky a Karibiku, pretože práve v tomto regióne sa nachádza väčšina štátov,
ktoré prešli demilitarizáciou.
Druhá kapitola sa zaoberá pretoriánstvom, t.j. charakteristickým rysom typickým pre
stredoamerické a karibské štáty. Pretoriánska armáda je armáda, ktorá má potenciál
vystúpiť zo svojho tieňa, zvrhnúť civilnú vládu a sama sa chopiť moci v štáte.
Tretia a štvrtá kapitola sú prípadovými štúdiami zaoberajúcimi sa dvomi štátmi
podstúpivšími v minulom storočí proces demilitarizácie

-

Panamou a Kostarikou.

Panama si prostredníctvom svojej novovytvorenej armády dokázala v roku 1903
vybojovať nezávislosť na Kolumbii. Na podnet USA, ktoré sa obávali, že by panamská
armáda mohla ohrozovať existenciu budovaného Panamského prieplavu, sa však už
v roku 1904 Panama rozhodla rozpustiť svoje ozbrojené sily a ponechať si len policajné
zložky. Celá prvá polovica 20. storočia sa následne niesla v znamení postupnej
militarizácie panamskej polície. Tá nabrala najvyššiu intenzitu v momente, kedy sa
policajným veliteľom stal José Antonio Remón. Konečná fáza procesu nastala v roku
1952, kedy sa Remon chopil prezidentského úradu a ruka v ruke s novým názvom Národná garda - pretransformoval políciu späť na začínajúce ozbrojené sily.
Kostarika sa v roku 1948 dostala do občianskej vojny. V nej proti sebe stáli vládnuca
Národná republikánska strana s hlavnými predstaviteľmi Calderonom a Picadom a
opoziční sociálni demokrati na čele s Jose Figueresom podporovaní revolučnou
armádou a Karibskou légiou. Konflikt sa skončil víťazstvom povstalcov a vlády sa ujala
dočasná junta pod vedením Figueresa. Ten sa pustil do prenasledovania komunistov
a zavádzania ostrých socialistických reforiem ako napr. znárodňovanie bánk či zdanenie
vysokého kapitálu, vďaka čomu sa stal terčom konzervatívcov, komunistov, niektorých
amerických úradníkov a regionálnych diktátorov. Figueres sa namiesto posilnenia
armády rozhodol koncom roka 1948 urobiť prekvapivý a revolučný krok - oznámil
rozpustenie a zákaz armády. O rok na to tento akt nabral aj ústavnú podobu. Od tohto
momentu až dodnes Kostarika úspešne a bezproblémovo funguje bez ozbrojených síl
a v súčasnosti je zrejme najznámejším a najviac hrdým štátom nedisponujúcim vlastnou
armádou.
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1. Bezarmádne štáty

1.1 Identifikácia súčasných štátov bez ozbrojených síl
Armáda je v súčasnej dobe a pri súčasnom realistickom diškurze prevládajúcom v
sfére medzinárodných vzťahov neodmysliteľnou súčasťou každého štátu. Väčšina krajín
investuje každoročne nemalú časť svojho štátneho rozpočtu práve do svojich
ozbrojených zložiek. Obzvlášť rozsiahle finančné prostriedky pochopiteľne venujú
zbrojeniu najväčšie svetové veľmoci, ktoré medzi sebou neustále vedú nepriame preteky
v modernizácii a tréningu svojich národných armád. Len pre ilustráciu, najväčší
armádny rozpočet za rok 2015 mali USA (596 miliárd $), nasledované Čínou (215),
Saudskou Arábiou (87) a Ruskom (66).2 V rebríčku podielu armádnych výdajov
z hrubého domáceho produktu sa na prvom mieste za rok 2015 umiestnil pre zmenu
Omán (14,1% HDP), nasledovaný Saudskou Arábiou (13,5%), Južným Sudánom
(10,9%) a Irakom (7,8%).3
Napriek plne racionálnemu a výrazne prevládajúcemu trendu disponovať vlastnými
ozbrojenými silami nám pohľad na svetovú mapu dokazuje, že štáty nedisponujúce
národnou armádou nie sú až tak neštandardným javom ako by sa na prvý pohľad mohlo
zdať. Na vytvorenie si uceleného zoznamu všetkých armádou nedisponujúcich krajín
sveta nám dobre poslúži práca Christopha Barbeyho, ktorý identifikuje tieto krajiny na
základe splnenia aspoň jedného z dvoch kritérií - právneho a vecného - a dostáva
výsledný zoznam 26 štátov bez ozbrojených síl geograficky rozdelených do štyroch
svetových regiónov.4

2

Stockholm International Peace Research Institute. [online]. Trends in World Military Expenditure, 2015.
Dostupné z WWW: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf. [cit. 15-11-2016].
3
The World Bank. [online]. Military expenditure (% of GDP). Dostupné z WWW:
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS. [cit. 15-11-2016].
4
BARBEY, Christophe. Non-militarisation: Countries without armies. Identification criteria and first
findings. Mariehamn, Ålandy, Fínsko: The Ålands Islands Peace Institute, 2015. s. 11.
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Tabuľka č. 1: Zoznam štátov bez ozbrojených síl podľa Ch. Barbeyho
Oceánia

Stredná Amerika

Európa

Afrika

Maurícius

a Karibik
1. Cookove ostrovy

1. Dominika

1. Andorra

2. Kiribati

2. Grenada

2. Island

3. Marshallove

3. Haiti

3. Lichtenštajnsko

ostrovy

4. Kostarika

4. Monako

4. Mikronézske

5. Panama

5. San Maríno

federatívne štáty

6. Svätá Lucia

6. Vatikán

5. Nauru

7. Svätý Krištof a

6. Niue

Nevis

7. Palau

8. Svätý Vincent a

8. Samoa

Grenadíny

9. Šalamúnove
ostrovy
10. Tuvalu
11. Vanuatu

Právne kritérium predstavuje ústavné alebo zákonné zakotvenie neexistencie armády
v danom štáte. Vecným kritériom sa rozumie reálny stav vecí, ktorý je často v rozpore
s ústavou či zákonmi. Napríklad San Maríno podľa svojej ústavy oficiálne disponuje
armádou, tá však vykonáva výhradne policajné a ceremoniálne funkcie. Podobne je na
tom Haiti, kde síce bola v roku 1995 armáda zrušená, ale až doteraz nedošlo
k premietnutiu tohto aktu do ústavnej novely.5
V 23 prípadoch ide o členské štáty OSN. Výnimkami sú Vatikán, ktorý má status
pozorovateľského štátu, a Niue a Cookove ostrovy, ktoré nemajú dostatočné kapacity na
plné členstvo v OSN a sú čiastočne závislé na Novom Zélande.
Ak do celkového zoznamu všetkých krajín sveta zahrnieme aj nečlenské štáty OSN
vrátane štátov s obmedzeným medzinárodným uznaním, dostávame výslednú bilanciu -

5

Ibid. s. 20.
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26 z 206 štátov sveta nemá vlastné ozbrojené sily.6 V prepočte ide teda o
približne každý ôsmy štát. 16 z nich má rozlohu menšiu než 1000 štvorcových
kilometrov a 21 z nich má populáciu menšiu než 500 000 obyvateľov.
Primárnym cieľom armády je ochrana štátu pred vonkajšími hrozbami. Štáty, ktoré
nedisponujú vlastnou armádou, tak musia zabezpečiť alternatívny spôsob svojej
vonkajšej ochrany.
V zásade rozlišujeme dva základné spôsoby alternatívneho zaistenia vonkajšej
ochrany. Prvým je bilaterálna zmluva o ochrane s jedným alebo viacerými štátmi. Takto
napríklad Francúzsko zodpovedá za obranu Monaka. Andorra má uzavretú rovnakú
dohodu taktiež s Francúzskom a súčasne so Španielskom. Podobne je ochrana Kiribati
rozdelená medzi Austráliu a Nový Zéland. Palau, Marshallove ostrovy a Mikronézske
federatívne štáty sú pod patronátom USA.7
Druhým spôsobom zabezpečenia vonkajšej ochrany je integrácia v medzinárodnom
obrannom združení. Dominika, Grenada, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny
a Svätý Krištof a Nevis sú členmi tzv. Regional Security System, kolektívneho
bezpečnostného združenia zabezpečujúceho obranu štátov východného Karibiku.8
Island je členským štátom NATO.
Niektoré krajiny ako napr. Maurícius, Lichtenštajnsko či Šalamúnove ostrovy nemajú
žiadneho známeho protektora, ani nie je známe ich členstvo vo vyslovene obrannom
pakte. Dá sa predpokladať, že tieto krajiny v súčasnosti nepociťujú žiadnu hrozbu
akejkoľvek externej agresie a v krajnom prípade jej uskutočnenia by sa spoliehali na
nadnárodné politické zoskupenia (Africká únia, prípadne samotné OSN).

1.2 Demilitarizované štáty
Na základe toho, ako sa jednotlivé štáty dostali do stavu neexistencie armády, ich
rozdeľujeme do dvoch kategórií

-

štáty, ktoré armádou nikdy v minulosti

nedisponovali, a štáty, ktoré prešli procesom demilitarizácie. Drvivú väčšinu súčasných
štátov bez ozbrojených síl, až 19, radíme do prvej kategórie, teda medzi štáty, ktoré

6

Wikipedia. [online]. List of Sovereign States. Dostupné z WWW:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states. [cit. 27-04-2017].
7
Central Intelligence Agency. [online]. The World Factbook. Dostupné z WWW:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. [cit. 18-04-2017].
8
Regional Security System. [online]. Background. Dostupné z WWW: http://www.rss.org.bb/aboutus.html. [cit. 18-04-2017].
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prirodzene vznikli bez armády.9 My sa však pre potreby našej práce budeme ďalej
zaoberať druhou kategóriou, demilitarizovanými štátmi.
Demilitarizácia znamená zákaz udržiavania a rozširovania vojenskej sily na určitom
území. Tvorí ju odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia. Odzbrojenie predstavuje
zozbieranie, dokumentáciu a likvidáciu palných zbraní, munície, výbušnín a iných
zbraní od vojakov alebo civilistov. Demobilizácia je formálne a riadené prepustenie
aktívnych bojovníkov z ozbrojených síl a skupín. Reintegráciou rozumieme proces,
prostredníctvom ktorého bývalí vojaci nadobudnú civilný status, nové zamestnanie
a stabilný príjem.10 Demilitarizovaný nemusí byť výhradne celý štát, môže ísť aj
o určité územie, napr. Porýnie v 20. rokoch minulého storočia alebo v súčasnosti
nárazníková zóna medzi Severnou a Južnou Kóreou.
Zostávajúcich sedem z 26 bezarmádnych štátov sa v priebehu histórie, z rôznych príčin
a za rozličných okolností rozhodlo zrušiť svoje ozbrojené sily. Týmito krajinami sú
Monako, Lichtenštajnsko, Kostarika, Dominika, Grenada, Panama a Haiti.11
Demilitarizácia Monaka bola zahájená v polovici 18. storočia z balistickoekonomických dôvodov. Monaco-Ville, pôvodné staré mesto Monaka, je pevnosť
rozprestierajúca sa na vyvýšenej skale. Do tej doby nebolo možné ohroziť zámok ani
staré mesto delovými guľami. Keď však technologický pokrok umožnil kanónom zo
susednej skaly dostrel do mesta, princ Honoré III. si uvedomil, že armáda túto
zraniteľnosť žiadnym spôsobom nevykryje a zriekol sa jej nákladnej a zbytočnej
modernizácie. Týmto odštartoval proces postupnej likvidácie armády, v súčasnosti
limitovanej na princovu stráž.12
V roku 1868, po rozpade Nemeckého spolku, podstúpilo Lichtenštajnsko kompletnú
demilitarizáciu. Udržiavanie armády, ktorá mala menej ako stovku vojakov, bolo
zbytočne nákladné.13
V Dominike vznikol dopyt po armáde v 70. rokoch, kedy krajinu sužovala narastajúca
kriminalita a sociálne nepokoje. Oficiálna armáda bola vytvorená v roku 1975
z iniciatívy nového premiéra a predsedu Labour Party, Patricka Johna, ktorý si s touto
inštitúciou systematicky vytváral osobné puto. Armáda necítila zodpovednosť chrániť
9

BARBEY, Non-militarisation: Countries without armies. Identification criteria and first findings, s. 5.
United Nations. [online]. Disarmament, Demobilization and Reintegration. Dostupné z WWW:
http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/ddr.shtml. [cit. 15-11-2017].
11
BARBEY, Non-militarisation: Countries without armies. Identification criteria and first findings, s. 35
- 39.
12
Ibid. s. 35.
13
BEATTIE, David. Liechtenstein: A Modern History. London: I.B. Tauris, 2004. s. 30.
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ústavu a národ Dominiky, ale skôr osobnú lojalitu a podriadenosť konkrétnemu
človeku. John rezignoval v roku 1974 v dôsledku masových protestov proti jeho vláde.
Novú premiérku Eugeniu Charles členovia armády neprijali ako svoju novú autoritu.
Charles nechala v roku 1981 formálne rozpustiť armádu. Jej bývalí dôstojníci však
zosnovali dva neúspešné pokusy o štátny prevrat s cieľom dosadiť Johna späť do úradu.
V prípade Dominiky sa teda zrušenie armády viaže na jej oddanosť jednému
politickému subjektu a neochotu upustiť od nej aj po tom, čo tento subjekt stratil
politickú moc.14
V roku 1979 prebehla v Grenade revolúcia, po ktorej sa moci chopilo marxistickoleninské hnutie New JEWEL Movement. Za víťaznú revolúciu vďačilo predovšetkým
svojej Ľudovej revolučnej armáde, ktorá sa týmto stala oficiálnymi ozbrojenými silami
Grenady. Nová vládnuca strana zakázala existenciu iných politických strán,
nevyhlasovala voľby a celkovo presadzovala striktne diktátorský štýl vlády.15 Vonkajšia
reakcia sa dostavila v roku 1983 v podobe invázie s názvom Urgent Fury, vedenej
USA, s cieľom zvrhnúť diktátorský režim. Cieľ sa podarilo naplniť, Ľudová revolučná
armáda bola porazená a pôvodná predrevolučná vláda obnovená.16 Inštitúcia armády
nebola odvtedy v Grenade znovu zavedená.
Panama bola naposledy demilitarizovaná v roku 1990. V roku 1983 sa na Paname
chopil moci generál Manuel Noriega. Tento vojenský diktátor preorganizoval všetky
zložky dovtedajšej Národnej Gardy do tzv. Fuerzas de Defensa de Panamá (Panamaské
obranné sily). Pod jeho vedením bola táto zložka skôr osobným nástrojom politickej
kontroly než jednotkou národnej obrany a presadzovania práva. Na prelome rokov 1989
a 1990 sa USA rozhodli uskutočniť inváziu do Panamy s názvom Just Cause,
v dôsledku ktorej bol Noriega zbavený moci a Panamské obranné sily boli rozpustené.17
Od tohto momentu až dodnes Panama patrí na zoznam bezarmádnych štátov.
Haiti má za sebou dlhú históriu interferencie armády do politických záležitostí.
Poslednou významnou rolou, ktorú armáda Haiti zohrala, bolo v roku 1991 zosadenie
demokraticky zvoleného Jeana-Bertranda Aristida z prezidentského úradu a nastolenie
vojenskej junty. Ani v tomto prípade však na seba zahraničná reakcia nenechala dlho
14

PHILLIPS, Dion E. The Defunct Dominica Defense Force and Two Attempted Coups on the Nature
Island. Caribbean Studies, 2002, Vol. 30, No. 1. s. 75-76.
15
Wikipedia. [online]. New Jewel Movement. Dostupné z WWW:
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Jewel_Movement. [cit. 26-04-2017].
16
History. [online]. 1983, United States invades Grenada. Dostupné z WWW:
http://www.history.com/this-day-in-history/united-states-invades-grenada. [cit. 26-04-2017].
17
History. [online]. 1989, The U.S. invades Panama. Dostupné z WWW: http://www.history.com/thisday-in-history/the-u-s-invades-panama. [cit. 26-04-2017].
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čakať. K intervencii USA pod názvom Uphold Democracy došlo v roku 1994.18
Výsledkom bolo opätovné dosadenie zvrhnutého Aristida do prezidentského kresla
a rozhodnutie zbaviť sa armády, ktorá na Haiti rozhodne nepredstavovala apolitickú
inštitúciu.
Na základe týchto skutočností môžeme formulovať hneď niekoľko záverov. V prípade
dvoch európskych mikroštátov došlo k demilitarizácií z ekonomických dôvodov
vychádzajúcich z absencie praktického využitia armády. Osobitú pozornosť si však
zaslúži americký región. V armádnych otázkach sa javí ako najdynamickejší, pretože sa
v ňom nachádza až päť zo siedmych súčasných demilitarizovaných štátov. Spoločným
menovateľom demilitarizácie v Grenade, Paname a na Haiti je, že vo všetkých troch
krajinách

nastala

ako

priamy

dôsledok

zahraničnej

intervencie.

Spoločným

menovateľom armády vo všetkých karibských a stredoamerických demilitarizovaných
štátoch je, že nevystupovala ako nezávislá inštitúcia nezasahujúca do politických
záležitostí.19
Práve z dôvodu vojenskej dynamiky amerického regiónu sa v ďalšej časti práce
budeme zaoberať práve touto geografickou entitou.

18

History. [online]. 1994, U.S. Forces land in Haiti. Dostupné z WWW: http://www.history.com/thisday-in-history/u-s-forces-land-in-haiti. [cit. 26-04-2017].
19
Zámerne sme vynechali popis demilitarizácie Kostariky a prvej demilitarizácie Panamy, nakoľko už
boli načrtnuté v úvodnej kapitole a budú detailne analyzované v samostatných prípadových kapitolách.
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2. Pretoriánsky štát a pretoriánska armáda

Pracujme teda ďalej s predpokladom, že jedným z možných charakteristických rysov
ozbrojených síl v stredoamerickom a karibskom regióne je ich nie apolitický charakter
a sklony k intervenciám do politických záležitostí daného štátu.
Medzi akademických predstaviteľov problematiky civilno-vojenských vzťahov,
ktorých teórie si v tejto kapitole predstavíme, patria americkí politológovia Samuel P.
Huntington a Amos Perlmutter a britský politológ Samuel E. Finer. Začnime tým, že si
zadefinujeme, akú štandardnú pozíciu má podľa Huntingtona armáda v rámci štátu
zastávať.
Huntington háji myšlienku striktnej apolitickosti ozbrojených síl. Politika podľa neho
stojí mimo rozsah armádnych pôsobností. Oblasť vojenskej vedy je podriadená oblasti
politiky. Armádny dôstojník musí zostať politický neutrálny a nesmie nechať svoj
dôstojnícky úsudok zdeformovať politickou účelnosťou.20„Politika je umením, vojenská
veda profesiou.“21 Armáda má teda predstavovať výhradne nástroj štátu a akákoľvek
odchýlka od tejto normy je považovaná za deviáciu.
Situáciu, kedy sa armáda zrieka svojej podriadenosti vládnucim elitám a sama sa stáva
nezávislým politickým aktérom, nazývame pretoriánstvo. Frederick Mundell Watkins
definuje pretoriánstvo ako termín, často používaný na charakterizovanie situácie, kedy
vojenská trieda uplatňuje nezávislú politickú moc v rámci určitej spoločnosti, a to
prostredníctvom sily alebo hrozby jej použitia.22 Je potrebné rozlišovať medzi
moderným a historickým pretoriánstvom.
Modernému pretoriánstvu dalo významový a etymologický základ pretoriánstvo
historické. Rímska pretoriánska garda predstavovala v období cisárstva osobnú stráž
rímskeho cisára. Pôvodne vznikla ako drobný sprievod určený na ochranu armádneho
veliteľa. Jej názov je odvodený od slova praetorium, ktoré označovalo veliteľov stan.
V roku 27 ju prvý rímsky cisár Augustus pretvoril na stálu osobnú stráž, ktorá mala
chrániť jeho a cisársku rodinu. V priebehu rokov sa však garda stala veľkou hrozbou pre
cisársku moc a jednotliví cisári boli nútení získať si jej priazeň, aby zaistili svoju vládu.
20

HUNTINGTON, Samuel P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military
Relations. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957. ISBN 0-674-81736-2. p.71.
21
Ibid. s. 76.
22
PERLMUTTER, Amos. The Military and Politics in Modern Times: On Professionals, Praetorians,
and Revolutionary Soldiers. New Haven and London: Yale University Press, 1977. ISBN 0-300-02045-7.
s. 89.
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Zbor určený na ochranu osoby cisára sa tak paradoxne stal jeho najväčšou
zraniteľnosťou. Od Augustovej smrti totiž garda získavala čoraz väčšiu nezávislosť na
cisárovi, a naopak, dokázala si vynútiť závislosť každého prípadného panovníka na nej,
čím sa z nej stala prakticky kľúčová inštitúcia rozhodujúca vo veciach nástupníctva.
Pretoriáni zosnovali, prípadne sami vykonali niekoľko úspešných atentátov na rímskych
cisárov (Caligula, Pertinax...). Začiatkom tretieho storočia sa dokonca pretoriánsky
náčelník Macrinus sám stal na viac než rok rímskym cisárom. Pretoriánsku gardu
rozpustil cisár Konštantín v roku 312.23
Moderný pretoriánsky štát je štát, v ktorom má armáda tendenciu zasahovať do vlády
a potenciál dominovať exekutíve. Medzi jeho charakteristiky patrí neefektívna
exekutíva a politický úpadok. Politické procesy pretoriánskeho štátu sú priaznivé pre
rozvoj armády ako hlavnej a kľúčovej skupiny a stimulujú nárast jej očakávaní stať sa
vládnucou triedou. Politické vedenie štátu sa regrutuje predovšetkým z armády,
prípadne zo skupín s ňou sympatizujúcich.24
Jeden z pohľadov Samuela Huntingtona na pretoriánsky štát možno vyvodiť z jeho
teórie „civilnej kontroly,“ ktorú rozvádza vo svojom prvom väčšom diele, The Soldier
and the State, z roku 1957. Táto civilná kontrola úzko súvisí s otázkou, ako môže byť
v rámci štátu minimalizovaná moc armády. Huntington hovorí o dvoch typoch civilnej
kontroly - subjektívnej a objektívnej.
Subjektívna civilná kontrola usiluje o minimalizáciu armádnej moci maximalizáciou
moci civilnej, resp. maximalizáciou moci občianskych skupín. Tento typ civilnej
kontroly má však viacero nedostatkov, pretože v konečnom dôsledku, vzhľadom na
veľký počet a odlišné záujmy jednotlivých skupín, vždy maximalizuje moc partikulárnej
skupiny a nie moc všetkých skupín ako celku voči armáde. Subjektívna civilná kontrola
je tak často zneužívaná na boj o moc medzi jednotlivými skupinami (napr. medzi
vládnymi inštitúciami alebo spoločenskými triedami), namiesto skutočnej snahy udržať
armádu pod civilnou kontrolou.25
Objektívna civilná kontrola predstavuje podľa Huntingtona prepracovanejší
a zmysluplnejší typ kontroly. Nezakladá sa na maximalizácii civilnej moci, ale na

23

CARTWRIGHT, Mark. Praetorian Guard. Ancient History Encyclopedia. publ. 02-12-2016. [cit. 0702-2016]. Dostupné z WWW: http://www.ancient.eu/Praetorian_Guard/.
24
PERLMUTTER, The Military and Politics in Modern Times: On Professionals, Praetorians, and
Revolutionary Soldiers. s. 93.
25
HUNTINGTON, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, s. 8082.
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maximalizácii armádneho profesionalizmu, presnejšie na stimulácii profesionálneho
prístupu a správania armádnych dôstojníkov.26
Základnými kritériami, ktoré má spĺňať každá profesia, sú podľa Huntingtona
odbornosť, zodpovednosť a korporatívny charakter. Armádne dôstojníctvo spĺňa všetky
tri profesijné kritéria. Odbornosť sa odzrkadľuje v schopnosti „manažmentu násilia,“
ktorou dôstojník disponuje vzhľadom na svoju kvalifikovanosť a skúsenosti.
Zodpovednosťou dôstojníka je vojenská bezpečnosť jeho klienta, ktorým nie je nik iný
než spoločnosť. Korporatívny charakter armády je taktiež nespochybniteľný - armáda
je byrokratická, hierarchicky usporiadaná organizácia, ktorej členovia sa k nej jasne
hlásia (nosia uniformy, žijú pomerne separovane od zvyšku spoločnosti, atď.).27
Objektívna

civilná

kontrola

teda

dosahuje

minimalizáciu

armádnej

moci

profesionalizáciou armády, čím ju ponecháva politicky impotentnú a neutrálnu.
Antitézou objektívnej civilnej kontroly je účasť armády na politike - civilná kontrola
upadá úmerne s tým, ako sa armáda postupne zapája do politiky.28 Na základe týchto
skutočností môžeme formulovať prvý Huntingtonov pohľad na pretoriánsky štát

-

pretoriánsky štát je pravým opakom takého štátu, v ktorom pôsobí profesionálna
armáda. Profesionálna armáda si je vedomá toho, odkiaľ kam siaha jej pole pôsobnosti,
a neprekračuje ho. Naopak, v pretoriánskej spoločnosti armáda nepredstavuje
profesionálnu inštitúciu a neuvedomuje si svoje hranice.
Vo svojej neskoršej knihe, Political Order in Changing Societies (1968), rozdeľuje
Huntington spoločnosti do dvoch kategórií - občianske a pretoriánske - ktoré sú si
vzájomne protikladné. Občianska spoločnosť sa vyznačuje vysokou mierou politického
inštitucionalizovania a nízkou mierou politickej participácie. Naopak, pretoriánsku
spoločnosť

charakterizujú

nízka

miera

inštitucionalizovania

a vysoká

miera

participácie.29 Vysoká miera participácie znamená, že v pretoriánskej spoločnosti
dochádza k otvorenej politizácii sociálnych síl. Sociálnu silu v našom prípade
predstavuje pochopiteľne armáda, Huntington však zdôrazňuje, že medzi sociálne sily
radíme napríklad aj odbory, študentstvo alebo cirkev. Tieto sily samozrejme vstupujú do
politiky v každej spoločnosti, v pretoriánskej však otvorene a mnohonásobne
intenzívnejšie. Príčiny, ktoré spôsobujú zvýšenú politickú zaangažovanosť týchto
26
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skupín, netreba hľadať v povahe jednotlivých skupín, ale v štruktúre danej spoločnosti,
konkrétne v absencii alebo slabosti politických inštitúcií. V pretoriánskom systéme sa
sociálne sily vzájomne konfrontujú priamo a otvorene. Žiadne inštitúcie, ani
profesionálni politickí lídri nie sú uznávaní ako legitímni sprostredkovatelia riešenia
skupinových konfliktov. V inštitucionalizovanej spoločnosti sa politickí aktéri zhodnú
na všeobecne platných normách regulujúcich politické spory, t.j. prideľovanie úradov
(voľby, dedičnosť...) a určovanie politík (petície, prejednávanie, väčšinové schválenie,
konsenzus...). V pretoriánskej spoločnosti však nedochádza k zhode na všeobecných
pravidlách, každá skupina „kope sama za seba“ a na dosiahnutie svojich cieľov využíva
svoje vlastné prostriedky - bohatí uplácajú, študenti sa búria, robotníci štrajkujú, davy
demonštrujú a armáda zvrháva vládu.30
Základnými myšlienkami Huntingtonovho pojatia pretoriánskej spoločnosti sú teda
absencia armádneho profesionalizmu a absencia výkonných politických inštitúcií.
Odlišný, zato nemenej zaujímavý pohľad na pretoriánske štáty ponúka Samuel E.
Finer, ktorý hľadá koreláciu medzi politickou kultúrou a armádnymi intervenciami
a postuluje záver, že frekvencia a intenzita armádnych prevratov stúpa úmerne so
znižujúcou sa úrovňou politickej kultúry. Politická kultúra určitého štátu je na vysokej
úrovni, ak argumenty, na základe ktorých vládnuca trieda obhajuje svoje morálne právo
vládnuť, sú všeobecne akceptované alebo ak dochádza k širokému zapojeniu verejnosti
do inštitúcií. Finer definuje tri kritéria, na základe ktorých meriame úroveň politickej
kultúry - existencia rozsiahlej verejnej podpory procedúr určených na delegáciu moci,
existencia širokého uznania suverénnej autority spojená s vierou, že nejestvuje žiadna
iná legitímna zvrchovanosť, a mobilizácia verejnosti v podobe jej rozdistribuovania do
koherentných združení (cirkvi, odbory, politické strany, atď.). Ak sú tieto podmienky
splnené, môžeme hovoriť o vysokej miere politickej kultúry. Na základe toho, či
dochádza k splneniu všetkých, niektorých alebo žiadnej z troch podmienok, rozlišuje
Finer štyri levely vyspelosti politickej kultúry - zrelá, rozvinutá, nízka a minimálna
politická kultúra. Zároveň Finer definuje štyri úrovne armádnej intervencie - vplyv
(ústavné apelovanie na úsudok civilných autorít), nátlak (vydieranie a hrozba použitia
sily), zosadenie (zosadenie civilnej vlády a dosadenie inej civilnej vlády) a nahradenie

30
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(zosadenie civilnej vlády a jej nahradenie vojenskou vládou).31 Pre každý typ politickej
kultúry je charakteristický iný rozsah armádnej intervencie, viď nasledujúca tabuľka.32
Tabuľka č. 2: Korelácia medzi úrovňou politickej kultúry a druhom armádnej
intervencie podľa S. E. Finera:
ÚROVEŇ POLITICKEJ KULTÚRY

DRUH ARMÁDNEJ INTERVENCIE

zrelá politická kultúra

vplyv

rozvinutá politická kultúra

vplyv a nátlak

nízka politická kultúra

nátlak, zosadenie a nahradenie

minimálna politická kultúra

zosadenie a nahradenie

Podľa Finera sú teda vojenské režimy charakteristické pre štáty s nízkou
a minimálnou politickou kultúrou. Ako príklady štátov patriacich do týchto dvoch
kategórií uvádza Finer práve štáty z oblasti Latinskej Ameriky.
Armádnymi intervenciami sa zaoberá aj Amos Perlmutter. Vojenská trieda podľa
neho nahrádza existujúci režim, ak predstavuje v danom čase a v danej krajine
najkoherentnejšiu a politicky najlepšie organizovanú skupinu a ak okrem nej nejestvuje
žiaden silnejší predstaviteľ opozície. Vojenské prevraty sú podľa Perlmuttera vedené
politickými aktivistami a konšpirátormi v radoch armády, dôstojníkmi so súčasnými
alebo budúcimi politickými ambíciami alebo dôstojníkmi, ktorých cieľom nie je
celoživotná vojenská kariéra.33
Armáda, ktorá pôsobí v pretoriánskom štáte a uchyľuje sa k politickým intervenciám,
má rovnaký prívlastok, pretoriánska armáda. Perlmutter rozlišuje dva základné typy
pretoriánskej armády - rozhodcovskú armádu (arbitrator army) a vodcovskú armádu
(ruler army). Rozhodcovská armáda akceptuje existujúce sociálne usporiadanie, má
v pláne „vrátiť sa do kasární“ po urovnaní sporov a nemá žiadnu nezávislú politickú
organizáciu ani skutočnú túžbu maximalizovať vojenskú vládu. Ďalej sa vyznačuje
časovým ohraničením svojej vlády, snahou o zdokonaľovanie svojho profesionalizmu,
tendenciou operovať ako nátlaková skupina v pozadí a strachom z civilnej odplaty.34
31
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Vodcovská armáda predstavuje pravý opak. Odmieta existujúce usporiadanie a napáda
jeho legitimitu, nie je stotožnená s civilnou vládou, ani sa neplánuje neskôr stiahnuť zo
scény a má politickú organizáciu a tendenciu maximalizovať svoju vládu. Vodcovská
armáda je presvedčená, že vojenská vláda je jedinou alternatívou k politickým
nepokojom. Politizuje profesionalizmus, operuje otvorene a nemá strach z civilnej
odplaty.35
Primárnou úlohou vojenských príslušníkov je ochrana štátu a občanov pred fyzickými
hrozbami prichádzajúcimi spravidla spoza štátnych hraníc. Armáda má teda štandardne
predstavovať obranný nástroj aktuálnej civilnej vlády. Avšak armáda, ktorá sa zrieka
svojej primárnej povinnosti chrániť pred hrozbami a namiesto toho prahne po politickej
moci, prestáva byť nástrojom a sama sa stáva hrozbou pre svoj vlastný štát. Keďže
každý štát sa usiluje o elimináciu svojich hrozieb, prítomnosť takejto armády je
racionálnym dôvodom na demilitarizáciu.
V nasledujúcich dvoch prípadových štúdiách sa budeme snažiť zistiť, či aj v prípade
Panamy a Kostariky bola dôvodom demilitarizácie intervenčná povaha ich armád.

35
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3. Prípadová štúdia č. 1 - Panama

3.1 Získanie nezávislosti 1903 a následná demilitarizácia
Panama bola v minulosti španielskym koloniálnym územím. Nezávislosť na
Španielsku získala v roku 1821, v rámci vtedajších celoplošných povstaní zámorských
provincií proti španielskemu koloniálnemu panstvu. Stále však nešlo o zvrchovaný
samostatný štát, Panama sa totiž znova stala len departmentom väčšieho celku,
konkrétne Veľkej Kolumbie (Gran Colombia), a neskôr, po jej rozpade, integrálnou
súčasťou Kolumbijskej republiky. Suverénnym štátom sa Panama stala až odtrhnutím sa
od Kolumbie v roku 1903. Tento proces získania nezávislosti si priblížime
v nasledujúcej podkapitole, pretože si z našej strany rozhodne zaslúži detailnejšiu
pozornosť, a to najmä vzhľadom na následné vnútorné zmeny v armádnych otázkach,
ktoré so sebou priniesol.
Separatistické nálady a boj za sebaurčenie sa medzi panamským obyvateľstvom
pomaly ale iste stupňovali. V rokoch 1899 – 1902 prebehla tzv. tisícdňová vojna,
neúspešný občiansky konflikt, po ktorom ale ostala zachovaná integrita Kolumbijskej
republiky. O rok neskôr však už do hry vstúpili USA, ktoré naklonili misky váh
v prospech Panamy. Hlavným záujmom Spojených štátov bolo získanie kontroly nad
Panamským prieplavom, významným strategickým bodom prechádzajúcim Panamskou
šijou a prepájajúcim Tichý oceán s Atlantickým.
Myšlienka vybudovania vodného tranzitu cez Panamskú šiju siaha až do 16. storočia.
Prvým národom, ktorý sa ju snažil zrealizovať, boli Francúzi, ktorí začali s výstavbou
v roku 1880. Ich snahy však boli po ôsmich rokoch pozastavené kvôli rozsiahlym
vírusom a nepriaznivým prírodným podmienkam. V roku 1902 došlo k odkúpeniu
stavebného práva od Francúzov Američanmi, ktorí chceli výstavbu dokončiť.36
Strategický význam tohto projektu je potrebné hodnotiť predovšetkým z logistického
hľadiska, keďže výstavbou kanála sa mala podstatne skrátiť lodná preprava medzi
východným a západným pobrežím USA. V januári 1903 došlo k podpisu tzv. HayHerránovej dohody medzi americkým ministrom Johnom M. Hayom a kolumbijským
zástupcom Tomásom Heránom, ktorá mala Spojeným štátom zaručiť prenájom územia
36
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pozdĺž Panamskej šije na sto rokov výmenou za finančnú kompenzáciu kolumbijskej
vláde.37 Kolumbijský senát však dohodu neratifikoval, a tak nevstúpila do platnosti.
Práve táto skutočnosť prispela k rozhodnutiu USA podporiť panamské hnutie za
národnú samostatnosť a rokovať o akvizícii územia pozdĺž Panamskej šije s budúcimi
zástupcami už nezávislej Panamy.
Medzičasom

v Paname

vrcholil

nacionalizmus

a

sformovala

sa

revolučná

protikolumbijská junta pod vedením José Augustina Aranga a Manuela Amadora
Guerrera. S podporou amerických vojnových lodí, ktoré v meste Colón zablokovali
prístup kolumbijským vládnym jednotkám cez šiju do Panama City, centra revolúcie, sa
povstalcom podarilo uspieť a 3. novembra 1903 bola vyhlásená nezávislosť Panamskej
republiky. O 3 dni neskôr americká vláda novovzniknutý štát oficiálne uznala.38 18.
novembra tohože roku došlo medzi Panamou a USA k podpisu dohody Hay-BunauVarilla, ktorou sa USA zaviazali ku garancii a udržiavaniu nezávislosti Panamskej
republiky výmenou za konečný zisk Panamskej šije. Za ratifikáciu dohody panamským
parlamentom bolo Paname prisľúbených milión dolárov a pravidelná platba 250 000 za
každý rok trvania zmluvy.39 Novovzniknutá Panamská republika sa týmto stala
protektorátom USA, ktoré nad ňou mali značnú kontrolu a mohli v nej presadzovať
svoje záujmy spojené najmä s budovaním a ochranou prieplavu.
Článok 7 spomínanej zmluvy dával Spojeným štátom oprávnenie udržiavať verejný
poriadok v mestách Colón a Panama City a v k nim priľahlých územiach a prístavoch
v prípade, že domáca vláda ho nie je schopná zaistiť.40 USA, ako garant suverenity
Panamy, zodpovedali ako za jej vonkajšiu ochranu, tak aj za jej vnútornú stabilitu.
Práve tento fakt bol spúšťačom diskusií o tom, či má udržiavanie stálej panamskej
armády racionálny a ekonomický zmysel. Navyše, Spojené štáty mali obavy, že by sa
panamské ozbrojené sily, hoci početne malé (údajne 800 mužov), stali prevažne
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nástrojom politickej nerovnováhy a ohrozovali by bezpečnosť prieplavu. Z toho dôvodu
začali vyvíjať na panamských zástupcov tlak, aby inštitúciu armády rozpustili.41
Vo februári 1904 bol za prvého prezidenta Panamy zvolený jeden z bývalých vodcov
novembrového povstania, konzervatívec Manuel Amador Guerrero, ktorého kroky
evidentne smerovali k naplneniu vôle USA, teda k postupnej eliminácii armády. Na
začiatok dal zrušiť Ministerstvo vojny a námorníctva. Pokračoval tým, že v marci dal
zredukovať personálne kapacity armády o polovicu

-

z 800 na 400. Najväčším

odporcom a kritikom týchto reforiem bol generál Esteban Huertas, kľúčová postava ešte
stále existujúcej armády a jeden z faktorov úspechu novembrovej revolúcie, ktorý si
plne uvedomoval, k čomu smerujú prezidentove kroky a nestotožňoval sa s myšlienkou
likvidácie „svojej“ inštitúcie. Ministri z Amadorovej vlády, Tomas Arias (zahraničné
vzťahy) a Nicolas V. Jaen (školstvo), sa ho snažili odstaviť tým, že proti nemu začali
intrigovať - Huertas, tešiaci sa veľkému vplyvu a popularite v rámci armády aj národa,
mal údajne počas Amadorovej neprítomnosti v krajine vykonať štátny prevrat a dosadiť
sám seba do prezidentského kresla. Huertas tieto obvinenia poprel a v oficiálnom liste
zaslanom prezidentovi 28. októbra žiadal o prepustenie oboch ministrov, ktorí podľa
neho svojimi výrokmi a vymyslenými obvineniami spôsobovali napätie v spoločnosti.
Nech už bola pravda kdekoľvek, s určitosťou môžeme tvrdiť, že v krajine nastalo
podozrenie z chystaného vojenského puču, čo len umocnilo tlak USA na panamskú
vládu. Toto podozrenie sa potvrdilo, keď 13. novembra zaslal Huertas prezidentovi
Amadorovi ďalší list, na ktorého konci ho žiadal, aby na druhý deň ráno zavítal do jeho
centrály. Môžeme sa len domnievať čo touto pozvánkou Huertas zamýšľal, každopádne
prezident sa na stretnutie nedostavil, pretože bol presvedčený, že Huertas ho chce zajať
a uskutočniť prevrat.42 Na druhej strane, Huertas si dosť pravdepodobne musel byť
vedomý, že akákoľvek protivládna akcia by mala za následok okamžitú intervenciu
USA. Napriek absencii akéhokoľvek jednoznačného a nesporného dôkazu je 14.
november 1904 často interpretovaný ako deň prvého armádneho prevratu v histórii
samostatnej Panamy, ktorému sa ale podarilo predísť.
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Novembrové udalosti definitívne zavŕšili neodvratný proces. Výkonným nariadením
č. 171, vydaným 18. novembra 1904, bola prijatá rezignácia náčelníka armády, generála
Huertesa, a nasledujúci deň došlo k zrušeniu armády.43
Max Weber definuje štát ako entitu, ktorá disponuje monopolom na legitímne využitie
násilia.44 Násilie má slúžiť ako prostriedok k rešpektovaniu a dodržiavaniu práva, ktoré
štát zabezpečuje donucovacími inštitúciami. Panama, ktorá sa či už dobrovoľne alebo
nedobrovoľne rozhodla zavrhnúť svoju armádu, si namiesto nej ponechala inú
donucovaciu inštitúciu - Národnú políciu.
Armáda a polícia predstavujú dve základné donucovacie inštitúcie. Armáda je vo
všeobecnosti zodpovedná za ochranu vonkajšej a vnútornej suverenity štátu, t.j. za
obranu ako pred externou agresiou, tak aj pred vnútornými ozbrojenými vzburami
narúšajúcimi legitimitu vlády, na ktorých potlačenie nestačia policajné kapacity.
Primárnou úlohou polície je zaistenie občianskej bezpečnosti, t.j. udržiavanie
vnútorného poriadku prostredníctvom preventívnej a represívnej činnosti. Úroveň
vyzbrojenia je u armády podstatne vyššia ako u polície. Naopak, úroveň kontaktu
s civilistami je u armády veľmi nízka (dochádza k nemu len veľmi zriedka), zatiaľ čo
polícia prichádza do kontaktu s civilistami prakticky na dennej báze. Vzhľadom na tieto
skutočnosti je polícia v porovnaní s armádou považovaná za slabšiu a menej
profesionálnu inštitúciu45 a vo všeobecnosti nie je vnímaná ako hrozba pre režimy.
Keďže USA boli garantom panamskej suverenity, prirodzene na svoje plecia prevzali
povinnosti rozpustenej panamskej armády, t.j. zodpovednosť za vonkajšiu ochranu
štátu. Polícia bola založená s cieľom vykonávať to, čo jej štandardne prislúcha

-

dennodenný dohľad nad presadzovaním práva. USA sa s vysokou pravdepodobnosťou
domnievali, že v prípade menšej a slabšej z dvojice donucovacích inštitúcií nehrozí, že
sa časom stane svojvoľným politickým aktérom. Vývoj polície v nasledujúcich rokoch
však ukázal, ako veľmi sa mýlili.
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3.2 Vývoj panamskej Národnej polície po roku 1904
V tejto podkapitole si priblížime pomerne dynamický vývoj tejto donucovacej
inštitúcie v nasledujúcich päťdesiatich rokoch.
Od svojho počiatku bola Panama vo všetkých oblastiach závislá na Spojených štátoch.
Výnimkou nebola ani oblasť domácej bezpečnosti, ktorú stelesňovala Národná polícia.
Tá pozostávala v roku 1904 zo 700 Panamčanov. Podľa Roberta Hardinga šlo do
značnej miery aj o bývalých členov armády.46 Za predpokladu, že tomu skutočne tak
bolo, môžeme konštatovať, že nedošlo ku kompletnej reintegrácii, nakoľko títo vojaci
nenadobudli civilný status, ale len zmenili svoje poslanie v rámci bezpečnostného
aparátu Panamy. Vzhľadom na tento fakt je zrejmé, že Národná polícia mala do
budúcna potenciál dominovať domácej politickej scéne a stať sa hrozbou pre štát. Tento
politicko-vojenský potenciál sa však začal v policajných radoch prebúdzať k životu až
v tridsiatych rokoch v dôsledku kombinácie viacerých faktorov. V prvých troch
dekádach svojej existencie bola Národná polícia poslušnou inštitúciou plne podriadenou
vôli domácich politických elít. Tie zas boli podriadené vôli svojho severného
protektora.
Správcom Národnej polície, tzv. superintendentom, bol americký občan. USA týmto
v praxi realizovali už spomínaný článok 7 zmluvy Hay-Bunau-Varilla, ktorý ich
oprávňoval k zásahom do vnútorných záležitostí Panamy za účelom udržania verejného
poriadku v prípade, ak by ho domáca vláda nebola, podľa úsudku USA, schopná zaistiť.
Taktiež to malo nesporné politické a ekonomické výhody - USA nemuseli na Paname
udržiavať vlastný kontingent a stále boli schopné presadzovať svoju nadvládu a
záujmy.47 Ešte jasnejší príklad priamej washingtonskej manipulácie nájdeme v roku
1913, kedy americké ministerstvo zahraničia vydalo požiadavku, aby sa panamskí
policajti vzdali svojich vysoko výkonných palných zbraní. Polícia na túto požiadavku
pristúpila, čo z nej prakticky učinilo „mužov, ktorí mali len pištole.“48
Odzbrojená panamská polícia obdŕžala od amerických policajných predstaviteľov
plnohodnotný výcvik a v prvých troch dekádach zostávala, presne podľa predstáv
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Spojených štátov, plne podriadená domácej vládnucej oligarchii.49 Tridsiate roky však
odštartovali postupný proces nárastu policajného vplyvu. Polícia získavala oveľa širší
priestor na manévrovanie a postupne sa stávala ústredným politickým aktérom. Faktory,
ktoré tento proces spustili, resp. k nemu výraznou mierou prispeli, môžeme rozdeliť do
dvoch kategórií - vonkajšie a vnútorné.
Vonkajším faktorom máme na mysli zmenu kurzu regionálnej zahraničnej politiky
Spojených štátov v tridsiatych rokoch, iniciovanú novým prezidentom Franklinom D.
Rooseveltom. Nová koncepcia niesla názov „politika dobrého susedstva“ (Good
Neighbor Policy) a mala byť presadzovaná voči krajinám Latinskej Ameriky. V
podstate išlo o zmierovaciu politiku, ktorej hlavným nosným bodom bola snaha
o nezasahovanie, resp. o minimálne (a ak, tak skôr diplomatické) zásahy Spojených
štátov do interných záležitosti krajín Latinskej Ameriky.50 Politika dobrého susedstva
predstavovala odklon od dovtedy výrazne intervenčnej zahraničnej politiky USA,
zakladajúcej sa najmä na ideológii „veľkej palice“ (Big Stick Ideology), ktorú
presadzoval Theodore Roosevelt a v rámci ktorej USA od konca 19. storočia podnikali
pravidelné vojenské zásahy v krajinách Latinskej Ameriky.51
Vnútorný faktor môžeme synonymne nazvať aj personálnym faktorom. Hlavnú rolu
totiž v jeho rámci chronologicky zohrávajú dve konkrétne postavy - Harmodio Arias
a najmä José Antonio Remón. Poďme si predstaviť zásluhy oboch týchto postáv na
náraste policajného vplyvu.
Socio-ekonomická situácia panamského obyvateľstva bola na konci 20. rokov na
mizivej úrovni. Ekonomická recesia a narastajúca chudoba mali za následok stratu
dôvery vo vládnuce oligarchické elity z liberálnej strany. Táto situácia vyprodukovala
hneď niekoľko významných opozičných hnutí, z ktorých najvýznamnejšiu rolu zohrali
aktivisti nazývajúci sa Acción Comunal. Táto patrioticko-nacionalistická organizácia
založená v roku 1923 odmietala podriadenosť voči USA a obviňovala predchádzajúce
vlády a vtedajší vládnuci režim z udržiavania proamerického statusu quo, z obrany
kapitalizmu na úkor robotníkov, z potlačovania práva na zhromažďovanie či zo
zneužívania verejných zdrojov. Hlavnými protagonistami organizácie boli budúci
prezidenti, bratia Harmodio a Arnulfo Ariasovci. Začiatkom roka 1931 vykonali
49
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členovia Acción Comunal úspešný štátny prevrat, v rámci ktorého bol zosadený
prezident Florencio Arosemena. S cieľom legitimizovať prevrat v očiach USA, bol do
prezidentského úradu dočasne dosadený Arosemenov viceprezident Ricardo Alfaro,
ktorý zákonným nariadením inkorporoval do polície svoje vlastné ozbrojené jednotky,
čím si zaistil monitoring prípadného vzdoru voči nemu v polícii.52 Zakladanie
súkromných ozbrojených oddielov sa do budúcna stalo akýmsi prezidentským trendom.
V roku 1932 skončilo dočasné prezidentovanie Alfara a do prezidentského úradu bol
zvolený najvýraznejší vodca Acción Comunal, Harmodio Arias. Medzi charakteristické
znaky spôsobu jeho vlády patril neskrývaný nepotizmus - obsadzovanie dôležitých
funkcií rodinnými príslušníkmi či priateľmi. Svojho švagra dosadil najskôr do funkcie
policajného náčelníka a neskôr do funkcie národného policajného inšpektora, čím
umiestnil políciu a jej vybavenie priamo pod prezidentský dozor.53 Pokračoval tým, že
aj on v roku 1936 zlúčil políciu so svojou osobnou 300-člennou armádou nazývanou
Guardia Cívica.54
Po upevnení svojej kontroly nad políciou spustil Arias program jej modernizácie, a to
v snahe pretvoriť ju na efektívnejšiu a údernejšiu organizáciu, ktorá by vyplnila
bezpečnostné vákuum spôsobené americkou politikou dobrého susedstva. Na začiatok
zrušil už spomínaný zákaz o používaní vysoko výkonných palných zbraní, čím
opätovne vyzbrojil policajné rady. Pokračoval tým, že dal pokyn vystavať moderné
policajné zariadenia po celej krajine, vrátane nového policajného ústredia (Cuartel
Central) v El Chorillo, predmestí Panama City. Po vzore José Remóna, ktorý nastúpil
do policajných radov v roku 1932, začal Arias do policajných pozícií obsadzovať
panamských absolventov zahraničných vojenských akadémií.55
Nástup a pôsobenie José Antonia Remóna predstavuje totálny bod zlomu vo vývoji
Národnej polície. Remón, najvýznamnejší zo všetkých faktorov policajného nárastu, bol
v roku 1932 vymenovaný za policajného kapitána. Ako absolvent mexickej vojenskej
akadémie bol do tejto funkcie dosadený z dôvodu, že šlo o jedného z mála Panamčanov
s profesionálnym vojenským výcvikom.56 Remón sa svojou činnosťou zaslúžil o dve
významné, vzájomne úzko súvisiace zmeny vo vývoji Národnej polície. Po prvé, počas
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jeho pôsobenia došlo k otvorenej politizácii polície, a to tak intenzívne, až sa na
prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov stala polícia najvplyvnejším politickým
aktérom, svojvoľne rozhodujúcim o obsadzovaní prezidentského úradu. Po druhé,
Remónove pôsobenie predstavuje obdobie, počas ktorého sa panamská polícia začala
opätovne militarizovať, a to do takej miery, že sa začiatkom päťdesiatych rokov
pretransformovala de facto späť na plnohodnotnú armádu.
Počiatok politizácie polície ohraničuje rok 1941, kedy sa polícia rozhodla zosadiť
prezidenta Arnulfa Ariasa. Jej motivácia vyplývala z dôvodu, že Arias, podobne ako
predchádzajúci prezidenti, založil vlastnú ozbrojenú jednotku

-

Policia National

Secreta - ktorú ale, na rozdiel od svojich predchodcov, neinkorporoval do policajných
radov. Práve naopak, táto prezidentova „súkromná polícia“ mala byť kompletne
nezávislá na štátnej polícii. Príslušníci Národnej polície však pochopiteľne odmietali
existenciu akejkoľvek paralelnej policajnej inštitúcie. Vytvorila sa tak inštitucionálna
medzera medzi prezidentom a Národnou políciou.57 Zosadenie prezidenta navyše
podporili aj USA, ktorým Arias odmietol splniť viaceré požiadavky, čo vytvorilo v ich
očiach vážne podozrenie z jeho pronacistických nálad. Jeho chvíľková utajovaná
neprítomnosť na Paname bola americkými spravodajskými zložkami nahlásená jeho
oponentom, medzi ktorých patril najmä Remón a ďalší zástupcovia polície. Tí,
odvolávajúc sa ako na volanie ľudu po zmene, tak aj na porušenie ústavy, podľa ktorej
musel prezident o svojom odchode z krajiny oficiálne informovať Najvyšší súd,
jednoducho Ariasa v jeho neprítomnosti zbavili prezidentského úradu a vyhlásili za jeho
nástupcu Ricarda de la Guardiu, kandidáta prijateľného ako pre USA, tak aj pre
Národnú políciu.58
V roku 1947 došlo k ešte hlbšiemu vtiahnutiu polície do politickej scény. Polícia
násilne potlačila protest študentského spolku Frente Patriotico de la Juventud proti
podpisu dohody o predĺžení pobytu jednotiek USA na území Panamy, napriek tomu, že
vojna už medzitým skončila. Táto dohoda vyvolala vlnu odporu verejnosti, ktorá
vnímala pokračujúcu americkú prítomnosť ako spochybňovanie panamskej teritoriálnej
suverenity.59 V polovici decembra došlo v Panama City ku krvavým zrážkam medzi
študentmi a políciou, počas ktorých bolo ťažko zranených približne šesťdesiat

57

PEARCY, Thomas Lee. The Military and Politics in Modern Panama. (Dissertation). Coral Gables,
Florida: University of Miami, 1993. s. 182-183.
58
Ibid. s. 189-190.
59
Ibid. s. 259.

25

študentov.60 Polícia vnímala študentov ako prekážku na ceste k jej politickej moci.
Študenti si totiž svojím otvoreným vzdorom dovolili spochybniť rolu polície ako
formujúceho sa hlavného politického aktéra. Túto udalosť môžeme zároveň
interpretovať ako jeden z dôkazov toho, že Panama v tom čase spĺňala Huntingtonove
atribúty pretoriánskej spoločnosti. Ako sme si povedali v predchádzajúcej kapitole,
Huntington chápe pretoriánsky štát ako štát, v ktorom dochádza k otvorenej
a intenzívnej politizácii sociálnych síl a v ktorom nie je prítomná vysoká miera
inštitucionalizovania. Sociálne sily v tomto prípade predstavovali polícia a študentstvo
a oba proti sebe stojace tábory manifestovali svoje politické záujmy otvorene a priamo
- študenti sa búrili a polícia ich pochod násilne potlačila, aby demonštrovala svoj
politický vplyv. Títo aktéri sa uchyľovali k týmto otvoreným prejavom práve z dôvodu
slabosti oficiálnych inštitúcií. Jedinou skutočne silnou inštitúciou bola polícia. Ideálnym
príkladom inštitucionálnej slabosti Panamy bol prezidentský úrad, ktorý v tom čase
nedosahoval vysokú mieru legitimity, nakoľko jednotliví kandidáti boli svojvoľne
dosadzovaní Národnou políciou.
Súbežne s maximalizáciou politického vplyvu polície sa José Remón úspešne šplhal
po pomyselnom policajnom rebríčku. V roku 1947 sa vyšplhal na samotný vrchol - stal
sa vrchným policajným náčelníkom.61 Z tejto pozície mu už nič nebránilo vo využívaní
policajnej inštitúcie na naplňovanie svojich vlastných záujmov. Obdobie od augusta
1948 do októbra 1952 bolo turbulentným obdobím, kedy sa v prezidentskom úrade
vystriedalo až päť rôznych mužov. Policajná moc dosiahla úplný vrchol. Polícia bola
v tomto období najmocnejšou inštitúciou v krajine a zotrvanie každého jedného
z prezidentov v úrade záviselo výhradne od jej vôle, podobne ako kedysi zotrvanie
rímskych cisárov na tróne záviselo od vôle pretoriánskej gardy.
V lete 1949 sa prezidentom stal Daniel Chanis, ktorý požadoval Remónovu
rezignáciu. Šlo o štandardný postup, nakoľko funkcia najvyššieho veliteľa dovtedy
bežne závisela na aktuálnej politickej garnitúre. Remón však odmietol, zotrval v pozícii
veliteľa a tým, kto rezignoval na svoju funkciu, bol paradoxne prezident Chanis.62
V novembri toho istého roku polícia dosadila do úradu staronového prezidenta Arnulfa
Ariasa, po roku a pol ho však prezidentského kresla zbavila. Jeho nástupca, Alcibíades
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Arosemena, bol prototypom „bábkového“ prezidenta - skutočným vládcom štátu bol
líder polície Remón, ktorý z pozadia prostredníctvom prezidentského úradu vykonával
kľúčové rozhodnutia.63
Remón sa však so získaním totálnej kontroly nad políciou neuspokojil a rozhodol sa
ísť ešte ďalej. Túžil vystúpiť z pozadia a získať oficiálnu kontrolu nad štátnym
aparátom. Jeho politická zaangažovanosť získala formálny charakter v roku 1952, kedy
po tom, ako sa zriekol funkcie policajného náčelníka, uzavrel dohodu s piatimi
politickými stranami, ktoré vytvorili zoskupenie Coalición Nacional Patriótica
a podporili jeho prezidentskú kandidatúru. Akúkoľvek opozíciu eliminoval zákonom,
ktorý požadoval 45 000 registrovaných členov na oficiálne uznanie politickej strany, čo
malo za následok, že jeho jediným súperom ostala v tom čase slabá a zanedbateľná
liberálna strana. Došlo tak k vytvoreniu akéhosi vojenského monopartizmu, systému
jednej strany opierajúcej sa o vojenskú podporu.64 1. októbra 1952 sa Remón stal
panamským prezidentom.65
Nástup a pôsobenie Remóna v policajných radoch predstavuje proces postupnej
transformácie panamskej polície späť na plnohodnotnú armádu. Remón stelesňoval
typického zástupcu vojenskej triedy - študoval na vojenskej akadémii v zahraničí a
vzhľadom na obmedzené možnosti, ktoré mu jeho bezarmádna krajina ponúkala po
návrate domov, začal budovať svoju kariéru v polícii, teda v inštitúcii, ktorá mala
prirodzene k armáde najbližšie. Remón bol však dušou vojak, nie policajt. Práve preto
začal Národnú políciu pretvárať podľa svojich predstáv. V priebehu niekoľkých rokov
sa mu podarilo od základov prekopať imidž tejto inštitúcie.
Remón bol hnacou silou profesionalizácie a konsolidácie Národnej polície. Ako
absolvent mexickej vojenskej akadémie povzbudzoval ďalších ambicióznych mužov,
aby kráčali v jeho stopách a navštevovali zahraničné vojenské školy. Veľmi šikovným
spôsobom si dokázal zaistiť lojalitu svojich podriadených - pravidelne loboval za
zvyšovanie policajných platov, presadil dovolenky pre policajných príslušníkov, ale
predovšetkým sa pri naberaní nových zamestnancov neštítil dať vo veľkom šancu
pracujúcej
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rovnostárstva je vymenovanie černocha Saturnina Floresa do vysokej pozície druhého
zástupcu hlavného policajného veliteľa. Tieto Remónove kroky síce rozšírili
profesionálny formát polície, ale taktiež natrvalo zmenili jej funkciu v spoločnosti.66
Od Remónovho nástupu nastalo zvyšovanie finančných a personálnych kapacít
polície. Na jeho žiadosť došlo v rozmedzí troch rokov k až 400 percentnému zvýšeniu
policajného rozpočtu, z 500 000 dolárov v roku 1939 na 2,5 milióna dolárov v roku
1942.67 Významný nárast nastal aj v oblasti ľudských zdrojov. V roku 1931, teda v čase,
kedy Remón vstúpil do polície, ju tvorilo 939 príslušníkov. V roku 1953, kedy už bol
Remón v prezidentskom úrade, to bolo 2550 členov a o rok na to dokonca 3000.68
Posilňovaniu polície výrazným spôsobom napomohol obrat v postoji Spojených
štátov. Zmena geopolitickej situácie - najskôr hrozba nacizmu počas 2. svetovej vojny
a neskôr úsilie obrniť americký svetadiel pred rozrastajúcimi sa chápadlami komunizmu
- v spojení so snahou dodržiavať neintervenčnú politiku dobrého susedstva voči štátom
Strednej a Južnej Ameriky, mali za následok, že USA už viac netrvali za každú cenu na
panamskej demilitarizácii. Navyše USA mali s panamským režimom uzavretú tichú,
nepísanú dohodu o tom, že bezpečnosť a stabilita ich hlavného záujmu na území
Panamy, t.j. prieplavu, nebude žiadnym spôsobom, ani žiadnou inštitúciou narúšaná.
A tak v roku 1953 USA bez obáv poskytli Paname finančný príspevok 100 000 dolárov
na vojenské účely ako reakciu na hrozbu sovietskeho prieniku do Latinskej Ameriky.
Hoci nešlo o závratnú sumu peňazí, tento príspevok poslúžil na kúpu štandardizovaných
zbraní a na kapacitné rozšírenie.69 Je potrebné poznamenať, že nešlo o jednorazový
príspevok, ale o udanie trendu do nasledujúcich rokov - Spojené štáty poskytovali
Paname čím ďalej tým vyššiu finančnú podporu (zo 100 000 dolárov v rokoch 1953 –
1961 na 3 milióny dolárov v rokoch 1962 - 1969) a panamskí dôstojníci obdŕžali od
USA profesionálny vojenský výcvik.70
Ako môžeme vidieť, v prípade Panamy sa neuplatnila Huntingtonova hypotéza o tom,
že pestovanie profesionálneho ducha armády, resp. v našom prípade polície,
automaticky plodí jej politickú zdržanlivosť. Profesionalizácia polície, stelesňovaná

66

PEARCY, Thomas Lee. Panama's Generation of '31: Patriots, Praetorians, and a Decade of Discord.
The Hispanic American Historical Review, 1996, Vol. 76, No. 4. s. 707-708.
67
HARDING, The Military Foundations of Panamanian Politics: From the National Police to the PRD
and Beyond, s. 64.
68
Ibid. s. 68.
69
Ibid. s. 67.
70
ROPP, Steve. Panamanian Politics: From Guarded Nation to National Guard. Stanford, CA: Hoover
Institution Press, 1982. ISBN 0030606225. s. 43.

28

najímaním vojenských absolventov, rasovou nediskrimináciou, zvyšovaním rozpočtu či
personálnym rozširovaním, šla paradoxne ruka v ruke s jej politickou angažovanosťou.
V decembri 1953 dal Remón premenovať Národnú políciu na Národnú gardu
(Guardia Nacional de Panamá). Týmto aktom došlo k zavŕšeniu dlhodobého
a neodvratného procesu (re)militarizácie, profesionalizácie a kapacitného nárastu
panamských policajných zložiek. De iure síce ešte stále nešlo o oficiálne ozbrojené sily
- k ich formálnemu ustanoveniu došlo až o 30 rokov neskôr, kedy Manuel Noriega
premenoval Národnú gardu na Panamské obranné sily - ale o hybridnú, polovojenskú
organizáciu, ktorá si naďalej ponechala aj policajné funkcie. Šlo o akýsi medzistupeň
medzi políciou a armádou, čoho dôkazom bol aj fakt, že približne polovica jej členov
pozostávala z absolventov latinskoamerických vojenských akadémií, zatiaľ čo druhú
polovicu tvorili absolventi policajných akadémií.71 Avšak, vzhľadom na úroveň jej
vyzbrojenia, stále sa zvyšujúce personálne kapacity a samotný fakt, že až polovicu
organizácie tvorili vojaci, mala táto inštitúcia rozhodne bližšie k armáde, než k polícii.
V priebehu nasledujúcich rokov jednoznačne prevládol v Národnej garde vojenský étos
a väčšina členov policajnej vetvy rýchlo pochopila, že budúcnosť tejto organizácie
predstavujú ich vojenskí kolegovia.72 Vzhľadom na tieto skutočnosti môžeme rok 1953
označiť za rok, v ktorom došlo k ukončeniu demilitarizácie Panamy.
K zrušeniu armády a jej nahradeniu políciou došlo v Paname na podnet USA, ktoré sa
obávali, že mladá panamská armáda bude predstavovať hrozbu pre bezpečnosť ich
prieplavu, ktorý bol v tom čase vo výstavbe. Domnievali sa, že v prípade polície
nehrozí, že by mohlo dôjsť k jej spolitizovaniu, ale naopak, že bude za každých
okolností predstavovať disciplinovanú organizáciu uvedomujúcu si hranicu svojich
kompetencií. Počas prvých tridsiatich rokov existencie Panamy tomu tak skutočne bolo.
Kombinácia voľnejšej zahraničnej politiky USA a aktivít prezidenta Harmodia Ariasa,
ale predovšetkým policajného veliteľa José Remóna však spôsobili, že od tridsiatych
rokov polícia prestávala byť poslušným nástrojom domácich elít. Práve naopak, začala
byť čím ďalej, tým nezávislejšou inštitúciou, až sa z nej postupne vyvinul najvplyvnejší
politický aktér svojvoľne rozhodujúci o domácej politickej scéne. Súbežne s jej
politizáciou prebiehala jej militarizácia, ktorej vrchol nastal v roku 1953, kedy došlo
k oficiálnemu pretransformovaniu Národnej polície na Národnú gardu.
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Demilitarizáciu Panamy v roku 1904 je potrebné vnímať ako demilitarizáciu, ktorá
nenastala stopercentne z vlastnej vôle daného štátu, ale z vôle mocnosti, ktorá držala
nad Panamou v tej dobe ochrannú ruku a významnou mierou ovplyvňovala jej vnútorné
záležitosti. Preto sa môžeme domnievať, že Panama nikdy skutočne netúžila po trvalom
zavrhnutí svojej armády. Len čo USA v tridsiatych rokoch uvoľnili svoje zovretie
Panamy, odštartoval proces vedúci k opätovnému ustanoveniu armády. Demilitarizácia
Panamy trvala od novembra 1904 do decembra 1953, teda takmer presne 49 rokov,
a môžeme ju označiť za neúspešnú.
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4. Prípadová štúdia č. 2 - Kostarika
4.1 Občianska vojna 1948 a následná demilitarizácia
Tak ako v prípade Panamy, aj na Kostarike predchádzala zrušeniu armády významná
dejinná udalosť. Nešlo však o získanie nezávislosti, ale o krvavú občiansku vojnu
z roku 1948, v ktorej proti sebe stála centrálna vláda Kostariky a rebeli pod vedením
Jose Figueresa. V tejto podkapitole si priblížime túto udalosť, tak ako aj následné
zavrhnutie armády.
Hlavnou postavou dominujúcou kostarickej politickej scéne v prvej polovici 40. rokov
bol doktor Rafael Ángel Calderón z Národnej republikánskej strany (PRN), ktorý
zastával prezidentský úrad v rokoch 1940 – 1944. Vtedajšie pravidlá nedovoľovali
znovuzvolenie toho istého prezidenta v nadchádzajúcom volebnom období, a tak si
Calderón do volieb 1944 zvolil za svojho nástupcu spolustraníka Teodora Picada, ktorý
úrad zastával nasledujúce štyri roky. V roku 1948 si bol Calderón istý svojím návratom
do prezidentského kresla, avšak vo februárových voľbách zvíťazil opozičný kandidát
Otilio Ulate. Calderón označil voľby za zmanipulované a vynútil si ich anulovanie
a opakovanie, čím vyprovokoval už beztak pobúrenú opozíciu a 12. marca začala
občianska vojna medzi vládou a Národnou oslobodzovacou armádou.
Bojovým nástrojom vlády bola pochopiteľne kostarická armáda. Tá však
v štyridsiatych rokoch, v období prepuknutia občianskej vojny, predstavovala pomerne
slabú inštitúciu. Tvorilo ju približne tisíc mužov, disponovala jedným oddielom
s ľahkými bojovými vozidlami a bola vybavená zbraňami z USA. Dôstojníci boli
obmieňaní v závislosti na konkrétnej vládnucej administratíve a mali za sebou len chabé
vojenské skúsenosti či tréning. Za takýchto podmienok sa len ťažko mohol vyvinúť
profesionálny dôstojnícky zbor so silnou profesijnou identifikáciou. Naopak, výsledkom
bola nedisciplinovaná, nedostatočne organizovaná a slabo vytrénovaná armáda.73 Na
strane vlády stáli okrem samotnej armády aj milície spriaznenej komunistickej strany
Vanguardia Popular vedenej Manuelom Morom, ktoré bránili hlavné mesto.74
Prirodzeným lídrom opozície sa stal podnikateľ José Figueres Ferrer, hlavná postava
vo veci neskoršieho zavrhnutia armády. V polovici štyridsiatych rokov založil
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Sociálnodemokratickú stranu (PSD), ktorá mala predstavovať protiváhu voči
Calderónovej vládnucej PRN. Figueresovi sa podarilo získať na svoju stranu tzv.
Karibskú légiu, približne sedemstočlennú skupinu progresívnych latinskoamerických
revolucionárov, ktorých cieľom bolo zvrhnúť diktátorské režimy v Strednej Amerike
a nahradiť ich demokratickými vládami. Výmenou za pomoc pri zvrhnutí úradujúceho
prezidenta Picada ponúkol Figueres Kostariku ako útočisko, odkiaľ mohla Karibská
légia podniknúť plánované invázie do ďalších krajín v regióne. V rámci bojov
o Kostariku dostali príslušníci Karibskej légie pomenovanie Národná oslobodzovacia
armáda.
Od samého počiatku ozbrojeného konfliktu sa dalo predpovedať, aký bude jeho
výsledok. Figueresovi muži mali totiž jasne navrch. Ešte pred rozuzlením konfliktu
došlo k podpisu niekoľkých dôležitých dohôd medzi bojujúcimi stranami. 19. apríla bol
podpísaný tzv. Pakt mexického veľvyslanectva, v ktorom prezident Picado prisľúbil
svoju rezignáciu a ďalším členom už takmer porazenej vlády bola poskytnutá záruka, že
po skončení konfliktu nebudú perzekvovaní, ale amnestovaní.75 V ten istý deň bola
uzavretá dohoda medzi povstalcami a komunistami, v ktorej sa budúci víťazi zaviazali
rešpektovať život, majetok a záujmy členov komunistickej strany výmenou za
kapituláciu komunistických bojových oddielov.76 Figueres s Ulatem sa dohodli, že hneď
ako Národná oslobodzovacia armáda obsadí hlavné mesto San José, začne sa 18mesačná vláda revolučnej junty pod vedením Figueresa, ktorá vykoná nevyhnutné
reformy a následne na štyri roky odovzdá moc Ulatemu, ktorý bol vo februári
právoplatne zvolený za prezidenta.77 24. apríla vkročila Figueresova armáda do San
José, čím došlo k definitívnemu spečateniu víťazstva povstalcov.
V máji 1948 sa moci ujala, presne podľa dohody, dočasná junta na čele s Figueresom,
ktorý zasadol do prezidentského kresla. Ich hlavným cieľom bolo konsolidovať situáciu
v krajine a nastoliť skutočný sociálnodemokratický trend v kontraste s dovtedajšou
oligarchicko-autoritárskou tradíciou. Nástup junty a Figueresa ohraničuje koniec prvej
a začiatok druhej republiky.
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Figueres absolútne odignoroval dohody uzavreté s republikánmi aj komunistami dal ustanoviť Tribunál pre okamžité sankcie, ktorý mal na starosti konfiškáciu majetkov
oboch porazených politických strán. V júli došlo dokonca k zákazu komunistickej
strany, ktorý pretrval nasledujúce dve dekády.78
Junta sa pustila do ekonomického ataku na elitné vrstvy. V júni Figueres oznámil
znárodnenie všetkých bánk a výnimočnú desaťpercentnú daň na všetok kapitál nad
50 000 colónov (v tom čase približne 8000 dolárov). Ako kostarickí konzervatívci, tak
aj USA boli zhrození z Figueresovho zavádzania ostrých socialistických reforiem. Do
jesene 1948 sa Figueres stal terčom konzervatívcov, komunistov, niektorých
amerických úradníkov, ktorí takéto reformy považovali za prejavy komunistického
zmýšľania, aj regionálnych diktátorov ako napr. guatemalského Anastazia Somozu,
ktorý počas občianskej vojny otvorene podporoval Calderóna.79
Štandardnou a plne racionálnou reakciou na tieto mnohonásobné hrozby, ktorým bola
junta vystavená, by bolo posilnenie armády za účelom ochrany vlády. Figueres sa však
rozhodol urobiť pravý opak a uchýlil sa k revolučnému riešeniu. 1. decembra
zorganizoval verejnú ceremóniu pred pevnosťou Bellavista, ktorá bola sídlom
a tradičným symbolom kostarickej armády. Vo svojom horlivom prejave oznámil
Figueres kompletné rozpustenie národnej armády. Následne vzal do ruky mohutné
kladivo a urobil ním symbolickú dieru na fasáde budovy.80 Tento akt mal obrazne
doložiť rozlúčku Kostariky so svojím vojskom.
V nasledujúcom roku nabralo zrušenie armády aj ústavnú podobu. Prijatie novej
ústavy, ktorá mala symbolizovať začiatok druhej republiky, bolo hlavnou deklarovanou
úlohou revolučnej junty. Ústava bola prijatá 7. novembra 1949. Článok 12 prvej hlavy
hovorí, že „armáda ako trvalá inštitúcia je zakázaná. Na účely ostražitosti a udržiavania
verejného poriadku tu budú nevyhnutné zložky polície. Armádne zložky môžu byť
organizované len prostredníctvom kontinentálnej dohody alebo za účelom národnej
obrany. V oboch prípadoch budú vždy podriadené civilnej moci. Nesmú uvažovať,
manifestovať ani deklarovať v individuálnej ani kolektívnej forme.“81
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Motivácia, ktorá viedla Figueresa k rozhodnutiu zavrhnúť armádu, sa dá určiť
pomerne jednoznačne. Figueresovi najväčší sympatizanti ho označujú za osvieteného
vizionára, ktorý vnímal armádu ako prekážku na ceste k spoločenskému pokroku.
Uvedomoval si, že armáda má veľký potenciál dominovať exekutíve, prípadne ju
dokonca zvrhnúť a destabilizovať tým situáciu v krajine. Figueres nebol militarista, ale
socialista. Budúcnosť ľudstva videl vo vzdelanosti a vo vzdelanom, rozhľadenom
národe, nie v zbrojení. Poučil sa z občianskej vojny, najkrvavejšej kostarickej udalosti
20. storočia, v ktorej zahynuli stovky obetí vrátane nevinných civilistov.
Ďalším dôvodom, ktorý mohol prispieť k rozhodnutiu zbaviť sa armády, bola jej
slabosť a tým pádom zbytočnosť. Prehra národnej armády štátu v občianskej vojne
s neprofesionálnym zoskupením zloženým z partizánov pochádzajúcich z viacerých
štátov odkryla jej veľké medzery a potvrdila jej málo profesionálny charakter
a nedostatočný výcvik. Ak k tomu pripojíme Figueresovu vôľu preinvestovať armádny
rozpočet do sociálnej oblasti, je evidentné, že nebol dôvod takúto inštitúciu ďalej
udržiavať.
Figueresov zámer mohol spočívať taktiež v naklonení si ľudu. V časoch Picadovej éry
sa príslušníci armády neraz uchyľovali k pouličnému násiliu. Počas verejných protestov
spojených s parlamentnými voľbami v roku 1946 vládne zložky strieľali do
demonštrantov a dvoch z nich usmrtili.82 O rok neskôr obuškami bili, hrubo urážali a
strieľali do žien, ktoré dorazili pred prezidentský palác s cieľom pokojne a nenásilne
protestovať proti násiliu a korupcii zo strany Picadovej administratívy.83 V očiach ľudu
mohla teda armáda byť vnímaná negatívne, pretože bola neodmysliteľne spojená
s korupčným a despotickým režimom bývalého prezidenta Picada. Tento fakt, v spojení
s obrovskými stratami na životoch počas občianskej vojny, len umocnili naklonenosť
a podporu verejnosti voči zavrhnutiu armády.
Nespochybniteľným faktom však zostáva, že Kostarika sa svojej armády zbavila
celkom dobrovoľne. Nebol na ňu vyvíjaný nátlak zo strany iného štátu. Šlo o interné
rozhodnutie, ktoré vychádzalo od domácich politických predstaviteľov a ktorému bola
prispôsobovaná antimilitaristická politika počas celého nasledujúceho obdobia. Práve
postdemilitarizačný vývoj sa pokúsime čo najlepšie popísať v nasledujúcej podkapitole.
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4.2 Bezpečnostný a politický vývoj Kostariky po zbavení sa
armády
Rozhodnutie Kostariky zbaviť sa armády znamenalo potrebu alternatívneho
zabezpečenia ochrany pred prípadnými externými hrozbami. Toto zabezpečenie na seba
nenechalo dlho čakať. 3. decembra 1948, teda len dva dni po oznámení demilitarizácie,
Kostarika ako v poradí štrnásty štát ratifikovala Medziamerickú dohodu o vzájomnej
pomoci, známu aj ako Dohoda z Ria.84 Táto dohoda ustanovila štandardný systém
kolektívnej obrany v rámci Organizácie amerických štátov (OAS)

-

útok proti

akémukoľvek členskému štátu by bol považovaný za útok proti všetkým členským
štátom. Na dohode participovali aj USA, ktoré boli plnohodnotným členským štátom.
Práve kostarickou ratifikáciou vstúpila zmluva do platnosti, nakoľko došlo k naplneniu
článku 22, ktorý pojednáva o minimálnom počte ratifikujúcich štátov potrebnom na
uplatnenie zmluvy.85 Vonkajšia ochrana Kostariky tak bola do budúcna zaistená.
Týždeň po ratifikácii dohody nastal prvý vážnejší test kostarickej demilitarizácie
a členstva v obrannom pakte. 11. decembra došlo k invázii približne tisícčlennej
skupiny zloženej primárne z nikaragujských vládnych jednotiek a niekoľkých
kostarických exulantov podporujúcich bývalého prezidenta Calderóna. Nikaragujský
režim, stelesňovaný Anastasiom Somozom, mal záujem na zvrhnutí Figueresa
a opätovnom dosadení Calderóna, ktorý po občianskej vojne emigroval do Nikaraguy.
Odvolávajúc sa na dohodu o vzájomnej pomoci sa Kostarika okamžite obrátila na OAS.
Tá ustanovila špeciálnu komisiu, ktorá bola vyslaná na miesto s cieľom prešetriť
konflikt. Komisia dospela k záveru, že invázia bola zorganizovaná kostarickými
politickými utečencami. Zároveň komisia odsúdila Nikaraguu za to, že na svojom území
nedokázala zorganizovaniu tejto invázie predísť. Konflikt bol ukončený 21. februára
1949 uzavretím priateľskej dohody medzi oboma krajinami.86
Ďalšia nikaragujsko-kostarická kríza nastala začiatkom roka 1955. 11. januára
prekročilo približne 500 kostarických protivládnych rebelov nikaragujsko-kostarickú
hranicu a obsadili mesto v blízkosti San José. Kostarika vyhlásila stav pohotovosti,
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zmobilizovala policajné zložky a znovu sa obrátila na OAS, ktorá opäť vytvorila
vyšetrovaciu komisiu. Tá dospela k záveru, že nikaragujský režim zásobuje rebelov
zbraňami a požiadala ho, aby s tým prestal. Komisia vyhovela žiadosti Kostariky
a zabezpečila jej dodanie štyroch bojových stíhačiek. Kostarické policajné jednotky tak
boli schopné vytlačiť rebelov späť za hranice. Kríza sa skončila 20. januára, kedy sa
rebeli stiahli a obe krajiny súhlasili s plánom OAS na vytvorenie demilitarizovaného
pásma pozdĺž hranice.87
Ako môžeme vidieť, Kostarika bola bezprostredne po zavrhnutí armády vystavená
opakovaným vojenským hrozbám zvonku. Napriek tomu sa však nerozhodla uchýliť
k spätnej remilitarizácii. Namiesto toho sa spoliehala na integráciu v kolektívnom
obrannom spoločenstve, ktoré pomerne efektívne dokázalo vyriešiť obe nikaragujskokostarické krízy a zaistiť tým bezpečnosť Kostariky. K rozhodnutiu nevrátiť sa v tomto
období naspäť k vojenskej tradícii mohlo nemalou mierou prispieť aj opätovné
prezidentovanie José Figueresa, otca a hlavného zástancu kostarickej demilitarizácie,
v rokoch 1953 – 1958, tentoraz po legitímnom víťazstve vo voľbách.
Ako už vieme z predchádzajúcej kapitoly, v 50. rokoch začali mať USA enormný
záujem na militarizácii Latinskej Ameriky v dôsledku nového bipolárneho rozdelenia
sveta. Nakoľko kostarická komunistická strana Vanguardia Popular bola od roku 1948
zakázaná, čím bola čiastočne znížená hrozba rozšírenia komunistického vplyvu v tejto
krajine, mohlo by sa zdať, že Kostarika nebola pre Spojené štáty prioritou číslo jeden na
zozname latinskoamerických krajín, ktoré sa USA snažili vojensky zabezpečiť pred
chápadlami komunizmu. Nebolo tomu však celkom tak. Snahy USA o spätné
vyzbrojenie Kostariky boli výrazné najmä v 80. rokoch počas prezidentovania Ronalda
Reagana. Tieto snahy súviseli najmä so zaangažovanosťou USA v boji proti
nikaragujskej ľavicovej vláde reprezentovanej Sandinovským frontom národného
oslobodenia. Toto zoskupenie koncom 70. rokov pripravilo o moc dynastiu
Somozovcov a nastolilo vlastnú diktatúru. Spojené štáty s cieľom zvrhnúť sandinistov
začali masívne podporovať tamojších protivládnych rebelov zvaných Contras. Cieľom
USA, ktoré chceli využiť susedstvo Kostariky s Nikaraguou, bolo pretvoriť kostarické
policajné jednotky na plnohodnotnú armádu, umiestniť v krajine vlastné bojové
jednotky a zároveň vytvoriť rozsiahlu konvenčnú armádu, ktorá by bola kompatibilná
s Nikaragujskou demokratickou silou, najvýznamnejšou spomedzi rebelských skupín.
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Tieto plány však narazili na kostarickú politiku neutrality, ústavný zákaz opätovného
vytvorenia armády a odpor voči hosteniu cudzej armády, čo celkovo učinilo vyzbrojenie
krajiny komplikovanejším.88 Kostarika však napokon predsa len v určitých veciach
ustúpila. Prezident Luis Alberto Monge (1982 - 1986) povolil na hraniciach
s Nikaraguou zriadenie tábora pre povstalcov. Poradcovia z USA, Izraela a ďalších
krajín

prichádzali

školiť

policajné

batalióny

v protipovstaleckých

bojových

technikách.89 Celková vojenská podpora Spojených štátov Kostarike činila v období
1982 – 1986 až 27 miliónov dolárov. Pre porovnanie, v 60. a 70. rokoch to bolo 6,9
milióna dolárov a v 50. rokoch 100 000 dolárov.90
Kostarika teda v 80. rokoch mierne upustila od svojej striktne nemilitantnej
a neintervenčnej politiky. Kroky, ku ktorým sa uchýlila

-

poskytnutie logistickej

podpory nikaragujským protivládnym rebelom či výcvik policajných príslušníkov - by
však pravdepodobne v akejkoľvek inej latinskoamerickej krajine nepredstavovali žiaden
alarmujúci príznak. V prípade Kostariky však šlo o do neba volajúce známky
militarizácie, a to práve z dôvodu už v tom čase hlboko zakoreneného nearmádneho
imidžu tejto krajiny. Kostarika však dokázala tieto drobné vojenské prejavy obmedziť
len na spomínané obdobie. Rozhodne nešlo o pokus o návrat k armádnej tradícii, a to
ani napriek značnému tlaku zo strany Reaganovej administratívy v 80. rokoch.
Mnohí akademici sa snažia objasniť koreláciu medzi militarizáciou a rozvojom
v krajinách tretieho sveta. Kirk S. Bowman v jednom zo svojich diel prostredníctvom
kvantitatívnej metódy podrobuje vzájomný vzťah medzi týmito dvomi premennými
kritike a dospieva k jednoznačnému presvedčeniu, že v krajinách Latinskej Ameriky má
militarizácia značne negatívny dopad na ich politický a materiálny rozvoj.91 Budovanie
vojenských inštitúcií malo vážne dlhodobé dopady na demokraciu, spravodlivosť
a ekonomický rast v Latinskej Amerike. Viedlo to k zvýšeným vojenským výdavkom,
vyššej ekonomickej deprivácii a väčším politickým represiám. Kostarika predstavuje
výnimku potvrdzujúcu pravidlo. Namiesto vyšších vojenských výdavkov, väčšej
88
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autonómie pre vojenských hodnostárov, neadekvátneho investovania do sociálnych
programov a zvýšenej chudoby bola Kostarika schopná vydať sa správnym smerom.
Obranné výdavky klesali a čoraz väčšie čiastky štátneho rozpočtu boli venované
zdravotnej starostlivosti. Životná úroveň a zdravotné normy sa dramaticky zvýšili.
Demokracia bola legitimizovaná a posilnená.92
Na doloženie predchádzajúcich tvrdení o tom, ako sa Kostarika vyvinula vo vyspelý a
moderný štát, si predložíme niekoľko politicko-sociálnych štatistických ukazovateľov
zo súčasnosti. V aktuálnom indexe krehkosti štátov (Fragile States Index), ktorý
každoročne zostavuje mimovládna nezisková organizácia Fund for Peace, sa Kostarika
nachádza v kategórii „More Stable.“ Ide o štvrtú najlepšie hodnotenú z celkového počtu
jedenástich kategórií a Kostarika sa nachádza na 142. mieste z celkového počtu 178
porovnávaných krajín (čím vyššie číslo, tým lepšie umiestnenie). Jedinými
regionálnymi krajinami, ktoré v aktuálnom rebríčku dosahujú vyššie skóre než
Kostarika, sú Chile, nachádzajúce sa v tej istej kategórii, a Uruguaj, nachádzajúci sa
o jednu kategóriu vyššie.93 V indexe demokracie za rok 2016 obsadila Kostarika 26.
priečku z celkového počtu 167 krajín a spomedzi krajín Karibiku, Latinskej a Strednej
Ameriky ju predbehol len Uruguaj (19. miesto).94 Podľa posledného merania
gramotnosti v jednotlivých krajinách má Kostarika najvyššiu mieru gramotnosti
spomedzi všetkých siedmich krajín Strednej Ameriky.95 Čo sa týka predpokladanej
dĺžky života, v rebríčku WHO za rok 2015 figuruje Kostarika na 30. mieste
s predpokladanou dĺžkou života 79,6 roka. Jedinou regionálnou krajinou, ktorá sa
umiestnila vyššie, aj to len o jednu priečku, je Chile so skóre 80,5.96 Vo všetkých
prípadoch ide síce o najnovšie dostupné štatistiky, no ak si ich porovnáme so staršími
reportmi, odchýlky sú len miniatúrne. Vrcholom kostarickej výnimočnosti a
jedinečnosti je jej ekologickosť a dlhodobá snaha o stopercentné využívanie
obnoviteľných zdrojov elektriny. Podľa Kostarického elektrárenského inštitútu
pochádzalo 98,1% celkovej energetiky za rok 2016 zo zelených zdrojov.97
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Je teda nepopierateľným faktom, že Kostarika skutočne predstavuje unikátnu krajinu,
ktorá vyčnieva spomedzi ostatných latinskoamerických a karibských krajín vo
viacerých ukazovateľoch a svojim profilom akoby ani nezapadala do kontextu
tamojšieho regiónu. Ak k tomu prirátame jej propagovanú politikou nezasahovania
a neutrality, nie je náhodou, že je často prezývaná ako „Švajčiarsko Karibiku.“ Bolo by
veľmi trúfalé tvrdiť, že vyspelosť, rozvinutosť a demokratickosť súčasnej Kostariky je
explicitne podmienená jej demilitarizáciou. Niet však pochýb o tom, že zavrhnutie
armády koncom štyridsiatych rokov bolo prvou známkou kostarickej jedinečnosti
a prvým krokom na ceste k mierovému a demokratickému charakteru, ktorým sa táto
krajina už niekoľko rokov môže pýšiť. Práve hrdosť Kostaričanov na možnosť
existencie v štáte bez armády je to, čo pridáva kostarickej demilitarizácii pridanú
hodnotu. Hrdosť ako bežných občanov, tak aj politických predstaviteľov. Najväčším
zástancom a propagátorom demilitarizácie od čias Figueresa je bývalý dvojnásobný
kostarický prezident Óscar Arias Sánchez (1986 – 1990 a 2006 - 2010): „Uvedomujem
si, že zvyšok sveta nie je pripravený nasledovať príklad Kostariky. Akákoľvek redukcia
vojenských výdavkov však môže mať hlboký účinok na chudobu, hlad, choroby či
nerovnosti, ktoré zapríčiňujú nepokoj a násilie.“98 Arias je hlásateľom konceptu
celkovej regionálnej demilitarizácie. V 90. rokoch participoval na legislatívnej stránke
rozpustenia panamskej armády a asistoval aj pri demilitarizácii Haiti.99
Od zavrhnutia armády sa Kostarika úspešne etablovala ako regionálny šíriteľ mieru.
V roku 1987 bola spomínanému prezidentovi Ariasovi za vytvorenie mierového plánu
na ukončenie viacerých tiahlych občianskych konfliktov v Strednej Amerike
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua) udelená Nobelova cena za mier.100
Taktiež nie je náhoda, že OSN sa v roku 1980 rozhodla práve v San José, hlavnom
meste Kostariky, zriadiť Univerzitu pre mier (University for Peace), vzdelávaciu
inštitúciu, ktorá poskytuje viacero študijných programov v oblasti mieru, životného
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prostredia či medzinárodného práva, a ktorej cieľom je prebúdzať v ľuďoch
porozumenie, toleranciu a pokojné spolunažívanie.101
Kostarika sa svojich ozbrojených síl zbavila po skončení krutej občianskej vojny
v roku 1948 na pokyn jej vtedajšieho lídra José Figueresa. Išlo o revolučný krok, ktorý
predtým v tamojších končinách dobrovoľne nevykonal žiadny iný štát. Motiváciou,
ktorá

Figueresa

presvedčila

uskutočniť

toto

rozhodnutie,

bola

s najväčšou

pravdepodobnosťou nefalšovaná snaha viesť jeho krajinu smerom k sociálnopolitickému pokroku, nie k nestabilite a politickým turbulenciám, ktoré armáda v jeho
očiach stelesňovala. Tomuto prevratnému rozhodnutiu bola po celé desaťročia
asimilovaná obranná politika krajiny. Odvtedy až dodnes Kostarika bezproblémovo,
hrdo a transparentne funguje bez armády a je stelesnením mieru, demokracie,
modernosti a pokroku. Demilitarizáciu Kostariky preto môžeme označiť za úspešnú.
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Záver
Témou tejto práce boli štáty, ktoré v súčasnosti nedisponujú vlastnou armádou.
Detailnejšie sme sa zamerali na tie štáty, ktoré armádu v minulosti mali, ale rozhodli sa
zbaviť sa jej. Ústredným objektom práce teda bola štátna demilitarizácia.
Prostredníctvom

detailného

výkladu

dvoch

prípadov

stredoamerických

demilitarizovaných štátov, Panamy a Kostariky, sme si ukázali, aký protikladný vývoj
môže v dôsledku demilitarizácie nastať. Kým Panama musela veľmi rýchlo po
zavrhnutí armády čeliť konštantne narastajúcemu politickému vplyvu a militarizácii
svojej polície, ktoré dospeli až do opätovného ustanovenia armády, Kostarika sa už
takmer sedemdesiat rokov hrdo pýši neprítomnosťou národnej armády. Cieľom práce
bolo odhalenie príčin tohto protichodného vývoja. Hlavná výskumná otázka práce
znela: Aký faktor/Aké faktory podmienil(i) neúspech demilitarizácie Panamy a úspech
demilitarizácie Kostariky? Domnievame sa, že odpoveď úzko súvisí s otázkou, odkiaľ
vychádzala vôľa zavrhnúť armádu.
Panama sa svojej armády zbavila na podnet Spojených štátov, ktoré boli presvedčené,
že by mladá a temperamentná panamská armáda mohla ohrozovať stabilitu krajiny
a tým pádom aj Panamského prieplavu, ktorý bol v tom čase majetkom práve USA.102
Tie významným spôsobom pomohli Panamčanom zvíťaziť vo vojne za nezávislosť na
Kolumbii, čím sa Panama stala ich „vazalom“ a musela presadzovať ich záujmy. Preto
prirodzene vyvstáva otázka, či domáci politickí predstavitelia skutočne a úprimne túžili
po zavrhnutí armády a trvalej existencii bez nej. Naproti tomu v Kostarike došlo
k zavrhnutiu armády z vlastnej vôle domácich politických predstaviteľov, konkrétne
José Figueresa. Kostarika nevďačila za víťazstvo v občianskej vojne žiadnemu inému
štátu, ani nebola žiadnym iným spôsobom zaviazaná či podriadená inej krajine.
Rozhodnutie zavrhnúť armádu bolo slobodným, nezávislým a dobrovoľným
rozhodnutím v tom čase vládnucej domácej elity. Nefalšovaným cieľom Kostariky bola
trvalá neprítomnosť armády, ktorú sa jej podarilo naplniť. Tomuto rozhodnutiu bola
prispôsobovaná bezpečnostná politika Kostariky počas celého nasledujúceho obdobia až
dodnes. Naše tvrdenie podporuje aj zmena geopolitickej situácie v 50. rokoch, kedy
došlo k bipolárnemu rozdeleniu sveta, v dôsledku ktorého USA podporovali
vyzbrojenie krajín Latinskej Ameriky. Panama na tieto militarizačné snahy USA
102

V roku 1977 začal proces postupného odovzdávania prieplavu Panamskej republike, ktorý vyvrcholil
v roku 1999, kedy prešla správa prieplavu plne do rúk Panamy.

41

okamžite pristúpila a prijala financovanie a tréning svojich jednotiek, čo výraznou
mierou prispelo k opätovnému ustanoveniu armády. Naproti tomu Kostarika úspešne
odolávala pokusom USA o zriadenie kostarickej armády. Známky vojenskej aktivity
boli len krátkodobé a viažu sa len na konkrétne udalosti ako napr. zapožičanie stíhačiek
počas druhej nikaragujsko-kostarickej krízy či prepožičanie svojho územia na boj proti
Sandinovskému frontu. Nikdy však nedošlo k samotnému ustanoveniu čo i len dočasnej
kostarickej armády.
V rámci Panamy má leví podiel na opätovnom ustanovení armády policajný veliteľ
a neskôr prezident José Antonio Remón, ktorý od svojho nástupu do policajných radov
postupnými krokmi systematicky približoval túto inštitúciu smerom k armáde.
V prípade Kostariky nebol obdobný personálny faktor prítomný. Ani Figueres, ani jeho
nástupcovia neboli zarytými predstaviteľmi vojenskej triedy, ale práve naopak, snažili
sa o vymazanie armády a jej prejavov zo spoločnosti.
Našou konečnou odpoveďou na vyššie uvedenú otázku teda je, že hlavným faktorom,
ktorý najvyššou mierou ovplyvnil neúspech demilitarizácie Panamy a úspech
demilitarizácie Kostariky, bolo zbavenie sa armády na podnet iného štátu, resp.
zbavenie sa armády z vlastnej vôle. Dodatočným a nemenej podstatným faktorom
neúspechu demilitarizácie Panamy bola transformačná činnosť José Antonia Remóna.
Práca sa snažila o overenie ešte jednej výskumnej otázky, ktorá znela: Aká motivácia
viedla Panamu a Kostariku k tomu, aby zavrhli svoje armády? Od začiatku sme
pracovali s hypotézou, že armády ostatných demilitarizovaných krajín Strednej
Ameriky a Karibiku nepredstavovali disciplinované nástroje civilnej vlády, ale skôr
nezávislých politických aktérov s potenciálom dominovať politickej scéne danej
krajiny. Platilo to aj v prípade Panamy a Kostariky?
Dôvodom, ktorý definitívne presvedčil panamské politické elity o tom, že zavrhnutie
armády, na ktorom nástojili USA, má svoje opodstatnenie, bol údajný plánovaný puč
generála Huertesa. Ten striktne odmietal náznaky postupnej likvidácie „svojej“
inštitúcie, a tak pozval prezidenta M. A. Guerrera do svojho sídla. Táto pozvánka bola,
či už oprávnene alebo nie, označená za pokus o štátny prevrat. V prípade Kostariky sa
demilitarizácia spája s prozreteľnosťou José Figueresa, ktorý sa poučil z nedávnej
občianskej vojny a uvedomoval si ničivý charakter a pretoriánsky potenciál armády.
Motiváciou, ktorá viedla Panamu a Kostariku k tomu, aby zavrhli svoje armády,
nebola priama minulá skúsenosť s vojenským prevratom, ale budúca hrozba ich
vykonania a povedomie domácich elít o pretoriánskom potenciáli ich armád.
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Štáty bez ozbrojených síl rozhodne predstavujú unikátny geograficko-politický
fenomén. Sú dôkazom toho, že aj bez armády sa dá zaistiť bezpečnosť, stabilita
a plnohodnotné živobytie svojich občanov. Sú schopné ušetriť obrovský balík peňazí
a investovať ho do potrebnejších sfér. Myšlienku večného zavrhnutia armád propagoval
už koncom 18. storočia velikán nemeckej klasickej filozofie, Immanuel Kant, ktorý bol
presvedčený, že ich konštantná pripravenosť na boj predstavuje trvalú hrozbu pre
ostatné štáty a podnecuje tak neustále preteky v zbrojení. Armáda tak podľa Kanta
predstavuje prekážku na ceste k zaisteniu večného mieru.103
Hoci od skončenia studenej vojny uplynulo už viac ako štvrťstoročie, súčasný svet je
stále plný napätia a neistoty. Nárast moci násilných neštátnych aktérov akými sú napr.
teroristické skupiny či drogové kartely a všeobecné globálne presvedčenie, že armáda
má byť prirodzenou súčasťou každého štátu, sú dôvodmi, prečo väčšina štátov,
predovšetkým svetových a regionálnych mocností, nie je schopná a najmä ochotná
znížiť svoje vojenské kapacity, nie to vykonať kompletnú demilitarizáciu. Spomedzi
pár výnimiek, ktoré tento trend nasledujú, je však Kostarika asi najlepším príkladom
toho, ako dobre sa dá bez armády fungovať a napredovať. Demilitarizácia Kostariky je
synonymom úspešnej demilitarizácie. Posolstvo, ktoré táto krajina vyslala do sveta pred
takmer sedemdesiatimi rokmi, najtrefnejšie zhrnul jej bývalý prezident Óscar Arias
v rámci svojho príhovoru pred Kongresom USA: „Dnes nepredstavujeme hrozbu pre
nikoho. Ani pre náš ľud, ani pre našich susedov. Nie sme hrozbou nie preto, že
nedisponujeme tankami, ale preto, že je medzi nami málo hladných, nevzdelaných či
nezamestnaných.“104
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Summary
The central object of this thesis were the states which do not have their own
national army. We have identified 26 such states. Majority of them - 19 - never
had an army. The remaining seven decided to abolish their army either because of
their uselessness and expensiveness, which was the case of two European states,
or because of their praetorian character and potential to dominate the domestic
political scene, which was the case of Caribbean and Central American countries.
Further on we have focused on the latter category / region.
The main part of the thesis was focused on a comparison of two Central
American countries - Panama and Costa Rica - which abolished their armies
during the last century (1904 and 1948) and underwent a completely different
post-demilitarization development. Panamanian National Police was becoming
still more and more politicized and militarized which finally led to a de facto
reestablishment of the army in the beginning of the 1950s. On the contrary, Costa
Rica has been existing without an army for almost 70 years up to this day,
enjoying stability, prosperity and peace instead of any signs of increased military
influence. The aim of the thesis was to identify factors which made Panamanian
demilitarization unsuccessful and Costa Rican demilitarization successful and
determine whether these countries abolished their armies because of their
praetorian character.
The reason why Panama’s demilitarization did not suceed was that the country
abolished its army not completely on a voluntary basis but because of the pressure
of its protector, the United States. Another reason was the activity of military
minded people, especially the police chief, J.A. Remón. On the other hand, Costa
Rica decided to abolish its army totally voluntarily. It was a free decision of
domestic political elites, particularly José Figueres. Neither him, nor his
successors were military minded people. They were socialists seeking to erase the
institution of the army from the society. Speaking of the second research question,
the conclusion is that both countries demilitarized not because of a direct
experience with military takeover from the past, but because of a threat to happen
so in the future and because of domestic politicians’ awareness of interventionist
character of their armies.
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