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Úvod
V posledních letech je problematika boje proti terorismu velmi aktuální. V této
bakalářské práci s názvem „Španělsko po 11. září 2001 – boj proti terorismu“ bych se chtěla
zaměřit na španělský boj proti terorismu a to jak na světové, tak i na státní úrovni. Hlavní
snahou je porovnat protiteroristická opatření Aznarovy1 lidové vlády2 po teroristických
útocích v New Yorku a Zapaterovy3 socialistické vlády, která překvapivě zvítězila ve volbách
14. března 2004 po útocích v Madridu, které se staly tři dny před volbami.
Španělská vláda Lidové strany (PP)4 se po 11. září přidala k americkým prezidentem
vyhlášené válce proti mezinárodnímu terorismu. Její podpora byla taková, že ze Španělska
udělala jednoho z hlavních spojenců Spojených států. V rámci globální protiteroristické
kampaně bylo rozhodnuto o vyslání španělských jednotek do Afghánistánu a následně i do
Iráku, kde se však španělští vojáci zahájení operace v březnu 2003 neúčastnili.
11. září 2001 se stalo zlomovým datem také pro Španělsko a baskický terorismus.
Kromě nebezpečí islámského fundamentalismu se zdůrazňovalo, že Evropa má své teroristy a
že některé země se s nimi potýkají už několik desítek let. Španělsko má dlouholetou
zkušenost v boji proti baskickým teroristům a z toho plyne ochota bojovat proti terorismu
obecně. Španělská vláda se rozhodla pokračovat v tvrdých zásazích proti uskupením
považovaným za stoupence baskické teroristické organizace ETA5 nejen policejními akcemi,
ale i legislativními opatřeními. Poté co v červnu 2002 španělský parlament schválil nový
zákon o politických stranách, následoval proces ilegalizace politické strany Batasuna,
považované za politické křídlo ETA. Formálně se jedná o zákaz tří stran tzv. vlastenecké

1

José María Aznar – předseda Lidové strany 1986 – 2003, předseda vlády 1996 – 2004.
První funkční období vlády Lidové strany 1996 – 2000, druhé funkční období Aznarovy vlády 2000 – 2004.
3
José Luis Rodríguez Zapatero – předseda PSOE od roku 2000, předseda vlády od roku 2004.
4
PP – Partido Popular.
5
Euskadi ta Askatasuna (Baskicko a jeho svoboda).
2

3

koalice6 – Herri Batasuna, Euskal Heritarrok a Batasuna, přestože jsou často označovány jako
následnické strany, v registru politických stran byly zapsány každá zvlášť. V této práci budu
převážně užívat názvu Batasuna, který byl nejvíce zmiňován ve sdělovacích prostředcích.
Druhým výrazným zlomem jsou březnové útoky v Madridu a jejich vliv na
parlamentní volby, které vyhrála do té doby opoziční Španělská socialistická dělnická strana
(PSOE)7. Nová Zapaterova vláda následně přehodnotila zahraniční politiku, dodržela svůj
předvolební slib a stáhla své vojáky z Iráku, ale na druhou stranu také zvýšila svoji účast
v misi v Afghánistánu, aby zdůraznila, že jednou z priorit nové vlády zůstává nadále boj proti
teroristům.
Tato práce je rozdělena do dvou základních částí. V první se snažím zmapovat postoj
Španělska k mezinárodnímu terorismu a s tím spojeným událostem (vyslání vojáků do
Afghánistánu, boj s al-Káida, vyslání vojáků do Iráku), kdy hlavní důraz je kladen na
srovnání postojů PP a PSOE k těmto událostem. V druhé se soustředím na protiteroristickou
politiku ve Španělsku (formy boje proti baskické teroristické organizaci ETA, legislativní
opatření a především zákon o politických stranách, reakce na teroristické útoky z 11. března
2004 a boj proti islámským radikálům). Součástí této druhé části je i postoj jednotlivých stran
k návrhu baskického premiéra (lehendakari) Juana Josého Ibarretxe, k tzv. Ibarretxeho plánu,
který propaguje myšlenku volné asociace Baskicka se Španělskem a který by podle
baskického premiéra vyřešil problematiku baskického separatismu. Lidová i Socialistická
strana označují tento návrh za protiústavní, neboť jakékoliv změny v územním uspořádání
Španělska by vyžadovaly změnu španělské ústavy z roku 1978, která definuje Španělsko jako
parlamentní monarchii složenou ze17 autonomních oblastí.
Počátek sledovaného období je jasně vymezen zářijovými útoky v New Yorku a konec
výzkumu časově spadá na přelom března a dubna 2006, kdy se staly dvě důležité události.
6
7

Španělsky - coalición abertzale.
PSOE – Partido Socialista Obrero Español.
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ETA vyhlásila časově neomezené příměří a také byla zveřejněna závěrečná zprávy soudce
Národního soudu Juana del Olmy vyšetřujícího madridské atentáty.
Stěžejním pojmem v této práci je terorismus. Tento fenomén je chápán jako „forma
organizovaného násilí, obvykle zaměřeného proti nezúčastněným osobám, za účelem dosažení
určitých cílů“8. Výběrem teroristických metod se teroristé snaží vyvolat psychologický efekt
u co nejširšího okruhu lidí. Existuje mnoho druhů terorismu, ale pro potřeby mé práce je
důležité vymezit mezinárodní, islámský a nacionalistický (separatistický) terorismus. Do
mezinárodního terorismu jsou zapojeni občané či území více států a následky tohoto činu
překračují národní hranice.9 Islámský terorismus je oficiálně zdůvodňován náboženskými
motivy, odsuzuje západní politické, náboženské a sociální hodnoty a jedním z jeho cílů je
vytlačení vlivu západních zemí z oblastí, které islámští fundamentalisté pokládají za vlastní
zájmové sféry.10 Nacionalistický (separatistický či nacionalisticko-separatistický) terorismus
je chápán jako snaha určitého etnika nebo národa vytvořit nezávislý stát, případně se připojit
k jiné zemi.11 V druhé kapitole této práce chci používáním termínu domácí či vnitřní
terorismus zdůraznit, že se jedná o terorismus páchaný baskickými teroristy či islámskými
radikály na španělském území a odlišit ho tak od používání pojmu mezinárodního terorismu
jako globálního problému v první kapitole.
Cílem bakalářské práce je odpovědět, zda je Španělsko v tomto boji proti terorismu
(jak zahraničnímu i domácímu) úspěšné a dále bych se pokusila nalézt odpovědi na
následující otázky. Jaká opatření přijaly jednotlivé vlády v boji proti terorismu a do jaké míry
jsou jednotlivá opatření těchto vlád shodná či se nějak výrazně liší? Jaký vliv mělo zapojení
do světové kampaně proti terorismu na španělskou zahraniční politiku? Jak ovlivnily
madridské útoky následně konané parlamentní volby a zda Aznarova vláda nepodcenila

8

Krejčí, O.: Mezinárodní terorismus. In Mezinárodní politika 1996, s. 19-21.
Mezinárodní terorismus je typologicky nadřazen pojmům islámský a nacionalistický terorismus.
10
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism, (15. 4. 2006).
11
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism, (15. 4. 2006).
9
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nebezpečí útoku islámských teroristů na španělském území? Jestli byl světový boj proti
terorismu nějak využit k řešení baskického problému a také jaký je (byl) postoj Zapaterovy a
Aznarovy vlády k regionálním požadavkům baskické autonomní oblasti?
Pokud jde o použité zdroje, při psaní této práce jsem se opírala převážně o materiály
ve španělštině, případně v angličtině. V češtině bohužel mnoho prací týkajících se poměrně
aktuálních událostí ve Španělsku nenalezneme. Z českých podkladů jsem využila studii
Maxmiliána Strmisky Smrtonosné vlastenectví12, která čtenáře seznámí s vývojem a problémy
baskické teroristické organizace a na ní napojených skupin.
Pro obecné uvedení do problematiky španělské zahraniční politiky a terorismu mi
pomohly publikace, které jsou k dispozici v knihovně Institutu mezinárodních vztahů.
Jmenovala bych především knihu spoluautorů Closy a Heywooda13, nebo monografii od
Gillespieho a Youngse14. Pro část věnovanou mezinárodnímu terorismu byly přínosným
zdrojem především publikace Strategic Panorama vydané ve spolupráci španělského
ministerstva obrany a Španělského institutu strategických studií, které se zmiňují
o španělském působení v Afghánistánu a Iráku.
Několik publikací, které jsem měla k dispozici, se týkaly tématu madridských atentátů
a islámských radikálů ve Španělsku. Autorka knihy 11-M, 14-M: onda expansiva Rosa María
Artal15 podrobně popisuje atentáty a události, které předcházely a které ovlivnily březnové
parlamentní volby. Podobně se na madridské útoky zaměřuje kniha od Carlose Cuého
Pásalo!: los cuatro días de marzo que cambian un país16 a publikace Jeana Chalvidanta 11M: la manipulación17. Zatímco autor první knihy se soustředí na postoje sdělovacích

12

Strmiska, M.: Smrtonosné vlastenectví. Etnicko-politický terorismus v Baskicku a Quebecu. Masarykova
univerzita, Brno 2001.
13
Closa, C., Heywood, P. M.: Spain and the European Union. Palgrave Macmillan, New York 2004.
14
Gillespie, R.- Youngs, R.: Spain: The European and International Challenges. Cass, London 2001.
15
Artal, R. M.: 11-M, 14-M: onda expansiva. Espejo de Tinte, Madrid 2004.
16
Cué, C. E.: Pásalo!: los cuatro días de marzo que cambian un país. Península, Barcelona 2004.
17
Chalvidant, J.: 11-M: la manipulación. Jaguar, Madrid 2004.
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prostředků a na veřejné mínění mezi útoky a všeobecnými volbami, Chalvidant se více věnuje
otázce autorství madridských atentátů.
Podklady pro část věnovanou islámským teroristům ve Španělsku jsem získala
z některých kapitol poměrně rozsáhlého díla Gustava Manuela Arístegui La Yihad en España:
la obsesión por reconquistar Al-Ándalus18, jež se podrobně věnuje vývoji islámských skupin
ve Španělsku. Obecněji se islámským terorismem zabývá práce spoluautorů Antonia Elorzy a
Fernanda Reinarese El nuevo terrorismo islamista: del 11-S al 11-M19.
Kniha od baskického novináře Fernanda Alonsy Por qué luchamos los vascos?20 mi
poskytla řadu informací pro kapitolu týkající se boje proti baskickému terorismu. V této
přehledně napsané knize, která uvede čtenáře do problematiky Baskicka, jsem nalezla cenné
informace o zákazu baskických skupin, deníků a stran, avšak v některých pasážích, kde autor
nabízí svá stanoviska, jsem musela přihlédnout k jeho subjektivnímu postoji. Cenným
zdrojem faktů o baskickém terorismu byla i publikace od kolektivu autorů pod vedením
Alexandra Yonaha ETA: profile of a terrorist group21, která čtenáři přibližuje historický vývoj
a proměny baskické teroristické organizace.
Nejdůležitějším zdrojem pro mou práci byly primární prameny (Dohoda o svobodách
a proti terorismu22, Zákon o politických stranách z roku 200223, Návrh politického statutu
Baskicka24) které jsou bez problémů k dispozici na internetových stránkách španělských
státních institucích či na stánkách deníku El Mundo. Žaloba nejvyššího státního zástupce25 a

18

Arístegui, G. M.: La Yihad en España: la obsesión por reconquistar Al-Ándalus. La Esfera de los Libros,
Madrid 2005.
19
Reinares, F. – Elorza, A.: El nuevo terrorismo islamista: del 11-S al 11-M. Temas de Hoy, Madrid 2004.
20
Alonso, F.: Por qué luchamos los vascos? Tafalla, Txalaparta 2004.
21
Yonah, A. a kol.: ETA: profile of a terrorist group. Transnational publishers, Ardsley 2001.
22
Acuerdo por las libertades y contra terrorismo: http://www.elmundo.es/eta/documentos/pacto_libertades.html,
(1. 11. 2005).
23
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2002/06/dictamen.pdf, (1. 11. 2005).
24
Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi:
http://www.elmundo.es/documentos/2003/10/estatuto_vasco.pdf, (1. 11. 2005).
25
Texto de la demanda presentada por la Fiscalía:
http://www.elmundo.es/especiales/2002/08/espana/batasuna/fiscalia.pdf, (1. 11. 2005).
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rozsudek Nejvyššího soudu26 mapují činnost stran Herri Batasuna, Euskal Heritarrok a
Batasuna a jejich napojení na teroristickou organizací ETA.
Pro podkapitoly věnující se madridským atentátům a islámským teroristickým
organizacím ve Španělku jsem nalezla cenné informace ve zprávě parlamentní komise
vyšetřující 11. březen27 a v závěrečné zprávě hlavního vyšetřujícího soudce z 11. dubna
200628.
Jelikož se tato práce týká událostí z poměrně nedávné minulosti, důležitým zdrojem
informací se staly internetové stránky španělských vládních institucí (španělské vlády,
španělského ministerstva zahraničních věcí, ministerstva obrany a vnitra) a hlavních
politických stran (PP, PSOE). Mnoho podkladů pro moji práci mi poskytl archiv článků
internetových verzí španělských deníků, zejména El Mundo a ABC. Řadu podstatných
informací jsem čerpala ze studií, článků a dokumentů, převážně publikované Real Instituto
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

26

Sentencias del Tribunal Supremo: Ilegalización de los partidos Herri Batasuna, Euskal Heritarrok y
Batasuna: http://www.elmundo.es/documentos/2003/03/espana/batasuna.doc, (1. 11. 2005).
27
Zpráva parlamentní komise vyšetřující 11. březen:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_242.PDF#page=386, (1. 11. 2005).
28
Auto del juzgado n°6 de la Audiencia Nacional:
http://www.elmundo.es/documentos/2006/04/11/autohtml/indice.html, (11. 4. 2006).
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1.

Boj proti mezinárodnímu terorismu po 11. září 2001

V posledních letech mezinárodní terorismus zasáhl mnoho zemí,29 a proto je potřeba
celosvětově spolupracovat na preventivních opatřeních, která by snížily nebezpečí dalšího
útoku. Po 11. září 2001 Aznar vyjádřil plnou podporu Američanům ve válce proti terorismu a
následně vyslal i španělské vojáky do Afghánistánu, aby pomáhali s udržováním bezpečnosti
a s rekonstrukcí. Premiér také podpořil politiku Velké Británie a USA vůči Iráku. I když se
španělské jednotky útoku na Irák v březnu 2003 přímo neúčastnily, posléze byli do Iráku
vysláni španělští vojáci i přes odpor veřejnosti a opozičních stran. Irácká krize znamenala
konec parlamentního konsensu v otázkách priorit zahraniční politiky mezi hlavními
politickými stranami, který byl charakteristický pro demokratické Španělsko po konci
Francovy diktatury.
V oblasti zahraniční politiky je především potřeba zdůraznit tzv. transatlantickou
orientaci Aznarovy vlády - nadstandardní úroveň vztahů se Spojenými státy a naopak
odchýlení od jádra Evropské Unie.30 Naopak u Zapaterovy socialistické vlády je často
zmiňována proevpropská orientace zahraniční politiky a odklon od určitého „podřízení“
španělské zahraniční politiky Bushově administrativě. Tato změna se projevila stažením
španělských vojáků z Iráku.
Hlavním rozdílem mezi lidovou vládou a pozdější socialistickou vládou, která
nastoupila po parlamentních volbách v březnu 2004, se stal právě jejich postoj k válce v Iráku,
avšak boj proti terorismu v obecné rovině zůstal i nadále prioritou nové socialistické vlády.

29

Indonésie (Bali) říjen 2002, Maroko (Casablanca) květen 2003, Turecko (Istanbul) prosinec 2003, Velká
Británie (Londýn) červenec 2005.
30
Tento odklon od jádra EU se měl projevit například v rámci jednání o Smlouvě o ústavě pro Evropu, kdy
Španělsko bylo zastáncem principů dohodnutých v Nice.
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1.1

Boj proti mezinárodnímu terorismu za Aznarovy vlády

Pro Aznarovu zahraniční politiku v jeho druhém funkčním období od roku 2000 je
charakteristický odklon od kontinentální Evropy a nekritický postoj k politice Spojených států
amerických, což ovlivnilo mezinárodní pozici Španělska. Těsně před koncem funkčního
období amerického prezidenta Clintona španělský ministr zahraničí Josep Piqué a jeho
americký protějšek Madelaine Albrightová podepsali 11. ledna 2001 Společnou politickou
deklaraci31 posilující vzájemné vztahy. Jeden z důležitých článků deklarace se věnuje také
spolupráci v oblasti boje proti novým rizikům a hrozbám v bezpečnosti jako je terorismus.
Po 11. září 2001 dostala Aznarova protiteroristická strategie mezinárodní charakter a
společně s britským premiérem Tonym Blairem se španělský předseda vlády stal jedním
z největších zastánců politiky amerického prezidenta George W. Bushe. Několik dní po
teroristických útocích v New Yorku Aznar prohlásil: „ETA a bin Ládin jsou ty samé věci…,
protože ten, kdo vraždí, nebrání své ideje, ale prostě vraždí.“32 Plně se tím připojil k politické
spolupráci v boji proti terorismu, chápaným jako hrozba demokracii, protože podle něj je
terorismus vždy mezinárodní záležitostí a společným problémem.33
Tato podpora Spojených států se však odrazila ve zhoršení vztahů s arabským světem,
zejména s Marokem, které na konci roku 2001 odvolalo svého velvyslance z Madridu. V době
incidentu na ostrůvku Parsley34 v červenci 2002, při němž marocká policie obsadila tento
neobydlený skalnatý ostrov, avšak následně se je španělské armádě podařilo rychle vytlačit,
se americká administrativa plně postavila za Španělsko, zatímco Evropská unie vyčkávala,
což vedlo k posunu ještě blíže Washingtonu.

31

V této deklaraci je kladen důraz na vzájemnou politickou spolupráci, která se týká pravidelných konzultací
ministrů zahraničí o oblastech společného zájmu jako je např. Latinská Amerika, Blízký Východ. Dalšími
oblastmi spolupráce jsou obrana, ekonomická a finanční spolupráce.
32
Woodworth, P: Spain changes Course: Aznar’s Legacy, Zapatero’s Prospects, s. 13.
33
Guittet, E. P.: European political identity and democratic solidarity after 9/11: The Spanish Case, s. 456.
34
Španělský název ostrova – Perejil.
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Model zahraniční politiky35 za Aznarovy vlády je tedy charakterizován narušením
širšího konsensu, na kterém byla zahraniční politika založena, neboť Aznar nehledal shodu
s ostatními politickými stranami díky absolutní většině Lidové strany v parlamentu po
volbách v roce 2000. Další charakteristikou je vliv Bushovy administrativy a prioritní
transatlantické vztahy, naopak vzdálení se tradičnímu jádru Evropské Unie a přispění
k rozdělení Evropy v období vyjednávání Smlouvy o ústavě pro Evropu. Španělsko se také
kvůli úzkému vztahu s USA částečně vyřadilo z autonomní politiky vůči státům
Středozemního moře a Latinské Ameriky. Velmi často je zmiňován termín „atlantizace
španělské zahraniční politiky“36, neboť Aznar sledoval podporou Spojených států strategický
cíl vytvořit koalici s Velkou Británií a Itálií jako „novou Evropu“, která by byla protiváhou
francouzsko-německé osy. Tato zahraniční politika je také často označována za politiku
osobní, spjatou především s postavou premiéra Aznara. Předseda vlády osobně zastával tvrdý
postup ve světové protiteroristické kampani vyhlášenou Bushovou administrativou a chtěl
touto cestou posílit mezinárodní postavení Španělska zejména, aby se postavilo na úroveň
„velké čtyřky“37.
Španělská angažovanost v Afghánistánu a rozhodnutí vlády účastnit se války v Iráku
(viz dále) však znamenala rostoucí hrozbu útoku islámských teroristů ve Španělsku, či na
španělské cíle mimo vlastní území. S postojem vlády ohledně podpory USA při Irácké krizi
však nesouhlasilo až 90 procent38 španělské veřejnosti a toto veřejné mínění se projevilo
v mohutných demonstracích po celém Španělsku. Proti této Aznarově politice se postavily i
opoziční strany. V projevu před španělským parlamentem 17. prosince 2003 vůdce PSOE
Zapatero kritizoval Aznarovu zahraniční orientaci: „Vy jste se rozhodl porušit konsensus
v zahraničních záležitostech a změnit naši alianční politiku. Vytvořil jste spojenectví

35

Hlavní pilíře jsou svoboda, demokracie, bezpečnost, obrana lidských práv a právního státu.
Closa – Heywood: Spain and the European Union, s. 219-220.
37
Velkou čtyřkou je s ohledem na počet obyvatel míněna Velká Británie, Francie, Německo a Itálie.
38
Colomer, M. J.: The general election in Spain, s. 151.
36
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s Bushovou administrativou jako základní bod pro zahraniční vztahy Španělska…jako trojský
kůň pro konzervativní administrativu USA.“39

1.1.1 Španělské působení v Afghánistánu
Spojené státy a jejich spojenci uskutečnili ke konci roku 2001 válečnou operaci proti
Afghánistánu jako tažení proti islámské teroristické organizaci al-Káida, kterou afghánský
režim Tálibánu podporoval.
Mezinárodní síly na podporu bezpečnosti (ISAF) byly ustaveny rezolucí Rady
bezpečnosti OSN (číslo 1386) v prosinci 2001, aby podpořily afghánskou prozatímní vládu a
zajistily stabilitu v centrální oblasti kolem Kábulu. V srpnu 2003 se tyto síly dostaly pod
kontrolu Severoatlantické aliance (NATO).
Španělská vláda rozhodla o účasti španělských jednotek v ISAF 27. prosince 2001 a to
s kontingentem o maximální velikosti 48540 mužů. První španělské jednotky přijely do
Afghánistánu na konci ledna 2002 o síle 34441 vojáků. Španělské síly v Afghánistánu
(ASPFOR) měly za úkol pomáhat při rekonstrukci, opravě a udržování vojenské i civilní
infrastruktury. Mimo to se Španělsko zaměřilo na dodávky humanitární pomoci.42
Až za nové vlády PSOE bylo v červenci 2004 rozhodnuto o zvýšení počtu na 54043
vojáků, kteří měli na starost bezpečnost polní nemocnice v Kábulu. Zvýšení počtu přítomných
vojáků v Afghánistánu bylo politickým rozhodnutím ovlivněném stažením jednotek z Iráku.
Španělští poslanci také odhlasovali tří měsíční misi dalších 500 vojáků, kteří pomáhali při
bezpečnostním zajištění průběhu afghánských prezidentských voleb v září 2004.44

39

Woodworth, P.: Spain changes Course: Aznar’s Legacy, Zapatero’s Prospects, s. 19.
http://www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo=4401&&&keyword=&auditoria=F, (11. 1. 2006).
41
Tamtéž.
42
Například humanitární pomoc byla určena pediatrické nemocnici Indira Ghándi a organizaci Centrum pro
ochranu vdov a dětí z ulice.
43
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/08/16/espana/1124191871.html, (11. 1. 2006).
44
http://www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo=4401&&&keyword=&auditoria=F, (11. 1. 2006).
40
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V květnu 2005 byla zahájena Fáze 2 ISAF, která se týkala přesunu části jednotek na
západ z Kábulu do Heratu a vytvoření předsunuté základny pomoci Camp Arena, vedené
Španělskem, která má zajistit logistickou podporu americkým jednotkám ve Farahu, italským
v Heratu, litevským v Changcharanu a španělským z Qala-i-Nawu, kde byla vytvořena
základna Generála Urrutia, v níž byly umístěny španělské provinční rekonstrukční týmy
(PRT)45. V srpnu 2005 se celkový počet španělských vojáků v Afghánistánu zvýšil na 85046.
V rámci působení v Afghánistánu ztratili Španělé při leteckém neštěstí47 v Turecku
26. května 2003 62 vojáků vracejících se z afghánské mise a 17 jich zemřelo při nehodě
helikoptéry 16. srpna 2005 v blízkosti Heratu.48

1.1.2 Španělské působení v Iráku
Španělsko s Velkou Británií iniciovalo podpis tzv. Dopisu osmi49 v lednu 2003,
kterým se jen potvrdil proamerický postoj vlády Lidové strany. 16. března, krátce před
začátkem útoku na Irák se Aznar sešel s prezidentem Bushem a britským premiérem Blairem
na Azorských ostrovech, kde jednali o společném postupu v této irácké krizi. Přestože se
španělské vojenské jednotky přímo útoku na Irák v březnu 2003 neúčastnily, španělská vláda
dala souhlas Spojeným státům k užití amerických základen50 Morón a Rota, nacházející se na
španělském území, v případě vojenského konfliktu v Iráku a plně tímto způsobem podpořila
svého spojence. Proti této politice vládní strany se postavily všechny opoziční strany.51

45

PRT jsou malé jednotky o velikosti 70-100 mužů, složené z vojenské a civilní části. Civilní část má na starosti
rekonstrukci (řízení financování, kontrola projektů).
46
Silvela, E.: Las Fuerzas Armadas en la reconstrucción nacional: los PRT en Afganistán, s. 5
47
Hlavní kritika se poté snesla na ministerstvo obrany v čele s Federicem Trillou, že nesou odpovědnost za
najmutí levnějšího stroje YAK-42 od ukrajinské společnosti UM-Air na místo původně plánovaného Tupoleva.
Podle vyšetřování za neštěstím stál špatný stav stroje, únava posádky i zhoršující se počasí.
48
http://www.elmundo.es/documentos/2005/08/internacional/afganistan/mision.html, (11. 1. 2006).
49
Dopis osmi (Španělsko, Velká Británie, Itálie, Portugalsko, Dánsko, Polsko, Česká republika a Maďarsko) byl
prvně zveřejněn 26. ledna 2003 ve Wall Street Journal.
50
Spojené státy mají ve Španělsku čtyři vojenské základny: Rota (Cádiz), Morón (Sevilla), Torrejón (Madrid) a
Zaragoza.
51
74% Španělů bylo proti užití amerických základen na španělském území. Viz Campo, S. – Camacho, J. M.: La
opinión pública española y la política exterior, s. 109.
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Aznarova vláda poslala do Iráku humanitární misi o síle 90052 mužů, kteří v oblasti u
přístavu Um Quasar měli od dubna 2003 pomáhat v rekonstrukci infrastruktury, odminování a
s humanitární pomocí a zásobováním.53 Součástí této mise byla i španělská polní nemocnice54
(EMAT), která mezi dubnem a červnem 2003 působila ve vězeňském táboře Camp Bucca.
V srpnu 2003 se počet španělských vojáků v kontingentu zvýšil na 1 30055, aby společně
s Polskem, pod jeho vedením, převzali odpovědnost v centrální oblasti mezi americkou zónou
s hlavním městem Bagdádem a britskou zónou s městem Basrou. Španělský prapor tak tvořil
součást mezinárodní brigády nazývané Plus Ultra, která působila v provinciích An Najaf a Al
Qadisiyah, v jejímž hlavním městě Al Diwaniyah se nacházela Španělská základna56 i hlavní
velení této brigády. Druhá základna s názvem Al Andalus byla vytvořena poblíž města Najaf.
Celkově se v Iráku vystřídalo 260057 španělských vojáků58. První výměna proběhla
v polovině prosince 2003 a další výměna, plánovaná na březen a duben 2004, se však již
s nastupující vládou PSOE neuskutečnila.

1.2

Teroristické útoky v Madridu a parlamentní volby

14. března 2004 proběhly ve Španělsku celonárodní parlamentní volby. Volební
výsledky přinesly navzdory volebním průzkumům59 nečekané vítězství Španělské
socialistické dělnické straně60, která po osmi letech vystřídala vládnoucí Lidovou stranu61.

52

Calvo Albero, J. L.: Irak. In Strategic Panorama 2004/2005, s. 214.
Návrhy opozičních stran, aby příště vyslání vojsk mimo španělské území schvaloval parlament, neprošly díky
většině poslanců PP v poslanecké sněmovně.
54
Španělsky – Escalón Médico Avanzado del Ejército del Tierra.
55
http://www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo=4401&&&keyword=&auditoria=F, (11. 1. 2006).
56
Španělsky – Base Español.
57
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/18/espana/1082310065.html, (11. 1. 2006).
58
Během svého působení od konce srpna 2003 do dubna 2004 přišli Španělé o 11 vojáků.
http://www.elmundo.es/documentos/2003/12/espana/emboscada/muertos.html, (11. 1. 2006).
59
Podle volebních průzkumů před 11. březnem by PP vyhrála s 42,4%, PSOE by s 37,1% skončila druhá.
Michavila, N.: Guerra, terrorismo y elecciones: incidencia electoral de los atentados islamistas en Madrid, s.
14.
60
Program PSOE byl založen na šesti pilířích: zahraniční politika, demokracie a ústavnost, společenská
soudržnost, produktivní ekonomika, vzdělávání a kultura. Socialisté zdůrazňovali význam mezinárodního práva
53
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Výsledky voleb ovlivnily teroristické útoky v Madridu tři dny před konáním voleb,62
kdy zahynulo 19163 lidí, také vládní manipulace s informacemi a svalování viny za tyto
atentáty na baskickou teroristickou organizaci ETA. Aznarova vláda trvala na vině ETA,64
protože Lidová strana byla tradičně zastáncem tvrdé linie v boji proti terorismu,65 a to jak na
vnitropolitické (protiteroristické zákony - zákon o politických stranách z roku 2002 a
ilegalizace baskické strany Batasuna, viz dále), tak i na zahraničněpolitické scéně. Důležitou
se ukázala role sdělovacích prostředků. Některá média, především zahraniční, okamžitě
obvinila radikální islamisty, neboť mnohé důkazy ukazovaly proti autorství ETA, která do té
doby nikdy nezaútočila v takovém měřítku a to ještě v období, kdy byla považována za
oslabenou.66 Baskická teroristická organizace také své spojení s útoky okamžitě odmítla.
13. března skrze videokazetu, na kterou upozornil anonymní telefon, přiznala vinu
na útocích teroristická organizace Brigády mučedníka Abú Háfize Masrího hlásící se
k teroristické organizaci al-Káida, která zdůraznila, že se jedná o odplatu Španělsku za
angažovanost v Iráku a Afghánistánu a za spolupráci s USA a jejími spojenci.67 K atentátům

a nutnost zvýšení rozvojové pomoci. Součástí programu bylo dále zlepšení postavení mladistvých a žen, boj
s kriminalitou, zvýšení prostředků na veřejné školství i na vědu, výzkum a zlepšení bytové politiky. Zapatero
také slíbil stažení španělských vojáků z Iráku. Dalším tématem kampaně byla správní reforma státu, v níž
navrhoval zvýšení pravomocí 17 autonomních oblastí, například přiznáním suverenity soudní moci či
prostřednictvím vyššího zastoupení regionů v Senátu.
61
Základy volebního programu Lidové strany byla ekonomická stabilita, solidarita a rovnost mezi obyvateli
nezávisle na regionech, z kterých pochází. Lidovci dále zdůrazňovali vládní priority jako jsou: neústupnost v boji
proti terorismu, omezení imigrace, zvýšení bezpečnosti občanů, zlepšení kvality vzdělání, efektivita justice,
snižování daní a podpora rodin s dětmi. Dále slibovali vytvořit dva milióny nových pracovních míst a snížit tak
míru nezaměstnanosti.
62
11. března kolem 7 hodin 40 minut došlo k výbuchům ve čtyřech vlacích v madridských zastávkách Atocha,
Santa Eugenia a Pozo del Tío Raimundo.
63
Někdy se za oběti 11. března považuje 192 či 194 osob. 191 lidí zemřelo při neštěstí, 1 člen policejních složek
přišel o život při sebevražedném výbuchu v madridské čtvrti Leganés 3. dubna 2004 a 2 další lidé zemřeli ve
spojitosti s napětím ve společnosti po atentátech.
64
Dopoledne po atentátech předsedové politických stran, kromě vůdce (mluvčího) zakázané Batasuny Arnalda
Otegiho, přisoudili autorství organizaci ETA. Na její vinu mohlo ukazovat zadržení dvou jejích členů 28. února
2004 při cestě do Madridu s mnoha výbušninami a jejich následné přiznání, že ETA plánuje uskutečnit
v Madridu útoky. Postupně však politici, mimo představitelů PP, vyjádřili pochybnosti o autorství baskických
teroristů.
65
Zejména zastáncem tvrdého postupu proti ETA byl premiér Aznar, který sám unikl bombovému atentátu
v dubnu 1995.
66
Viz příloha 3: Statistika atentátů ETA.
67
Autorem této zprávy byl mluvčí Abu Dujan Al Afgni. Přepis zprávy z videokazety: Zpráva komise vyšetřující
11. březen, s. 54-55.
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se ještě později 3. dubna faxem do deníku ABC přihlásila organizace Brigáda smrti68,
evropská odnož al-Káidy, která požadovala stažení španělských vojáků z Iráku a
Afghánistánu a ukončení podpory Bushově administrativě.69
Pro islámské teroristy a proti vině ETA hovoří: výběr místa (úsilí o obnovení jednotné
muslimské říše – dobýt Al Andalus), použití hromadných dopravních prostředků – 4 vlaky),
načasování a symbolika (útoky byly provedeny dva a půl roku po 11. září, přesně 912 dní) a
použitý typ výbušnin70 a odpalovací mechanismus není běžný pro činnost ETA. Dále také
není obvyklé, aby baskičtí teroristé neohlásili místo výbuchu předem a aby se snažili
zasáhnout co největší počet civilistů, což ve vlacích v ranní špičce bylo zřejmým cílem.
Příčinou nečekaného vítězství PSOE byly právě madridské atentáty a následná vlna
občanské solidarity, kdy k volbám přišlo rekordních 77,32 % oprávněných voličů, což zjevně
hrálo ve prospěch socialistického předsedy Zapatera.71 Někteří volili právě tu stranu, která
slíbila stažení vojsk z Iráku, což podle nich sníží možnost dalšího útoku. Vítězná PSOE
získala 42,6 % hlasů, což představuje 164 poslaneckých křesel z celkového počtu 350.72
Lidová strana se 37,6 % a 148 křesli se umístila druhá. V Senátu, kde je 208 senátorů voleno
většinovým systémem, získala PP 102 křesel a PSOE „jen“ 81, nicméně oproti 53 křeslům
z voleb v roce 2000 je to výrazný posun.73 Vítězní socialisté poté vytvořili menšinovou vládu
v čele s José Luisem Rodríguezem Zapaterem.
Někteří analytici tvrdí, že o výsledku voleb rozhodlo přesvědčení voličů z cíleného
zatajování informací o organizátorech atentátů,74 jelikož skutečnost, že za atentáty stojí
muslimští radikálové, by negativně ovlivnila voliče rozhodnuté volit PP. Naopak pokud by
68

Španělsky – Brigada de la Muerte.
Přepis faxu: Zpráva komise vyšetřující 11. březen, s. 55.
70
Typ použitých výbušnin – dynamit GOMA-2 ECO. ETA nejvíce používá dynamit Titadyne.
71
Dle průzkumu Centra sociálního výzkumu bylo útoky ovlivněno 28%, z nich 22% nechtělo jít původně
k volbám. Powell, Ch.: Did terrorism sway Spain’s election? s. 379.
72
Michavila, N.: Guerra, terrorismo y elecciones: incidencia electoral de los atentados islamistas en Madrid, s.
32.
73
Viz příloha 1: Výsledky všeobecných parlamentních voleb ze 14. března 2004.
74
13. března proběhly před sídly PP rozsáhlé manifestace, podpořené opozicí, proti manipulacím s informacemi
a proti jejich zatajování.
69
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skutečně za útoky stála ETA, Lidové straně by tato verze nejspíše pomohla, protože vždy
zastávala tvrdý postup proti baskickému separatismu. Voliči byli pochopitelně připraveni
vyjádřit svůj nesouhlas s politikou Aznarovy vlády vůči válce v Iráku, nicméně hlavním
tématem, který rozhodl volby, byl terorismus.75
Následně byla ustavena parlamentní vyšetřovací komise, která měla objasnit okolnosti
teroristických útoků a krize, která vedla k porážce PP v parlamentních volbách. Aznar před
komisí hájil tezi o spojitosti mezi baskickými separatisty a islámským terorismem. Prohlásil,
že ETA je ve spojení s islámskými teroristy a že hlavním motivem bylo ovlivnit parlamentní
volby.76 Žádný z expertů svědčících před komisí jakékoliv spojení nepřipustil. Podle této
komise, se po irácké invazi zvýšila pravděpodobnost útoku, na což však Aznarova vláda
dostatečně nereagovala.77
Stále se spekuluje, kdo byl duchovním autorem madridských útoků a kdy padlo
rozhodnutí spáchat tento masakr právě ve Španělsku. Podle zprávy parlamentní komise
vyšetřující tyto útoky z července 2005 existuje pět verzí78, kdo by mohl stát za atentáty, žádná
verze však zatím není dostatečně potvrzena. Kromě toho se zdá být evidentní, že nebyl jeden
intelektuální autor, ale že tato akce byla společným dílem více lidí, kteří měli dostatečně
zajištěnu infrastrukturu pro plánování a přípravu. Vedle parlamentní vyšetřovací komise byl
hlavním vyšetřováním pověřen soudce Národního soudu Juan del Olmo, který svoji
podrobnou závěrečnou zprávu zveřejnil více jak dva roky po atentátech 11. dubna 2006 (viz
Boj proti islámským teroristům na španělském území).

75

Na základě výzkumů provedených institutem Observatorio Político Autonómico v květnu 2004 si 41,8%
dotázaných myslí, že intervence v Iráku ovlivnila volby. Dále 64,2% se domnívá, že pokud by Španělsko nešlo
do Iráku, nebyl by ani 11. březen (Michavila, N., s. 18-20). Zároveň celých 64% dotázaných si myslí, že by
PSOE nevyhrála, kdyby nebyly atentáty v Madridu (Michavila, N., s. 9).
76
Zpráva komise vyšetřující 11. březen, s. 59.
77
Zpráva komise vyšetřující 11. březen, s. 25-35.
78
Údajnými duchovními tvůrci atentátů mohou být: Youssef Belhadj (zadržený 1. února 2005 v Belgii), Španěl
syrského původu Mustafá Setmarian patřící k al-Káida, Imad Eddin Barakat Yarkas neboli Abu Dahdah, Sarhane
el Tunecino, nebo Mohammed el Egipcio (viz Zpráva komise vyšetřující 11. březen, s. 411-412).
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1.3

Boj proti mezinárodnímu terorismu za Zapaterovy vlády

Základní změnou v zahraniční politice po nástupu socialistické vlády je odklon od
jednoznačné podpory Spojených států v boji proti terorismu a důraz na proevpropskou
orientaci, patrnou i v případě změny postoje k Smlouvě o ústavě pro Evropu79 a podpory
prohlubování evropské integrace. Kromě své proevpropské orientace klade nová vláda důraz i
na vztahy se Středomořskými státy a s Latinskou Amerikou, které byly ovlivněny Aznarovou
silnou podporou Bushovy administrativy. Dále socialistická vláda zdůrazňuje podporu OSN a
respektování mezinárodního práva, ale také považuje za důležité pokračovat v dlouhodobě
úspěšné transatlantické spolupráci, avšak se zdůrazněním plné rovnosti stran. Prioritou se pro
tuto stranu stala evropská obranná politika, zároveň však nechce, aby se tím narušily
transatlantické vztahy jak multilaterální v rámci NATO, tak i na bilaterální úrovni.
PSOE od počátku pokládala útok proti Iráku za nelegální z hlediska mezinárodního
práva, založený na falešných obviněních týkajících se výroby a držení zbraní hromadného
ničení a spojení Saddámova režimu s al-Káidou. Poté co Zapatero nastoupil do funkce
premiéra, prohlásil, že pokud do 30. června 2004 nepřevezme politickou i vojenskou kontrolu
nad správou Iráku OSN, dodrží předvolební slib a dojde ke stažení španělských vojáků
z Iráku.80 Na rozhodnutí o stažení vojenských jednotek však nečekal až do konce června,
protože podle něj zde nebyl náznak možnosti, že by do tohoto data mohly být tyto podmínky
splněny. Pro pokračující násilí nebylo prakticky možné pro OSN převzít politickou kontrolu
nad Irákem. Zapaterova vláda došla také k závěru, že Bushova administrativa by za žádných
okolností nepřipustila, aby americké jednotky byly podřízeny mezinárodní organizaci.
Rozhodnutí o odvolání vojáků, vyhlášené 18. dubna bylo z velké části motivováno domácí

79

Neústupnost Aznarova kabinetu v otázce změny pravidel Smlouvy z Nice představovala překážku dosažení
konsensu o Evropské ústavě na summitu v Bruselu v prosinci 2003.
80
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/18/espana/1082309812.html, (10. 1. 2006).
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politickou situací, kdy si nová vláda potřebovala získat širší podporu veřejnosti. Určitou roli
zde mohly hrát i nadcházející červnové volby do Evropského parlamentu.
Španělé opustili základnu v An Najafu již 27. dubna 2004 a poslední španělští vojáci
odešli z hlavní španělské základny v městě Al Diwaniyah 21. května 2004. Toto stažení by
nemělo být chápáno jako vzdání se teroristům, ale jako odmítnutí intervence a okupace.
Zapatero už ve svém prohlášení o stažení vojáků zdůraznil, že Španělsko zůstává věrným
spojencem především v mírových a humanitárních misích.81 Naopak někteří poukazovali, že
to jsou tedy teroristé, kdo vládnou ve Španělsku. Avšak volby a odvolání vojáků nemůže být
chápáno jako výhra terorismu nad demokracií, neboť odchod vojáků z Iráku si přála většina
španělské společnosti.
V počátečních měsících po stažení vojsk z Iráku bylo znát ochlazení vzájemných
vztahů se Spojenými státy, zejména osobních vztahů Bushe a nového předsedy vlády.
Americká administrativa se zejména obávala, že Zapaterovo rozhodnutí oslabí koalici a
negativně ovlivní ostatní státy v otázce dalšího setrvání v Iráku.82 Zapatero však zdůrazňuje,
že Španělsko se snaží i nadále udržovat dobré vztahy se Spojenými státy, protože oběma
státům zůstává společný postup v boji proti terorismu.83

81

„Vláda bude pokračovat v podpoře stability, demokratizace, územní celistvosti a při rekonstrukci v Iráku.
Podpoří jednání OSN a Evropské unie, aby Iráčané znovu získali suverenitu...“
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/18/espana/1082309812.html, (10. 1. 2006).
82
K uklidnění situace nemohly přispět některé Zapaterovy výroky (např. při návštěvě Tuniska), ve kterých žádal
státy koaličních vojsk, aby také stáhly své jednotky z Iráku.
83
Rozhovor
se
Zapaterem:
http://www.time.com/time/europe/magazine/article/0,13005,901040927699350,00.html, (1. 4. 2006).
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2.

Boj proti vnitřnímu terorismu po 11. září 2001

11. září 2001 změnilo výrazně chápání bezpečnosti. Obrana španělského teritoria a
nebezpečí nové hrozby vyžadují podstatné změny, a proto došlo k vytvoření Strategické
revize obrany a Direktivy národní obrany.84 Hlavními riziky jsou zde zmiňovány terorismus a
šíření zbraní hromadného ničení, a tudíž základní snahou je garance bezpečnosti a obrany
Španělska a španělských občanů. Španělsko také využilo situaci po 11. září, přijalo americkou
koncepci války proti terorismu, protože jim umožnila vyvinout lepší protiteroristická opatření
na národní úrovni, a přistoupilo k dalším politickým, soudním a policejním akcím týkající se
teroristů.
S ohledem na mezinárodní terorismus se španělská vláda soustředila na islámské
teroristy na španělském území. Bezpečnostním složkám se v několika policejních akcích,
s cílem rozbít předpokládané buňky al-Káidy ve Španělsku, podařilo zadržet mnoho
islámských radikálů. Tyto policejní operace se zintensivnily především až po madridských
útocích. Jedním z opatření, které má předcházet možnosti financovat teroristické činny, je
vytvoření Komise pro kontrolu financování terorismu v červenci 2003, neboť hlavní činností
islámských radikálních skupin ve Španělsku je získávání prostředků a nábor lidí pro akce
mimo španělské území.
Jednou z oblastí, kde dlouhodobě mezi oběma hlavními stranami (PP a PSOE) existuje
spolupráce, je boj proti terorismu, který je tradiční prioritou španělské vlády. 8. prosince 2000
byla mezi PP a PSOE podepsána Dohoda o svobodách a proti terorismu85, jež se stala
základem přístupu k baskickému terorismu, který se projevil ve společném postupu při zákazu

84

Španělsky - La Directiva de Defensa Nacional y la Revisión Estratégica de la Defensa.
Dle Direktivy národní obrany Španělsko zakládá své zahraniční akce na přísném dodržování mezinárodního
práva a uznává Evropu jako prioritní oblast v otázce bezpečnosti.
85
Španělsky - Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.
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baskické radikální strany Batasuna, pokládané za politické křídlo baskické teroristické
organizace ETA.
V otázce boje proti Euskadi Ta Askatasuna (ETA)86 je samozřejmě také důležitá
mezinárodní spolupráce. Španělská a francouzská strana se dohodly zlepšit vzájemnou pomoc
a v listopadu 2003 došlo v Carcassone k podpisu smlouvy posilující tuto spolupráci,
především při deportování osob podezřelých, že jsou příslušníky baskické teroristické
organizace, případně i radikálních islámských organizací.
Poté co se předsedou vlády stal José Luis Rodríguez Zapatero, oznámil, že nemá
v úmyslu dělat změny v protiteroristických opatřeních, pouze naplánoval vytvořit Národní
centrum ke koordinaci protiteroristického boje, určeného ke koordinaci práce Národní policie,
Občanské gardy a Národního centra informačních služeb. Rozdílný postoj socialisté a lidovci
zaujali k proniknutí Komunistické strany Baskicka (PCTV)87 do autonomního baskického
parlamentu ve volbách v dubnu 2005, neboť baskičtí komunisté podporováni zakázanou
stranou Batasuna zde získali devět poslaneckých mandátů.
Obě strany se neshodují především v názorech na reformu ústavy z roku 1978 a statutů
některých autonomních oblastí a s tím spojeném vztahu k nacionalismu. Zatímco PSOE
některé změny podporuje, PP není zastáncem jakýchkoliv úprav. Velmi kontroverzním
prvkem byl návrh baskické vlády na změnu autonomního statutu, tzv. Plán Ibarretxe, který se
dostal až do dolní sněmovny španělského parlamentu, kde byl v únoru 2005 zamítnut.

86

Počátky ETA spadají do konce padesátých let dvacátého století, kdy se v červenci 1959 nacionalistická
studentská organizace Ekin přeměnila v ETA. Hlavním cílem této organizace se stala nezávislost baskických
území (Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, španělská i francouzská Navarra, Iparrelde ve Francii). Už od šedesátých let
docházelo k vnitřnímu štěpení této organizace (ETA-Berri a ETA-Zaharra, ETA-V a ETA-VI, vojenská ETA-M
a politicko-vojenská ETA-PM). Po smrti Franka ETA-PM vytvořila politické uskupení Stranu baskické revoluce
(EIA) a ETA-M spolupracovala s levicovými stranami Baskickou lidovou socialistickou stranou (EHAS) a
Baskickou socialistickou stranou (EAS), které se v roce 1977 spojili v Revoluční socialistickou lidovou stranu
(HASI), jež se stala součástí volební koalice nacionalistických baskických stran – Herri Batasuna (HB, Lidová
fronta).
87
Partido Comunista de las Tierras Vascas, baskická zkratka EHAK.
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2.1

Legislativní opatření v boji proti terorismu

Španělské parlamentní strany s cílem oslabit a případně ukončit činnost baskické
teroristické organizace a pomoci bezpečnostním silám přistoupily k modifikaci některých
zákonných norem. Bylo vydáno několik zákonů či novelizací, aby se tím usnadnilo přijímání
potřebných opatření k eliminaci teroristického násilí.
Španělský trestní zákoník (článek 571) definuje teroristy jako ty „co přísluší, jednají či
spolupracují s ozbrojenou skupinou, organizací či skupinami, jejichž cílem je rozvrátit ústavní
pořádek nebo podstatně změnit všeobecný mír“ a spáchají útoky popsané v článku 346 –
útoky s výbušninami proti budovám, dopravní a komunikační infrastruktuře a v článku 351 –
žhářství s následkem zranění či smrti.
Zákonem z 22. prosince 2000 (Ley Orgánica 7/2000)88 se upravila trestní odpovědnost
mladistvých ve spojení s trestnými činny terorismu. Důležitým opatřením se staly novelizace
některých článků Trestního zákoníku (např. článek 577, týkající se městského terorismu, se
zaměřuje nejen na teroristické činny vedoucí k materiálním škodám, ale i na zastrašování
obyvatel pro dosažení cílů teroristů; modifikované články 266, 346 a 351 zpřísňují tresty za
ohrožení lidských životů při explozích či požárech), podstatnou změnou je zejména
článek 578 Trestního zákoníku, který nově definuje jako trestné jednání ospravedlňující
teroristické činy či jakýmkoliv způsobem snižující oběti teroristických útoků.
Kvůli garanci demokracie na radnicích a pro zajištění bezpečnosti radních byl přijat
10. března 2003 zákon (Ley Orgánica 1/2003)89, jehož záměrem je přísně trestat projevy těch
osob, co ve snaze podporovat teroristické organizace uráží či vyhrožují členům místní správy.
V rámci tohoto zákona byla také novelizována část zákona o financování politických stran,
jelikož ty politické formace, co se dopustí činnosti, za kterou by mohly být zakázány,
88

Jedná se o novelizaci zákonů: Ley Orgánica 10/1995 z 13. listopadu, Ley Orgánica 5/2000 z 13. ledna a článků
40, 266, 346, 351, 504, 505, 551, 577, 578 a 579 Trestního zákoníku.
89
Tento zákon novelizuje článek 505 zákona z 23. listopadu 1995 (Ley Orgánica 10/1995) a článek 3 zákona z 2.
července 1987 (Ley Orgánica 3/1987).
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nezískají veřejné finanční prostředky. Podobně ztráta finančních příspěvků hrozí politickým
uskupením, pokud se na jejich kandidátních listinách objeví osoby souzené ve spojení
s terorismem či za vážné zločiny proti státním institucím. S cílem předcházet a zabránit
financování teroristických činností byl přijat zákon z 21. května 2003 (Ley Orgánica
12/2003).

2.1.1 Zákon o politických stranách a ilegalizace baskické strany Batasuna
Jedním z nejvýznamnějších a nejdiskutovanějších legislativních opatření se stal zákon
o politických stranách. 90 V únoru 2002 podala španělská vláda návrh na reformu Zákona o
politických stranách z roku 1978. Následně se PP a PSOE dohodly na pravidlech pro činnost
politických stran, kritériích k jejich zákazu a na postup při jejich ilegalizaci.
Podle článku 10.2 tohoto zákona důvodem k zákazu strany jsou aktivity, které porušují
základní svobody a demokratické principy právního státu. Činnosti, které takto omezují
demokratický systém, dále rozvádí článek 9.2 a 9.3 zákona – např. politická podpora násilí a
terorismu či jeho ospravedlňování, přijímání do orgánů nebo na kandidátní listiny stran osoby
obviněné z teroristických činů, používání symbolů, zpráv, kterými se strany identifikují
s násilnými činy, spolupráce se skupinami, které jsou v kontaktu s teroristickými
organizacemi, či oslavování teroristických akcí a jejich pachatelů.91 Podstatné pro postavení
politické strany mimo zákon jsou ještě článek 11, zabývající se soudním postupem při zákazu
strany, a článek 12, který obsahuje důsledky pro takto zakázané strany. Především je zde
zakázáno „použít jinou následnickou stranu pro pokračování svých aktivit“92.

90

Zákon o politických stranách z června 2002: www.elmundo.es/documentos/2002/06/dictamen.pdf, (1. 11.
2005).
91
Viz Zákon o politických stranách, články 9.2 a-c, 9.3 a-i.
92
Viz Zákon o politických stranách, článek 12.3.
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V červnu 2002 došlo ke schválení této novely v obou komorách parlamentu93 a
27. června 2002 tento novelizovaný zákon vstoupil v platnost. Zástupci Lidové strany stejně
jako představitelé Socialistické strany popřeli, že by tato novelizace, jak tvrdili odpůrci
zákona, měla vést k zákazu konkrétní politické strany, neboť jednotlivá ustanovení jsou
natolik univerzální, aby mohla být použita k zákazu každé strany vyvíjejících činnosti
v rozporu se základy právního státu. Odpůrci úpravy tohoto zákona opakovaně tvrdili, že se
tímto nevyřeší situace v Baskicku, že tato novelizace je zbytečná a je v rozporu s ústavou.94
Ještě na konci září 2002 byla podána stížnost k Ústavnímu soudu, který v lednu 2004 potvrdil
ústavnost Zákona o politických stranách. I Soud pro lidská práva ve Štrasburku v únoru 2004
zamítl žalobu proti Španělsku, podanou baskickou vládou kvůli zákonu o politických
stranách, se zdůvodněním, že část státu nemůže žalovat vlastní stát.
Nicméně poté, co novela vstoupila v platnost, se přikročilo k její aplikaci. Na základě
španělských zákonů získávají politické strany státní příspěvky, mají také garantovaný přístup
do médií a k seznamům s osobními údaji voličů, avšak radikální baskická strana Batasuna95
tohoto zneužívala a poskytovala teroristické organizaci ETA finanční, logistické a politické
zázemí. V červenci 2002 Národní soud zablokoval bankovní účty Batasuny, neboť jí přiznal
spoluodpovědnost za pouliční teror96 a požadoval uhrazení všech škod. 26. srpna 2002 byla na
mimořádné schůzi poslanecké sněmovny schválena rezoluce, která požadovala zákaz strany

93

Dolní sněmovna odsouhlasila tuto novelizaci 4. června 2002 hlasy PP, PSOE, CC (Kanárská koalice) a PSC
(Strana socialistů Katalánska). Senát tento zákon schválil 25. června 215 hlasy (94%) senátorů z PP, PSOE,
PSC a CC. Proti bylo 15 senátorů nacionalistických stran PNV, EA, ERC (Republikánská levice Katalánska),
BNG (Národní blok Galície) a členové strany IU (Sjednocená levice). Senátoři katalánské strany CiU
(Konvergence a jednota) se zdrželi hlasování. Alonso, F.: Por qué luchamos los vascos? s. 284-285.
94
Kritici zejména poukazovali na porušování práva sdružovat se a práva na svobodu projevu a ideologie.
95
Batasuna, stejně jako její předchůdkyně Herri Batasuna a Euskal Heritarrok, je baskická nacionalistická
koalice stran a uskupení s radikální levicovou ideologií, která je napojena na teroristickou organizaci ETA.
Uznává všechny prostředky boje za baskickou nezávislost včetně násilí.
96
Pouliční teror neboli “kale borroka“ zahrnuje boj proti policejním jednotkám a ničení majetku v baskických
městech.
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Batasuna i jejích předchůdkyň Herri Batasuna a Euskal Heritarrok97. Pro přijetí rezoluce
hlasovalo 29598 poslanců, především vládních lidovců a opozičních socialistů.
Důležitou osobou v procesu zákazu těchto stran se stal soudce Národního soudu
Baltazar Garzón99, který ve stejný den, co byla poslanci schválena rezoluce, pozastavil činnost
této strany na dobu tří let s možností prodloužení na dobu pěti let a nechal uzavřít stranická
sídla.100 Dále nechal zastavit veškerou finanční pomoc, zablokovat její internetové stránky,
zakázal pořádání manifestací a schůzí této strany, což vyvolalo v Baskicku velké
demonstrace101 na podporu Batasuny. Následně na základě iniciativy vlády nejvyšší státní
zástupce Jesús Cardenal vypracoval žalobu na zákaz Batasuny a druhou žalobu vypracoval
nejvyšší státní obhájce. Obě žaloby pokládají strany Herri Batasuna, Euskal Heritarrok a
Batasuna za jedinou stranu, která pouze změnila název, neboť se tímto způsobem snažila
předcházet případným pokusům o její zákaz. Tyto žaloby se snažily prokázat dvě skutečnosti:
zaprvé návaznost těchto tří stran,102 zadruhé finanční a personální spojení Batasuny
s teroristickou organizací ETA či jejími satelitními organizacemi. 103 Samozřejmě jako důkazy
mohly být použity pouze ty aktivity, které spadají až do doby, kdy tento novelizovaný zákon
vešel v platnost, aby nedošlo k obvinění z retroaktivity. Muselo však dojít k zákazu všech tří

97

Herri Batasuna (HB, Lidová jednota) vznikla v dubnu 1978 jako volební koalice radikálních baskických stran
a uskupení: Baskická národní akce (Acción Nacionalista Vasca – ANV), Revoluční socialistická lidová stranu
(Herriko Alerdi Socialista Iraultzailea – HASI), Euskal Socialista Biltzarrea (ESB) a Revoluční strana
pracujících vlastenců (LAIA). V roce 1998 došlo pod vlivem policejních a soudních zásahů k reorganizaci této
formace na Euskal Herritarok (EH, Baskičtí občané). V červnu 2001 místo ní vznikla Batasuna (Jednota).
98
www.mir.es/oris/inforETA, (10. 1. 2006).
99
Soudce Garzón již předtím několikrát zasáhl proti ETA a jejím spřízněným organizacím – Jarrai, Haika, Segi,
Askatasuna, Gestora Pro Amnistía a také proti baskickým médiím – deníku Egin (1998) a rozhlasu Egin Irratia.
100
Alfonso, F.: Por qué luchamos los vascos? s. 294.
101
Velká demonstrace se konala 2. září v San Sebastianu, při níž byla provolávána i podpora aktivitám ETA.
102
Byla prokázána personální, ideologická a organizační návaznost stran. Poukazovalo se na výskyt stejných
osob v řídících funkcích těchto stran (např. Arnaldo Otegi byl členem všech tří stran), na zařazování stejných
kandidátů při volbách, na totožné programy stran a na stejné umístění sídel těchto stran.
103
Dokazovala se přímá účast reprezentantů stran na teroristických aktivitách, dále účast lidí spojených
s teroristickými činy či přímo členů ETA na kandidátních listinách, nechuť veřejně odsoudit aktivity teroristů a
naopak vyjádření teroristické organizace, že podporuje tuto stranu. Například Arnaldo Otegi byl v roce 1989
odsouzen za únos a i někteří poslanci baskického parlamentu za Batasunu byli v minulosti odsouzeni či
vyšetřováni za teroristické aktivity.
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stran, neboť v případě zákazu jen Batasuny, by formálně stále existující Herri Batasuna a
Euskal Heritarrok mohly pokračovat v její činnosti.
Samotný soudní proces začal 8. ledna 2003 a vyvrcholil 17. března 2003 rozsudkem
zvláštního tribunálu Nejvyššího soudu o zákazu a rozpuštění této strany. Tímto rozsudkem
soudci uznali některé aktivity Batasuny za porušení určitých paragrafů zákona o politických
stranách.104 V demokratickém Španělsku to bylo poprvé, kdy byla politická strana postavena
mimo zákon. Již před rokem 2003 však docházelo k soudním zásahům vůči baskickým
deníkům (Egin 1998, Xaki 1999, Euskaldunon Egunkaria 2003) a organizacím KAS105
(1998), Jarrai (2000), Haika106 (2001), Ekin107 (2001), Segi108 (2002) a Gestores pro
Amnistía109.
Zákazem tohoto seskupení však jeho představitelé ze španělské politiky nezmizeli.
Snahy vytvořit jiné strany, které by programově sledovaly cíle vlastenecké levice, vždy
ztroskotaly, protože všechna uskupení, u kterých se prokázala návaznost na Batasunu, byla
zakázána. Představitelé zakázané strany vytvořili mnoho volebních formací s cílem účastnit se
obecních a regionálních voleb v květnu 2003. Poté co byly kandidátky stran uzavřeny, úřad
Nejvyššího státního zástupce sepsal žalobu proti těm uskupením, do kterých se integrovaly
osoby ze zakázaných stran Batasuna a jejích předchůdkyň. Nejvyšší soud poté anuloval 241
z 249110 kandidátek (např. Autodeterminaziorako Bilgunea - AuB). Kandidáti těchto uskupení
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Za důkazy pro spojení s ETA byla vzata různá prohlášení mluvčího a předsedy Batasuny Arnalda Otegiho a
jiných členů této strany, která podporují boj baskických teroristů, souhlasí s násilím jako prostředku k dosažení
politických cílů a která útočí na členy místní správy, kteří nepatří do nacionalistických stran. Dalšími důkazy
byly neochota odsoudit hrozby a zastrašování politiků jiných stran a také účast na demonstracích vyjadřující
podporu teroristům z ETA (např. 11. srpna 2002 v San Sebastianu). Konkrétně bych zmínila neodsouzení
atentátu ETA v Santa Pola, kde 4. srpna 2002 zemřeli dva lidé. Otegi tento čin nazval „bolestným důsledkem
neochoty řešit politický konflikt v Baskicku“ a obvinil Aznara z odpovědnosti ze zhoršení tohoto konfliktu. Viz
Sentencia del Tribunal Supremo, s. 21-22.
105
KAS - Socialistická vlastenecká koordinace.
106
Radikální nacionalistická mládežnická organizace Jarrai a její nástupkyně Haika.
107
Organizace založená místo zakázané organizace KAS.
108
Nástupnická organizace po zakázaných organizacích Jarrai a Haika.
109
Organizace se snaží ekonomicky podporovat vězně odsouzené pro spojení s ETA.
110
http://www.elmundo.es/especiales/2002/08/espana/batasuna/index.html, (1. 4. 2006).
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se sice odvolali k Ústavnímu soudu, který však potvrdil anulaci 225111 kandidátek. Podobně
jako v květnu 2003 i před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2004 byla Nejvyšším
soudem anulována kandidátka baskické strany Herritarren Zerrenda112 a před volbami do
baskického parlamentu v dubnu 2005 byla zakázána strana Aukera Guztiak kvůli podpoře
ETA a neochotě veřejně odsoudit její násilí.

2.2

Plán Ibarretxe

Zástupci Baskické nacionalistické strany (PNV)113 nepovažují baskický autonomní
statut za definitivní, volají po referendu o sebeurčení, což by však vyžadovalo změnu
španělské ústavy. Předseda baskické vlády (lehendakari) Juan José Ibarretxe předložil nejprve
v září 2002 a poté s malými změnami v říjnu 2003 návrh změny statutu Baskicka.
Lehendakari tímto plánem předpokládal, že by se vyřešil problém baskického terorismu, i
když paradoxně ETA a vlastenecká levice plán nepodporují, chtějí absolutní nezávislost a to i
s Navarrou a baskickou oblastí ve Francii.114
Tento plán, Návrh politického statutu Baskicka,115 přijala 25. října 2003 baskická
vláda a poté byl odsouhlasen institucionální komisí baskického parlamentu116 díky zdržení se
dvou poslanců za stranu Sozialista Abertzaleak117 (Národní socialisté). Následně 30. prosince
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Alfonso, F.: Por qué luchamos los vascos? s. 234.
U Nejvyššího soudu bylo jednoznačně prokázáno, že 10 z 56 kandidátů HZ je napojeno na zakázané strany.
113
PNV – Partido Nacionalista Vasco.
114
Území obývané Basky je ve Španělsku tvořeno autonomní oblastí Baskicka (provincie Guipúzcoa, Vizcaya a
Alava) a části Navarry, ve Francii se baskické oblasti říká Iparralde (zahrnující regiony Lapurdi, Behe, Nafarroa
a Zuberoa).
115
Španělsky – Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi.
116
Pro Ibarrexeho plán se vyslovilo 6 poslanců PNV, 2 EA, 1 EB; proti 4 PP a 3 PSE.
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/20/espana/1103537839.html, (11. 1. 2005).
117
Fakticky se jedná o přejmenovaný poslanecký klub zakázané strany Batasuna, která až do voleb v květnu
2005 měla v baskickém parlamentu 7 poslanců, přestože Nejvyšší soud požadoval rozpuštění SA. Baskický
parlament však vyjádření soudu nevzal v úvahu.
112
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2004 prošel tento návrh i baskickým parlamentem118 s podporou tří poslanců (Arnalda
Otegiho, Jona Salaberria a Joseba Permache) z již zmiňované strany Sozialista Abertzaleak.
Plán vyzývá k zásadním změnám statutu Baskicka, které by se stalo volně
přidruženým státem, zahrnující tři historické baskické provincie Guipúzcoa, Vizcaya a Alava,
mělo by kromě španělského i baskické občanství a nezávislé soudnictví zřízením Baskického
nejvyššího soudu. V preambuli plánu se hovoří o baskickém národu rozděleném mezi dva
státy, Španělsko a Francii. Plán také předpokládal speciální vztahy s Navarrou a francouzskou
oblastí Iparralde.
V tomto plánu jsou definovány pravomoci, které by nadále náležely španělskému státu
jako celku (zahraniční politika, azylová politika, obrana, armáda, výroba a vlastnění zbraní,
námořnictvo, kontrola letového prostoru, kontrola dodržování společné legislativy týkající se
trestního, občanského a obchodního práva). Plán vymezuje oblasti spadající výhradně
baskickým institucím (vzdělání, zdravotnictví, baskický jazyk, bytová politika, hospodářské a
sociální politiky, dopravní politika, přírodní zdroje, výkon zákonů a veřejných politik) a
nakonec také oblasti, v kterých by docházelo k vzájemné spolupráci (bezpečnost, sociální
otázky týkající se zaměstnanosti, sociální ochrana). Zřízena by byla společná komise, která by
se snažila předcházet případným konfliktům v oblasti kompetencí přenesených na Baskický
stát. Baskicko by také mělo možnost uzavřít určité zahraniční smlouvy a právo na vlastní
zastoupení v Evropském parlamentu.
Hlavními problémy jsou otázky předpokládané „nezávislosti“ Baskického státu a
sdílené suverenity, což španělská ústava119 i dosud platný baskický statut z Guerniky vylučují.
Ibarretxe prohlásil, že základem demokracie je právo baskické společnosti rozhodnout o své
budoucnosti – právo na sebeurčení a apeloval, aby většinová vůle baskické společnosti,
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Pro návrh se vyslovilo 39 z 74 poslanců baskického parlamentu (26 PNV, 7 EA, 3 IU a 3 SA) a proti bylo 35
poslanců (18 PP, 13 PSE, 3 SA). http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/30/espana/1104423271.html, (11. 1.
2005).
119
Článek 145 ústavy nepřipouští žádnou formu federace autonomních oblastí.
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vyjádřená demokratickou cestou a bez násilí, byla respektována. Dále varoval, že nenechá
španělský parlament přehlížet vůli Basků, pokud by podpořili plán v referendu, s kterým plán
počítal na jaro 2005.120
Lidová strana označila návrh za protiústavní a kritizovala samotný fakt, že se bude
probírat ve španělském parlamentu. Předseda PP Mariano Rajoy dokonce považoval za
„morální povinnost důrazně reagovat na tento neskutečný výmysl, který Plán Ibarretxe
předpokládá realizovat.“121 Zdůraznil, že neexistuje lepší uspořádání než podle autonomního
statutu z Guerniky, schváleným v referendu v říjnu 1979. Tajemník PP Angel Acebes poté, co
byl Plán přijat v baskickém parlamentu, prohlásil: „Plán Iberretxe je ode dneška122 také
plánem ETA,“ čímž reagoval na pomoc tří poslanců baskického parlamentu ze Sozialista
Abertzaleak.
Socialisté jsou sice více přístupní k dialogu o určité změně autonomního statutu, ale
vyjádřili se jasně, že není možnost, aby Ibarretxeho plán byl přijat a uskutečněn. Zejména také
kritizovali fakt, že tento plán prošel jen díky třem hlasům poslanců pocházejících ze zakázané
Batasuny. Odmítání tohoto plánu vysvětlují tím, že je proti autonomnímu statutu Baskicka a
proti Španělské ústavě, které byly schváleny i samotnými Basky. Dále socialisté poukazují, že
se tím zhorší soužití samotných obyvatel Baskicka, neboť plán vylučuje ty, kteří se necítí
„nacionalisty“. Premiér Zapatero však před hlasováním v Kongresu španělského parlamentu
zdůraznil, že „výsledek hlasování by neměl být brán jako vítězství jedněch a porážka druhých,
ale měl by otevřít debatu o dalším uspořádání autonomních oblastí“123.
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http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/30/espana/1104423271.html, (1. 11. 2005).
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/25/espana/1067083236.html, (1. 11. 2005).
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Tj. 30. prosince 2004.
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http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/30/espana/1104435251.html, (1. 11. 2005).
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Plán Ibarretxe byl 1. února 2005 odmítnut velkou většinou poslanců dolní komory
španělského parlamentu.124 Tímto byl plán opuštěn a od té doby nedošlo k předložení nového
návrhu, jak by měl být v budoucnu statut Baskicka změněn.

2.3

Španělský stát proti ETA

Španělská společnost má od šedesátých let zkušenosti s teroristickou činností baskické
organizace ETA, v důsledku jejíž atentátů zahynulo celkem 817125 lidí. Španělská vláda se
snaží bojovat proti teroristům nejrůznějšími policejními a soudními opatřeními. Hlavní
snahou je zamezit financování teroristických akcí a oslabit tím její činnost, která omezuje
politický, ekonomický i kulturní život v Baskicku.
V září 2000 byla díky policejní akci (Lobo Negro) rozbita politická struktura ETA.
Policie se dále zaměřila na organizace pokládané za součást ETA. V březnu 2001 zatkla
vedení mládežnické organizace Haika, důvodem byla spolupráce a řízení pouličního teroru a
následně soudce Národního soudu Garzón prohlásil tuto organizaci za nelegální. O rok
později policie zadržela vedení organizace Segi, která vznikla jako nástupnická organizace
zakázané Haiky, a její aktivity byly rovněž soudně prohlášeny za nezákonné. Až v červnu
2005 Nejvyšší soud nařídil rozpuštění této mládežnické organizace i jejích předchůdkyň
(Jarrai, Haika) pro nezákonnou činnost, avšak v rozsudku je nenazval přímo teroristickými
organizacemi, přestože sledují stejné cíle jako ETA. Policie se také zaměřila na organizaci
Gestores Pro Amnistía s odůvodněním, že podporuje média napojená na baskickou
teroristickou organizaci a umožňuje tím kontakt s baskickými teroristy ve Francii.
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313 poslanců (PSOE, PP, Izquierda Unida, Coalición Canaria a Chunta Aragonesista) hlasovalo proti plánu,
29 poslanců (PNV, ERC, Eusko Alkartasuna, Nafarroa Bai a BNG) pro přijetí a 2 z IC (Iniciativa per Catalunya)
se zdrželi hlasování. http://www.elmundo.es/elmundo/2005/02/01/espana/1105634554.html, (1. 11. 2005).
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www.mir.es/oris/inforETA, (10. 1. 2006).
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Po roce 2001 se policejní akce proti baskickým teroristům ještě zintensivnily a to
především díky spolupráci španělských a francouzských policejních sil (viz dále). ETA je
nyní považována za oslabenou kvůli policejním zásahům v letech 2004 a 2005, při nichž bylo
zadrženo více jak 160 osob126 spojených s touto teroristickou skupinou. Díky těmto akcím se
podařilo snížit počet členů a spolupracovníků ETA, narušit jejich infrastrukturu a finanční
sítě. Údajně také chybí charismatický vůdce skupiny, za kterého byl považován Francisco
Javier García Gaztelu zvaný Txapote, který byl zadržen ve Francii již v únoru 2001. Podle
bezpečnostních sil je za vedoucího vojenské části ETA nyní považován Mikel Garikoitz
Azpiazu alias Txeroki a za údajného šéfa politické části José Antonio Urrutikoetxea (neboli
Josu Ternera). Třetí pilíř ETA, logistický aparát, vedl do svého zadržení v říjnu 2004 Mikel
Albizu.

2.4

Mezinárodní spolupráce v boji proti ETA

ETA usiluje o rozšíření svoji infrastruktury, zejména o vybudování logistické sítě pro
svoji organizaci i v dalších zemích, především ve Francii. Také se tato teroristická organizace
snaží udržovat kontakty s podobnými skupinami v zahraničí (v Belgii, Nizozemsku, Itálii,
Německu a Velké Británii). V jiných zemích členové teroristických organizací hledají úkryt a
podporu, a proto je potřeba mezinárodní spolupráce v boji proti baskickým teroristům
v oblasti politické, policejní a soudní. Mnohé státy podepsaly se Španělskem bilaterální
dohody, které umožňují spolupráci bezpečnostních sil a odstranění soudních překážek při
vzájemném předávání teroristů.

126

Tamtéž.
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Nejintensivnější policejní spolupráce v oblasti boje proti ETA je s francouzskými
bezpečnostními silami.127 Měsíc po útocích v New Yorku španělská a francouzská vláda
podepsaly smlouvu týkající se dočasného předání jedinců podezřelých z terorismu zadržených
ve Francii španělským soudům. Zvyšuje se také počet na francouzském území zadržených
osob128 napojených na ETA, především je charakteristické zadržení jejích čelních
představitelů129, podobně je francouzská policie úspěšná v rozbíjení jejich infrastruktury,
zabavování zbraní, výbušnin či materiálů pro jejich výrobu a také padělaných dokumentů.130
V jedné z nejúspěšnějších akcí byl v říjnu 2004 zadržen Mikel Albizu (Mikel Antza), údajný
nejvyšší představitel teroristické organizace a současně s ním také Soledad Iparragirre, zvaná
Anboto, která řídila výběr tzv. revoluční daně131. V dubnu 2005 francouzská policie zadržela
Peio Eskisabela Urtuzageho zvaného Xerpa, považovaného za vedoucího mezinárodní složky
ETA.
Úspěchy při spolupráci policejních sil byly zaznamenány i v dalších evropských
(Belgie, Nizozemsko, Velká Británie a Německo) a amerických zemích (Kanada, USA,
Mexiko, Uruguay a Venezuela). Necelé dva měsíce po útocích v New Yorku americký
prezident nabídl Španělsku spolupráci v boji proti teroristům z ETA a nechal zablokovat
bankovní účty 28 organizací, které byly podezřelé z financování teroristických skupin, mezi
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Výraznější spolupráce s Francií spadá až do druhé poloviny osmdesátých let. Viz Sánchez-Cuenca, R.: ETA
contra el Estado: Las estrategias del terrorismo, s. 82.
128
Ve Francii bylo v roce 2002 zadrženo 63 členů či spolupracovníků ETA, 46 v roce 2003 a 57 v roce 2004.
Viz www.mir.es/oris/inforETA, (10. 1. 2006).
129
V roce 2002 zde zadrželi Javiera Abaunza (předpokládané číslo 3 ve vojenské části ETA), Juana Antonia
Olarra Guridiho (vysoce postavený ve vojenském velení ETA) a zadržená byla i Ainhoa Múgica Goñi
(předpokládaná vedoucí teroristického oddílu v Talence). V lednu 2003 byla zadržena Francouzka Laurence
Guimon, zvaná Lorentxa (vedoucí logistického aparátu ETA), v květnu byla zadržena údajná vedoucí komand
Ainhoa García Montero a dále byli ve Francii v roce 2003 zadrženi Ibón Fernández de Iradi a Gorka Palacios
(předpokládaná vedoucí vojenského aparátu ETA). V roce 2004 byli Francouzi úspěšní v zadržení vedení
odpovědné za logistiku (Elorrieta Sanz, Luis Enrique Gárate Galarza, Félix Ignacio Esparza Luri a Félix Alberto
López de la Calle alias Mobutu).
130
V dubnu 2004 francouzská policie objevila největší dílnu výbušnin a jiných zbraní v Saint Michel. Další
výrazný úspěch byl zaznamenán v říjnu 2004, kdy byly v jižní Francii nalezeny sklady s výbušninami a
zbraněmi (např. dvě řízené střely země-vzduch ruské výroby).
131
Revoluční daň vymáhá ETA od šedesátých let jako poplatek od podnikatelů v Baskicku, který má podpořit
baskický odboj proti španělskému státu.
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nimiž figurovala i ETA. 7. května 2003 vláda Spojených států také oficiálně zahrnula
Batasunu do svého seznamu teroristických skupin.
Spolupráce v boji proti terorismu v rámci Evropské unie byla vždy pro Španělsko
jedním z prioritních cílů, avšak až po 11. září došlo k podstatnějšímu pokroku. 19. září 2001
Evropská komise přijala projekt boje proti terorismu, navrhující společnou definici
teroristického činu a harmonizaci minimální výše trestů za tyto činy. Další snahou byla
koordinace reakcí na teroristický útok a spolupráce v boji proti financování teroristických
aktivit. 15. prosince 2001 byl Evropskou radou odsouhlasen seznam teroristických organizací
a osob spojených s teroristickými aktivitami, na který byly zařazeny i španělské skupiny
napojené na ETA: KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi a Gestoras Pro Amnistía. Avšak
nebyla zde zmíněna Batasuna, pouze někteří její členové jako např. Ángel Alcalde, Cristina
Goiricelaya a Kemen Uranga. Důležité se stalo i přijetí tzv. eurozatykače, který znemožní
ukrývání teroristů v jiné členské zemi a zjednoduší složité mechanismy jejich předávání. Po
útocích v Madridu Evropská rada vydala deklaraci o boji proti terorismu, týkající se
především posílení vzájemné spolupráce.132
Z iniciativy Španělska se od května 2003 schází tzv. Skupina pěti133, zahrnující
Španělsko, Itálii, Německo, Francii a Velkou Británii, na úrovni ministrů vnitřních věcí
s cílem koordinovat svoje protiteroristické politiky a bojovat proti nelegální imigraci. Ministři
se dohodli na vytvoření Systému včasného varování, který by měl včas poskytnout informace
při krádežích výbušnin, zbraní, biologického, chemického a jaderného materiálu, který by
mohl být teroristy zneužit k atentátům.
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Deklarace o boji proti terorismu byla přijata Evropskou radou 25. března 2004. Jejími základními cíly jsou:
posílení mezinárodní spolupráce, omezení přístupu teroristů k finančním zdrojům, předcházení teroristickým
akcím a zvýšení bezpečnosti v mezinárodní dopravě.
133
Tyto neformální schůze se konaly: květen 2003 v Jerez de la Frontera, říjen 2003 v La Boule, březen 2004
v Garmisch-Partenkirchen, červenec 2004 v Sheffieldu, říjen 2004 ve Florencii a březen 2005 v Granadě.
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2.5

Budoucnost organizace ETA?

22. března 2006 zástupci ETA vyhlásili trvalé příměří počínaje půlnocí z 23. na 24.
března. Podle tohoto prohlášení „cílem rozhodnutí je zahájit demokratický proces v Baskicku,
na jehož konci bude možné dosáhnout kompromisních politických změn, při nichž bude
respektována vůle Basků“. ETA dále „vyzývá španělské a francouzské úřady, aby nekladly
překážky tomuto procesu a přestaly s represí“.134
Španělští politici na toto prohlášení reagovali s optimismem, byť velmi opatrně, a
vyjádřili podporu vládě při následném dialogu s baskickou organizací. Premiér Zapatero
přivítal vyhlášení příměří jako možný „začátek konce násilí v Baskicku“.135 Španělskou vládu
nyní čeká dlouhý a obtížný proces vyjednávání, při kterém chce spolupracovat s opozičními
politickými stranami. Předseda PP Mariano Rajoy zdůraznil, že se ETA neomluvila obětem
terorismu, ani nevyjádřila lítost nad svými činy, a proto je potřeba pokračovat
v protiteroristickém boji v rámci Protiteroristické dohody z roku 2000.136 Při setkání se
Zapaterem však vyjádřil podporu své strany vládě, ale je proti kompromisům ve vyjednávání
s teroristy a proti jakýmkoliv legislativním změnám v této oblasti.137
Důležité zejména bude, zda baskičtí teroristé toto trvalé příměří skutečně dodrží. Již
v září 1998 ETA vyhlásila časově neomezené příměří, které však v prosinci 1999 odvolala.138
Podle zdrojů deníku ABC probíhaly od konce roku 2004 kontakty mezi prostředníky vlády a
ETA, které se zintensivnily na začátku roku 2006,139 na což poukazovalo i Zapaterovo
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Úplné prohlášení ETA: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/23/espana/1143081047.html, (25. 3. 2006).
http://www.abc.es/abc/pg060323/prensa/noticias/Nacional/Terrorismo/200603/23/NAC-NAC-046.asp, (25. 3.
2006).
136
http://www.abc.es/abc/pg060323/prensa/noticias/Nacional/Terrorismo/200603/23/NAC-NAC-050.asp, (25. 3.
2006).
137
Úplné znění prohlášení předsedy PP: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/28/espana/1143548388.html,
(28. 3. 2006).
138
ETA několikrát nabízela klid zbraní v roce 1988, 1989 a na začátku devadesátých let, ale vždy se jednalo o
časově omezené příměří.
139
Podle těchto zdrojů vedení politického aparátů ETA (v čele José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea alias
Josu Ternera) již v listopadu 2005 navrhovalo vyhlášení příměří, naopak šéf vojenské části Garikoitz Aspiazu
neboli Txeroki upřednostňoval nátlak na vládu skrze zintensivnění atentátů.
135
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prohlášení z 10. února, v kterém označil tuto dobu za „nejlepší okamžik za mnoho let pro
zahájení konce násilí“, přestože vláda i PSOE jakákoliv jednání popřeli.140 Náznaky tajných
jednání vlády s baskickou organizací vyvolaly odpor opoziční Lidové strany a obětí
terorismu.141 Již v listopadu 2004 mluvčí zakázané Batasuny Arnaldo Otegi navrhl k vyřešení
dlouhotrvajícího baskického konfliktu vytvořit dvě vyjednávací skupiny: jedna supina,
tvořená pouze baskickými politickými silami, by se soustředila na politické otázky uspořádání
Baskicka a v druhé skupině by jednali španělští a francouzští vládní představitelé s ETA
o ukončení ozbrojeného konfliktu. ETA tento návrh v lednu 2005 podpořila, což znamenalo,
že neodmítá jednání s vládou, avšak násilí se nevzdala.
Kongres poslanců již 17. května 2005 podpořil návrh socialistů zahájit s ETA konečný
dialog, avšak základní podmínkou bylo plné zřeknutí se násilí a složení zbraní.142 Proti tomuto
návrhu hlasovalo 147143 poslanců z Lidové strany, jejíž dva návrhy odsouhlaseny nebyly.
Jeden z těchto návrhů se snažil potvrdit platnost Dohody o svobodách a proti terorismu z roku
2000 a zdůrazňoval potřebu jednoty politických stran v protiteroristické politice. Druhým
předloženým návrhem PP požadovala ilegalizaci Baskické komunistické strany PCTV, což
vládní PSOE odmítá, neboť nenalézá žádné zákonné důvody pro její zákaz. Měsíc po tomto
hlasování v Kongresu ETA navrhla dialog k vyřešení baskického konfliktu, podmíněný
právem Basků na sebeurčení. Zároveň ohlásila zastavení akcí proti politikům španělských
stran, avšak plné příměří nevyhlásila.
Poslední měsíce před vyhlášením příměří ETA zintensivnila svou teroristickou
kampaň, tyto útoky však většinou ohlásila předem a naštěstí při nich nedošlo ke ztrátě na

http://www.abc.es/abc/pg060323/prensa/noticias/Nacional/Terrorismo/200603/23/NAC-NAC-045.asp, (25. 3.
2006).
140
Podle některých zdrojů důležité byly údajné kontakty baskických socialistů (PSE) s představiteli vlastenecké
levice (Batasuny) či možné zapojení mírových vyjednavačů, kteří mají zkušenosti s jednáním s irskou
teroristickou organizací IRA (jako Alec Reid). http://www.elmundo.es/eta/negociaciones/tregua_2006.html,
(14. 4. 2006).
141
Manifestace proti dialogu s ETA se konala v Madridě 25. února 2006.
142
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/16/espana/1116227166.html, (12. 12. 2005).
143
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/17/espana/1116351081.html, (12. 12. 2005).
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životech.144 Baskičtí nacionalisté nyní doufají, že se jim podaří vyjednat větší nezávislost na
madridské vládě zvláště poté, co španělským parlamentem prošel nový statut pro Katalánsko,
který této oblasti přiznává širší autonomii a Katalánce označuje jako národ.
Mírový proces, který by měl následovat, bude složitý a zdlouhavý. Vyhlášené příměří
je výsledkem intensivní protiteroristické politiky, která oslabila baskickou teroristickou
základnu. Kromě toho ETA od roku 2004 neprovedla žádný smrtelný útok, což také mohlo
ovlivnit přístup socialistické vlády. V každém případě si baskičtí teroristé uvědomují, že tato
vláda změnila strategii a je ochotná k určitému dialogu, což by žádná vláda Lidové strany tak
daleko dojít nenechala. Nyní bude záležet, jestli se dokáží dohodnout samotní baskičtí
nacionalisté a zda příměří bude skutečně permanentní.

2.6

Boj proti islámským teroristům na španělském území

Hlavní islámské radikální skupiny145 se ve Španělsku objevily v polovině
devadesátých let. Faktory, které zde hrají výraznou roli, jsou především blízkost severní
Africe, neustálý nárůst komunity muslimských imigrantů a také historická souvislost, neboť
velká část Španělska byla součástí středověké říše muslimů a je tedy toto území (tzv. Al
Andalus) některými radikály považované za „okupovanou islámskou půdu“, kterou je potřeba
znovu dobýt.146 Islámský terorismus se vyznačuje decentralizovanými skupinami, které
mnohdy jednají nezávisle na rozhodnutí nějakého centra. Podle jednoho z expertů
vypovídajících před komisí vyšetřující madridské útoky v současné době ve Španělsku
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Příkladem uvádím útoky proti Centrále pošty ve Vizcaye, proti centu strany Falanga v Santoñe či výbuch
v Munguí, při níž byli zraněni dva policisté.
145
Nejznámější islamistické sítě ve Španělsku – alžírské skupiny: Islámská ozbrojená skupina (Grupo Islámico
Armado), Salafistická skupina pro kázání a boj (Grupo Salafista por la Predicación y el Combate) a syrská
skupina Bojovníci Aláhovi vedená Abu Dahdahem.
146
Arístegui G. M.: La Yihad en España: la obsesión por reconquistar Al-Ándalus, s. 85-92.
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neexistuje přesná struktura a hierarchie islámských organizací. Vyskytují se zde skupiny,
které se sice hlásí k al-Káidě, ale fakticky se řídí sami.147
Po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku se částečně
zintensivnil boj proti islámským radikálům ve Španělsku. Jako reakci na 11. září Národní
policie uskutečnila ve třech fázích protiteroristickou akci „Operación Dátil“. První fáze od
listopadu 2001 do ledna 2002 se zaměřila na buňku, hlásící se k al-Káidě, vedenou Španělem
syrského původu Abu Dahdahem. Tato policejní akce skončila zadržením 13148 osob, kteří se
měli dopustit teroristických aktivit jako například náboru mladých muslimů pro výcviková
střediska v Afghánistánu. Druhá a třetí fáze se uskutečnily v dubnu a červenci 2002, při níž
byli zadrženi další podezřelí z terorismu149 a byly také objeveny nahrávky newyorských
mrakodrapů a dalších amerických a španělských budov, což poukazuje na přímou účast
španělské teroristické buňky na útocích z 11. září, stejně jako fakt, že čtyři z teroristů přímo se
podílejících na této akci (mezi nimi i Mohamed Atta) strávili nějaký čas před útoky ve
Španělsku. Mezi zadrženými v této policejní operaci byl již zmiňovaný Imad Eddin Barakat
Yarkas alias Abu Dahdah150. V lednu 2003 na tyto úspěchy navázala policejní operace
Lago,151 která v Katalánsku vedla k zadržení 16 lidí podezřelých ze spojení s alžírskou
teroristickou Salafistickou skupinou pro kázání a boj (GSPC)152.
Ve spojení s teroristickými atentáty v marocké Casablance spáchanými 16. květnu
2003 byli ve Španělsku zadrženi tři Maročané podezřelí z účasti na těchto útocích, což
ukazuje na možné napojení autorů těchto atentátů na španělské buňky. V září 2003 soudce
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Zpráva komise vyšetřující 11. březen, s. 21-22.
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/13/espana/1079208645.html, (1. 4. 2006).
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Například Najib Chaib Mohamed, Atmane Ressall, Ahmed Brahim, Muhammed Galeb Kalaje Zouaydi, alias
Abu Talha, Ghasoub al Abrash Al Ghalyoun alias Ghusub, Kamal Hadid Chaar známý jako Abu Nour.
150
V září 2005 byl Národním soudem odsouzen k 27 letům vězení za teroristickou činnost.
151
Dalšími akcemi v roce 2003 byly operace Arco, Aguadulce a Fuga.
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/22/espana/1103699062.html, (1. 4. 2006).
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Španělsky Grupo Salafista para la Predicación y el Combate.
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Garzón vznesl obvinění proti Usáma bin Ládinovi a dalším 34153 členům al-Káidy154, že
využívali Španělsko jako základnu pro přípravu, podporu a financování teroristických akcí.
Španělské bezpečnostní a informační složky pokládaly španělskou účast v Iráku za
zvýšení rizika atentátů islámských teroristů a již zmiňované útoky v Casablance
interpretovaly jako atentáty proti španělským zájmům, neboť jedním z cílů se stala i španělská
restaurace Casa de España.155 Nebezpečí útoku se stalo velmi pravděpodobné, když samotný
Usáma bin Ládin vyhlásil v říjnu 2003 za cíle teroristů státy podílející se na „okupaci“ Iráku
po boku Spojených států.156 Avšak přijatá opatření byla nedostatečná a nedokázala zabránit
madridským atentátům.
Po 11. březnu 2004 byla zahájena velká policejní akce, pod dohledem soudce
Národního soudu Juana del Olmy s cílem vyšetřit madridské atentáty.157 V říjnu 2004 soudce
Garzón vyhlásil policejní operaci Nova, při níž se podařilo rozbít islámskou teroristickou
buňku, říkající si Mučedníci za Maroko, řízenou Mohamedem Achrafem a plánující útoky na
barcelonské budovy. Na tuto operaci navázala v listopadu 2004 policejní akce Nova II, při níž
se podařilo vypátrat osoby, které se snažily naplánovat bombový útok na Národní soud a na
další významné budovy a dopravní prostředky v Madridu. Do Španělska díky spolupráci
s italskými úřady byl v prosinci 2004 vydán Rabei Osman El Sayed, alias Mohamed el
Egipcio, jeden z předpokládaných hlavních tvůrců madridských útoků. Při jedné
z nejúspěšnějších akcí v červnu 2005 se podařilo zadržet 14 osob, podezřelých z verbování
dobrovolníků na teroristické akce do Iráku.158

153

http://www.elmundo.es/elmundo/2003/09/17/espana/1063830933.html, (11. 1. 2006).
11 z nich bylo již uvězněno ve Španělsku.
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Závěrečná zpráva159 parlamentní komise vyšetřující madridské útoky však považuje
přípravu Španělska na hrozbu islámského terorismu před 11. březnem za nedostatečnou,
neboť neučinila příslušná opatření, která by na rostoucí rizika reagovala.160 Dále považuje za
nutné důkladně prověřit logistické vazby a finanční toky teroristů, zejména financování
terorismu skrze trestné činy páchané ve Španělsku imigranty.161 Také je potřeba přijmout
opatření, která by se týkala větší kontroly výbušnin, aby se mohlo předcházet jejich zneužití.
Problémem se ukázal být i nízký počet překladatelů z arabštiny. Je tedy potřeba zvýšit nejen
finanční prostředky, ale především zapojit do tohoto protiteroristického boje více odborníků.
Po více jak dvou letech od madridských atentátů 11. dubna 2006 hlavní vyšetřující
soudce Juan del Olmo zveřejnil podrobnou závěrečnou zprávu o 11. březnu 2004. Podle této
zprávy útoky provedla španělská teroristická buňka, která se inspirovala myšlenkami al-Káidy
a jejíž část členů spáchala hromadně sebevraždu v dubnu 2004. Soudce ve zprávě přímo
obviňuje 29 osob162, kteří se měli na atentátech podílet a se kterými by měl být zahájen soudní
proces na začátku roku 2007. Zároveň ve zprávě odmítá jakoukoliv spojitost útoků
s baskickými teroristy.
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Zpráva komise vyšetřující 11. březen se skládá ze tří základních částí: první část se zaměřuje na boj proti
islámskému terorismu před madridskými útoky, druhá část je věnována reakci státních institucí a politických
stran na 11. březen a třetí část se týká doporučení komise ohledně možných opatřeních.
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Zpráva komise vyšetřující 11.březen, s. 52.
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Zpráva komise vyšetřující 11.březen, s. 40.
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Závěr
Pro Aznarovu i Zapaterovu vládu se boj proti terorismu stal jednou z prioritních
oblastí. Zatímco v protiteroristických opatřeních týkajících se baskických či islámských
teroristů na španělském území panovala mezi lidovou vládou a pozdější socialistickou vládou
shoda, hlavním rozdílem byl postoj k válce v Iráku.
Po 11. září se vláda Lidové strany jednoznačně přidala k Spojenými státy vedené
celosvětové protiteroristické kampani, rozhodla o poslání španělských jednotek do
Afghánistánu a poté i přes odpor veřejnosti a opozičních stran podpořila útok na Irák v březnu
2003. Výrazná orientace Aznarovy vlády na Spojené státy měla vliv na španělskou zahraniční
politiku vůči Evropě, Latinské Americe a arabským zemím. Naopak po nástupu
socialistického předsedy vlády Zapatera a zejména po stažení španělských vojáků z Iráku je
evidentní odklon od jednoznačné podpory Spojených států a důraz na proevpropskou
orientaci.
Španělská angažovanost v Afghánistánu a rozhodnutí vlády účastnit se války v Iráku
znamenala rostoucí riziko útoků islámských teroristů ve Španělsku, na které upozorňovaly i
zprávy informačních služeb. Aznarova vláda však dostatečně nereagovala a i přes několik
policejních operací proti islámským radikálům se nepodařilo zabránit madridským atentátům
v březnu 2004. Následnou manipulací s informacemi o autorech atentátů se vláda snažila
ovlivnit názor veřejnosti a ochránit tím politické zájmy Lidové strany před parlamentními
volbami, neboť spojení s islámskými radikály a válkou v Iráku by negativně ovlivnila voliče
rozhodnuté hlasovat pro PP. Pokud by však útoky skutečně spáchala ETA, což Aznarova
vláda bez váhání tvrdila, Lidové straně by tato verze pravděpodobně pomohla, protože boj
proti baskické teroristické organizaci byl základním pilířem tohoto kabinetu. Volby konané
14. března 2004, tedy tři dny po útocích, přinesly vítězství Španělské socialistické dělnické
straně. Právě až po 11. březnu došlo k zintensivnění policejních zásahů proti islámským
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buňkám na španělském území a díky vyšetřování útoků se podařilo odkrýt některé islámské
skupiny a zadržet mnoho podezřelých osob, při čemž se využila protiteroristická opatření
vytvořená během mnohaletého boje proti ETA.
11. září a následná světová protiteroristická kampaň umožnily španělským politickým
a soudním autoritám, aby postoupili dále a rychleji v řešení domácích problémů spjatých
s baskickými teroristy. Z legislativních opatření se nejvýznačnějším stala novelizace zákona o
politických stranách, který byl zejména díky spolupráci PP a PSOE přijat v červnu 2002. Na
základě tohoto zákona mohou být zakázány ty strany, jejichž aktivity jsou v rozporu se
základy právního státu. Poté byl zahájen soudní proces s baskickou radikálně nacionalistickou
stranou Batasuna, považovanou za politické křídlo ETA, a s jejími předchůdkyněmi Herri
Batasuna a Euskal Heritarrok. Podařilo se dostatečně prokázat následnictví těchto stran a
jejich spolupráci s baskickou teroristickou organizací, v důsledku čehož byly tyto strany
zakázány. Nejen tento zákaz ale i soudní zásahy proti dalším skupinám napojených na ETA
mohly přispět k oslabení teroristické organizace.
Snaha baskického předsedy vláda Ibarretxeho o vyřešení separatistického problému a
tím i podle něho ukončení baskického terorismu skrze tzv. Ibarretxeho plán (Návrh
politického statutu Baskicka), kdy by se Baskicko stalo volně přidruženým státem ke
Španělsku, se nesetkala s podporou PP ani PSOE. Zatímco Lidová strana byla i proti
samotnému projednávání tohoto návrhu v dolní sněmovně španělského parlamentu,
Zapaterova strana parlamentní diskusi o tomto plánu prosadila, ale v každém případě ho
poslanci 1. února 2005 zamítli.
V posledních letech bylo Španělsko poměrně úspěšné v boji proti ETA, ať již prací
bezpečnostních složek či zmiňovanými soudními opatřeními. Aznarova vláda nebyla ochotna
vyjednávat, navýšila prostředky na protiteroristickou politiku a pokračovala v represích proti
ETA a dalším uskupením. Důležitá se ukázala i mezinárodní spolupráce, zejména
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s francouzskými institucemi. Podařilo se tím narušit infrastrukturu této teroristické
organizace. Nová Zapaterova vláda pokračovala v protiteroristické kampani nejen na baskické
úrovni, ale ovlivněna madridskými atentáty se více soustředila i na islámské radikály.
Oslabení baskické teroristické organizace mohlo přispět k jejímu vyhlášení trvalého
příměří na konci března 2006. K zjištění, co všechno vedlo k tomuto kroku, bude zapotřebí
většího časového odstupu. Následovat by měla politická debata o možném řešení situace
v Baskicku a doufejme, že baskičtí teroristé toto trvalé příměří skutečně dodrží.
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Resumen
Este estudio „España después del 11 de septiembre de 2001 – la lucha contra el
terrorismo“ se concentra en la lucha española contra el terrorismo al nivel mundial así como
en el territorio español. Mi objetivo fue comparar posiciones y medidas de los dos gobiernos
españoles, de Aznar y de Zapatero.
En el primer capítulo me dedico a la participación de España en la campaña
internacional contra el terrorismo que había declarado el presidente George W. Bush. El
gobierno de Aznar se puso de parte de los Estados Unidos de América y mandó a los militares
españoles a Afganistán y después también a Irak. El nuevo gobierno de Zapatero anunció la
retirada de las tropas de Irak porque PSOE siempre consideró el ataque contra Irak ilegal.
Los atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004 pusieron el acento en que, además
del terrorismo de ETA, España se enfrenta también al terrorismo internacional de origen
extremista islamista. El presidente Aznar apoyó la guerra contra Irak, pero no adoptó las
medidas adecuadas de seguridad para hacer frente a la grave amenaza derivada de su apoyo.
El 14 de marzo españoles acudieron a las urnas y demostraron su actitud al gobierno de PP y
su afán de cambio.
El segundo capítulo se ocupa de la lucha contra el terrorismo vasco y conta las células
de terroristas islámicos en España. Con el fin de erradicar de la sociedad española el
terrorismo de ETA los legisladores han tomado muchas medidas legislativas, como por
ejemplo la Ley Orgánica de Partidos Polítocos, y las fuerzas de seguridad han desarrollado
numerosas operaciones contra la banda y contra los grupos de apoyo al terrorismo. La
ilegalización de Batasuna, el brazo político de la organización terrorista vasca, contribuyó a la
debilitación de ETA. También la consecución de la colaboración con Francia en materia
policial y en ámbitos judiciales ha sido importante para la lucha contra la violencia de ETA.
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En mi estudio menciono asimismo el Plan Ibarretxe - la Propuesta de Estatuto Político
de la Comunidad de Euskadi que el lehendakari presentó para solucionar los esfuerzos
separatistas en el País Vasco.
El período de la tesina termina con la declaración del alto el fuego permanente por la
organización terrorista ETA en marzo 2006 y con la publicación del auto de procesamiento
por los atentados de 11 de marzo en Madrid por el juez de la Audiencia Nacional Juan del
Olmo en abril 2006 en que rechazó cualquiera conexión de los ataques a la banda vasca.
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Příloha 1: Výsledky všeobecných parlamentních voleb ze 14. března 2004

% hlasů

Počet
poslanců

42,64

164

37,64

148

3,24

10

2,54

8

1,63

7

4,96
0,86

5
3

0,80

2

0,37

1

0,32

1

Nafarroa Bai (Na-bai)

0,24

1

Andaluská strana (PA)

0,71

-

Strana
Španělská socialistická
dělnická strana (PSOE)
Lidová strana (PP)
Konvergence a jednota
(CiU)
Katalánská republikánská
levice (ERC)
Baskická nacionalistická
strana (PNV)
Sjednocená levice (IU)
Kanárská koalice (CC)
Galicijský nacionalistický
blok (BNG)
Chunta Aragonesista
(ChA)
Baskická solidarita (EA)

Tabulka 1: Poslanecká sněmovna

Přímo
volených
102

Volených
autonomiemi
24

81

15

96

12

4

16

6

1

7

4

2

6

Kanárská koalice (CC)

3

1

4

Sjednocená levice (IU)
Galicijský nacionalistický
blok (BNG)
Andaluská strana (PA)

-

2

2

-

1

1

-

1

1

Strana
Lidová strana (PP)
Španělská socialistická
dělnická strana (PSOE)
koalice katalánských stran
(PSC-ERC-ICV-EUA)
Baskická nacionalistická
strana (PNV)
Konvergence a jednota
(CiU)

Celkem
126

Tabulka 2: Senát (celkem 259 křesel - 208 přímo volených křesel, 51 křesel volených autonomními oblastmi)
Zdroj: Elecciones Generales de 14 de marzo de 2004, www.congreso.es.
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Strana

Procenta
hlasů
(2004)

Procentní změna
oproti volbám
v roce 2000

Počet
poslanců
(2004)

Počet
poslanců
(2000)

Změna
oproti volbám
v roce 2000

PSOE
PP
CiU
ERC
PNV
IU
CC
BNG
ChA
EA
Na-bai

42,6
37,7
3,2
2,5
1,6
5,0
0,9
0,8
0,3
0,3
0,2

+8,4
-6,9
-1,0
+1,7
+0,1
-0,8
-0,2
-0,5
-0,1
-0,1
+0,2

164
148
10
8
7
5
3
2
1
1
1

125
183
15
1
7
9
4
3
1
1
0

+39
-35
-5
+7
0
-4
-1
-1
0
0
+1

Tabulka 3: Procentní a početní změny v poslanecké sněmovně oproti parlamentním volbám v roce 2000
Zdroj: Delgado, I. – Lopez Nieto, L.: Spain. European Journal of Political Research, 2005, ročník 44, s. 1190.
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Příloha 2: Islámští teroristé ve Španělsku

Graf 1: Počet zadržených osob podezřelých z islámského terorismu
Zdroj: Jordán, J.: El yihadismo en España: situación actual, s. 4.

Graf 2: Počty zadržených osob podle původu teroristických sítí
Zdroj: Jordán, J.: El yihadismo en España: situación actual, s. 5.
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Příloha 3: Statistika atentátů ETA (2000-2005)

Rok

Počet atentátů

Počet mrtvých

2000

70

23

2001

59

15

2002

35

5

2003

23

3

2004

33

-

2005

47

-

Zdroj: http://www.abc.es/informacion/eta_altofuego, (24. 3. 2006).
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