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Anotace (abstrakt)
Práce je případovou studií použití realpolitiky ze strany Spojených států během
konfliktu ve Východním Timoru. Vychází zejména z primárních pramenů v podobě
deklasifikovaných dokumentů americké administrativy mezi lety 1974 – 1977,
skrze které interpretuje tehdejší rozhodovací procesy a priority vrcholných
státníků. Prostor je věnován zejména Henrymu Kissingerovi. Ve své druhé části se
práce zabývá různými přístupy k realpolitice a jejich vztahem k morálce. Na
základě případu invaze do Východního Timoru práce argumentuje, že Kissingerův
koncept realpolitik byl příliš amorální a ziskuchtivý a měl ve svém důsledku
negativní dopady nejen na okolní svět, ale také na Spojené státy.
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Abstract
This bachelor’s thesis is a case study of use of realpolitik by the United States
during the conflict in East Timor. The thesis is based mostly on primary sources,
such as declassified US documents between 1974 and 1977. Using them we can
examine decision-making processes and priorities of the United States at that time.
In the theoretical part the thesis analyses different realpolitik approaches with the
special emphasis on morality. The thesis argues that some prominent US officials,
especially Henry Kissinger, exercised an amoral realpolitik which was overly
profit-driven and had negative impacts not only on the outer world but also on the
United States themselves.
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Úvod
V prosinci roku 1975 napadla Indonésie bývalou Portugalskou kolonii
Východní Timor. Ačkoliv šlo o zcela neoprávněnou agresi, invaze nevyvolala
žádnou zásadní reakci světového společenství a Indonésie tak měla otevřenou
cestu k více než dvacet let trvající brutální okupaci a asimilaci země. OSN na invazi
reagovalo jen velmi zdrženlivě a protest na úrovni jednotlivých států chyběl takřka
úplně. Z dnešního pohledu je téměř neuvěřitelné, že zatímco indonéská armáda
vyhladila jednu čtvrtinu celého národa, zbytek světa se agresi postavil až po tak
dlouhé době. Většina velmocí v čele s USA totiž na tento konflikt hleděly prizmatem
realpolitiky. Prosazovaly tedy svůj mocenský zájem v podobě dobrých vztahů
s geopoliticky a ekonomicky významnou Jakartou na úkor politicky nevýznamného
Východního Timoru.
Ačkoliv se americká administrativa snažila svoji smířlivost vůči Indonésii
interpretovat jen jako „tichý souhlas“, série tajných dokumentů, které Národní
bezpečnostní archiv deklasifikoval po roce 2001, ukazují, jak zásadní celé zapojení
ze strany Spojených států bylo. Vyplývá z nich například, že Bílý dům invazi
schválil ještě v době jejího plánování, koordinoval s Indonésií dodávky potřebných
zbraní nebo že po celou dobu konfliktu věděl o probíhajících válečných zvěrstvech
a podílel se na jejich kamufláži před delegací OSN i vlastním kongresem.
Zveřejněné dokumenty tak znovu otevřely diskusi o principech a fungování
americké zahraniční politiky 70. let a legitimitě tehdejšího dominantního
zahraničně politického přístupu. V práci bych tak ráda zodpověděla otázku, zda
byla aplikace realpolitiky v případě Východního Timoru ospravedlnitelná
z hlediska potencionálních i výsledných zisků pro USA. Domnívám se, že zisky,
které Washingtonu podpora Indonésie přinesla (ani zisky, o které původně
usiloval) nevyvážily diskreditaci USA na mezinárodněpolitické scéně.
Abychom porozuměli americkému jednání, jeho motivacím a konkrétním
postupům, je nutné nahlédnout do historických dokumentů, korespondence a
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záznamů klíčových rozhovorů či diskusí. Na základě analýzy těchto materiálů pak
bude možné interpretovat celý rozhodovací proces a objasnit kontext, v jehož
rámci byla rozhodnutí činěna. Práce je tedy z velké části založena na primárních
zdrojích v podobě odtajněných dokumentů americké administrativy, které se
vázaly k událostem ve Východním Timoru mezi lety 1974 – 1977.
Dalším velmi užitečným zdrojem mi byl článek ‘Illegally and Beautifully’: The
United States, the Indonesian Invasion of East Timor and the International
Community, 1974 –76 profesora connecticutské univerzity Brada Simpsona, ve
kterém se zaměřuje na problematiku Východního Timoru a západo-indonéského
spojenectví. Článek se soustředí na účast západních velmocí v konfliktu, v jeho
případě však nejde o kritiku realpolitiky, ale o kritiku politické vypočítavosti jako
takové. V kapitolách věnujících se koloniálnímu a dekoloniálnímu období jsem
získávala informace převážně z článku českého akademika Jana Klímy Východní
Timor

-

špatné

svědomí

mezinárodního

společenství,

který

se

zaobírá

východotimorským konfliktem zejména z historické perspektivy.
Ve druhé části práce věnující se realpolitice z teoretického hlediska mi byla
velkou oporou kniha britského historika Johna Bewa Realpolitik: A History, která se
věnuje jednotlivým konceptům realpolitiky a jejich vývoji. V kapitolách, které se
zabývají Kissingerovým pojetím realipotiky, jsem při objasnění jeho pohledů a
názorů použila i jeho vlastních děl.
Práce je případovou studií použití realpolitiky ze strany Spojených států
v případě konfliktu ve Východním Timoru. Při psaní své práce jsem vycházela
z mezinárodněpolitické teorie realismu. Z časového hlediska se práce zaobírá
převážně obdobím mezi lety 1974 a 1977, právě v tomto rozmezí totiž došlo
k nejrazantnějšímu a nejintenzivnějšímu vývoji situace.
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1. Historický exkurs
1.1 Nixonova doktrína
Po skončení války ve Vietnamu se Spojené státy ocitly ve zcela nové
geopolitické situaci. Konflikt nejen změnil jejich postavení na mezinárodním poli,
přímá zkušenost z války zasáhla také do vnitřního fungování. Kongres výrazně
omezil prezidentovy možnosti podnikat vojenské akce v zahraničí bez vyhlášení
války a Nixon a později i prezident Ford tak byli nuceni hledat nové způsoby, jak i
se svázanýma rukama dosáhnout svých zahraničně politických cílů.
Hlavním architektem Nixonovy zahraniční politiky byl bezpečnostní
poradce (1969 – 1975) a později ministr zahraničí (1973 – 1977) Henry Kissinger.
Jejich společná politika se snažila o výrazné zredukování tradičních amerických
mezinárodních závazků a orientovala se na ryze strategická spojenectví,
ekonomický zisk a mocenské zájmy. Tento posun vedl ke změnám i uvnitř
administrativy. Šlo zejména o bezprecedentní soustředění zahraničně politické
moci do Bílého domu. Ministerstvo zahraničí spolu s ministerstvem obrany bylo
oslabeno a moc naopak získala Rada pro národní bezpečnost. Americký vojenský
vliv se pak místo přímé intervence začal šířit do světa především skrze vojenské
poradenství, armádní programy a materiální podporu lokálních spojenců USA.
Jedním z prozápadně orientovaných amerických spojenců v klíčovém
regionu jihovýchodní Asie se stala Indonésie. Země v polovině 60. let prošla
krátkým obdobím komunistického vlivu a následným státním převratem. Od roku
1966, kdy započala vláda autoritativního generála Suharta, bylo spojenectví
s Indonésií pro Ameriku i pro ostatní západní země čím dál tím stěžejnější. Mezi
lety 1966 - 1975 jí Spojené státy poskytovaly ekonomickou pomoc v roční
průměrné výši přes 200 milionů USD a od roku 1974 navíc dodávaly i vojenský
materiál spolu s armádním výcvikem celkem za zhruba 20 milionů ročně.1 Vedle
politického spojenectví byla Indonésie pro Spojené státy důležitou i z hlediska

1Brad

Simpson, „Illegally and Beautifully’: The United States, the Indonesian Invasion of East Timor
and the International Community, 1974 –76“, Cold War History 5, č. 3 (srpen 2005): 281 – 315.
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nezanedbatelných přírodních zdrojů a zároveň i jako jedno z nejrychleji se
vyvíjejících míst pro americké soukromé investice.2
Společně s odlivem amerických vojsk z Vietnamu a vlivu Spojených států
z jihovýchodní Asie, prosadil tehdejší prezident Nixon spolu s Kissingerem svůj
úmysl vytvořit z Indonésie spřátelenou regionální politickou a vojenskou velmoc
regionu. Obě země nejdříve navázaly spolupráci v rámci asistenčního vojenského
programu (Millitary Asistence Program), který byl ale velmi záhy zrušen a
nahrazen programem asistence při nákupu zbraní, vojenských technologií a
materiálu (Foreign Military Sales). Díky ropnému šoku totiž na začátku 70. let
Indonésii několikanásobně vzrostly zisky a Kongres byl nucen vojenský program
přehodnotit. Indonésie si nově mohla dovolit do zbraní sama investovat, byť za
zvýhodněných podmínek. Důvodem přehodnocení byly ale také určité obavy
Kongresu z jejích možných vojenských a teritoriálních ambicí. 3

Obavy Kongresu se v několika následujících letech ukázaly být oprávněné.
V prosinci 1975 po krátké předehře zaútočila Indonésie na sousední Východní
Timor a za velmi brutálních a nehumánních podmínek z něj vytvořila jednu ze
svých provincií. V Americe tehdy na plné čáře zvítězila snaha udržet strategické
přátelství s Jakartou nad nutností potlačit nebo aspoň odsoudit neoprávněnou
agresi a zachovat v zahraniční politice základní morální principy. Americká
diplomacie byla totiž plně v gesci Henryho Kissingera, kterému bylo prosazování
podobných obecných principů cizí.

1.2 Portugalská kolonie
Abychom mohli co nejlépe porozumět podstatě konfliktu ve Východním
Timoru, musíme se podívat na jeho historicko-politické souvislosti.

2
3

Simpson, „Illegally and Beautifully“.
Ibid.
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Od počátku 16. století, s krátkou výjimkou druhé světové války, byl
Východní Timor pod portugalskou nadvládou. Charakter portugalské správy se
však zásadně lišil od nizozemské, která ovládala okolní ostrovy. Zatímco
holandskou snahou bylo vykořeňovat původní etnika a často i násilnou cestou
připodobňovat domácí obyvatelstvo evropskému vzoru, Portugalci byli vůči
domorodým obyvatelům daleko liberálnější. Holanďané měli zároveň výraznou
tendenci si od domorodých obyvatel zachovávat silný odstup, zdůrazňovat vlastní
civilizační nadřazenost a s tamním obyvatelstvem se téměř nikdy nemísit. Namísto
snahy podrobit si tamní obyvatele tímto způsobem zvolili Portugalci cestu míšení
bělošského a domorodého živlu. V praxi to znamenalo časté uzavírání
mezietnických

sňatků

a

spojování

portugalských

kolonistů

s domácím

obyvatelstvem. Na Timoru, stejně tak jako na ostatních portugalských zámořských
územích, tedy zůstala etnická a kulturní různorodost zachována. Východotimorské
obyvatelstvo s vlastní kulturou, jazykem a tradicemi pak dalo vzniknout
svébytnému tradičně křesťanskému společenství, které se zásadně lišilo od
populace okolních nizozemských ostrovů. Silné povědomí společné identity, které
si Východní Timor díky těmto odlišnostem vytvořil, později sehrálo významnou
roli v období dekolonizace a v boji proti indonéským okupantům.4
Pozdější portugalský autoritativní režim Antónia Salazara, který bývalé
koloniální velmoci vládl po většinu 20. století (1932 – 1974), odmítal navzdory
globálnímu tlaku a celosvětově probíhající dekolonizaci uznat směrem ke svým
zámořským územím jakékoliv emancipační tendence. Opožděnou dekolonizaci
částečně zapříčinilo i symbiózní a poklidné fungování evropské správy a místních
autorit, které ve Východotimořanech nevyvolávalo nutnost rezistence nebo touhu
po samostatnosti.5
V sousední Indonésii byla situace naprosto odlišná. Už od počátku 20. století
zde Nizozemci uplatňovali tzv. etickou politiku, která mimo jiné umožňovala i
vznik místních elit a zformování národního hnutí. To pak v roce 1949 dovedlo zemi
Lenka Špičanová, „Východní Timor na cestě k nezávislosti – analýza konfliktu z hlediska jeho
aktérů a příčin“, http://fhs.uhk.cz/ibero/texty/pdf/KIAS024.pdf (staženo 20. 6. 2017).
5 Jan Klíma, „Východní Timor - špatné svědomí mezinárodního společenství“, Mezinárodní vztahy 1,
č. 32 (1997): 47 – 58.
4
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k úplné nezávislosti. V případě Východního Timoru nastal obrat až v roce 1974,
kdy diktátorský režim Salazarova nástupce Marcella Caetana padl a nastupující
demokratizace země se začala rozvíjet i ve vztahu ke koloniím. Pro Portugalsko
však představovala problém jeho velká geografická vzdálenost, vlastní nestabilní
politická situace a bouřlivě probíhající dekolonizace subsaharské Afriky, na kterou
se muselo soustředit. Svou úlohu jistě hrála i malá velikost a pro Portugalsko
nicotná důležitost Východního Timoru. Indonésie si všechny tyto faktory velmi
dobře uvědomovala a snažila se je využít ve svůj prospěch.
Indonéské snahy o převzetí nadvlády nad Východním Timorem se začaly
projevovat už na začátku 60. let, kdy v Jakartě vznikl na Indonésii napojený výbor
za osvobození.6 Organizace však brzy zanikla. Vzhledem k tehdejším hrozícím
sankcím ze strany mezinárodního společenství, zejména Spojených států, by snaha
o násilné včlenění země pravděpodobně skončila fiaskem. Tehdejší odhodlanost
Spojených států zasáhnout nebo přinejmenším iniciovat nezbytnou akci v rámci
OSN, dokazuje studie amerického ministerstva zahraničí z roku 1963, podle které
"Indonésie nemá žádný právní základ pro nárok na území" a v případě útoku na
Východní Timor, což ministerstvo považovalo za téměř nevyhnutelné, by USA "z
principiálních důvodů" musely podniknout kroky proti Indonésii v OSN.7
Nový směr americké zahraniční politiky však situaci radikálně změnil.
V červenci 1975 tak tehdejší indonéský prezident Muhammad Suharto mohl při
svém setkání s prezidentem Fordem a jeho ministrem zahraničí Kissingerem bez
obav kritizovat dekolonizaci Východního Timoru a za souhlasu obou amerických
státníků vyjádřit své snahy o budoucí připojení země k Indonésii.8
Prezident Suharto, který až do té doby indonéský zájem o Východní Timor
na veřejnosti odmítal, se o něm už několik dní po této schůzce veřejně vyjádřil jako

Lenka Špičanová, Východní Timor na cestě k nezávislosti – analýza konfliktu z hlediska jeho aktérů a
příčin.
7 Briefing paper Ministerstva zahraničí USA, „Indonesia and Portugese Timor“, 5. února 1963,
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/423.pdf (staženo 15. 6. 2017).
8 Memorandum Fordovy a Suhartovy konverzace, „Memorandum of Conversation between
Presidents Ford and Suharto, 5 July 1975, 12:40 p.m. - 2:00 p.m“, 5. července 1975,
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB62/doc1.pdf (staženo 15.6. 2017).
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o samostatně neživotaschopném státním celku.9 Pak už plány na jeho připojení
postupovaly velmi rychle.

1.3 Dekolonizace
Po pádu Caetanova Salazarovského režimu mohla i v portugalských
zámořských územích, i když se značným zpožděním oproti okolnímu světu, začít
dekolonizace. V květnu 1974 byla ve Východním Timoru z pověření Lisabonu
ustanovena komise pro sebeurčení, zároveň byly legalizovány politické aktivity a
začaly se formovat první politické strany.10 Hlavním bodem jejich programu byla
především podoba dekolonizace a forma budoucí samostatnosti.

1.3.1 Vznik politických stran
Zpočátku

nejsilnější

a

ve

svých

požadavcích

vůči

Portugalsku

nejumírněnější konzervativně zaměřený Timorský demokratický svaz (União
Democrática Timorense, UDT) zastával názor ve prospěch „postupné autonomie
pod portugalskou vlajkou“11. Stranou stojící uprostřed úzkého politického spektra
byla Timorská sociálnědemokratická asociace (Associação Social-Democrata
Timorense, ASDT). Ta si prosazovala "postupnou autonomii směřující k
nezávislosti"12 a do budoucna striktně odmítla všechny formy závislosti na
Portugalsku.
Třetí stranou byl Timorský lidový demokratický svaz (Associação Popular
Democrática Timorense, APODETI). Jeho požadavky na podobu státu se však
poměrně vzdalovaly od konceptů obou předchozích hnutí, APODETI totiž
požadovalo autonomní připojení k Indonésii. Strana připojení odůvodňovala

Geoffrey C. Gunn, Historical Dictionary of East Timor (Lanham: The Scarecroe Press, 2011), 23.
Lenka Špičanová, „Východní Timor na cestě k nezávislosti – analýza konfliktu z hlediska jeho
aktérů a příčin“.
11 Jan Klíma, „Východní Timor - špatné svědomí mezinárodního společenství“.
12
Ibid.
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nepřirozeným rozdělením ostrova a také ekonomickou a polickou zaostalostí
země, která podle ní znemožňovala samostatnost.13
Nepřirozené

geografické

hranice

země

však

v rámci

historického,

kulturního, náboženského a etnického členění dávaly jednoznačný smysl. Integrace
nebyla navíc pro velkou část Východotimořanů přípustná ani z politického či
ekonomického hlediska. William Liddle ve svém článku k této variantě uvádí, že
„připojení k Indonésii představovalo pro velkou část východotimorského
obyvatelstva úplně poslední možnost. Pokud by už měli vybírat ze závislostí, pak
by mnohem raději zachovali určité vazby na Portugalsko, neboť integrace s
Indonésií by pro ně neznamenala dekolonizaci, nýbrž rekolonizaci.“14
Podpora APODETI byla v porovnání se stále rostoucí popularitou zbylých
dvou hnutí mizivá. Její příznivci se v podstatě omezovali na islámskou menšinu,
která v té době čítala zhruba tisíc osob15 a etnicky různorodé skupinky obyvatel
žijící v blízkosti hranice se Západním Timorem.16

1.3.2 FRETILIN a hrozba komunismu
Blížící se odliv portugalských autorit vyvolal nutnost politické emancipace
země a jasnějšího vymezení politických stran. UDT přijalo program plné
nezávislosti, ASDT se přejmenovalo na Revoluční frontu nezávislého Východního
Timoru (FRETILIN) a přiklonilo se k levicovým myšlenkám.
Právě tady nachází Indonésie a později i Spojené státy a další velmoci
záminku ke zdůvodnění a oprávnění invaze. Indonéská propaganda vykreslovala
FRETILIN jako hrozbu pro západní svět. Podle Jakarty by totiž nezávislý Východní
Timor v područí FRETILINU znamenal vznik komunistického státu napojeného na

William Liddle, „Jill Jolliffe's East Timor: Nationalism and Colonialism: A Review“
recenze knihy East Timor: Nationalism and Colonialism by Jill Jolliffe. Indonesia 28 (listopad 1979):
139 – 141.
14 Liddle, „East Timor: Nationalism and Colonialism: A Review.“
15 Ibid.
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východní velmoci, který by se choval jako „východoasijská Kuba“17 a vedl by
k nestabilitě v oblasti a dalšímu šíření komunismu. Takový argument však byl
poměrně absurdní.
Podpora Východního Timoru ze strany komunistických velmocí byla mizivá.
Čínská podpora, která nikdy nebyla nijak výrazná, úplně skončila v roce 1977.
Sovětský svaz žádný velký zájem o Východní Timor nikdy neprojevil18 a spojení
FRETILINU s ostatními komunistickými zeměmi prakticky neexistovalo.
I obava z komunistické orientace strany byla zbytečná. James Dunn, bývalý
australský velvyslanec v Jakartě, popisuje komunistický vliv v době před invazí
jako zanedbatelný. „Vedení FRETILINU bylo v podstatě nacionalistické hnutí, jen
málo lidí se zajímalo o marxismus,“ píše ve své zprávě z roku 1998. V níž také
zmiňuje, že „v Canbeře sovětští i čínští velvyslanci trvali na tom, že jejich vlády
nemají zájem o Východní Timor. Ze strany komunistických velmocí nikdy
neexistoval žádný vážný zájem FRETILIN podporovat zbraněmi nebo čímkoliv
jiným“.19
O tom, že byl argument obavy z komunismu neoprávněný, svědčí i fakt, že
ve všech amerických memorandech, depeších či přepisech rozhovorů, které se
vážou k Východnímu Timoru, není komunismus, ať už v jakémkoliv kontextu,
téměř vůbec zmiňován. Porovnáme-li například obsah podobných dokumentů
z války ve Vietnamu, kde bylo jeho šíření reálnou hrozbou, najdeme tam toto téma
podstatně častěji.
V případě Východního Timoru je komunismus používán především jako
účelová záminka. A tak zatímco ministerstvo zahraničí o FRETILINU pravdivě

Lenka Špičanová, „Východní Timor na cestě k nezávislosti – analýza konfliktu z hlediska jeho
aktérů a příčin“.
17 Hanja Eurich, Factors of Success in UN Mission Communication Strategies in Post-Conflict Settings:
A Critical Assessment of the UN Missions in East Timor and Nepal (Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH,
2010),133.
18 Rebecca Strating, Social Democracy in East Timor (Oxon: Routledge, 2015 ), 31.
19 James Dunn, „Communist Influence in Fretilin prior to the 1975 invasion“, Etan.org, 29. července
1998, https://etan.org/et/1998/july/july29-31/29communi.htm (staženo 26.6. 2017).
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referuje jako o „neurčitě levicově definovanému hnutí“20, Kissinger jej, podobně
jako předtím indonéská propaganda, účelově označuje za „komunisticky
orientovaný“ a později dokonce za „komunistickou vládu“21.

1.4 Začátek invaze a reakce USA
1.4.1 Cesta k nezávislosti
I přes nejasný politický program země dekolonizace rychle pokračovala.
V červenci roku 1974 Portugalsko schválilo ústavní zákon č. 7/7422, přiznávající
Východnímu Timoru právo na absolutní sebeurčení. O rok později byl schválen
další ústavní zákon, který stanovoval časovou linii, ve které měl Východní Timor
dosáhnout samostatnosti. Jako nejzazší možný termín nezávislosti zákon určoval
listopad 1978. 23 Z iniciativy portugalské vlády pak na začátku roku 1975 UDT a
FRETILIN formují koalici s programem samostatnosti.24
Takový plán ale definitivně vylučoval možnost integrace s Indonésií. Jakarta
však od svých ambicí neupustila, jen zvolila jinou strategii.
Koalice UDT a FRETILINU trvala jen několik měsíců. V květnu 1975 se
definitivně rozpadla a události ve Východním Timoru nabraly spád, který se od
Lisabonem předpokládané časové osy zcela odchyloval. Značný podíl na rozpadu
koalice a následném vyostřování sporů mezi oběma stranami, které přerostlo až
v ozbrojený konflikt, měla indonéská propaganda.
Když začalo být zcela evidentní, že nezávislost Východního Timoru má
plnou portugalskou podporu a Lisabon není inkorporaci své kolonie přístupný,
spustila Indonésie operaci Komodo, která měla přivést Východní Timor do jejich
Briefing paper Ministerstva zahraničí USA „Indonesia and Portugese Timor“, 21. listopadu 1975,
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/doc12b.pdf.
21G. Simons, Indonesia: The Long Oppression (London: MACMILLAN PRESS LTD, 2000 ), 189.
22 Heike Krieger, East Timor and the International Community: Basic Documents (Cambridge:
Cambridge University Press, 1997), 34.
23 Heike Krieger, East Timor and the International Community: Basic Documents, 34.
24 Jan Klíma, „Východní Timor - špatné svědomí mezinárodního společenství“.
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rukou. První fáze operace se snažila především o šíření desinformací a vykreslení
FRETILINU jako nebezpečné komunisticky smýšlející strany, představující hrozbu
nejen pro svoji zemi, ale i celý region.
V únoru 1975 tuto propagandu zaznamenalo americké velvyslanectví
v Jakartě a informovalo Washington. Ambasáda v depeši upozorňuje Kissingera na
již „druhou sérii článků řízenou indonéskou vládou o údajném komunistickém
převratu ve Východním Timoru. Články tvrdí, že guvernér a většina vojenských
důstojníků v zemi jsou komunisté a mluví o nenávistné kampani, která má za cíl
diskreditovat Indonésii v očích místních a rozšířit nepravdivé informace o
plánované indonéské agresi na území Východního Timoru.“25
Kromě propagačních článků byli v rámci indonéské kampaně také zváni
představitelé UDT a APODETI do Jakarty, kde je vysoce postavení vojenští velitelé
pravidelně varovali před komunistickou orientací FRETILINU. UDT tak své
politické působení spíše než na fungování v koalici začalo postupně orientovat
proti FRETILINU.

1.4.2 Reakce USA
Kissingera zpráva o probíhající propagandě pravděpodobně nijak zvlášť
nepřekvapila. Už od prosince 1974, kdy Indonésie prostřednictvím vojenského
atašé opatrně zjišťovala postoj Spojených států k případným snahám o převzetí
Východního Timoru26, byl Bílý dům s ambicemi Jakarty dobře seznámen.
Memorandum Rady pro národní bezpečnost z dubna 1975, adresované
Kissingerovi, už mluvilo o neúspěšnosti desinformační kampaně a o velmi
pravděpodobné možnosti, že se Suharto rozhodne zapojit armádu. Memorandum
navrhuje, aby ministerstvo zahraničí na situaci nijak nereagovalo a řídilo se

Telegram 1622 americké ambasády v Jakartě pro ministra zahraničí Henryho Kissingera,
"Propaganda Campaign Portuguese Timor Continues; As the Official Denials of GOI Plans for
Military Takeover", 27. února 1975, http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/61.pdf
(staženo 25. 6. 2017).
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doporučením velvyslance v Jakartě Davida Newsoma. Ten navrhuje „politiku
mlčení“ a připomíná, že v případě, že by se Spojené státy snažily Indonésii ve
vojenské akci zabránit, mohly by ve vzájemných vztazích obou zemí nastat určité
„nepříjemnosti“.27
V létě 1975 už Indonésie přechází od nejednoznačných náznaků k jasným
krokům. 5. července se v Camp Davidu uskutečnila Suhartova, Fordova a
Kissingerova schůzka, kde už o indonéských plánech není pochyb. Obě hlavy států
se hned v úvodu rozhovoru shodli na důležitosti svého spojenectví a na nutnosti
boje s komunismem v jihovýchodní Asii. Suharto později na problematiku navázal
situací Východního Timoru. Podle jeho názoru není země jako samostatný státní
prvek životaschopná a zachování spojení s Portugalskem není nadále možné. Pro
Lisabon by to totiž znamenalo až příliš velkou zátěž. Portugalsko se zavázalo
Timoru poskytnout právo na sebeurčení a případnou nezávislost. Problém však
Suharto vidí v tom, že skupina prosazující vytvoření samostatného Východního
Timoru jsou komunisté, kteří navíc vyvíjí silný tlak na „zjevnou většinu“ přející si
připojení k Indonésii. Začlenění Východního Timoru by Indonésie akceptovala,
ovšem jen pod podmínkou plné integrace, žádné autonomní požadavky by nebyly
možné. Indonésie prý chtěla zůstat jednotnou zemí. Ze strany amerických státníků
se jeho plánům nedostává žádných námitek. Předmětem hovoru jsou také
pokračující americká ekonomická pomoc Indonésii, úvěry a dodávky zbraní.28
Ujištěn Fordovou a Kissingerovou podporou se Suharto 8. července, hned po
svém návratu z cesty, poprvé veřejně vyjádřil o Východním Timoru jako o zemi,
která nemá dostatečné ekonomické predispozice k tomu, aby se stala nezávislou.29
Tím poprvé otevřeně implikoval možnost jeho inkorporace. Do té doby Indonésie
snahy o připojení území veřejně odmítala.

Memorandum Rady pro národní bezpečnost od W.R. Smysera pro Henry Kissingera, "Another
Meeting with Your Indonesian Contacts", 30. prosince 1994,
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/957.pdf (staženo 25.6. 2017).
27 Memorandum Rady pro národní bezpečnost od W.R. Smysera pro Henry Kissingera, "Policy
Regarding Possible Indonesian Military Action against Portuguese Timor", 4. dubna 1975,
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/963.pdf (stažení 25.6. 2017).
28 Memorandum Fordovy a Suhartovy konverzace, „Memorandum of Conversation between
Presidents Ford and Suharto“.
29 Geoffrey C. Gunn, Historical Dictionary of East Timor, 23.
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Značný posun proběhl i na úrovni tajných operací. Na jednom z pozdějších
setkání představitelů UDT a APODETI s vojenskými veliteli v Jakartě byly obě
východotimorské strany přesvědčovány o FRETILINEM chystaném státním
převratu. Ve snaze zabránit údajnému komunistickému puči, se strany 11. srpna
1975 pokusily o vlastní převrat, 30 což znamenalo začátek občanské války. Ta tedy
ale byla více než výsledkem vnitřní politické nestability země dílem indonéských
ambicí.31
Bílý dům byl pokusem o puč zmatený, nebyl si totiž jistý, kdo za ním stojí.
Dokument, který zachycuje Kissingerovu poradu s jeho poradci z 12. srpna 1975
dokládá, že Newsomem doporučená „politika mlčení“ byla beze zbytku vyslyšena.
Kissinger konstatuje, že „je jasné, že dříve nebo později Indonésie ostrov
převezme“ a souhlasí se závěrem jednoho z poradců – ať už se jedná o indonéskou
akci nebo nikoliv, Spojené státy by neměly nijak zasahovat, aby se do celé
záležitosti nenechaly zbytečně „vtáhnout“.32
Občanská válka měla poměrně rychlý průběh. Už koncem září 1975 bylo
celé území Východního Timoru pod kontrolou FRETILINU a představitelé UDT a
APODETI prchli na indonéskou část ostrova. Vstup do země jim byl ale povolen
pouze pod podmínkou, že uznají invazi jako jediné možné řešení situace
Východního Timoru. Jednotky UDT a APODETI s podporou indonéských
"dobrovolníků", tak během několik dní zformovaly „antikomunistickou frontu“,
která už 8. října 1975 zamířila na Dili, hlavní město Východního Timoru.33
Americká strana si velmi dobře uvědomovala, že Indonésie se chystá
k ozbrojenému útoku. Její stanovisko zdržet se jakékoliv akce se ale nezměnilo.
Stejný přístup, tedy nevystupovat proti indonéské agresi, platil i pro americkou

Geoffrey Robinson, If You Leave Us Here, We Will Die: How Genocide Was Stopped in East Timor
(Princeton: Princeton University Press, 2009), 34.
31 Jan Klíma, „Východní Timor - špatné svědomí mezinárodního společenství“.
32 Porada pracovníků ministerstva zahraničí, „The Secretary's Principals and Regional Staff
Meeting“, 12. srpen 1975, http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB62/doc2.pdf (staženo 15. 6.
2017).
33 Jan Klíma, „Východní Timor - špatné svědomí mezinárodního společenství“.
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delegaci v OSN.34Ambasáda v Jakartě pak od Kissingera dostala také velmi podobné
instrukce – do věci se nezapojovat a „omezit svoje zpravodajství z Timoru“.35
V memorandu z 21. listopadu 1975, které Kissinger připravil prezidentovi
Fordovi jako podklad pro jeho blížící se návštěvu Jakarty, se už indonéská invaze
očekává s naprostou jistotou. Indonésie se od „manévrů k převzetí Východního
Timoru prostřednictvím jednání s Portugalskem“ posunula ke „skryté vojenské
operaci,“ popisuje Kissinger v memorandu situaci a dodává, že by se Spojené státy
měly vyhnout jakémukoliv zapojení. Fordovi radí invazi akceptovat. Připomíná jen,
že během agrese by neměly být použity zbraně a vybavení dodané Spojenými státy,
což by bylo v „rozporu s americkými zákony“.36 Vnitřní předpisy, stejně tak jako
vzájemná indonésko-americká dohoda o zbraních z roku 195837, totiž dovolovaly
využití z USA vyvezených zbraní pouze v rámci obrany proti nepřátelskému státu.
K memorandu přiložená analýza ministerstva zahraničí poukazuje na
„doublespeak“, který Kissinger a jeho poradci používají. Autor analýzy
charakterizuje FRETILIN jako „neurčitě levicově definované hnutí“38, což je daleko
pravdivější popis, než „komunisticky orientované“, jak je strana účelově
popisována Kissingerem.
Odtajněné dokumenty také prozrazují, že 25. listopadu 1975, tedy jen
několik dní před začátkem invaze, kontaktoval José Ramos-Horta, zástupce
FRETILINU, amerického velvyslance v Austrálii, a požádal ho o americkou
politickou a ekonomickou podporu. S podobnou prosbou se pravděpodobně obrátil
i na další ambasády západních zemí, ale bez výsledku.39 Bezradný FRETILIN tak
Porada pracovníků ministerstva zahraničí, „The Secretary's Principals and Regional Staff
Meeting“, 8. října 1975, http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/428.pdf (staženo 15. 6.
2017).
35 José Ramos-Horta, Funu: The Unfinished Saga of East Timor (Trenton: The Red Sea Press, 1987),
11.
36 Memorandum Henryho Kissingera pro prezidenta Forda, "Your Visit to Indonesia", 21. listopad
1975, http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/doc12a.pdf ( staženo 15.6. 2017).
37 Konkrétně se jednalo o smlouvu „Agreement relating to the sale to Indonesia of military
equipment, materials, and services“, která byla uzavřená 13. srpna 1958 v Jakartě.
38 Briefing paper Ministerstva zahraničí USA „Indonesia and Portugese Timor“.
39 Telegram 7933 z americké ambasády v Canbeře Henrymu Kissingerovi, „FRETILIN approach to
embassy“, 1. listopadu 1975, http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/682.pdf (staženo 15.
6. 2017).
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28. listopadu 1975 jednostranně deklaroval vznik nezávislé Demokratické
republiky Východní Timor. Tu však Portugalsko ani OSN neuznaly, a nová vláda se
tak ocitla v absolutní diplomatické izolaci. 40

1.4.3 Americký souhlas
Definitivnímu odsouhlasení plánované invaze se Indonésii od americké
strany dostalo přesně den před jejím provedením. 6. prosince 1975 se prezident
Ford v rámci státní návštěvy Indonésie sešel se svým protějškem. Během hovoru
prezident Ford ujistil Suhartu v souvislosti s plánovanou invazí, že Spojené státy
„chápou jeho postavení i záměry“, „nebudou na tuto otázku tlačit“ a vyjádřil
porozumění, „pokud Indonésie bude považovat za nezbytné provést rychlé a
drastické kroky“.41
Na cestě do Jakarty zastihl Forda s Kissingerem telegram z ministerstva
zahraničí, který je varoval, že se Indonésie chystá zahájit vojenskou intervenci ve
Východním Timoru mezi 6 a 8. prosincem 1975.42 Panovaly tak vážné obavy, aby
vojenská akce nebo její oznámení, neproběhlo v době, kdy prezident ještě bude
v Indonésii. To by totiž nejen celou návštěvu znevážilo, ale hlavně by Bílému domu
zúžilo manévrovací prostor, potřebný k vyhnutí se zodpovědnosti před americkou
veřejností. Během hovoru s prezidentem Suhartem tak Kissinger důrazně apeloval,
aby „cokoliv, co se může stát“ proběhlo až po návratu delegace domů, kde budou
schopni ovlivnit americké reakce.
Po zkušenosti s válkou ve Vietnamu si byl Kissinger vědom významu
veřejného mínění a obával se tak dlouhé partyzánské války. Suharto ho však ujistil,
že takový vývoj nepředpokládá. K partyzánské válce by prý mělo dojít jen ve velmi

Jan Klíma, „Východní Timor - špatné svědomí mezinárodního společenství“.
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Presidents Ford and Suharto, 5 July 1975, 12:40 p.m. - 2:00 p.m“.
42 William Burr and Michael L. Evans, „East Timor Revisited“, The National Security Archive, 6.
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malém rozsahu, pokud vůbec. Ještě o něco optimističtější byl odhad jeho generálů,
kteří se již dříve vyjádřili, že by „celá věc mohla být za tři týdny vyřízena“.43
Kissinger měl vůči plánovanému útoku ještě jeden požadavek - nemělo při
něm dojít k použití amerických zbraní. Takové užití by totiž podle amerických
zákonů bylo ilegální, na což by určitě zareagoval Kongres. Vzhledem k tomu, že
zhruba 90 %44 tehdejšího vybavení indonéské armády bylo dovezeno ze Spojených
států, se dalo celkem snadno předpovídat, že k užití zbraní dojde. Kissinger proto
hned zmiňuje možné řešení: „Záleží na tom, jak celou akci budeme chápat, zda jako
sebeobranu nebo jako zahraniční operaci“.
7. prosince 1975, jen několik hodin po odletu americké delegace, tak mohla
Indonésie začít s plánovanou operací.

1.5 Invaze a okupace
Invaze postupovala velmi rychle. Už 12. prosince 1975 americký zpravodaj
Centrální bezpečnostní služby pro Japonsko, Asii a Tichomoří informoval Radu pro
národní bezpečnost, že Indonésie má pod svou kontrolou dvě hlavní
východotimorská města. Na zbytku území zatím FRETILIN podle jeho zprávy
nekladl nijak silný odpor a brzy se tedy mělo podařit převzít moc i v ostatních
částech země. Celá záležitost by tak, jak zpravodaj tvrdil, mohla být rychle
zapomenuta, což si prý ostatně přála i většina světového společenství. Jeho
memorandum se také věnovalo porovnání vojenského vybavení a počtu jednotek
indonéské armády a FRETILINU, z čehož východotimorská rezistence vychází
téměř bez šancí na jakýkoliv větší odpor.45
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Mizivé materiální i početní možnosti Východního Timoru a bezohlednost
indonéské armády se značně podepsaly na charakteru celého konfliktu. Během
invaze docházelo k brutálnímu vyvražďování civilistů i opozičních sil. Bývalý
biskup z Dili Msgr. da Costa Lopes později invazi popsal: „Přistávající vojáci ihned
začínali zabíjet každého, na koho narazili, na ulicích leželo plno mrtvých těl –
všechno, co jsme mohli vidět, bylo vraždění, vraždění a zase jenom vraždění.“
Odhady tamní katolické církve hovoří o 60 000 mrtvých během roku 1976, tedy o
ztrátě 10 % populace během prvního roku okupace.46 Ani v následujících letech
však intenzita a brutálnost válečných zvěrstev ze strany indonéské armády
neustávaly. Celkově východotimorská katolická církev odhaduje asi 270 000 obětí,
tedy více než jedna třetina obyvatelstva z konce roku 1975, čítající asi 696 000
lidí.47

1.5.1 Reakce světového společenství
Ze strany světového společenství se kromě několika rezolucí OSN nedostalo
indonéské agresi žádné politické, vojenské či ekonomické odpovědi. Veškerá
nesouhlasná reakce tak po více než dvě dekády zůstala u bezzubých prohlášení.
Tvrdší postup OSN vůči Indonésii totiž nebyl v zájmu mnohých světových
mocností. Prosazení jakýchkoliv sankcí bylo paralyzováno cynismem, v lepším
případě lhostejností velké části jejích členů, a pravidelné přijímání rezolucí tak
sklouzlo k pouhému alibismu.
Hned několik dnů po invazi, 12. prosince 1975, přijalo Valné shromáždění
OSN rezoluci, která však jen poměrně odměřenými slovy vyzývala Indonésii ke
stažení. Rezoluce vyjadřovala „hluboké politování nad vojenským zásahem
indonéských ozbrojených sil ve Východním Timoru“ a apelovala na indonéskou
vládu, aby „bezodkladně odvolala své ozbrojené síly ze země a východotimorský lid
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mohl svobodně využít své právo na sebeurčení a nezávislost.“

48

V podobném

duchu následovalo i dalších sedm rezolucí Valného shromáždění z let 1976 – 1982
a dvě rezoluce Rady bezpečnosti OSN z prosince 197549 a dubna 197650. Ani v tak
mírné formě protestu však OSN nebylo jednotné. Jednohlasně byla schválena
pouze první z rezolucí Rady bezpečnosti, druhá se už musela obejít bez hlasu
Spojených států a Japonska, které se hlasování neúčastnily. Ani rezoluce Valného
shromáždění neměly při svém schvalování výraznou většinu a některé velmoci,
včetně USA a velké části Evropy, se zpravidla hlasování neúčastnily nebo
pravidelně hlasovaly proti.
Na Daniela Moynihana, zástupce Spojených států v OSN, byl z Bílého domu
vyvíjen silný tlak, aby se hlasování neúčastnil nebo hlasoval proti „jakékoliv pro
Indonésii nepřípustné rezoluci.“51 V memorandu z 1. listopadu 1977 Národní
bezpečnostní rada k blížícímu se hlasování o rezoluci Valného shromáždění
Moynihananovi píše: „Indonésie očekává, že Spojené státy budou hlasovat proti
rezoluci, jakékoliv jiné stanovisko by bylo nekonsistentní se vzájemnými dobrými
vztahy.“ I navzdory vyjádřeným obavám, že Spojené státy budou kvůli své opozici
spojovány s odmítáním legitimity a zodpovědnosti OSN, má Moynihan hlasovat
proti.52
23. ledna 1976 pak informoval Moynihan Kissingera o svém "značném
pokroku" při blokování akcí OSN v řadě otázek rozvojového světa a explicitně
přitom zmínil Východní Timor. Moynihan později ve svých memoárech napsal, že
se "ministerstvo zahraničí snažilo, aby OSN bylo naprosto neúčinné v jakýchkoliv
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opatřeních, které [ve věci Východního Timoru] přijal. […] Úkol jsem splnil
s nezanedbatelným úspěchem“.53
Amerika ve spolupráci na obstrukcích OSN zašla ještě dál. Šest týdnů po
invazi dostal velvyslanec OSN Winspeare Guicciardi od Indonésie povolení
navštívit Dili. Jeho pohyb byl však velmi omezen a zrežírován tak, že návštěva a
jeho svědectví byla bezcenná. 4. února 1976 tak CIA ve své zprávě Washingtonu
mohla oznámit, že se „Jakartě během návštěvy velvyslance OSN podařilo utajit
všechny známky indonéských ozbrojených sil“.54
Proti indonéské okupaci se v průběhu následujících let vyslovily téměř
všechny mezinárodní organizace, jako například Hnutí nezúčastněných zemí,
Meziparlamentní unie nebo ACP-CEE, Shromáždění zemí Afriky, Karibiku a
Pacifiku a EHS.55 Dlouhá řada takových usnesení, stejně jako rezoluce OSN,
nepřinesla žádný výsledek.
Jedinou odpovědí Indonésie tak zůstalo ustanovení loutkové vlády v Dili
v podobě Regionálního lidového zastupitelského shromáždění Východního Timoru
(Regional People's Representative Assembly of East Timor) z května 1976,56 které
následně požádalo indonéskou vládu o připojení země. Na základě toho prohlásila
Jakarta Východní Timor za svou 27. provincii, kterou země zůstala až do roku
1999.
Po „vyžádaném“ připojení Indonésie trvala na tom, že požadavek na stažení
vojsk je ze strany OSN irelevantní, protože se týká jejího území. Stejně tak
Indonésie trvala i na svém prohlášení, že se ve Východním Timoru nenacházejí
žádní indonéští vojáci, nýbrž „dobrovolníci“. OSN však indonéskou anexi nikdy
neuznalo a za administrativního správce území považovalo Portugalsko.
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1.5.2 Dalo se agresi zabránit?
Ačkoliv to bylo právě OSN, které z velké části stálo na konci 90. let za
samostatností Východního Timoru, je otázkou, jestli mělo na začátku 70. let
prostředky utnout indonéskou agresi hned v jejím začátku. Většina misí OSN v té
době měla rozpačitý průběh a nejisté výsledky. I kdyby tedy byla v Radě
bezpečnosti potřebná iniciativa a ochota k zásahu, neznamenalo by to jednoznačný
konec okupace.
Kdo však měl možnost zabránit, invazi byly Spojené státy. William Colby,
ředitel CIA z let 1973 – 1976, během rozhovoru s novinářem, který se uskutečnil
zhruba v polovině 90. let, odhadoval, že v případě, že by Spojené státy odmítly
Indonéskou invazi, by nastalo „několik týdnů diplomatického napětí, protože
Suharto by byl zklamaný, pak by se ale věci vrátily do normálu.“ V případě
Východního Timoru se podle něj jednalo o „velmi okrajový zisk, souhlas s invazí)
Spojené státy daly jen proto, aby se vyhnuly nepatrnému politickému napětí se
spojencem. Spojené státy osud Východního Timoru vůbec nezajímal“.57

1.5.3 Zbraně z USA
Tajná podpora agrese dělala Bílému domu potíže na mnoha frontách.
Nejspíš nejpalčivější problém představovaly dodávky vojenského materiálu, kde
administrativě stěžoval kličkování i vlastní zákon, který vyžadoval, aby
exportované zbraně do zahraničí byly používány jen v rámci obranné operace.
Taková ale situace ve Východním Timoru rozhodně nebyla.
Ačkoliv Washington ještě před začátkem konfliktu Jakartu varoval před
použitím z Ameriky dovezených zbraní ve Východním Timoru, Indonésie zbraně
použila. Z memoranda Rady pro národní bezpečnost Spojených států z 12. prosince
1975 vyplývá, že z amerických zbraní byly během invaze použity vyloďovací čluny,
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letouny C-47 a C-130, kulomety, útočné pušky, granátomety, raketomety a další
dělostřelecké zbraně.58 Tedy téměř všechno potřebné vybavení.
Využití amerických zbraní při agresi ale vedlo k nutnému zastavení dalšího
exportu. Ten byl ale pro Indonésii poměrně podstatný. Řešení, které Kissinger
navrhoval již dříve, tedy pokusit se invazi interpretovat jako nutnou obrannou
operaci Jakarty před „komunistickou vládou uprostřed Indonésie,“59 definitivně
padlo ve chvíli, kdy zahraniční poradci během jeho nepřítomnosti označili použití
zbraní za nelegitimní.
Při poradě 18. prosince 1975 Kissinger tento závěr svým poradcům velmi
silně vyčítal, značně totiž zúžil jeho manévrovací prostor. Pro Kissingera bylo
stěžejní Indonésii poskytnout plynulý přísun zbraní, aby převzetí Východního
Timoru proběhlo bez větších problémů a v co nejkratší době.
Ministr svým spolupracovníkům tedy uložil, aby se "postarali o
administrativní stránku věci [ukončení exportu zbraní do Indonésie] tím, že nařídí
Carlylemu60 neuskutečňovat žádné nové prodeje“. Jestliže se Kongres bude ptát,
pak “jsou dodávky přerušeny, zatím co [situaci] studujeme.” Záhy se však měl
export v tichosti rozjet nanovo. 61
Když se australský ambasador v Indonésii, Richard Woolcott, na konci ledna
1975 zajímá o situaci ohledně amerického exportu zbraní, Newson mu odpovídá,
že „žádné zastavení dovozu není“ a Kissinger má v plánu se jakémukoliv takovému
omezení vyhnout. 62
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V dubnu 1976 se pak senátoři Hubert Humphrey a Clifford Case ze
Senátního výboru pro zahraniční vztahy k celé záležitosti chtěli vrátit. Ministerstvo
zahraničí však plynule pokračovalo ve své kamufláži a tvrdilo, že indonéská
armáda má nad územím Východního Timoru plnou kontrolu a její agrese již
skončila.63
Boje však neustaly a dodávky zbraní nejen pokračovaly, ale dokonce prudce
rostly. V roce 1976 se oproti předchozímu roku jejich hodnota zdvojnásobila na
38,1 miliónů dolarů.64 I navzdory tak vysokému číslu byla situace ve Východním
Timoru až do konce roku 1976 patová. Indonéské armádě se podařilo ovládnout
velkou část měst, FRETILIN však měl pod svou kontrolou venkov a byl z této pozice
schopný vést dlouhou partyzánskou válku, na kterou Indonéská armáda nebyla
vybavena. Zpráva jakartské americké ambasády z 29. dubna 1976 tak tlumočí
americké straně obavy indonéského generálmajora Yoga Supardi „vážného
nedostatku“ vojenského materiálu. Supardi mluví zejména o nedostatku
dělostřeleckých zbraní, střeliva pro ruční palné zbraně, tanků, námořních zbraní, o
potřebě helikoptér a komunikačního zařízení. 65
Bílý dům tedy vyšel stále více naléhající indonéské armádě vstříc a v roce
1977 zvyšuje dodávky o dalších 25 % na celkovou hodnotu 47,4 miliónů dolarů.66
V jejich rámci poskytují USA Indonésii nové moderní zbraně, díky kterým bylo
možné provádět ničivé útoky v daleko větší míře. Indonésii se tak dařilo efektivněji
bojovat s partyzánskou sítí FRETILINU a rozpoutat vraždění, které dosahovalo
ještě větších měřítek než doposud.

1.5.4 Zprávy o válečných zločinech
Téměř absolutní kontrola indonéské armády nad územím Východního
Timoru jí umožňovala zamezit nebo aspoň deformovat unikající informace
z okupovaného území.
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V západních médiích se zprávy, týkající se války ve Východním Timoru,
neobjevovaly téměř vůbec. To bylo způsobené jednak geopolitickou a
ekonomickou nedůležitostí země, ale plynulo to i z určité snahy médií vyhnout se
kontroverznímu tématu. Například New York Times se až do invaze v roce 1975
Východním Timorem zabýval poměrně často. Od prosince 1975 se však počet jeho
zpráv na toto téma výrazně snižoval a v době, kdy USA dodávaly nové moderní
zbraně a válečná zvěrstva dosahovala svého vrcholu, byl počet takových zpráv
nulový.67 I těch velmi málo článků, které se Východním Timorem zabývaly,
vycházelo z propagandistických informací indonéského okupačního režimu.
Například krátký článek z New York Times z února 1976 referuje o celé události
jako o občanské válce a cituje vyjádření Xaviera Lopeze da Cruize, náměstka
východotimorské loutkové vlády, o blížícím se konci války a pouze hrstce
zbývajících vojáků FRETILINU.
K americké administrativě se však na rozdíl od veřejnosti dostávaly o
probíhající válce pravdivé a nezkreslené informace. Už 19. prosince 1975, tedy jen
několik dní po zahájení invaze, vypověděl José Martins, který stál v čele malé
východotimorské pro-integrační strany KOTA, před OSN o „tisících [ztracených]
životech“ během invaze.68
Americká ambasáda v Portugalsku zase v březnu 1976 předala ministerstvu
zahraničí přeběhlíka, který byl původně členem indonéské delegace do Lisabonu.
Podle jeho výpovědí se ve Východním Timoru odehrávají „četná zvěrstva“ proti
civilnímu obyvatelstvu.69
V březnu 1977 se před Kongres dostala rozsáhlá zpráva bývalého
australského konzula ve Východním Timoru Jamese Dunna (Dunn Report), která
vycházela z výpovědí timorských uprchlíků v Portugalsku. Ti mluví o válečných
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zvěrstvech, které má na svědomí indonéská armáda a odhadují, že doposud ve
Východním Timoru padlo až 100 000 lidí.70
Tématu Dunn Report se věnovalo i několik médií, ale bez většího dopadu.
Například New York Times vydal zprávu, která se nesla v duchu sdělení
ministerstva zahraničí, a popisovala situaci ve Východním Timoru jako občanskou
válku mezi tamní levicí, bojující za nezávislost, a proti nim stojícími „proindonéskými jednotkami“, které podporují již proběhnuvší připojení k Indonésii.
Později New York Times s Jamesem Dunnem na toto téma udělal rozhovor, ten však
nikdy nezveřejnil.71
Reakce Kongresu na Dunnovy dokumenty i jeho výpověď byla ještě více
odmítavá než reakce tisku. Jeho členové zpochybnili Dunnovu důvěryhodnost a
označili celou věc za propagandu FRETILINU.72
Kongres se věnoval i zprávám, které indikují, že Indonésie za použití
letounů OV-10 Bronco, dodaných Spojenými státy, shazuje na území, ovládané
FRETILINEM, napalm a chemikálie ničící úrodu.73 Ambasáda v Jakartě, na dotaz
kongresu opět lživě odpovídá, že neexistují “žádné zprávy o použití chemických
zbraní”.74 Celou věcí se zabýval i republikánský kongresman a předseda Výboru
pro mezinárodní organizaci Donald Fraser, který ve svém dopise ministerstvu
zahraničí vyjadřuje obavy o pravdivosti zpráv o užití chemických látek a
probíhajícím indonéském vraždění. Asistent ministra zahraničí pro komunikaci
s kongresem však Fraserovy odpovídá, že se ministerstvo zahraničí „domnívá, že
zprávy o užití chemických látek nejsou pravdivé“. „K Vašim dalším dotazům
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73 Israel W. Charney, The Widening Circle of Genocides (Brunswick: Transaction Publishers, 1994),
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nemáme

žádné

informace,

které

by

naznačovaly

vraždění

na

území

FRETIELINU“75, odbývá kongresmana lží.

1.5.5 Ostatní spojenci
Ač byly Spojené státy pro Indonésii klíčovým spojencem, rozhodně nebyly
jejím jediným podporovatelem. Podobné dokumenty, které zachycují vstřícné
kroky jednotlivých států vůči Suhartově režimu, byly kolem přelomu tisíciletí
zveřejněny i v Austrálii, na Novém Zélandě a ve Velké Británii. Úloha těchto zemí
rozhodně nebyla zanedbatelná. Například tehdejší australský premiér Gough
Whitlam nejen plány celé invaze dopředu schválil, ale dokonce tlačil na Suhartu,
aby je provedl. Ze zaznamenané komunikace vyplývá, že indonéští úředníci
pravidelně australské velvyslanectví v Jakartě informovali o stádiu plánování
tajných operací ve Východním Timoru. Ještě v prosinci 1975 tak tehdejší australský
velvyslanec do Canberry zklamaně píše: "Nemyslím si, že prezident bude souhlasit
s přímou invazí".76
Austrálie později dokonce, jako jediná ze západních zemí, oficiálně uznala
včlenění Východního Timoru do Indonésie. Na konci roku 1986 s Jakartou uzavřela
smlouvy, týkající se těžby ropy a zemního plynu v oblasti Timor Gap, která patřila
Východnímu Timoru a formálně tedy stále spadala pod portugalskou správu. Ani
v australském případě tedy zcela jistě nešlo o obavy z komunismu nebo možné
nestability oblasti, ale především o čistě ekonomickou a mocenskou stránku věci.
Velká Británie, Francie, Západní Německo a mnoho dalších zemí Indonésii
kontinuálně dodávaly zbraně a vojenský materiál. Například mezi lety 1976 – 1980
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dodalo USA 30 % dovezených zbraní, Francie s Velkou Británií každá téměř 5 % a
Západní Německo dodalo zhruba 2,5 % (viz příloha č. 1).77
O velkém počtu zemí, které pragmaticky souhlasily s indonéskou agresí,
vypovídá stále zmenšující většina, se kterou byly v OSN přijímány pravidelné
rezoluce Valného shromáždění proti Indonésii. Existoval jen velmi malý počet
zemí, které hlasovaly pro přijetí všech rezolucí. Z velmocí to byl jen Sovětský svaz a
Čína. Francie s Anglií a Západním Německem se už od začátku hlasování
nezúčastnily, Nový Zéland nejprve nehlasoval a u posledních třech rezolucí
hlasoval proti. Spojené státy a Japonsko ke svým hlasům proti každé z rezolucí
Valného shromáždění přidaly i abstinenční hlas pro rezoluci Rady bezpečnosti z
dubna 1976.
Většina světových velmoci tak dávala Shuhartovi jasně najevo, že otázka
Východního Timoru je ve srovnání s jejich vzájemnými dobrými vztahy s Jakartou
druhořadá. Tento přístup se však poměrně rychle začal otáčet proti nim. Například
v roce 1982 se Velká Británie dostala na velmi tenký led, když na Falklandských
ostrovech obhajovala ty samé principy, jako upírala Východnímu Timoru.
Zdrženlivý přístup ze strany OSN její rozpolcenost ještě více podtrhl.78
V několika následujících desetiletí se tak ryze pragmatický přístup začal
z mezinárodní politiky vytrácet a přístup mezinárodního společenství se začal
měnit.

1.5.6 Americké cíle
Americká diplomacie si od své role ve východotimorském konfliktu
slibovala několik hlavních přínosů. Bylo to především utužení a prohloubení
politického spojenectví s Indonésií jako s regionální velmocí jihovýchodní Asie,
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snadný přístup k jejím nerostným surovinám (zejména k ropě) a kvůli tehdejšímu
rychlému rozvoji indonéské ekonomiky i zachování přístupného trhu pro stávající
a budoucí americké soukromé investice.79
Žádný z těchto cílů se však nepovedlo dlouhodobě naplnit. Indonésie se
nikdy nestala americkým spolehlivým spojencem. Politika USA v oblasti
jihovýchodní Asie se opírá zejména o Thajsko a Filipíny, dobré vztahy s Indonésií
zůstávají i dodnes velmi sporadické.
I přístup Spojených států k nerostnému bohatství země je poměrně brzy
omezen. Ačkoliv v době před invazí začalo množství amerického importu ropy
z Indonésie prudce stoupat a až do roku 1978 se drželo na svém maximu,
v následujících letech se jeho objem postupně snižoval. Dnes je Indonésie pro USA
pouze marginálním dodavatelem a její export ropy do Spojených států tvoří jen
zlomek množství z druhé poloviny 70. let (viz příloha č. 2).80 Nepodařilo se
zachovat ani potenciál amerických soukromých investic na indonéském trhu,
zahraniční investoři byli totiž vzhledem k probíhajícímu konfliktu velmi
zdrženliví.81 Dlouhotrvající okupace zapříčinila rostoucí nestabilitu regionu a
nezávislost dalších malých zemí. Americká pozice tak v jihovýchodní Asii ztrácela
na síle, z celosvětového měřítka však utrpěla především její důvěryhodnost a
pověst.

2. Realpolitika
Dominantním americkým zahraničně politickým konceptem 70. let, kterým
se její diplomacie řídila v případě Východního Timoru i v mnoha dalších, byla
realpolitika. Šlo o princip založený především na realistických rozhodnutích,
nikoliv na idealistických představách. Místo prosazování politických ideálů
Ibid.
Vývoz ropy z indonésie do USA, „U.S. Imports from Indonesia of Crude Oil“, U.S. Energy
Information Administration, 30. června 2017,
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upřednostňuje realpolitika snahu dosáhnout konkrétních mocenských cílů. Tento
koncept hrál významnou úlohu téměř ve všech zahraničně politických směrech,
včetně toho dnešního. Většinou ale bývá doplněn liberálnějším či idealističtějším
směrem, který politiku vyvažuje a brání projevům bezohledného egoismu, jaký
můžeme vidět v Kissingerově přístupu. Kissingerův realismus je tak často stavěn
do protikladu s Wilsoniánským idealismem jako jeho absolutní protipól.

2.1 Vývoj morálky a etiky v realpolitice
Pojem realpolitika se objevil už v polovině 19. století. Od té doby prošel
rukama mnoha teoretiků a jeho pojetí se měnilo i v závislosti na konkrétních
politicích, kteří tento směr zastávali. Nejdůležitějším z aspektů, ve kterém se
jednotlivé pojetí liší, je otázka morálky. Právě to, jak moc byl zohledňován morální
a etický rozměr, posouvalo realipolitiku na stupnici mezi liberálním a cynickým
realismem.
Ačkoliv realismus byl v zahraničně politické teorii přítomný už od dob
Machiavelliho, jako první použil termín realpolitika německý žurnalista a politik
Luwiga von Rochau ve své eseji „Principles of Realpolitik“ z roku 1853. Jeho
koncept lze chápat jako projev liberálního realismu. Podle Rochau je nutné si
přiznat reálné fungování politiky a podřídit se mu, chceme-li dosáhnout svých cílů.
Rocheau se však realpolitikou nezabýval jako platformou pro mezinárodní politiku,
zaměřoval se spíše na fungování politiky na mnohem nižší úrovni.82
V praxi byly podobné, na realismu založené, principy využívány ještě dříve,
než je Machiavelli popsal ve svém novověkém díle Vladař. Za prvního realpolitika
je ale často označován až pruský a později německý kancléř Bismarck. Paradoxně
samotný Bismarck toto slovo nikdy nepoužil a neexistuje ani důkaz, že by se kdy
byl zabýval Rocheaovým dílem. Rocheau byl dokonce jeho velmi silným kritikem.
Na stránky realpolitických učebnic Bismarcka dostal především jeho výrok z roku
1862 na adresu Vídeňského kongresu a jím stanovených pruských hranic:
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„Důležité otázky dějin se neřeší řečmi ani většinovým usnesením, ale železem a
krví“.83 Na Bismarckův koncept realpolitiky lze také hledět jako na velmi liberální.
Pod jeho vládou vznikl ústavní stát, který i přes svůj autoritativního charakter nesl
na tu dobu poměrně pokročilé demokratické prvky.
Že německy mluvící země mohou být považovány za kolébku realpolitiky,
potvrzuje i další z politiků 19. století, který její koncept použil - rakouský ministr
zahraničí a pozdější kancléř Klemens von Metternich. Klasifikace jeho politiky se
však u mnohých autorů liší. Například John Bew tvrdí, že Metternichův režim byl
především liberální.84 Kissinger, který se kromě realpolitické praxe věnoval i její
teorii, naopak Metternicha ve svém díle mezi realpolitiky kategorizuje – soudě
přinejmenším podle jeho popisu v Kissingeových knihách – jako schopného
diplomata se sklonem k tajnůstkářství, manipulativním praktikám a bez respektu
k právu. 85 Metternich, ač to sám Kissinger vehementně popírá, je často považován
za jednoho z jeho politických vzorů.86
Ve druhé polovině 20. století vzniká první komplexní teorie politického
realismu. Jejím autorem je americký politolog německého původu Hans
Morgenthau, který ve svém díle definuje šest principů realismu a představuje tzv.
„concept of power“. Podle tohoto konceptu je hlavním zájmem státu moc a tou je
„vše, co vytváří a udržuje kontrolu člověka nad člověkem. Pokrývá [moc] všechny
společenské vztahy, které slouží tomuto cíli, od fyzického násilí až po nejjemnější
psychologické vazby, které vytváří kontrolní mechanismus. Moc znamená
nadvládu

člověka

člověkem,

v obou

případech

–

pokud

je

zřízena

k

disciplinovaným morálním cílům a řízena ústavními ochrannými opatřeními, tak
jako v západních demokraciích, a i v případě, pokud je to nemilosrdná a barbarská
síla, která nenajde své zákony v ničem jiném, než ve svém vlastním vysvětlení a
jeho ospravedlňování.“87
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Morgenthau je spolu s Helmutem R. Niebuhrem, jeden z hlavní dvojice
představitelů tzv. klasické realpolitiky. V jejich pojetí měla etika a morálka
v politice svoje dané místo. Morální jednání v politice nezavrhovali, pouze
kritizovali abstraktní morální diskurs a fakt, že nebere v potaz politickou realitu.88

2.2 Východní Timor a americká realpolitika 70. let
Na začátku 70. let se realpolitika, po éře wilsoniánského idealismu a jeho
dozvucích, naplno projevila i v americké politické praxi. Na jaře roku 1972 se
tehdejší prezident USA Nixon vydává do Pekingu a Moskvy, aby zde obnovil
spolupráci. Jeho pojetí zahraniční politiky bylo zpočátku velmi podobné tomu,
které popsal už Rachau. Tedy, že idealismus příliš mnoho úspěchů nepřinesl, spíše
naopak. Místo prosazování ideálů by se do popředí mezinárodní politiky měla
dostat snaha dosáhnout reálných cílů.89
Dosavadní členění světa na západní a východní, dobrý a zlý, vedlo nejen k
mocenskému slábnutí Spojených států, ale také například ke zvyšujícím se
nákladům na obranu nebo ekonomické stagnaci. Na začátku 70. let se Nixon
v zádech se svým bezpečnostním poradcem Kissingerem snažil s oběma
komunistickými velmocemi i přes značné ideologické rozdíly navázat novou éru
vzájemných vztahů. Společně s Kissingerem pak rozehrává mezi Amerikou a
oběma velmoci tzv. trojúhelníkovou diplomacii, kterou lze spolu s kyvadlovou
diplomacií na Blízkém východě považovat za jeden z největších úspěchů a jedno
z mála světlých míst Kissingerovy realpolitiky. Stinných stránek je ale mnohem
více. Kromě Východního Timoru, také například prodlužování války ve Vietnamu,
její ilegální rozšíření do dalších oblastí Indočíny, politické vraždy odpůrců
diktatury na Kypru nebo podpora zločinného autoritativního režimu v Chile.

„Political Realism in International Relations“, Standford Encyklopedia of Philosophy, 26. července
2010, https://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/#EHCarrChalUtopIdea (staženo
1.7.2017).
89 Ibid.
88

41
Realpolitika v Kissingerově pojetí se totiž pohybovala nejen za hranicemi
pragmatického cynismu, ale často také za hranicemi legality. Už v roce 1969 Nixon
s Kissingerem obešli zákon a bez vědomí Kongresu začali jedno z vůbec největších
bombardování v historii USA. O několik let později zase Kissinger podpořil převrat
a nově nastupující režim chilského diktátora Augusta Pinocheta, který byl později
odsouzen Mezinárodním trestním soudem v Haagu za zločiny proti lidskosti.
Někteří kritici dokonce tvrdí, že se Kissingerova realpolitika vymykala
zákonům až do takové míry, že by měl samotný Kissinger před tímto tribunálem
stanout. Jiní kritici jsou shovívavější, například Stanley Hoffmann, Harvardský
profesor a Kissingerův současník, jeho kariéru napůl v žertu popsal jako výzvu
dokonce i pro „realpolitiku, které se nedostává jakýchkoliv morálních homilií.“90
Amorální jednání totiž provázelo Kissingerovu kariéru od samého počátku.
Už v roce 1968, ještě jako člen vyjednávacího teamu prezidenta Johnsona, spolu
s Nixonem sabotoval jednání o Pařížských dohodách. Nixon se obával, aby mírové
jednání, které začínalo pár dní před prezidentskými volbami, nepřineslo hlasy
demokratickému kandidátovi. Pokusil se tedy jihovietnamskou stranu přesvědčit,
aby jednání odsunula. Kissinger přitom předával Nixonovi informace z příprav a
později přímo od jednacího stolu. Ironií osudu se stalo, že Kissinger byl za jednání
o Pařížských dohodách oceněn dvakrát – jednou místem bezpečnostního poradce a
později postem ministra zahraničí v Nixonově administrativě a podruhé v roce
1973 Nobelovou cenou za mír.91
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2.3 Kissingerova realpolitika
2.3.1 Teorie „geopolitiky“
„Geopolitiku“, jak Kissinger ve své knize „Umění diplomacie“ eufemisticky
nazývá mocenské vztahy, vidí bývalý šéf americké diplomacie jako nutnou volbu
mezi národním a morálním zájmem. Vůbec největší dilema americké zahraniční
politiky pak popisuje jako rozpor historického idealismu a historickou zkušeností
vštípeného respektu pro reálnou politickou situaci, což se pak v praxi projevuje
jako

každodenní

pragmatismus

doprovázený

idealistickým

prosazováním

mravních a historických ideálů.
Rozdíl mezi evropským pragmatismem a americkým idealismem ukazuje
Kissinger na kontrastu Metternichova a Wilsonova mezinárodního politického
systému. Ačkoliv se oba státníci ve svých konceptech snažili o ukotvení určitých
hodnot, jejich pojetí se zásadně lišilo. Wilson, jako prezident „země, která byla
cílevědomě vytvořena k osvobození lidí, […] vedl křížovou výpravu za zásady,
které považoval za revoluční a nové. […] Byl přesvědčen, že demokratické hodnoty
lze uzákonit a pak vtělit do světových institucí“.92
Metternich, představitel země s naprosto odlišnou historickou zkušeností se
na druhé straně „snažil institucionalizovat hodnoty, které považoval za starobylé
[…] a nevěřil, že práva lze vytvořit cestou zákona. Podle Metternicha „práva“ prostě
existovala v podstatě věci. To, zda mají být potvrzena zákony či ústavou, bylo
v podstatě technickou otázkou […]“.93
Metternichův systém tedy v Kissingerově očích nebyl snahou o spravedlivé
vybalancování moci mezi jednotlivé státy, ale pragmatickou ochranu Rakouska a
jeho existence. To díky ochraně od okolních států, který mu systém zaručoval,
vstalo ze smrtelné postele a přežilo dalších 100 let. 94
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Bismarckovo sjednocení Německa, které naopak šlo proti Metternichovu
vídeňskému systému, Kissinger z realpolitického aspektu hodnotí velmi podobně.
Tedy, že se jednalo nikoliv o projev demokratického konstitucionalismu, ale o
proces, který se pragmaticky zakládal na převaze pruské moci. Forma sjednocení
přitom nevyhovovala nikomu jinému než právě Bismarckovi. „Nové Německo
připadalo konzervativcům příliš demokratické, liberálům příliš autoritářské
legitimistům příliš mocensky orientované. [Bismarckovo řešení] bylo střiženo na
míru géniovy, který se nabídl, že domácí i zahraniční síly, jež rozpoutal, bude řídit
manipulováním jejich antagonismů. Bismarck tento úkol zvládl, avšak jeho
nástupci na něj nestačili“.95

2.3.2 Kissingerova teorie v praxi
Martin Šimečka shrnuje Kissingerovy představy o modelu pro zachování
míru tak, jak je on sám popisuje ve svých knihách, tedy jako „dohodu vůdců
mocností a impérií, kteří dohlížejí na to, aby nikdo nenabyl převahy, jež by ohrozila
mocenskou

rovnováhu.

Zda

jsou

tito

vůdcové

diktátoři

či

prezidenti

demokratických států, je vedlejší. Světový mír je důležitější než osud obyvatel
diktatur, i když je jejich vládcové masově zabíjejí. Vedlejší jsou také osudy malých
národů, které mají tu smůlu, že je mocnosti chápou jako součást svojí sféry vlivu.
[…] Osudy miliard bezejmenných jednotlivců ho [Kissingera] zajímají jen potud, do
jaké míry dokážou být udržováni pod kontrolou vládců, jejichž úkolem je zabránit
světové válce“.96
Takový přístup Kissinger uplatňoval i v praxi. Kromě Východního Timoru
tak jeho realpolitice padlo za oběť i tisíce civilistů ve Vietnamu, Kambodži, Laosu,
Chile, Bangladéši nebo na Kypru.
Pod Kissingerovou taktovkou tak například probíhalo masivní kobercové
bombardování nejen Vietnamu, ale také okolních neutrálních zemí. Od roku 1968
až do roku 1973 Spojené státy bombardovaly i území Laosu a Kambodži. Útok však
95
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probíhal bez deklarování války, schválení akce Kongresem nebo varování civilistů
k evakuaci. Kobercové bombardování obou zemí, také často kvůli nevědomosti
Kongresu a americké veřejností nazývané „skrytá válka“, probíhalo ve dvou fázích.
První fáze, operace „Menu“, trvala od března 1969 do května 1970 a měla za cíl
pohraniční oblasti Kambodže a Laosu. Následovala operace „Operation Freedom
Deal“, která navázala v květnu 1970 a pokračovala až do srpna 1973 a rozšiřovala
cílené území od hranic do vnitrozemí.
„Historický den,“ napsal si do deníku H. R. Halderman, vedoucí
prezidentského štábu v Bílém domě v den zahájení bombardování. „K[issingerova]
Operace Breakfast se konečně spustila […] K[issinger] byl nadšený, stejně jako
P[rezident]."97 Když se o utajovaných operacích v roce 1973 dozvěděl Kongres a
veřejnost, Kissinger hájil jednání tím, že nešlo v pravém slova smyslu o tajnou akci.
O bombardování byl totiž informován kambodžský princ Sihanouk. Takový
argument však mohl k vysvětlení sotva stačit.98
Ještě ten samý rok, co bylo ukončeno bombardování území Laosu a
Kambodži, pocítila dopad Kissingerovy diplomacie Chile. Ačkoliv šlo o zemi zcela
odlišného regionu i charakteru, z hlediska hodnotících kritérií jeho realpolitiky,
měli tamní civilisté oproti americkým „národním zájmům“ zhruba stejnou váhu –
nulovou.
V roce 2013 odtajnil Národní bezpečnostní archiv sérii dokumentů z roku
1973, která odkrývá příběh s velmi podobnými rysy jako v případě Východního
Timoru. Pomoc při vzestupu zločinného režimu, direktivní soustředění moci kolem
Kissingerovy osoby, účelový argument nutnosti zabránit šíření komunismu,
dodávky amerických zbraní, obcházení pravidel a ignorování vysokého počtu
civilních obětí. Komunismus byl i v tomto případě silně nadhodnocen a za obavy
z jeho rozpínání se schovávaly především ekonomické zájmy.
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Po zvolení Salvadora Allendeho za nového prezidenta Chile v září roku 1970
vyjadřuje Kissinger před prezidentem Nixonem, ředitelem CIA a několika dalšími
vysoce postavenými členy administrativy nutnost zamezit jeho inauguraci. Allende
je totiž oproti předchozímu prezidentovi pro-východně orientovaný marxista a
jeho program obsahoval řadu levicových prvků, což by mohlo ohrozit americké
obchodní zájmy v zemi.
Náměstek Národní bezpečnostní rady Spojených států Viron Vaky hned
zpočátku Kissingera varoval, že při snaze sabotovat Allendeho nástup do úřadu
hrozí „násilí nebo dokonce násilné povstání.“ Valeyho poznámky také naznačují, na
jak tenkém ledě se Kissingerovy politické cíle často pohybují. „To co navrhujete,“
píše v memorandu Kissingerovi „je zjevným porušením našich vlastních principů
politiky… Pokud tyto principy mají nějaký smysl, obvykle se od nich odkláníme jen
v případě závažné hrozby […]. Je Allende smrtelnou hrozbou pro Spojené státy? To
je jen velmi těžko obhajitelný argument“.99
Kissinger však i nadále trvá na tom, že Allende je pro Spojené státy zásadní
problém. Poté, co se nepodařilo Allendově inauguraci zabránit, lobuje za jeho
odstranění. Allendeho vládu prezentuje jako jednu z „nejzávažnějších hrozeb,
kterým jsme kdy [Spojené státy] na této hemisféře čelily.“ Podle Kissingera
znamená nová vláda nebezpečí zejména pro americké investice a kvůli „záludnému
modelovému efektu“, který by pro-východní orientace Chile mohla mít na ostatní
země.100Argument obavy šíření komunismu do okolních zemí však stojí na vodě,
jsou to primárně ekonomické zisky, o které Kissingerovi jde.
Když se nepodařilo zabránit inauguraci, začala CIA v listopadu 1970
připravovat ve spolupráci s chilskou opozicí půdu pro chystaný státní převrat. CIA
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opozici významně pomohla nejen dodávkou zbraní, ale především vraždou
generála chilských ozbrojených sil Reneho Schneidera.101
Z odtajněných dokumentů plyne i to, že po proběhnuvším Pinochetově puči
Kissinger zcela ignoroval stále intenzivnější varování poradců ministerstva
zahraničí o rozsáhlých represích ze strany nově ustanoveného režimu.102 Přes
tamního amerického velvyslance Pinochetovi naopak vzkázal „silný zájem o úzkou
spolupráci […] a co nejkonstruktivnější vztahy“.103
Když je později Kissinger tázán, jak Kongresu vysvětlit vysoké počty
mrtvých, jeho argumentem byl vše ospravedlňující americký národní zájem:
„Myslím,“ odpověděl, „že je důležité, abychom rozuměli, naší politice – jakkoliv
neblaze se [Pinochetův režim] chová, je pro nás lepší, než byl Allende“.104
V roce 1975 se Kissinger osobně setkal s chilským ministrem zahraničí a o
rok později se samotným Pinochetem. Navzdory doporučením svých poradců se
nikdy nevěnoval otázce lidských práv.105Pinochetovi a jeho režimu naopak vyjádřil
sympatie a vyzvedl snahu Spojených států mu „pomoci“. „Když jste sesadil
Allendeho vládu,“ dodal, „udělal jste západu velkou službu“.106
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2.4 Od Kissingera po Obamu
Zajeté koleje americké zahraniční politiky se po celou dobu, kdy byl její
hlavní architekt Henry Kissinger, nijak výrazně neměnily. Jako bezpečnostní
poradce i jako pozdější ministr zahraničí byl Kissinger vždy zastáncem absolutního
práva „národního zájmu“ státu. Podle jeho interpretace realpolitiky světí státní
zájem prostředky, a to jakkoliv je tento zájem podstatný či naopak malicherný a
jakkoliv jsou použité prostředky odpovídající či nikoliv. Pokud jde o národní zájmy,
lidská práva, stejně jako zákony nebo státní autority, neexistují.
Plný rozsah Kissingerových kroků, plánů a strategií se postupně
dovídáme až z postupně odtajňovaných dokumentů bezpečnostního archivu. Jejich
zatím poslední deklasifikovaná část se tak dostala na veřejnost loni v srpnu. Vyšlo
z ní najevo, že Kissinger nebyl pouze osobním přítelem argentinského diktátora
Jorge Videly, jehož režim nesl odpovědnost za smrt desítek tisíc svých oponentů,
ale že také [ačkoliv už ne z oficiální pozice] sabotoval americké snahy donutit
Videlyho k dodržování lidských práv.107
Dokumenty znovu otevřely debatu o morálních limitech realpolitiky a
Kissingerově cynickém přístupu. Mnozí kritici, jako například Christopher
Hitchens, Noam Chomsky nebo Seymour Hersh by Kissingera nejraději viděli před
mezinárodním soudním tribunálem. Někteří naopak oceňují jeho nekonvenční
způsob myšlení, nezatížený nereálnými ideály. Mezi ně patří například bývalá
americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová, bývalý prezident USA Barack
Obama a určitou koherenci Kissingerovy politiky lze najít i v zahraniční politice
současného prezidenta Donalda Trumpa.
Zdá se tedy, že skupina jeho kritiků a skupina příznivců má mezi sebou
jeden značný rozdíl. Zatímco jeho nejhlasitější kritici jsou především teoretici
z akademické sféry, jeho příznivci pocházejí hlavně z řad politiků, kteří mají
v dnešním světě reálný vliv. Takové rozvrstvení výčitek a sympatií jakoby částečně
dávalo za pravdu Kissingerově vnímání jeho vlastních odpůrců jako naivních
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intelektuálů, kteří nikdy neměli v rukou skutečnou moc a nerozumí jejímu
fungování. Jakoby tak Kissingerovi kolegové z praxe dokazovali akademickým
kritikům rčení „lehké říci, těžké splnit“.
Relevanci těchto slov může doložit i vývoj Obamovy zahraniční politiky.
V roce 2009 přišel Obama na scénu s vesměs idealistickou vizí Blízkého východu.
V průběhu několika následujících let byly ale jeho představy zformovány střetem s
tvrdou realitou a po osmi letech opouštěl prezidentství s iráckou, libyjskou a
syrskou zkušeností, které jsou hned v několika rysech podobné Kissingerovu
zahraničnímu působení (zapojení CIA a armády, výměna za násilné režimy
potlačující lidská práva, americkou účastí, ale bez její přímé americké
zodpovědnosti).
Kissingeriánskému realismu se tedy v politice zcela vyhnout zřejmě nelze,
notná dávka popření etických hodnot v ní bude vždy přítomna. Měla by ale být
doplněna některým z přístupů z opačného spektra, určité ideály a morální zásady
je totiž potřeba zachovávat. Na jednom se totiž Kissingerovi odpůrci i zastánci
shodují: ve svém realismu často zacházel až příliš daleko.

Závěr
I přes to, že se většina mezinárodní komunity v čele se Spojenými státy
snažila, aby situace Východního Timoru co nejdříve utichla, indonéská okupace
trvala až do roku 1999.
Spojené státy indonéskou agresi schvalovaly ještě před tím, než k invazi
vůbec došlo. Po celou dobu konfliktu navíc Jakartě dodávaly zbraně, přičemž
dokonce s indonéskou armádou kooperovaly na přesných požadavcích, které
odpovídaly aktuální potřebě ve Východním Timoru. Za dobu okupace Spojené státy
šestkrát hlasovaly proti rezoluci Valného shromáždění OSN, které odsuzovaly
Indonéskou agresi a v roce 1976 se neúčastnily hlasování o rezoluci Rady
bezpečnosti. Americký velvyslanec v OSN David Moynihan bojkot OSN a jeho
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rezolucí dokonce považuje za svůj osobní úspěch. Tyto pragmatické kroky jsou
z velké části dílem Henryho Kissingera, který byl v té době hlavní osobou americké
zahraniční politiky.
Směr, který Kissinger zastával, byla realpolitika, tedy koncept založený
především na realistických rozhodnutích a cílech. V jeho podání se však
z realpolitiky stalo jednání, které bez výčitek či svědomí prosazovalo vlastní
mocenské zájmy nad jakýmikoliv právy nebo nároky jiného národa či jeho
jednotlivců. Amerika ale rozhodně nebyla jediným sympatizantem Jakarty,
podobně postupovala také například Austrálie, Nový Zéland nebo Velká Británie.
Spojené státy však byly Suhartovým nejdůležitějším spojencem a dodavatelem.
Například mezi lety 1976 – 1980, tedy ve stěžejním období z hlediska invaze,
dodaly do Indonésie 30% dovezených zbraní.
Cílem Kissingerovy politiky bylo zejména zachovat strategické přátelství
s Indonésií. Mít tak nejen spojence v jihovýchodní Asii, ale také přístup k tamním
přírodním zdrojům. Přátelská velmoc v regionu byla důležitá zejména poté, co
došlo k pádu Saigonu, vzniku několika dalších komunistických vlád v oblasti a
oslabení amerického vlivu. Určitou snahou bylo i zachování stability a možnosti
amerických soukromých investic na rychle se rozvíjejícím indonéském trhu.
Nic z toho se ale nepodařilo. Washington s Jakartou si mezi sebou nikdy
nevytvořily žádné pevné a trvalé spojenectví, jejich vztahy zůstaly až dodnes velmi
neurčité. Zahraniční politika Spojených států se tak v oblasti jihovýchodní Asie
dnes opírá zejména o Thajsko a Filipíny. Dlouhotrvající okupace naopak zapříčinila
rostoucí nestabilitu, americká pozice v jihovýchodní Asii ještě více ztrácela na síle a
utrpěla i její celosvětová důvěryhodnost. Nepovedlo se naplnit ani žádný z dílčích
cílů. Od konce 70. let klesá množství indonéského vývozu ropy do USA a z velké
části nezůstal ani potenciál amerických soukromých investic na indonéském trhu.
Zahraniční investoři byli totiž vzhledem k probíhajícímu konfliktu velmi zdrženliví.
I za předpokladu, že by se Americe podařilo indonéské spojenectví udržet a
prohloubit, byl takový cíl v porovnání s osudem Východního Timoru poměrně
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nicotný. Naopak, za cenu relativně malých snah a obětí, mohla americká
diplomacie zachránit desetitisíce civilistů nebo se o to aspoň pokusit.
Východní Timor však není ojedinělou kapitolou americké zahraniční
politiky 70. let. Podobně banální národní zájem Ameriky vyvážily i desetitisíce
mrtvých v Laosu, Kambodži nebo Chile. Výsledky Kissingerovy politiky však
nediskreditují realpolitiku jako takovou. Pouze dokazují, že je nutné tento koncept
vyvážit liberálnějším přístupem a zachovat v politice určité ideály, zejména
morálku. Dopady politiky ovládané mocenským kalkulem a egoismem jsou totiž
často katastrofální. Než si to však světová komunita uvědomila, strávil Východní
Timor 23 let pod brutální okupací, během které ztratil jednu třetinu svého
obyvatelstva.
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Summary
In December of 2001 the National Security Archive declassified documents
which concerned the Indonesian invasion to East Timor in 1975. Newly released
files revealed US-Indonesia alliance which was far away from „quiet assent“, as was
the US approval of Jakarta’s aggression interpreted before.
The United States not only supported the invasion, which led to the
extermination of more than one third of East-Timorese population by expressing
deep sympathies to Jakarta’s plan, but also by extensive weapon supplies and
boycott of the UN resolutions.
Despite the shocking facts, it was not so surprising discovery. Such manners
were completely in line with US foreign politics of the 70‘s. At that time, things
such as secret bombing of Laos and Cambodia or deaths of thousands of civilians
thanks to US-supported regime in Chile or Bangladesh occurred. Henry Kissinger,
national security advisor and later Secretary of State was one of the principal
architects – in many cases perhaps the principal architect – of these realpolitik
policies.
His realpolitik was based on amoral pursuit of American economic and
strategic interests at the expense of other (usually small and vulnerable) states.
East Timor was not different. By examination of these declassified documents we
can see that once Indonesia indicated its ambition to incorporate East Timor,
United States unambiguously chose to preserve friendly relation with
geopolitically important Jakarta over Dili. East Timor was simply too small and too
primitive to matter.
Kissinger’s approach towards the realpolitik is not the only one possible.
Throughout the history we can see many successful statesmen following similar
profit-driven policies. However, they are often balanced with morality and other
liberal values. As a result, the US support of conflict in East Timor had not only had
catastrophic consequences to the regions, but also many negative impacts on the
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United States themselves. They failed all the goals they were expecting to achieve
from the Indonesia support but also managed to discredit themselves and their
perception of international politics.
Nonetheless, Kissinger‘s unsuccessful approach does not mean inefficiency
of the concept of realpolitik as a whole. Rather, it means that whatever the
dominant political concept is, it always needs to include morality.
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