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Anotace
Bakalářská práce „Italská zahraniční politika vůči Albánii v letech 1991-1997“ se
zabývá vývojem novodobé italské zahraniční politiky vůči této balkánské zemi v období
jejího formování od první albánské krize začátkem 90. let, vyvolané kolapsem
komunistického režimu, po druhou albánskou krizi v roce 1997, která odhalila slabost
albánské demokracie. K řešení obou albánských krizí Itálie přispěla významnou
pomocí, jejíž součástí byly dvě humanitární mise, a po překonání obou krizí došlo
k značnému rozvoji italsko-albánské spolupráce, která z Itálie učinila hlavního
zahraničního partnera Albánie. Tato práce sleduje vývoj oficiální italské zahraniční
politiky a zabývá se oblastmi spolupráce, které pro něj byly zásadní, a to politickými,
ekonomickými a bezpečnostními vztahy. Cílem analýzy je identifikovat vlivy, které na
formování italské zahraniční politiky vůči Albánii působily, a cíle, které si Itálie v této
době stanovila. Studie sleduje tři oblasti a jejich působení na italskou zahraniční
politiku, jimiž jsou albánské události, italská vnitřní situace a mezinárodní politika.
Hlavní pozornost je v práci věnována první zmíněné oblasti, jejíž vliv byl největší, a
zvláštní prostor patří významu fenoménu albánské emigrace do Itálie.

Annotation
The diploma thesis “Italian foreign policy towards Albania in 1991-1997” deals with
the development of recent Italian foreign policy towards this Balkan country in the
period of its development since the first Albanian crisis at the beginning of the 90’s,
caused by the collapse of the communist regime, till the second Albanian crisis in 1997,
which revealed the weakness of Albanian democracy. Italy contributed to the resolution
of both Albanian crises significantly, whose part were two humanitarian missions, and
after both crises were overcome the Italian-Albanian cooperation was significantly
developed and Italy became the most important foreign partner of Albania. This thesis
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observes the development of the official Italian foreign policy and it is concerned with
the cooperation areas which were essential for it, so it deals with political, economic
and security relations. The aim of the analysis is to identify the influences, which
affected the shaping of Italian foreign policy towards Albania, and the goals, which
Italy set in this period. The study follows three realms and their effect on Italian foreign
policy. These are Albanian events, the Italian interior situation and international
politics. The main focus is dedicated to the first area, which had the biggest influence,
and special attention to the importance of the phenomenon of Albanian emigration to
Italy.
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Itálie, Albánie, zahraniční politika, Balkán, spolupráce, migrace.
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Úvod
Pád železné opony, která rozdělovala Evropu na italské hranici, pro Itálii
znamenal možnost obnovit dobré vztahy se státy střední a jihovýchodní Evropy, což
byla pro politické i ekonomické cíle italské zahraniční politiky významná příležitost,
které chtěla co nejvíce využít. Jelikož proces demokratizace některých států na
Balkánském poloostrově se ukázal být velmi problematický a jelikož právě tyto
postkomunistické státy jsou Itálii nejblíže, začala jim brzy věnovat zvláštní pozornost a
státy tzv. západního Balkánu1 mají v italské zahraniční politice specifickou pozici
dodnes. Ačkoli přístup Itálie ke všem těmto státům je obdobný, Albánie si získala
zvláštní význam v italské zahraniční politice, což vedlo k vytvoření specifických
italsko-albánských vztahů. Použitím označení „specifických“ poukazuji na významnost
těchto vztahů, nikoli však přílišnou odlišnost od italského přístupu k ostatním
balkánským státům.
Z italského pohledu vytváří z Albánie Zvláštní případ několik důvodů. Prvním je
její blízkost, a to jak geografická, tak kulturní, která spolupráci s Itálií podporuje.
Zatímco do Itálie je to z Albánie blízko, tato balkánská země je dost vzdálená od střední
Evropy, což ji činí hůře přístupnou pro jiné státy, které se dříve chtěly či dnes chtějí na
Balkáně angažovat. Díky této blízkosti byla spolupráce mezi Itálií a Albánií navázána
již v minulosti, ale z ideologických důvodů byla přerušena během studené války.
Jelikož však jejich vztah vyústil v okupaci Albánie fašistickou Itálií, historické vazby
ovlivňují italsko-albánské vztahy také negativně. Dalším faktem, který odlišuje Albánii
od ostatních balkánských států, je její historický vývoj. Nemá téměř žádné zkušenosti s
demokracií,

zato

má

více

než

čtyřicetiletou

zkušenost

se zvláště

přísným

komunistickým režimem, který zemi dovedl téměř ke zhroucení. Demokratizace a
přechod na tržní ekonomiku by v postkomunistické Albánii nebyl možný bez zahraniční
pomoci, na níž se stala závislá. Ani po překonání krize na začátku 90. let však vývoj
v zemi nebyl bezproblémový a v roce 1997 vedl k další vážné krizi. Obě tyto krize
vedly k početné albánské emigraci, jejíž velká část mířila do Itálie, což bylo jedním
z hlavních motivů, proč se Itálii rozhodla Albánii tak významně pomoci v její
1

Často se dnes setkáváme s tímto užším vymezením oblasti Balkánu. Vycházím z užívání EU a Itálie,

podle něhož do této oblasti patří Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá hora, Kosovo,
FYROM a Albánie, tedy balkánské státy, které nejsou členy EU a potýkají se s obdobnými problémy.
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demokratizaci a ekonomické obnově. Mnoho států o albánský vývoj velký zájem
nemělo a malá konkurence napomohla většímu významu italsko-albánské spolupráce.
Hlavními konkurenty italské zahraniční politiky v Albánii byly od začátku 90. let USA
a Řecko, ale jejich vztahy s Albánií byly problematické, což přispívalo k rozvoji italskoalbánské spolupráce.
Itálie se v Albánii v 90. letech opravdu významně angažovala a výsledkem je, že
v žádné jiné zemi dnes nemá takový vliv jako v Albánii. Od začátku 90. let dodnes je
Itálie albánským jednoznačně největším obchodním partnerem a investorem.2 Celková
pomoc, kterou Itálie poskytla Albánii od roku 1992, přesahuje 600 milionů euro, což
z Itálie činí největšího státního dárce postkomunistické Albánie.3 Vliv Itálie v Albánii se
projevuje také například v rozšířenosti italštiny, kterou hovoří přibližně 50% Albánců a
rozumí jí až 80% obyvatel.4 Na druhé straně v Itálii bylo na konci roku 2007
registrováno 401.949 Albánců, kteří tak tvoří druhou nejpočetnější skupinu cizinců
v Itálii, což je významná vazba mezi státy, která spolupráci podporuje.5
Tato práce zkoumá vývoj italské zahraniční politiky vůči Albánii v období
jejího formování v letech 1991-1997, tedy v období od první albánské krize, přesněji od
začátku italské pomoci Albánii v roce 1991, po konec druhé albánské krize roku 1997.
Itálie neměla začátkem 90. let jasnou strategii, jak bude přistupovat k balkánským
státům a její zahraniční politika vůči Albánii se vytvářela postupně v letech 1991-1997.
Cílem této analýzy je identifikovat vlivy, které působily na formování italské zahraniční
politiky vůči Albánii, a její cíle, které se v této době postupně vyvíjely. Období, v němž
sleduji italskou zahraniční politiku, jsem vymezila dvěma albánskými krizemi z toho
důvodu, že obě vyvolaly významnou italskou reakci, která vedla k intenzívnímu vývoji
2

Ministero degli Affari Eseri. Ministero degli Affari Esteri [online]. 2009 [cit. 3. května 2009]. Politica

estera. Temi geografici. Europa. I Balcani. Dostupný z WWW: <http://www.esteri.it/mae/it/politica_
estera/aree_geografiche/europa/balcani>.
3

Větší podporu Albánii poskytly jen mezinárodní instituce EU a Světová banka. Ministero degli Affari

Eseri. Cooperazione Italiana allo Sviluppo in Albania [online]. 2004- [cit. 19. května 2009]. Dostupný
z WWW: <http://www.italcoopalbania.org/new/ prima.php?l=i>.
4

Rete Diplomatica Italiana. Ambasciata d’Italia a Tirana [online]. 2006- [cit. 19. května 2009]. I rapporti

bilaterali. Cooperazione culturale. Dostupný z WWW: <http://www.ambtirana.esteri.it/ambasciata_tirana/
menu/i_rapporti_bilaterali/cooperazione+culturale>.
5

Istituto Nazionale di Statistica. Statistiche demografiche ISTAT [online]. 1999- [cit. 19. května 2009].

Cittadini stranieri : bilancio demografico, anno 2007. Dostupný z WWW: <http://demo.istat.it/str2007/
index.html>.
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italsko-albánských vztahů a italskou zahraniční politiku vůči Albánii lze proto
považovat za zformovanou až po druhé albánské krizi. Vyvíjela se samozřejmě i po
roce 1997, vycházela však z přístupu stanoveného v období 1991-1997. Z něho vychází
také dnešní podoba italské zahraniční politiky vůči Albánii, a proto je studium tohoto
období nezbytné pro pochopení a hodnocení dnešní italské zahraniční politiky vůči této
balkánské zemi.
Toto téma je sice v odborné literatuře považováno za významné a jako takové je
často zmiňováno, ale jako samostatné téma není dostatečně zpracováno. Tato práce se
sice věnuje italskému pohledu na Albánii, má ale význam také z albánského pohledu,
jelikož poukazuje na vliv Itálie v Albánii během prvních a nejdramatičtějších let
albánské demokratizace. Italskou roli v Albánii okrajově porovnávám i s jinými státy,
jednak abych objasnila italskou roli v Albánii, jednak protože vztahy Albánie s jinými
státy ovlivňovaly italskou zahraniční politiku vůči ní. Zásadní je pro mě však italský
pohled na téma italsko-albánských vztahů, které jsou výjimečné z hlediska své
intenzity, nikoli odlišnosti v porovnání se vztahy Itálie s ostatními balkánskými státy.
Albánie je proto velmi dobrým příkladem italské zahraniční politiky vůči Balkánu a
z italsko-albánských vztahů tak lze vyvozovat i obecnější charakteristiku italského
přístupu vůči tomuto regionu. Navíc zkoumání italské zahraniční politiky vůči Albánii
poukazuje i na obecné rysy italské zahraniční politiky. Vyvození obecnějších závěrů
není cílem této případové studie, která se soustředí pouze na analýzu italsko-albánského
případu, pro zkoumání italské zahraniční politiky však může být velmi přínosná.
K analýze vývoje italské zahraniční politiky vůči Albánii používám historický
přístup. Největší pozornost věnuji vývoji albánské situace, která vytváření italské
zahraniční politiky a jejích cílů ovlivňovala nejvýrazněji. Dále v analýze zohledňuji
domácí italskou situaci a mezinárodní politiku, které měly na italskou zahraniční
politiku také vliv, ale výrazně menší ve srovnání s albánskými událostmi.
Zabývám se pouze oficiální italskou zahraniční politikou a oblastmi, které pro
její formování a cíle byly ve stanoveném období zásadní. Věnuji se proto spolupráci na
úrovni politické, ekonomické a bezpečnostní a za specifickou oblast, která se však
prolíná s třemi uvedenými rovinami, lze označit rozvojovou spolupráci, prostřednictvím
které Itálie podporovala proces demokratizace a přechod k tržní ekonomice v Albánii.
Velkou pozornost věnuji také otázce albánské emigrace, která měla pro rozvoj italskoalbánských vztahů veliký význam. Ačkoli kulturní a vědecká spolupráce jsou v italsko-
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albánských vztazích také důležité, italskou zahraniční politiku ani vzájemné vztahy
příliš neovlivňovala, proto se těmito oblastmi ve své práci nezabývám.

Pro sledování vývoje italské zahraniční politiky vůči Albánii jsem zvolila
chronologickou strukturu, která mi umožňuje analyzovat její formování po albánských
krizích v kontrastu s klidným obdobím mezi nimi. Práce je rozdělena do čtyř kapitol.
První kapitola se zabývá předpoklady pro rozvoj novodobé italsko-albánské
spolupráce. Stručně charakterizuje podobu italské zahraniční politiky na začátku 90. let
20. století a historické vazby mezi Itálií a Albánií. Druhá kapitola se věnuje období
pádu albánského komunistického režimu a analyzuje počátky novodobých italskoalbánských vztahů. Ačkoli se skutečná spolupráce rozvíjela až od roku 1991, kapitola se
věnuje i krátkému období předtím, kdy se vztahy mírně zlepšovaly. Třetí kapitola
zkoumá období mezi dvěma albánskými krizemi v letech 1993-1996. Analyzuje vývoj
vztahů během tohoto klidného období a zabývá se vlivem problematických albánských
voleb v roce 1996 na tyto vztahy. Poslední kapitola se věnuje období albánské krize
v roce 1997 a rozebírá její vliv na formování italské zahraniční politiky vůči Albánii.
Mým původním záměrem, který jsem si stanovila v tezích, bylo analyzovat také
italskou zahraniční politiku během třetí albánské krize v 90. letech, kterou vyvolal
příchod více než 450.000 kosovských Albánců do Albánie v důsledku konfliktu
v Kosovu v roce 1999. Zařazením tématu kosovského konfliktu jsem chtěla potvrdit
italskou zahraniční politiku vůči Albánii, která se zformovala postupně v předešlých
letech. Otázka Kosova v roce 1999 a jeho vlivu na italsko-albánské vztahy je však
značně komplikovaná, a tak jsem se nakonec rozhodla ji do práce nezařazovat. Italský
přístup se v důsledku krize v roce 1999 nezměnil a vycházel z politiky, která se
zformovala v souvislosti s krizí v roce 1997, takže analýza roku 1999 pro cíl této práce
nemá velký význam.
Studie se opírá především o sekundární zdroje, jelikož primární zdroje týkající
se období 1991-1997 nejsou příliš dostupné. Vycházím z pramenů zveřejněných
zejména na oficiálních internetových stránkách italských státních institucí, ale i na nich
je publikováno jen málo informací o tomto období. Většina dokumentů se týká italskoalbánských vztahů až od nového století, kdy vzniklo také několik oficiálních
internetových stránek specializujících se na spolupráci Itálie s balkánskými státy,
respektive s Albánií.
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Odborná literatura v anglickém a italském jazyce, z níž vycházím, je napsána
nejčastěji italskými autory, méně pak albánskými či autory jiné národnosti. To i přesto,
že nepoužívám zdroje v albánském jazyce, vypovídá o důležitosti tématu především pro
italské odborníky. Většina těchto prací v českém prostředí není dostupná. Konkrétně
téma italské zahraniční politiky vůči Albánii je v literatuře velmi málo zpracované.
Většina studií, které se věnují italsko-albánské spolupráci v 90. letech, se zabývá pouze
dílčími tématy, která s ní souvisejí. Nejzpracovanější je otázka albánské emigrace do
Itálie, která významně ovlivnila její zahraničí politiku, a albánská krize roku 1997, jež
je zkoumána zejména z politologického hlediska. Naopak nejméně zpracovaná je
italsko-albánská spolupráce v období mezi albánskými krizemi v letech 1993-1996.
Téma italské zahraniční politiky v 90. letech je v literatuře zkoumáno především
teoreticky se zaměřením na otázku národních zájmů. Politice vůči Balkánu a zvláště
Albánii se mnoho studií nevěnuje, i když toto téma je v souvislosti s italskou zahraniční
politikou v 90. letech často zmiňováno. Má analýza se opírá především o časopisecké
studie a studie výzkumných institucí, které se tímto tématem zabývají nejvíce.
Obecně italsko-albánské vztahy po pádu komunistického režimu v Albánii
zkoumají dvě studie, z nichž vycházím. První text z roku 2006 se jmenuje Albania: how
close is Italy? Albanian-Italian relations in the post-cold war environment: managing
threats or opportunities? a je od Alberta Rakipiho, předsedy Albanian Institute for
International Studies.6 Práci napsal především z albánského pohledu, ale snažil se i o
vystižení italského přístupu ke vzájemným vztahům. Analyzuje hlavně jejich obecné
rysy a poukazuje na jejich problematičnost. Druhá zajímavá studie s názvem Fallen
Eagle: an examination of Italy´s contemporary role and relations with Albania pochází
z roku 2001 a napsal ji podplukovník Joseph M. Codispoti.7 Ta se zabývá konkrétněji
vztahy mezi oběma zeměmi a nejvýznamnějšími fenomény, které je provázejí. Ostatní
práce, o něž se opírám, se soustředí jen na některé aspekty italsko-albánských vztahů.
Jednou z nejzajímavějších a nejpodrobnějších je analýza krize roku 1997 a role Itálie a
mezinárodních organizací při jejím řešení, kterou zpracovalo několik autorů, La crisi

6

RAKIPI, Albert. Albania: how close is Italy? Albanian-Italian relations in the post-cold war

environment: managing threats or opportunities? East European Quarterly. 2006, vol. 40, no. 3, s. 349366.
7

CODISPOTI, Joseph M. Fallen Eagle : an examination of Italy´s contemporary role and relations with

Albania. Mediterranean Quarterly. 2001, vol. 12, no. 1, s. 81-99.
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albanese del 1997: l’azione dell’Italia e delle organizzazioni internazionali: verso un
nuovo modello di gestione delle crisi?.8
Informace o albánském vývoji čerpám především z knihy od autora albánského
původu Eleze Biberaje Albania in Transition: the rocky road to democracy z roku
1999.9 Autor albánskou demokratizaci popisuje velice podrobně a velkou pozornost
soustřeďuje na zahraniční vliv v Albánii. Zabývá se i angažovaností Itálie, ale zvláštní
prostor věnuje hlavně roli Spojených států, což je myslím ovlivněno autorovým
působením v USA v albánské sekci Hlasu Ameriky. Z hlediska sledování vývoje italské
zahraniční politiky pro mě byla zásadní kniha od Giuseppe Mammarelly a Paola
Cacaceho La politica estera dell’Italia z roku 2008.10
Za velmi přínosnou publikaci pro studium italské zahraniční politiky považuji
ročenku L’Italia nella politica internazionale, kterou vydával italský vědecký institut
Istituto Affari Internazionali. Pro svou práci jsem ji však mohla použít jen omezeně,
jelikož vycházela pouze do roku 1994. V roce 2000 začala být ročenka publikována
znovu v trochu změněné podobě pod názvem L’Italia e la politica internazionale a nově
vzniká ve spolupráci s druhou významnou italskou institucí zabývající se
mezinárodními vztahy Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Původní i nová
verze publikace shrnují zásadní témata italské zahraničí politiky za uplynulý rok. Jako
doplňkový zdroj používám časopis Limes, který je zřejmě nejvýznamnějším italským
periodikem, které se věnuje italské zahraniční politice. Vychází čtvrtletně od roku 1993
a publikuje středně dlouhé studie od vědců, politiků a dalších odborníků. Italské roli
v Albánii se často věnoval v 90. letech, především v období albánských krizí.
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1. Předpoklady pro rozvoj novodobé italsko-albánské
spolupráce
V období studené války se italská zahraniční politika orientovala dvěma
hlavními směry, jimiž byly europeismus a atlantismus, které vyjadřovaly spojenectví
Itálie se Západem. Navíc existovala ještě třetí významná zájmová oblast Itálie, jež se
nacházela ve Středomoří a měla pro ni bezpečnostní a ekonomický význam. Když se
s koncem studené války měnila podoba mezinárodních vztahů, musela Itálie nově
definovat svou zahraniční politiku. Přestože zachovala dvě hlavní osy v podobě
spolupráce se Spojenými státy a s evropskými partnery, s nimiž v roce 1993 vytvořila
Evropskou unii, změnil se charakter této spolupráce a role Itálie v těchto partnerstvích.
V období bipolarismu byl strategický význam Itálie odvozen od její geopolitické pozice
na hranici západního bloku. Když však bipolární rozdělení světa skončilo, s ním
přestala platit i tato výhoda polohy Apeninského poloostrova. Poloha Itálie přesto
zůstala významná pro její zahraniční politiku. Nadále se uplatňovala ve Středomoří a
znovu se angažovala v oblasti za hranicemi bývalého východního bloku, kde začal
demokratizační proces.11
Novodobá spolupráce Itálie se státy střední a jihovýchodní Evropy je
označována jako nová italská Ostpolitik.12 Na jejím začátku bylo v listopadu 1989
založení Čtyřstranné iniciativy, jíž se vedle Itálie účastnily Rakousko, Maďarsko a
Jugoslávie. Iniciativa, která byla v roce 1992 přejmenována na Středoevropskou, se
postupně rozrůstala o další státy nejprve ze střední Evropy, a poté směřovala především
na jihovýchod, až zahrnula všechny balkánské státy kromě Řecka. Cílem iniciativy je
spolupráce za účelem přiblížení států z bývalé zóny sovětského vlivu k západní Evropě
prostřednictvím spolupráce v mnoha oblastech.13 Na základě vývoje v zemích iniciativy
se Itálie v rámci své nové Ostpolitik začala soustředit přednostně na oblast západního
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Balkánu. Ta měla s procesem demokratizace a přechodem na tržní hospodářství největší
problémy a navíc se nachází v blízkosti italského pobřeží a její nestabilita tak má na
Itálii významný vliv. Středoevropská iniciativa měla od počátku pro italskou zahraniční
politiku mimo jiné i strategický význam, jelikož prosazením italského vlivu v zemích
účastnících se této iniciativy chtěla Itálie zlepšit své postavení v evropské a světové
politice.14 Tak, jak se na Balkán přesunuje hlavní pozornost v rámci italské zahraniční
politiky vůči bývalému Východu, roste i strategický význam Balkánu v italské
zahraniční politice.
Italské Ministerstvo zahraničních věcí v současnosti na svých oficiálních
internetových stránkách k oblasti Balkánu píše: „Vztahy Itálie se zeměmi Balkánu
představují „přirozenou“ prioritu v panoramatu linií působení italské zahraniční
politiky, z důvodu politické tradice, geografické polohy a kulturní blízkosti.“15 Jaderské
moře, které Balkánský poloostrov od Itálie odděluje, není příliš rozlehlé a Otrantská
úžina mezi Itálií a Albánií je široká necelých 100 km, což je údaj zajímavý zejména
z hlediska albánské emigrace, která si Itálii často vybírala a vybírá za svůj cíl. Tato
blízkost je základem významu Balkánu v zahraniční politice států Apeninského
poloostrova, včetně Italského státu samotného, sjednoceného v roce 1861. Utvářející se
italská zahraniční politika se začala velmi brzy zajímat o Balkán a zvláštní význam si
získala oblast obývaná Albánci v rozpadající se Osmanské říši, kterou s Itálií spojovala
početná skupina albánských přistěhovalců, tzv. Arbereshů, kteří dodnes v Itálii tvoří
zvláštní kulturní skupinu. Když v roce 1912 Albánie vznikla jako samostatný stát, začal
se v zemi italský vliv značně prosazovat. Mussoliniho expanzionistická zahraniční
politika pak ve 20. letech 20. století využila Albánii jako bránu pro své pronikání na
Balkán. Jeho politika vyvrcholila v dubnu 1939, kdy italská vojska Albánii obsadila a
připojila ji k nově vznikajícímu italskému impériu.16 Přestože tato negativní část
společné minulosti byla v 90. letech připomínána ve spojitosti s opětovným příchodem
italských vojáků do Albánie a byla důvodem počáteční nedůvěry ze strany Albánie,
výrazněji vytváření novodobých vztahů nebránila.
14
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Po druhé světové válce se Balkán, s výjimkou Řecka, stal součástí východního
bloku, a to spolu se vzpomínkou na italskou okupaci bylo překážkou v obnově italskoalbánských vztahů.17 Po vyřešení sporné otázky Terstu a jeho okolí v roce 1954 Itálie
navázala relativně dobré vztahy s Jugoslávií díky její zahraniční politice nezávislé na
SSSR. Albánie se však vydala odlišnou cestou a postupně se v rámci mezinárodní
politiky izolovala. I když udržovala s Itálií minimální diplomatické kontakty, zůstávala
tato západní země jedinou, jejíž vliv v komunistické Albánii alespoň v malé míře
přetrval.18 „Italské velvyslanectví v Tiraně, (…) bylo tehdy opěrným bodem západní
přítomnosti v zemi.“19 Lepší vztahy začala Itálie s Albánií navazovat až v druhé
polovině 80. letech, kdy po smrti Envera Hoxhy v roce 1985 nastoupil do čela státu
Ramiz Alia.

2. Konec albánského komunistického režimu
Po více než čtyřiceti letech zvláště přísného a postupně se mezinárodně
izolujícího komunistického režimu byla Albánie koncem 80. let nejchudší a
nejzaostalejší zemí v Evropě.20 Zvláště po ukončení spolupráce s Čínou v roce 1978 a
aplikaci politiky ekonomické soběstačnosti se ekonomická a sociální situace v zemi
velmi zhoršovala. Snižovala se produktivita, rostla nezaměstnanost a inflace a koncem
80. let se začal projevovat nedostatek potravin. V roce 1990 byl národní důchod ve
srovnání s rokem 1980 o 12% nižší. Mezi lety 1989 a 1992, kdy krize dosáhla svého
vrcholu, klesl HDP o více než 50%, produktivita zemědělství se snížila o 60% a
průmyslu o 30%.21 Stále se horšící situace v Albánii přiměla Ramize Aliu, aby přikročil
17
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alespoň k mírným politickým a ekonomickým změnám, které však neměly ohrozit
komunistickou vládu v zemi. Snažil se především ukončit izolovanost země, a tak dále
rozvíjel obchodní styky se Západem, včetně Itálie, s níž po rozchodu s Čínou více
obchodoval už Hoxha.
Zatímco se ve střední a východní Evropě komunistické režimy hroutily,
v Albánii se stupňovala krize a vůči vládě rostla kritika doma i v zahraničí. To Aliu
v roce 1990 vedlo k významnějším reformám ve snaze zachránit režim, které
vyvrcholily na konci roku povolením vzniku politických stran. První novou stranou se
stala středo-pravicová Demokratická strana Albánie (PD, Partia Demokratike e
Shqipërisë), v jejímž čele brzy stanul jeden z nejvýraznějších kritiků nedostatečnosti
Aliových reforem Sali Berisha. Prvních voleb se PD zúčastnila už v březnu 1991. Ty
však podle opozice a mezinárodních pozorovatelů neproběhly zcela svobodně a
spravedlivě a vyhrála je Aliova Albánská strana práce se svým reformním programem.
Krize ale neustávala, a když po generální stávce vláda rezignovala, byla v červnu
vytvořena koaliční vláda premiéra Ylli Bufiho za účasti Demokratické strany, která se
dohodla na nových volbách, jež se uskutečnily v březnu následujícího roku. Po tomto
kroku začal být vývoj v Albánii vnímán ze zahraničí pozitivně. Albánie byla přijata do
OBSE, navázala první vazby s ES a s USA, které jí poskytly první finanční dary, a
změnil se také italský přístup k Albánii.22

2.1 Počátky italsko-albánských vztahů během oslabování komunismu

Největšími albánskými obchodními partnery byly před nástupem Alii Jugoslávie
a Řecko, aniž by však jejich vztahy s Albánií byly přátelské. Alia přistoupil
k postupným změnám v zahraniční politice a snažil se ukončit albánskou izolaci.
Navázala lepší vztahy se západními státy, a to především s Itálií, Rakouskem, Západním
Německem a Kanadou. Italská vláda, která byla do roku 1987 vedená socialistou
Bettinem Craxim, vytvořila základy pro dobré vztahy s Albánií. Na počátku byla
především ekonomická spolupráce. Státy spolu uzavřely dlouhodobou obchodní
dohodu, zřídily námořní spojení mezi městy Durrës (česky Drač, italsky Durazzo) a
Terst a ještě před pádem komunistického režimu v Albánii se Itálie stala
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nejvýznamnějším evropským obchodním partnerem Albánie v oblasti importu i
exportu.23 Koncem 80. let byla Itálie prvním státem ze Západu, s nímž Albánie
normalizovala své vztahy.24 Rozvoj spolupráce však poznamenala vážná diplomatická
krize, která začala již v prosinci 1985, tedy krátce po Hoxhově smrti. Tehdy šest
albánských sourozenců Popajových vstoupilo na půdu Italského velvyslanectví v Tiraně
za účelem získat azyl v Itálii. Albánie odmítla povolit jejich odjezd, ale Itálie
neustoupila a těchto šest Albánců nakonec žilo téměř pět let na jejím velvyslanectví. Až
v květnu 1990 Albánie souhlasila a nechala šestici do Itálie odjet. Případ záhy
inspiroval množství Albánců, jichž se až několik tisíc rozhodlo vstoupit na půdu
západních velvyslanectví a opustit tak Albánii.25 Zhoršení vztahů s Itálií, k němuž
v důsledku tohoto sporu došlo, kritizovala opozice před albánskými volbami v roce
1991 a vedle vnitropolitických reforem žádala také změnu albánské zahraniční politiky
směrem k západní Evropě a USA.26
Z důvodu nadále se zhoršující situace v Albánii se stále více obyvatel
rozhodovalo emigrovat. Od roku 1990 bylo možné opustit Albánii nejen
prostřednictvím zahraničních úřadů, ale i ilegálním překročením hranic, jelikož hroutící
se režim nebyl schopný zachovat státní bezpečnostní strukturu, do níž ochrana hranic
spadá. Prvním a hlavním cílem emigrantů bylo Řecko, kam se Albánci dostávali
překročením jižní hranice své země, ale už tehdy někteří směřovali také přes moře do
Itálie. Albánci ji znali z italské televize, kterou bylo možné v Albánii sledovat a díky níž
si o zemi vytvářeli idylické představy.27 Po krizi tiranských velvyslanectví v létě 1990
získalo v Itálii politický azyl 808 uprchlíků, kteří do Brindisi připluli ještě spolu s více
než 3.000 dalšími uprchlíky z Francouzského a Německého velvyslanectví v Tiraně,
kteří z Itálie odjeli do zemí příslušných zastupitelských úřadů. Od té doby do března
1991 o status uprchlíka v Itálii zažádalo kolem 2.000 Albánců.28 Větší počty jich však
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mířily na druhý břeh Jadranu až od roku 1991, během něhož do Itálie dorazili albánští
emigranti ve třech velkých vlnách.
První hromadné připlutí Albánců se uskutečnilo v březnu 1991 před volbami,
které se v Albánii konaly koncem měsíce. Politický konflikt mezi Albánskou stranou
práce a novou Demokratickou stranou se značně vyostřil, což vedlo k emigraci zejména
potenciální příznivce demokratické opozice.29 Itálie tehdy v krátké době v Apulii přijala
první větší skupinu přibližně 28.000 Albánců, jimž v dubnu italské ministerstvo vnitra
udělilo zvláštní povolení k pobytu. Aby Itálie předešla další vlně albánské imigrace,
zvýšila kontrolu Otrantské úžiny a Albánii nabídla první humanitární pomoc, která měla
pomoci zlepšit tamější podmínky. Přesto v červnu během tzv. krize vorů do Itálie
připlula další větší skupina Albánců a následovaná byla v srpnu třetí vlnou čítající
přibližně 20.000 uprchlíků. Itálie ale odmítla tyto Albánce přijmout a téměř všechny
vrátila zpět do Albánie. Důvodem bylo přesvědčení italské vlády, že motivem jejich
emigrace již nebyl politický útlak, ale ekonomická krize. V červnu 1991 totiž V Albánii
došlo k vytvoření koaliční vlády s účastí Demokratické strany a politické perzekuce
ustávaly.30 I když Itálie neposkytla albánským uprchlíkům azyl, rozhodla se výrazněji
Albánii pomoci. Na velké množství přistěhovalců Itálie nebyla připravená, jelikož
s imigrací dosud neměla velké zkušenosti. Její jednání vyvolalo kritiku doma i
v zahraničí. Kritizováno bylo zejména italské hromadné odmítání uprchlíků bez
individuálního posouzení a také organizace jejich dočasného ubytování, která nebyla
dobře zvládnuta zvláště v srpnu, když byli dorazivší Albánci ubytováni na fotbalovém
stadionu v Bari, kde situace vyústila v nepokoje.31
Čím více albánských emigrantů do Itálie připlouvalo, tím větší pomoc Albánii
nabízela italská vláda. Zahraniční půjčky a investice umožnilo v Albánii přijetí
prozatímních

ústavních

ustanovení

z

dubna

1991,

která

měnila

dosavadní

komunistickou ústavu a opustila mimo jiné i Hoxhův princip o ekonomické
soběstačnosti země. Zahájení italské pomoci Albánii bylo dohodnuto již koncem
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listopadu 1990 na setkání první Smíšené italsko-albánské komise, která sestavila
program italské spolupráce pro tříleté období 1991-1993.32 V letech 1991 a 1992 Itálie
Albánii poskytla podporu v hodnotě 143 miliard lir, z níž většina byla v podobě
potravinových dodávek.33 Když italský ministr zahraničních věcí Gianni De Michelis
navštívil v dubnu 1992 Berishu po zvolení jeho Demokratické strany ve volbách,
hovořil celkem o 400 miliardách lir darovaných Albánii, do čehož jsou zřejmě
započítány i půjčky, náklady vojenské mise zahájené v září 1991 a přislíbená
humanitární pomoc. Itálie se tak hned stala jednoznačně největším dárcem Albánie. Pro
porovnání USA v té době pomohly 6 miliony dolarů (to by mělo odpovídat přibližně 7
miliardám lir). Tato suma vypovídá o italské snaze rychle pomoci řešit albánskou krizi,
a to především proto, aby Albánci neměli důvod zemi opouštět.34 Nejakutnějším
albánským problémem byl v té době velký nedostatek potravin a od podzimu 1991 byla
Albánie zcela závislá na zahraniční humanitární pomoci, pocházející vedle Itálie a USA
také od ES.35
V průběhu roku 1991 byly mezi italskou a albánskou vládou navázány velmi
dobré vztahy. Během mnoha setkání zástupců vlád došlo k uzavření několika dohod o
vzájemné spolupráci. Nejvýznamnější zůstaly ekonomické vztahy, ale sjednána byla i
spolupráce v oblasti kultury a vědy, dále se schůzky značně věnovaly otázce albánské
emigrace a došlo k podepsání dohody o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu.
Italská vláda během schůzek slibovala Albánii stále novou pomoc, kterou však
podmiňovala pokračujícím procesem demokratizace. V květnu 1991 během návštěvy
albánského premiéra Fatose Nana v Itálii italský ministr zahraničí De Michelis slíbil
také podporu albánské žádosti o členství v OBSE a žádosti o ekonomickou pomoc ze
strany Evropského společenství a Mezinárodního měnového fondu. V červnu De
Michelis navštívil Tiranu jako první italský ministr zahraničních věcí po padesáti
letech.36 Dobré vztahy Itálie navázala především s členy Socialistické strany Albánie
(PS, Partia Socialiste e Shqipërisë), která vznikla z Albánské strany práce v červnu
32
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1991, když se strana identifikovala s principy evropských sociálně-demokratických
stran. Demokratická strana albánskou koaliční vládu v roce 1991 podporovala jen krátce
a navíc Berisha stranu od začátku orientoval velmi proamericky. Tyto zahraniční vazby
se pak projevily po volbách v roce 1992.
Vlna uprchlíků mířící k italským břehům během roku 1991 vyvolala útlum
v původním entusiasmu, s nímž Itálie nahlížela na rozvoj vztahů s Albánií.37 „(…)
masivní migrační vlny Albánců směřující k italským břehům hrály rozhodující roli
v bilaterálních vztazích. Nejenže vedly Itálii k rychlé odpovědi na dynamické změny
v albánské bezpečnosti, ale také měly silný vliv na způsob, jakým Itálie vnímala
Albánii.“ Podle Alberta Rakipiho Itálie vidí Albánii jako „zdroj nestability a
bezpečnostní hrozby,“38 což způsobuje právě především početná albánská imigrace. Pro
italsko-albánské vztahy na začátku 90. let je tento popis charakteristický. Itálie zatím
nedokázala přizpůsobit svou zahraniční politiku nové mezinárodní situaci a vůči
Balkánu neměla žádnou dlouhodobou strategii. Jejím jediným cílem ve vztahu k Albánii
bylo v té době zamezení masívní albánské imigrace.39 Postoj italské vlády také značně
ovlivňovalo veřejné mínění a média, která již v roce 1991 zahájila debatu o kriminalitě
cizinců v Itálii, spjatou se zločiny páchanými albánskými imigranty.40 Situaci
zhoršovala také vysoká nezaměstnanost na jihu Itálie, kam Albánci přijížděli. Jelikož se
nejednalo jen o politické uprchlíky a častým motivem byla ekonomická situace v zemi,
snažila se Itálie podniknout kroky, které by imigraci z Albánie zmírnily a její reakce
byla skutečně rychlá a účinná. Početná albánská emigrace do Itálie mířila do roku 1993,
pak se díky zlepšování situace v Albánii výrazně snížila až do doby druhé albánské
krize v roce 1997, která vyvolala druhou velkou emigrační vlnu.
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2.2 První italská mise v Albánii

„(…) od začátku tohoto přechodného období se Itálie ujala vedoucí role
v ekonomické a politické podpoře Albánie.“41 Po srpnovém připlutí albánských
emigrantů v Itálii si italská vláda uvědomila, že dosavadní podpora situaci v Albánii
příliš nezlepšovala, a proto se rozhodla k významnější pomoci. Krize v Albánii se
v roce 1991 neustále zhoršovala, rostla chudoba a nezaměstnanost a situace přerůstala
v celospolečenský chaos, v němž policie ztrácela svou moc a dodávky humanitární
pomoci byly často přepadávány, buď hladovými Albánci, nebo ozbrojenými
kriminálními skupinami. 10. srpna, tři dny po připlutí velké skupiny albánských
uprchlíků v Bari, se italská vláda rozhodla požádat albánskou stranu o povolení poslat
do země italské vojáky, kteří by svým albánským kolegům pomohli se stabilizací
kritické situace. Italové se měli podílet na hlídání přístavů, aby se zabránilo dalším
masovým útěkům z Albánie, a mělo být vytvořeno italské centrum pomoci a
spolupráce, které by zajišťovalo ochranu a distribuci italské humanitární pomoci. Dále
se italská vláda dohodla na výši další humanitární pomoci Albánii a také na finanční
podpoře pro obnovu krizí paralyzovaného průmyslu. Kromě toho se Itálie zavázala, že
bude problém prezentovat v rámci relevantních mezinárodních organizací.42
V září 1991 došlo v Římě k dohodě s albánskou stranou o průběhu této
humanitární mise za účasti italských vojáků, která byla naplánována na tři měsíce. Itálie
se zavázala k pomoci ve výši 130 miliard lir na humanitární účely, dále poskytla půjčku
v hodnotě 60 miliard lir a De Michelis přislíbil do budoucna další pomoc. Při této
příležitosti byla podepsána dohoda o postupu v případě italských investic v Albánii a o
jejich ochraně. Albánská delegace se při své návštěvě Itálie sešla také s významnými
italskými podnikateli a průmyslníky, mezi nimiž byla i energetická společnost ENI,
s níž byla uzavřena smlouva na pět let s investicí 30 miliard lir. 18. září byla operace
s názvem Pellicano zahájena příjezdem 500 vojáků do Albánie, následovaných za dva
dny dalšími 200 vojáky. Ve dvou nejvýznamnějších albánských přístavech Durrës a
Vlora (italsky Valona) byla zřízena logistická centra se zdravotními středisky. Součástí
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mise byla také účast námořnictva, které hlídalo albánské pobřeží za účelem zabránit
ilegální emigraci.43
Již v říjnu 1991 albánská vláda požádala Itálii o rozšíření její mise, konkrétně
aby zajistila distribuci humanitární pomoci přicházející z dalších států ES. Italská mise
proto byla prodloužena, nejprve na rok 1992, poté i na rok 1993.44 Vedle samotné
distribuce a ochrany humanitární pomoci mise začala spolupracovat i s albánskými
státními úřady za účelem obnovy jejich fungování. Operace Pellicano byla ukončena
v prosinci 1993, kdy byla situace v Albánii stabilizována a zahraniční pomoc mohla být
snížena. V Albánii bylo v rámci mise přítomno vždy přibližně tisíc italských vojáků a
celkem se jich v zemi vystřídalo kolem 5.000.45

2.3 Výhra Demokratické strany Albánie ve volbách

Na březen 1992 byly v Albánii naplánovány nové volby a volební kampaň již
probíhala spravedlivě a bez problémů, které provázely volby předešlý rok.
Nejvýznamnějšími stranami zůstávaly postkomunistická Socialistická strana, v jejímž
čele byl Fatos Nano, a Demokratická strana vedená Sali Berishou. Během volební
kampaně byl v zemi přítomný dvojí zásadní zahraniční vliv, a to italský a americký.
Demokratická strana prosazovala navázání úzké spolupráce s více státy, včetně Itálie,
dále s Německem a Tureckem, avšak velký důraz kladla na rozvíjení vztahů s USA,
které Berishovu stranu ve volbách otevřeně podporovaly. Itálie naopak v kampani
„veřejně podporovala socialisty“.46 Tato podpora pocházela především od Italské
socialistické strany, která se účastnila vládní koalice premiéra Giulia Andreottiho. Italští
socialisté Berishu obviňovali, že je příliš proamerický a bývalý italský ministerský
předseda, socialista Bettino Craxi, dokonce přijal čestné členství v Socialistické straně
Albánie, čímž potvrdil její legitimitu. O italské podpoře albánských socialistů se
hovořilo také na základě italské humanitární pomoci, která byla vnímána jako pomoc
43
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určená Socialistické straně, která byla u vlády. Berisha nebyl k Itálii příliš důvěřivý a
v kampani pronesl, že Italské velvyslanectví v Tiraně „se proměnilo v divizní ústředí
komunistické strany“.47
Demokratická strana volby jednoznačně vyhrála, načež Alia rezignoval na
funkci prezidenta a Berisha byl zvolen na jeho místo. „(…) skutečnost, že Itálie
podpořila poraženého koně, více ukazuje na nezdar italské diplomacie rozeznat
albánskou realitu než na její nepředvídatelnost.“48 Po výhře PD Berisha odmítl přijmout
delegaci reprezentující italský parlament, kterou vedl socialista Michele Achilli. Podle
Achilliho bylo toto odmítnutí vyvoláno „nedorozuměním“, když Berisha vnímal
italskou pomoc Albánii jako podporu předchozí vlády tvořené Socialistickou stranou.
Zatímco Berisha takové tvrzení odmítal, Itálie se bránila, že svou pomoc poskytuje
Albánii, aniž by favorizovala některou politickou stranu.49 Krátce po albánských
volbách italský ministr zahraničí De Michelis navštívil Durrës, kde se setkal s Berishou
za účelem „objasnit určité sporné otázky a nedorozumění“. De Michelis ujistil Berishu,
že Itálie nežárlí na spolupráci Albánie s dalšími zeměmi, zároveň však Berishovi
připomněl výši darů, které dosud Albánii poskytla Itálie, a které darovaly USA.50
Italský velvyslanec v Tiraně se pak nezúčastnil Berishovy prezidentské inaugurace, což
svědčí o tehdejším napětí v italsko-albánských vztazích.51
Přestože se po Berishově vítězství vztahy mírně zhoršily, obě země měly nadále
zájem ve spolupráci pokračovat. O jejím dalším vývoji se Berisha, již v úřadu
prezidenta, domlouval s italským ministerským předsedou Andreottim a De Michelisem
v květnu 1992 při své návštěvě Říma.52 Berisha si uvědomoval význam italské pomoci
pro Albánii, i když k ní neměl velkou důvěru. Když Itálie koncem roku 1993
navrhovala další prodloužení mise Pellicano, albánská vláda to odmítla, což Itálie
vnímala jako nedostatečnou vděčnost za svou podporu. Italská pomoc měla pro Albánii
sice zásadní význam, ale její historická zkušenost s Itálií byla důvodem nedůvěry
v dlouhodobé italské záměry. Navíc „nevlídné italské zacházení s albánskými uprchlíky
a chování italských vojáků v Albánii rozšířily protiitalské nálady a znepokojení nad
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rostoucím vlivem Říma v Albánii. Mnozí [Albánci - pozn. autora] se obávali, že
Albánie bude lapena, tak jako ve 20. a 30. letech, ve vztahu klient-patron s Itálií a bude
to mít dalekosáhlé následky pro nezávislost země.“53
Prvními cíli nové albánské vlády bylo zastavit ekonomický úpadek, obnovit
pořádek, zahájit reformu státních institucí a znovu integrovat zemi do mezinárodního
společenství.54 V prosinci 1992 Albánie jako první země, která byla členem Varšavské
smlouvy, požádala o přijetí do NATO. Integrace do euro-atlantických struktur pro ni
byla velice důležitá. Po pádu komunistického režimu se Albánie cítila nejen vnitřně
nestabilní, ale ohrožená i z vnějšku ze strany svých balkánských sousedů, s nimiž
neměla moc dobré vztahy. Za největší hrozbu považovala Jugoslávii, kterou také
kritizovala kvůli represím vůči kosovským Albáncům. Jelikož Itálie rozvíjela dobré
vztahy také s Jugoslávií, zejména v ekonomické oblasti, i to přispívalo k nedůvěře
Albánie vůči spolupráci s Itálií.55 Převážná většina albánské veřejnosti podporovala
účast v NATO a Berisha proto usiloval o navázání velmi dobrých vztahů se Spojenými
státy, jako nejsilnějším členem aliance, a jeho zahraniční politika je označována za
značně proamerickou. Pro USA představovala Albánie strategického partnera v případě
konfliktu na Balkáně. Albánští socialisté byli ke Spojeným státům podezřívaví a
Berishu kritizovali za jeho přílišný proamerikanismus. Podporovali spíše užší
spolupráci s Itálií, kterou označovali za „přirozeného spojence“, a ve své kritice
spolupráce s USA poukazovali také na větší humanitární pomoc přicházející z Itálie.56
Berishův proamerický postoj stále kritizovali i italští socialisté. Člen vedení jejich
strany Francesco De Carli v červenci 1992 dokonce řekl o prezidentu Berishovi po jeho
návštěvě Washingtonu, že je protiitalský.57
Přestože spolupráce s NATO a USA se stala prioritou albánské zahraniční
politiky, usilovala také o přibližování se Evropskému společenství, s nímž v květnu
1992 podepsala prohlášení o navazování politického dialogu a obchodní a kooperační
dohodu. Berishova vláda si přála přátelské vztahy s více státy, včetně Itálie, kterou i
přes náklonnost k USA nadále považovala za jednoho z hlavních albánských partnerů a
vzájemnou spolupráci proto chtěla rozšiřovat. Podoba budoucího partnerství byla
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diskutována v listopadu 1992 v Římě na setkání Smíšené italsko-albánské komise pod
vedením ministrů zahraničních věcí Emilia Colomba z Itálie a Alfreda Serreqiho
z Albánie. Komise vytvořila rámec italsko-albánské spolupráce v oblastech rozvoje,
ekonomiky, kultury a emigrace a schválila tříletý program na období 1993-1995, jehož
součástí byly italské finanční dary a půjčky ve výši 218 miliard lir (přibližně 114
milionů euro), které byly určeny na podporu zdravotnictví, infrastruktury, stavebnictví a
drobných zemědělců.58
„Podle některých pozorovatelů to vypadá, že v posledních měsících roku 1993
italská role v Albánii trochu oslabila. Jiné země se možná zasazují o posílení své
přítomnosti souvisleji, zatímco se zdá, že ukončení operace Pellicano, která významně
přispěla k překonání nejakutnější fáze krize, potvrzuje částečné uvolnění, jako by
chyběl souvislý strategický rámec pro účast.“59 Hlavním cílem operace Pellicano a s ní
spjaté italské pomoci Albánii v letech 1991-1993 bylo předejít dalším albánským
imigračním vlnám. Jelikož se jednalo především o ekonomicky motivovanou migraci,
Itálie podporovala zejména stabilizaci albánské ekonomiky, na níž se proto spolupráce
v tomto období přednostně orientovala. V roce 1993 se Albánie, z velké části díky
italské pomoci, dostala z krize a zahájila pozitivní ekonomický rozvoj. Italský cíl byl
tedy splněn. Itálie chtěla nadále udržovat s Albánií dobré vztahy, ale žádný větší
potenciál v partnerství zatím nespatřovala. Podmínky pro další rozvoj navíc nebyly moc
dobré, a to z důvodu napětí panujícího mezi italskou vládou a Berishou a kvůli
probíhající vnitropolitické krizi v Itálii.

3. Období mezi dvěma albánskými krizemi
Po nástupu Demokratické strany k moci v březnu 1992 vláda vedená
Alexandërem Meksim spolu s prezidentem Sali Berishou začala realizovat politické,
sociální a ekonomické reformy. Již během prvního roku se podařilo zemi stabilizovat, a
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to zejména díky zahraniční pomoci. Nezanedbatelná při tom byla podpora z Itálie, jejíž
vojáci byli v rámci operace Pellicano v zemi přítomní téměř do konce roku 1993.
Albánská ekonomika od roku 1993 dosahovala po dlouhé době pozitivních výsledků.
HDP, který ještě v roce 1992 prudce klesal, v roce 1993 vzrostl o 9,6% a růst kolem 9%
přetrval i v následujících letech až do roku 1997, kdy se HDP kvůli další krizi znovu
výrazně propadl.60 V tomto období mezi dvěma albánskými krizemi se také
stabilizovala měna, zpomalila inflace a pozvolna klesala nezaměstnanost, která však
byla stále významným problémem. Přes všeobecný pokrok Albánci zůstali
„nejchudšími Evropany“, a to nejen z ekonomického hlediska, ale i sociálního, což se
týkalo přístupu ke zdravotní péči, vzdělání a veřejným službám.61
Politické reformy položily základy albánského demokratického systému, ale ten
byl velmi slabý. Jeho velkými problémy se stala korupce a rostoucí organizovaný
zločin. První politickou krizi Berisha a vláda zažili v listopadu 1994, když byl
v referendu zamítnut návrh nové ústavy. Tento nesouhlas byl projevem nedůvěry lidí
k vládě, kterou vyvolávala stálá ekonomická a sociální nespokojenost, přetrvávající
korupce a významnou roli, zejména na jihu Albánie, sehrál také spor s Řeckem, který se
toho roku odehrál a který mírně negativně ovlivnil i vztahy Albánie s USA a EU. Spor
s Řeckem se však následujícího roku uklidnil a vývoj v Albánii byl ze zahraničí vnímán
pozitivně. Albánie byla považována za „stabilizující faktor v regionu“ a za vzorový
příklad přechodu na tržní hospodářství mezi postkomunistickými zeměmi. Oficiálním
mezinárodním uznáním jejího pokroku bylo přijetí do Rady Evropy v červnu 1995.62

3.1 Italsko-albánské vztahy během klidného albánského období

V roce 1992 v Itálii začala velká politická krize odhalením rozsáhlého systému
korupce v italské politice, tzv. Tangentopoli, která vedla k rozkladu významných
politických stran a ke změnám v politickém systém. Během přechodného období mezi
první a druhou republikou v letech 1992-1995 byla hlavní pozornost italských politiků
60
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soustředěna na vnitropolitické problémy a zahraniční politika byla odsunuta do
pozadí.63 V této době proto nedošlo k velkému rozvoji vtahů s Albánií, ale příčinou toho
bylo také ochlazení italsko-albánských vztahů po Berishově zvolení. Itálie zůstala
hlavním ekonomickým partnerem Albánie, ale význam politického partnerství s Itálií se
zmenšil, zatímco vliv USA v Albánii vzrostl.
Mírná stagnace italsko-albánské spolupráce ale netrvala dlouho a po ukončení
italské vnitropolitické krize se vztahy zlepšovaly. Další rozvoj vzájemné spolupráce byl
stvrzen v říjnu 1995 během Berishovy návštěvy v Římě. Albánský prezident se v
doprovodu ministra zahraničních věcí Serreqiho a reprezentantů z ministerstev financí
a obrany sešel s italskou ministryní zahraničí Susannou Agnelli a ministry vnitra a
financí. Základem pro rozšiřování italsko-albánského partnerství bylo podepsání
Smlouvy o přátelství a spolupráci, která byla první touto smlouvou, jež Albánie
podepsala se západní zemí po pádu komunismu. Vedle ní byly uzavřeny také dohody o
ekonomické, rozvojové a vojenské spolupráci.64 Itálie měla v Albánii stále zvláštní
pozici, i když ji albánská strana nevnímala přímo jako privilegovaného partnera a stále
její spolupráci považovala za trochu méně významnou než tu americkou, jelikož USA
byly ze strategického hlediska upřednostněným spojencem. Berisha navíc usiloval o
dobré vztahy i s dalšími státy, a to hlavně s Německem, Řeckem a Tureckem.65
Od roku 1994 se měnil cíl zahraniční pomoci poskytované Albánii. Humanitární
krize byla zažehnána, takže zahraniční podpora začala směřovat na budování
demokratické společnosti a tržního hospodářství a na ekonomickou obnovu země.
Hlavními albánskými dárci byly Itálie, která mezi lety 1991 a 1996 Albánii darovala
420 milionů dolarů, USA s 218 miliony dolarů, Německo s 210 miliony dolarů a
Japonsko se 75 miliony dolarů. Největším dárcem se stala EU, která v letech 1992-1996
Albánii podpořila 650 miliony dolarů.66
Italská rozvojová spolupráce se věnovala projektům zahrnutým v tříletém plánu
vytvořeném Smíšenou komisí, který se protáhl i na rok 1996. Před vytvořením dalšího
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tříletého plánu italsko-albánské spolupráce byl v rámci nového směřování italské
rozvojové politiky sestaven v roce 1995 první Plán země. Jednalo se o analytický a
programový dokument vzniklý na základě rozboru albánské situace a dosavadních
italských zkušeností. Plán stanovil strategii a priority italské rozvojové politiky, které
nebyly založeny jen na ekonomických aspektech, ale také na postupu albánské
demokratizace a přechodu k tržnímu hospodářství. Plán zahrnoval tyto priority: podpora
demokratických struktur s důrazem na reformu soudnictví, rozvoj ekonomiky, zlepšení
infrastruktury s ohledem na životní prostředí, podpora sociálních služeb. Jedinečnost
italské podpory Albánie tak nebyla jen v kvantitě pomoci, ale i v její kvalitě, jelikož na
rozdíl od ostatních dárců se věnovala politickému, ekonomickému i sociálnímu
rozvoji.67 Plán země byl tehdy považován za nejkomplexnější dokument o strategii
italské zahraniční angažovanosti.68 Na základě italského plánu byla s albánskou stranou
podepsána v říjnu 1995 Deklarace záměrů v rozvojové spolupráci, z níž vycházelo
jednání Smíšené komise o novém konkrétním tříletém programu. Komise však v roce
1996 k dohodě nedospěla kvůli neshodě ohledně rostoucího problému pyramidových
fondů v Albánii, proti nimž albánská vláda nijak nezasahovala a které v roce 1997
zásadně otřásly mladým demokratickým systémem. Nový tříletý program italskoalbánské spolupráce byl proto schválen až na konci roku 1997 po druhé albánské krizi.69
Se zlepšením ekonomické a politické situace v Albánii se italsko-albánská
ekonomická spolupráce významně rozšiřovala a obchod mezi oběma zeměmi značně
rostl. Itálie se od roku 1993 stala jednoznačně největším obchodním partnerem Albánie.
V roce 1996 byla Itálie cílovou zemí 57,9% albánského exportu, přičemž druhé v pořadí
bylo Řecko s 13% exportu. V případě albánského importu v témže roce představuje
Itálie zemi původu pro 41,7% importu do Albánie, druhé v pořadí pak bylo Řecko
s 21,2%.70 Význam obchodu byl však několikanásobně vyšší pro Albánii z důvodu
výrazného rozdílu mezi jejich ekonomikami.
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Albánie začala být v Itálii spatřována jako země vhodná pro italské investice,
která nabízela velice levnou pracovní sílu a přitom byla nedaleko od italských hranic.71
Přesto většímu růstu investic stále bránily mnohé albánské problémy, které byly
dědictvím po komunistickém režimu. Albánie sice měla jeden z nejliberálnějších
investičních zákonů v regionu, ale také tam byla rozšířená korupce, zaostalý bankovní
sektor, značné byrokratické překážky, naprosto nedostačující dopravní infrastruktura a
nerozvinutá komunikační síť. Celkově proto do Albánie příliš mnoho zahraničních
investic neplynulo. Do roku 1996 jejich výše dosáhla necelé půl miliardy dolarů,
z čehož 53% pocházelo z Itálie, v druhém pořadí bylo Řecko, z něhož pocházelo 27%
investic.72 V Albánii investovaly především malé a středně velké italské společnosti.
Vznikaly také společné podniky se zahraničními partnery, opět zejména za účasti
italských firem. V roce 1994 spolupracovaly italské společnosti na třiceti ze sedmdesáti
společných podniků.73 K nejvýznamnějším z nich patřila jedna z prvních albánských
soukromých bank Banca Italo-Albanese, která vznikla v roce 1993 ze spolupráce Banca
di Roma a Bankës Kombëtare Tregtare të Shqipërisë (Národní komerční banka
Albánie).74
Itálie významně podporovala nejen rozvoj Albánie, ale také její začlenění do
regionální spolupráce, která se však neměla odehrávat pouze na Balkáně, ale v širším
regionu Jaderského moře, jehož součástí je i Itálie. Prvním krokem byla již zmíněná
Středoevropská iniciativa zahrnující široké území střední, východní a jihovýchodní
Evropy. V rámci Balkánu začala Itálie podporovat i užší spolupráci, která později v roce
2000 vedla ke vzniku Jadersko-jónské iniciativy. Další regionální iniciativou, do níž
Itálie chtěla Albánii začlenit, byla čtyřstranná spolupráce Itálie, Albánie, Bulharska a
Makedonie, která souvisela s projektem Koridor 8, který s italskou podporou postupně
vznikal už od začátku 90. let v rámci transevropských dopravních projektů EU.75 Zatím
stále nerealizovaný Koridor 8 má vytvořit dopravní spojení mezi Jaderským a Černým
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mořem, jehož hlavní osa povede z albánského přístavu Durrës přes Tiranu do Skopje,
Sofie a bulharských přístavů Burgasu a Varny. Vedle silniční a železniční sítě projekt
zahrnuje i modernizaci přístavů a letišť. Pro Albánii má Koridor 8 veliký význam,
jelikož vedle toho, že by zlepšil její infrastrukturu, by využil strategické pozice Albánie
a její přístavy by mohly získat mezinárodní důležitost. Celkově by projekt pomohl ke
zlepšení a rozšíření spolupráce v regionu, který zahrnuje i Itálii, jejíž přístavy v Apulii
Bari a Brindisi by byly na koridor napojeny. Projekt má proto velký význam také pro
italskou ekonomiku, zejména pro italský jih, který s Albánií nejvíce obchoduje, a Itálie
ho z tohoto důvodu od počátku velmi podporuje.76
V rámci reforem modernizovala Albánie od roku 1992 také svůj obranný
systém, což podporovala Itálie spolu s USA, Řeckem, Německem a Tureckem. Pro
Albánii bylo cílem především přiblížit se modernizací armády k NATO, s nímž Albánie
zahájila spolupráci v rámci programu Partnerství pro mír v únoru 1994. V říjnu 1995
Itálie uzavřela s Albánií dvoustrannou dohodu o spolupráci a asistenci v oblasti obrany.
Ta byla následována v srpnu 1997 Bilaterálním protokolem o dohodě, který spolupráci
dále konkretizoval a na jehož základě vznikla Italská delegace expertů, jejímž cílem
bylo poskytnout Albánii technickou asistenci a spolupráci při reorganizaci albánských
ozbrojených sil.77 Italským cílem bylo nejen přímo pomoci albánskému Ministerstvu
obrany, ale také podpořit Albánii v přibližování se k NATO. Na jaře 1996 Albánie
uspořádala setkání ministrů obrany z jihovýchodní Evropy za účelem posílení
regionální spolupráce v oblasti bezpečnosti, na nějž pozvala také Itálii, dále pak
Bulharsko, Makedonii, Turecko a USA. Albánie nepozvala Srbsko a Rumunsko a kvůli
tomu Řecko účast odmítlo, kritizujíc také účast USA, což svědčí o problematičnosti
albánsko-řeckých vztahů.78
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K charakteristice italské zahraniční politiky v klidném albánském období
v letech 1993-1996 je nezbytné doplnit také vývoj albánské emigrace. Míra emigrace
z Albánie se v této době výrazně snížila, avšak přesto počet albánských imigrantů v
Itálii dále značně narůstal, což vedlo k dalším debatám obou zemí o této společné
problematice. Počty však nevyvolávaly žádné velké znepokojení, a tedy ani významné
reakce. Koncem roku 1992, kdy albánská krize vrcholila, pobývalo v Itálii legálně
28.628 Albánců a jejich počet se do konce roku 1995 zvýšil na 34.706. Údaj z konce
následujícího roku však již hovoří o 63.967 Albáncích, což je z důvodu zákonem
umožněné legalizace neregulérního statusu imigrantů v Itálii, která se předtím
uskutečnila v roce 1990. Počty nových albánských přistěhovalců se snížily v důsledku
stabilizace situace v Albánii a díky přísnějším hraničním kontrolám. Albánská emigrace
v této době začala měnit svůj charakter a dostávala se pod vliv organizovaného zločinu,
který dopravu mimo Albánii stále častěji zprostředkovával. Z Albánie navíc už
neemigrovali jen Albánci, ale stala se významnou tranzitní zemí pro emigranty z
okolních balkánských států a postupně i z asijských států. To se významně projevilo
v roce 1999 v důsledku kosovského konfliktu a o dva roky později v případě konfliktu
v Makedonii.79

3.2 Postoj Itálie k výsledkům sporných albánských voleb v roce 1996

V květnu 1996 se v Albánii konaly parlamentní volby, které měly ukázat
spokojenost voličů s vládou Demokratické strany. Demokraté postavili svou kampaň,
vedenou prezidentem Berishou, na svých dosavadních úspěších a na tvrzení, že jejich
znovuzvolení bude znamenat pokračování v pokroku, zatímco upozorňovali na
neschopnost postkomunistické Socialistické strany přizpůsobit se novému režimu.
Demokraté byli nadále podporováni západními státy, které zůstávaly k socialistům
podezřívavé. Socialisté naopak obviňovali PD z přetrvávajících sociálních problémů,
korupce a kriminality. Dvoukolové volby se uskutečnily na přelomu května a června a
Demokratická strana v nich získala drtivou většinu 122 křesel v parlamentu se 140
členy (oproti 92 křeslům získaným ve volbách v roce 1992). Tyto volby však byly
značně problematické. V průběhu prvního volebního dne PS, k níž se později přidaly
79
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další menší strany, odstoupila z voleb s odůvodněním, že je to kvůli vážným volebním
neregulérnostem. Socialisté odmítli uznat výsledek voleb, což později demonstrovali
neúčastí v novém parlamentu. Situace se vyostřila při nepovolené povolební
demonstraci opozice, kterou policie násilím rozehnala, což okamžitě vyvolalo kritickou
reakci ze zahraničí, kterou doprovázela i kritika průběhu voleb. Nesrovnalosti ve
volbách a ne zcela spravedlivou atmosféru kampaně kritizovala nejvíce OBSE, ale
kritika se ozývala i z dalších organizací, které volby monitorovaly. Žádná z nich však
nezpochybňovala legitimitu nového parlamentu.80
Velmi kriticky se k situaci postavily USA, které Albánii vyzývaly, aby
spolupracovala s mezinárodními institucemi na prošetření nesrovnalostí a přijmutí
vhodných opatření. Vláda však zaujala nekompromisní stanovisko a některé zprávy
mezinárodních pozorovatelů, zvláště tu od OBSE, označila za zkreslené. I tak ale
Albánská centrální volební komise nalezla nesrovnalosti v 17 volebních obvodech, kde
se volby v polovině června zopakovaly. EU, USA a OBSE ovšem žádaly odložení data
opakování voleb, než budou nesrovnalosti prošetřeny mezinárodními organizacemi, na
což albánská vláda nepřistoupila. Navíc Berisha odmítl přijmout americkou delegaci,
která chtěla prodiskutovat situaci kolem voleb. Washington stupňoval svou kritiku a
v červenci už žádal uskutečnění nových voleb. USA dokonce oznámily, že přehodnotí
své vztahy s Albánií a jí určené americké podpůrné programy. USA měly s Albánií již
dříve nějaké problémy, ale tento spor vedl k výraznému zhoršení americko-albánských
vztahů. Oproti USA zaujaly evropské státy mírnější stanovisko, zvláště Itálie a Řecko,
které měly zájem především na zachování stability v zemi, jelikož se obávaly vyvolání
nové emigrační vlny a také nechtěly ohrozit investice svých společností v zemi. Přesto
na rozdíl od Řecka také Itálie požadovala opakování albánských voleb, nehrozila však
omezením spolupráce.81
„Tato situace otevřela cestu pro novou a významnější roli italské diplomacie.“82
Prvním motivem většího zájmu Itálie o Albánii byla obava z albánské politické
nestability, která by mohla vést ke krizi mladého albánského demokratického systému.
Zároveň významnější roli Itálie v Albánii umožňovalo odtahování se USA od
spolupráce s ní. Měsíc před albánskými volbami se uskutečnily předčasné parlamentní
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volby také v Itálii, které vyhrála středo-levicová koalice, jež sestavila vládu pod
vedením Romana Prodiho. V červenci 1996 nový italský ministr zahraničí Lamberto
Dini oznámil na setkání se svým taktéž novým albánským protějškem Tritanem Shehu
jmenování zvláštního italského vyslance Luigiho Vittoria Ferrarise, aby se věnoval
současné situaci v Albánii. Diniho rozhodnutí následovalo po usnesení Zahraniční
komise italské Poslanecké sněmovny, která vyzývala Albánii k zahájení politického
dialogu mezi vládou a opozicí a k poučení se z chyb během parlamentních voleb pro
uspořádání regulérních lokálních voleb, které byly naplánovány na říjen roku 1996.
Úkolem Ferrarise bylo sejít se s významnými představiteli albánské politické
scény, prozkoumat problémy stávající politické krize a napomoci k jejímu řešení.
Ferraris Albánii navštívil několikrát v období od konce srpna do začátku prosince 1996
a ve spolupráci se stálým italským velvyslancem v Albánii Paolem Forestim se setkal
s mnoha zástupci albánské vlády a představiteli opozice a významně podpořil politický
dialog v zemi. Hlavním tématem setkání byl regulérní průběh říjnových lokálních voleb.
Itálie se dohodla na přítomnosti a společné koordinaci pozorovatelů z evropských států
a z USA, které vyslaly po Itálii druhou početnou skupinu pozorovatelů. Z Itálie bylo do
Albánie posláno za účelem monitorování voleb 150 pozorovatelů ze Società Italiana
per l’Organizzazione Internazionale. Itálie se od začátku snažila koordinovat spolupráci
s mezinárodními organizacemi a zejména s USA, které považovala vedle sebe za
druhého významného albánského partnera.83 USA se do podpory politické diskuze
v Albánii také významně zapojily a zvláště americký International Republican Institute
se podílel na zprostředkování dialogu.84
Na základě diskuze jak na domácí scéně, tak s mezinárodními organizacemi za
zahraniční podpory pocházející především z Itálie a z USA přijala albánská vláda
mnohé změny ve volebním zákoně a v opatřeních pro blížící se místní volby. Tyto
volby byly vnímány jako zkouška albánské demokracie a byly sledovány mnoha
zahraničními pozorovateli.85 Demokraté je opět vyhráli a podle zprávy Rady Evropy
vydané jménem všech zahraničních pozorovatelů byl průběh voleb svobodný a
spravedlivý pouze s drobnými nesrovnalostmi, takže vláda v této zkoušce obstála. Díky
mezinárodní spolupráci, k níž Itálie velmi výrazně přispěla, se politické napětí v Albánii
83
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uklidnilo, i když zcela nezmizelo. Spojené státy stále pokračovaly ve své kritice a
žádaly vytvoření ústavy a následně nové parlamentní volby. Ačkoli Itálie měla stejný
cíl, uvědomovala si slabost albánské demokracie a nutnost stálé zahraniční podpory. Na
rozdíl od USA, které se od spolupráce s Albánií odtáhly, Itálie začala vnímat svou roli
v Albánii jako nezbytnou pro zachování stability v zemi.86 Berishova vláda se tak
přikláněla stále více ke spolupráci se západoevropskými státy, které po místních
volbách svou kritiku zmírnily. Z této politické krize vzešla albánská vláda oslabena
zejména o mezinárodní podporu. Domácí veřejné mínění zatím zůstávalo pozitivní, ale
na obyvatelstvo čekala těžká krize.87

4. Albánská krize roku 1997
V albánském politickém napětí se koncem roku 1996 začal objevovat další
problém, který se týkal neregulovaných pyramidových fondů. První podvodné
společnosti slibující několikanásobný návrat investic vznikaly v Albánii již začátkem
90. let, ale rozšířily se až se vzkříšením albánské ekonomiky, přičemž zvláště velký
zájem vyvolaly v létě a na podzim 1996. Na rozdíl od jiných postkomunistických zemí
v Albánii pyramidové společnosti fungovaly významně déle a zapojila se do nich větší
část obyvatel, což vedlo k horším následkům. Do fondů vložilo své úspory přes půl
milionu Albánců a mnoho z nich dokonce prodalo svůj majetek, aby mohlo investovat
více peněz. Podle některých odhadů celková výše investic ve společnostech byla okolo
půl miliardy dolarů, jiné odhady hovoří až o 1,5 miliardě dolarů.88 Albánští politici i
občané věřili, že podnikání společností je normální a pro všechny prospěšné a ani MMF
a Světová banka do podzimu 1996 na nebezpečí pyramidových schémat
neupozorňovaly. Až koncem roku 1996 se albánská vláda na základě zahraničního
doporučení rozhodla činnost investičních společností prošetřit, ale to už bylo pozdě,
jelikož v té době se již začínaly hroutit. V polovině ledna první společnost vyhlásila
86
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bankrot a znepokojení lidí přerostlo v protesty v Tiraně a jižních albánských městech.
Se zhroucením dalších institucí se protesty rozrůstaly, šířily se do dalších měst a stávaly
se násilnější. Protestovalo se zatím hlavně na jihu Albánie, který byl bohatší, takže do
fondů více investoval, a navíc byl k Demokratické straně kritičtější. Lidé z kolapsu
společností vinili vládu, čehož využila opozice a začala protesty podporovat. Žádala
odstoupení premiéra Meksiho, ustavení úřednické vlády a předčasné volby.89
1. března, dva dny před svým znovuzvolením na pozici prezidenta, Berisha
odvolal Meksiho a oznámil sestavení nové vlády Demokratickou stranou. Tento ústupek
byl však pro protestující nedostačující a 2. března se parlament rozhodl vyhlásit
nouzový stav. To bylo ze zahraničí kritizováno kvůli obavám, že Berisha tak chce
potlačit politickou opozici. Mezinárodní organizace a některé státy se začaly albánskou
situací zabývat a OBSE jmenovala zvláštního vyslance Franze Vranitzkyho, bývalého
rakouského kancléře, aby zprostředkoval politickou diskuzi v Albánii. Protesty se ale
zastavit nedařilo. Ozbrojené skupiny vyhnaly z mnoha jižních měst politické
představitele a ve městech zavládl chaos. Berisha proto 6. března přistoupil na dohodu
s opozičními stranami, že po uklidnění protestů zahájí společné jednání o nové vládě.
Rebelové však odmítli odevzdat zbraně a rozhodli se využít dvoudenního klidu zbraní
k posílení svých pozic. Začali se organizovat a požadovat Berishovo odstoupení. I když
měli úzké vazby na PS, ta veřejně jejich kontrolu popírala. Jelikož rebelové úspěšně
ovládali polovinu země, souhlasil Berisha 9. března s další dohodou, na jejímž základě
byla vytvořena vláda národního smíření v čele se socialistou Bashkimem Finem, které
se vedle PS a PD účastnilo sedm menších stran. Dohoda naplánovala na červen
parlamentní volby a rebelové se podle ní měli do týdne vzdát zbraní bez trestu.
Rebelové však trvali na Berishově rezignaci, kterou chtěly i opoziční strany. V polovině
března se nepokoje rozšířily i na sever země a vládě zůstala jen omezená autorita
v okolí Tirany a Durrësu. Téměř celou Albánii ovládala anarchie. Byly přepadávány
skladiště zbraní, rabovány obchody, napadány státní úřady a banky a všichni albánští
vězni se dostali na svobodu. Projevila se slabost albánské demokracie. Vládní autorita
z jihu zmizela a státní ozbrojené síly se rozpadly. Země byla na pokraji občanské války,
a tak Berisha žádal EU a NATO o intervenci, která by mu pomohla situaci uklidnit.90
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4.1 Italská reakce na albánskou krizi v podobě operace Alba

Italská vláda se situací v Albánii zabývala od začátku března. Obávala se vlivu
albánské krize na okolní balkánské státy a také hromadné migrace albánských uprchlíků
k italským břehům. Italské námořnictvo proto začalo lépe střežit pobřeží Jaderského
moře a italský velvyslanec v Albánii Foresti se zapojil do albánského politického
dialogu. Foresti se podílel na dohodě albánských politiků z 9. března, která byla za
přítomnosti italského ministra zahraničí Diniho podepsána na Italském velvyslanectví.
Následně Foresti o dohodě jednal i s albánskými rebely. Zároveň Dini od začátku
března vyzýval EU, aby se situací v Albánii zabývala, a naznačil i možnost italské
vojenské intervence za účelem pomoci uklidnit albánskou situaci.91
Patnáct států EU se na společné akci nedokázalo dohodnout, jelikož zatímco
Itálie spolu s Francií a Řeckem vojenskou intervenci podporovaly, proti návrhu byly
především Velká Británie a Německo. EU se shodla pouze na vyslání poradců a komise
z Humanitárního úřadu Evropského společenství. 19. března také Výbor zahraničních
věcí Evropského parlamentu vyzýval EU, aby podnikla nezbytné kroky k podpoře
albánské demokracie, ale členské státy se neshodly. Itálie o řešení albánské situace
jednala i v rámci dalších mezinárodních organizací a Výbor ministrů Rady Evropy i
Stálá rada OBSE vyjádřily humanitární misi podporu. Italská vláda mezitím začala
operaci připravovat a ministr obrany Beniamino Andreatta vyjádřil připravenost Itálie
podniknout intervenci v případě nutnosti i sama. Nakonec však vedle Francie a Řecka
získala podporu i od dalších států a z italské iniciativy vzešla Multinational Protection
Force tvořená 6.000 vojáky, z nichž 2.500 pocházelo z Itálie, 1.000 z Francie a 2.500
vojáků poskytly další země: Řecko, Turecko, Rumunsko, Španělsko, Rakousko a
Dánsko. USA se mise odmítly zúčastnit.92 Státy nakonec 28. března zmocnila
k vykonání mise pod italským vedením Rada bezpečnosti OSN v Rezoluci č. 1101.
Cílem operace bylo „umožnit bezpečné a rychlé dodávky humanitární pomoci a pomoci
vytvořit bezpečné prostředí pro mise mezinárodních organizací v Albánii, včetně těch
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poskytujících humanitární pomoc.“ Finanční zajištění mise bylo na zúčastněných
státech.93 Operace s krycím jménem Alba (italsky úsvit) byla zahájena v polovině
dubna.
V průběhu jednání se italská obava z přílivu početné albánské emigrace do Itálie
stala realitou. V první polovině března do Itálie připlulo kolem 15.000 Albánců, což
italskou vládu přimělo vyhlásit 19. března stav nouze, aby se s touto situací dokázala
vypořádat. Albánie se tehdy znovu stala hlavním tématem italské zahraniční politiky,94
která na základě zkušenosti ze začátku 90. let přistoupila k řešení albánské situace
skutečně rychle. Itálie se nedokázala o všechny albánské uprchlíky postarat a spolu se
stavem nouze proto vyhlásila dekret, který umožnil jejich navracení zpět do Albánie.
Jednala tak proto, že motivace uprchlíků byla ekonomické povahy. 25. března spolu
italská a albánská vláda uzavřely dohodu o italských hlídkách v mezinárodních i
albánských teritoriálních vodách, které výrazně albánskou emigraci snížily. Zároveň
tehdy nový albánský premiér Fino žádal Itálii a EU o vyslání diskutované mezinárodní
mise. Zatímco Fino s navracením albánských uprchlíků zpět souhlasil, jelikož chtěl
zabránit albánskému exodu, toto italské počínání kritizovaly Vysoká komise OSN pro
uprchlíky i Amnesty International, kterým se nelíbilo, že Albánci neměli možnost
zažádat v Itálii o azyl. Ačkoli albánská imigrace byla jedním z hlavních italských
motivů k organizaci operace Alba, mise se tomuto problému přímo nevěnovala, jelikož
kontrola emigrace nebyla součástí jejího mandátu.95 Mezi prosincem 1996 a dubnem
1997 připlulo do Itálie kolem 30.000 Albánců a do poloviny roku 1997 i přes zavedená
opatření dalších 16.798.96
Kroky vlády podniknuté k zastavení přílivu albánských uprchlíků byly značně
ovlivněny veřejným míněním, které bylo vůči Albáncům ještě méně vřelé než začátkem
90. let. Albánci byli spojováni především s organizovaným zločinem, který ve velké
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míře zprostředkovával jejich dopravu do Itálie, ale působil v Itálii i v jiných oblastech.97
Na negativním veřejném mínění se podílela italská média, která často hovořila o
albánských imigrantech v negativních souvislostech. Jednak vytvářela až panickou
atmosféru při hromadném připlouvání Albánců do Itálie, jednak jejich migraci
spojovala s organizovaným zločinem a často hovořila o kriminalitě Albánců v Itálii.98
Schválení operace Alba v italském parlamentu nebylo snadné. Návrh podala
Prodiho vláda, která byla podporovaná Stranou komunistické obnovy (PRC, Partito
della Rifondazione Comunista), jež však byla proti vyslání mise. Vláda proto k jejímu
odsouhlasení potřebovala podporu opozice, kterou tvořila středo-pravicová koalice
Silvia Berlusconiho a také Liga Severu (LN, Lega Nord), která však vyjádřila nesouhlas
s návrhem. Italská politická diskuze o misi byla ovlivněna nehodou z 28. března, při níž
se potopila albánská loď Kater I Rades s uprchlíky po srážce s italskou vojenskou lodí,
která ji sledovala ve snaze přimět ji obrátit kurz. Nehoda si vyžádala přes osmdesát
obětí a vyvolala živou debatu o italské reakci na albánskou krizi a o plánované
humanitární misi. Italsko-albánské vztahy ale nehoda nezhoršila a Albánie znovu
vyjádřila Itálii podporu chystané misi pod záštitou OSN i jejích námořních hlídek, které
byly na základě nového protokolu z 2. dubna posunuty blíže k albánskému pobřeží.
Italskou politickou diskuzi vyostřilo také prohlášení náměstka ministra zahraničí Piera
Fassina, který se na setkání vedení vládní Demokratické strany levice (PDS, Partito
Democratico della Sinistra) vyjádřil, že by Itálie měla usilovat o Berishovo odstoupení.
Jeho prohlášení bylo náhodou zveřejněno a považováno za postoj vlády.99 Na to
albánský ministr zahraničí Arjan Starova reagoval obviněním Říma z „nepřijatelného
vměšování“ do albánských vnitřních záležitostí a stejně kriticky se vyjádřil i Berisha.
Rezignaci albánského prezidenta již předtím otevřeně požadovaly USA.100 Operace
Alba byla nakonec v italském parlamentu za podpory opozice schválena 9. dubna.
V Itálii se jednalo o první příklad společné parlamentní volby vlády a opozice v otázce
zahraniční politiky po konci studené války, což se v budoucnu několikrát opakovalo.101
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Operace Alba byla zahájena 15. dubna a její trvání bylo původně omezeno třemi
měsíci od vydání rezoluce OSN, ale nakonec byla mírně prodloužena a místo v den
konání voleb skončila 8. srpna 1997. Zúčastnilo se jí přes 6.000 vojáků, zejména díky
italskému navýšení původně plánovaného počtu. Během voleb na konci června byly
jednotky nejpočetnější, čítající 7.215 vojáků. Operaci podpořily navíc také Portugalsko
poskytnutím letecké jednotky a Belgie a Slovinsko, které vyslaly zdravotnické jednotky.
Mise je většinou pozitivně hodnocena a za úspěšnou ji považovala i Rada
bezpečnosti OSN.102 Jejím cílem bylo uklidnit napětí v zemi, ale měla se vyhnout
přímému zapojení do konfliktu. Tento mandát, i když byl omezený, byl považován za
přiměřený pro tuto misi a zároveň odpovídající italskému přístupu k použití síly
v mírových operacích. Itálie zastávala stanovisko, že pro uklidnění albánské krize bylo
lepší, když se o to zasloužili sami albánští politici s pomocí albánských ozbrojených sil
a policie. Navíc Itálie neměla k dispozici více než něco přes 6.000 vojáků, kteří by
celou zemi kontrolovat nedokázali. Oficiálně šlo o humanitární misi, ale její význam byl
spíše politický. Misi se podařilo pozitivně přispět ke zmírnění krizové situace a
k uspořádání voleb, na jejichž základě vznikla legitimní vláda, která mohla situaci
v Albánii stabilizovat.103 Elez Biberaj však misi kritizuje. Podle něho sice uklidnila
situaci, ale Albánii příliš nepomohla s tím, co opravdu potřebovala. „Jednotkám byl dán
mandát poskytnout ochranu úsilí o humanitární pomoc, když všichni souhlasili, že
Albánie ve skutečnosti nečelila humanitární krizi. Itálii a dalším zúčastněným státům
chyběla politická vůle k vyslání operace k odzbrojení rebelů, obnově práva a pořádku a
k pomoci vytvořit nezbytné podmínky pro svobodné a spravedlivé volby.“104 Ramzi
Lani a Fabian Schmidt vidí význam operace především v její psychologické roli, jelikož
podle nich lze říci „že důležitější než to, co 7.000 vojáků mohlo vykonat, byl ten pouhý
fakt, že byli v zemi přítomni.“105
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Vytvoření podmínek pro svobodný průběh voleb 29. června 1997 bylo pro
dočasnou vládu obtížné. Albánští politici žádali OBSE, aby volby řídila a dohlídla na
jejich průběh, ale organizace to odmítla a poskytla jen pozorovatele a poradce. I když
byla Albánie stále v chaotickém stavu, OSN nechtěla upravit mandát mezinárodní mise,
aby mohla přímo pomoci s obnovou pořádku a odzbrojením rebelů, tak aby volby
mohly proběhnout skutečně svobodně a spravedlivě. Zároveň mezinárodní aktéři
odmítali volby posunout a jednoduše neočekávali jejich ideální průběh. Na základě
mezinárodní žádosti spolu politické strany uzavřely 23. června v Římě Pakt pro
budoucnost Albánie, v němž se PD, PS a sociálně-demokratické strany zavázaly
respektovat výsledek voleb, pokud ho přijme mezinárodní společenství, spolupracovat
v povolebním období a dát opozici větší roli v politice. Tento pakt vznikl ve spolupráci
s italským církevním spolkem Comunità di Sant’Egidio, který už od roku 1991
poskytoval Albánii humanitární pomoc a během krize roku 1997 pomáhal
zprostředkovat politický dialog, který konzultoval i s italskou vládou. Volební kampaň
byla jednou z nejnásilnějších a nejméně demokratických v postkomunistické Evropě a
hlavní dva soupeři ve volbách PD a PS se vzájemně obviňovali ze vzniku albánské
krize.106
Volby proběhly v napjaté atmosféře a byly provázeny nepokoji a ozbrojenými
hrozbami, ale obešly se bez násilí velkého rozměru. Ve výsledku se projevila
nespokojenost lidí s vládou PD, a to přineslo Socialistické straně jednoznačné vítězství.
Volby pod záštitou OBSE sledovalo 800 mezinárodních pozorovatelů a jejich logistiku
a bezpečnost pomohla zajistit mise OSN. I když podle OBSE neproběhly zcela
spravedlivě, zvláště vůči PD, jejich výsledek z důvodu okolností přijala a považovala je
za dobrý nový začátek pro albánskou demokracii. I když byly volby rozhodně méně
svobodné a spravedlivé než volby v roce 1996, USA, Itálie a další západní státy jejich
průběh chválily. 27. července Berisha rezignoval na svůj post a nahradil ho Rexhep
Meidani z PS, zatímco Fatos Nano byl jmenován premiérem a sestavil koaliční vládu za
účasti dalších levicových stran, s nimiž šla PS do voleb. Albánská krize v roce 1997
vážně otřásla veřejnou důvěrou v albánský politický, ekonomický a sociální systém.
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Došlo k zhroucení stabilizované ekonomické i politické situace a z Albánie jako
stabilního bodu regionu se stala hrozba.107

4.2 Albánie jako test pro Itálii

Operace Alba nebyla významná jen z hlediska pomoci při stabilizaci albánské
kritické situace, měla také strategický význam pro italskou zahraniční politiku a její roli
v mezinárodní politice. Tehdejší Itálie byla vnímána jako „ekonomický obr a politický
trpaslík“, jelikož zatímco její ekonomika měla ve světovém měřítku velký význam a v
roce 1997 byla pátou největší ekonomikou na světě, v mezinárodní politice takové
postavení neměla.108 Příliš významná nebyla ani italská role v EU, ačkoli Itálie patří
mezi zakládající členy, má stejný počet europoslanců jako Francie a Velká Británie a
stejná je i váha hlasů těchto států v Radě EU, včetně hlasu Německa. Reálně Itálie
dodnes v EU nemá rovnocenný vliv jako tyto státy. Aby zlepšila své mezinárodní
postavení, snažila se Itálie v 90. letech prosazovat aktivnější zahraniční politiku.109
Mezinárodní mírová mise Alba byla jednou z nejvýznamnějších akcí italské
zahraniční politiky v 90. letech. Jednalo se o italské „politické, diplomatické a vojenské
úsilí bez precedentu v poválečné době.“110 Albánský případ byl ve srovnání
s dosavadními italskými misemi významnější především v tom, že Itálie se nejen
účastnila mezinárodní mise, ale sama přijala zodpovědnost a mírovou misi iniciovala a
vedla.111 Itálie se tak stala prvním středně velkým státem, který velel mezinárodní
humanitární misi OSN, zatímco v čele všech předešlých stály Spojené státy.112 Lucio
Caracciolo, šéfredaktor časopisu Limes, publikoval v roce 1997 článek s názvem
Albania: a test for Italy, v němž se věnuje italskému cíli v albánské otázce v roce 1997.
Itálie podle něho neusilovala jen o albánský mír a stabilitu, ale v sázce pro ni byla také
„velká část vlastní italské mezinárodní důvěryhodnosti, plus její postavení v Evropě a
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v Atlantické alianci“. Tím, že Evropa a Spojené státy nechaly řešení albánské krize na
Itálii, učinily z ní vlastně test pro Itálii, který měl ověřit její schopnost řešit
bezpečnostní problémy ve své blízkosti.113 Tento test ale představoval zároveň
„příležitost pro Itálii převzít rozhodující roli v regionálním vývoji“114 a v případě
úspěchu získat významné mezinárodní uznání, které by mohlo přispět ke zlepšení její
pozice na evropské a světové politické scéně.
Albánská krize vypukla v období, kdy Itálie měla zvláště veliký zájem předvést
se Evropě, která připravovala další integrační kroky. V té době se rozhodovalo, které
země EU vstoupí do Hospodářské a měnové unie a přijmou společnou měnu jako první.
Zapojení Itálie do této skupiny států bylo jedním z hlavních cílů Prodiho vlády. Situace
v Itálii pro to ale nebyla příznivá. V zemi sotva skončila vnitropolitická krize a když
Prodiho vláda nastoupila do úřadu, Itálie zdaleka nesplňovala maastrichtská kritéria,
takže evropští partneři nebyli nakloněni jejímu zapojení do měnové unie. Kromě toho
Itálie v roce 1997 ukončila přípravu pro svůj vstup do schengenského prostoru, který se
měl odehrát následující rok a nechtěla proto být v Evropě vnímána jako problematický
partner, který je útočištěm emigrantů z Balkánu a balkánského organizovaného zločinu.
Ted Perlmutter ve své studii vysvětluje, že tyto zahraničněpolitické cíle Itálie měly vliv
na její reakci během albánské krize, kterou Itálie pojala jako příležitost dokázat svou
schopnost a spolehlivost evropským partnerům, jelikož ačkoli mělo přijetí do měnové
unie technická kriteria, jednalo se také o politické rozhodnutí členských států.115 Podle
Caracciola mohlo úspěšné zvládnutí albánské krize znamenat pro Itálii „významný
pokrok směrem k tomu, aby se stala součástí vnitřního jádra Evropy, které se formuje
okolo Německa a Francie“ a naopak „italský neúspěch by dal mocný argument do rukou
těch, kteří si ji [Itálii - pozn. autora] přejí oslabit, aby byla středomořským ‘satelitem‘
v neo-karolinské Evropě.“116
Itálie se opravdu hodně angažovala v řešení albánské krize, což potvrzuje, že
zvládnutí situace považovala za svou zodpovědnost a chtěla uklidnění problému
významně pomoci. V roce 1997 italský ministerský předseda Prodi třikrát během půl
roku navštívil Albánii, zatímco předtím šest let italský premiér do Albánie nezavítal.117
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Dřívější menší zájem lze částečně odůvodnit vnitropolitickou italskou krizí, ale italský
zájem o Albánii v roce 1997 byl každopádně výjimečný. Itálií vedená operace Alba
měla úspěch a italské vedení bylo hodnoceno pozitivně.118 Ukázala tak svým
„evropským a transatlantickým partnerům, že dokáže být zodpovědným hráčem
v zahraniční politice a úspěšným velitelem mezinárodních sil.“119 V březnu 1998 byla
Itálie přijata do skupiny jedenácti zemí, které v lednu 1999 přijaly euro
v bezhotovostním styku, a to i přesto, že výše italského veřejného dluhu výrazně
přesahovala předepsanou hranici. V březnu 1999 byl tehdy bývalý italský premiér
Romano Prodi jmenován předsedou Evropské komise, což je vnímáno, jako „výsledek,
který více než jiné ukazuje důvěru, kterou si Itálie dokázala získat mezi partnery díky
diplomatické činnosti, jež se stala efektivnější a důvěryhodnější než v minulosti.“
Samozřejmě to nebylo pouze díky italské angažovanosti v humanitárních misích, ale i
role Itálie v albánské krizi byla významnou součástí měnícího se přístupu italské
zahraniční politiky a ovlivnila tedy i její vnímání v zahraničí.120

4.3 Rozvoj italsko-albánské spolupráce po krizi roku 1997

Druhá albánská krize iniciovala významný rozvoj italsko-albánské spolupráce a
lze říci, že operace Alba byla „předělovou událostí pro Itálii a její vztahy s Albánií.“
Itálie se během krize ukázala být spolehlivým partnerem a podařilo se jí ukončit
nedůvěru, kterou vůči ní Albánci pociťovali začátkem 90. let během mise Pellicano z
důvodu historické zkušenosti s italskou okupací.121 Po skončení mise italská zahraniční
politika zůstávala v albánské otázce velmi aktivní. S Albánií projednávala rozšíření
stávající spolupráce a uzavřela s ní množství bilaterálních smluv. Vzájemné vztahy však
nebyly zcela ideální, jelikož je stále provázela nedůvěra z obou stran. Albánská krize
sice vedla k rozšíření italsko-albánské spolupráce, měla ale negativní vliv na vnímání
Albánie z italské strany, jelikož „posílila mínění, že sousední Albánie byla vážnou
bezpečnostní starostí.“122 A tak italská vstřícnost při navazování další spolupráce byla
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motivována především snahou stabilizovat situaci na druhém břehu Jaderského moře,
aby již nedošlo k obdobné krizi jako v roce 1997 a aby do Itálie směřovalo méně
albánských emigrantů.
Nová vláda Fatose Nana měla před sebou tři hlavní úkoly: obnovit právo a
pořádek, zahájit proces národního smíření a stabilizovat ekonomickou situaci,123 s čímž
se jí Itálie snažila významně pomoci. První Nanova zahraniční návštěva mířila 30.
července 1997 do Říma, kde se albánský premiér setkal s premiérem Prodim, ministrem
zahraničí Dinim a ministrem obrany Andreattou, s nimiž zahájil diskuzi o budoucí
italsko-albánské spolupráci. Den poté se v Římě uskutečnila Mezinárodní konference
pro Albánii, kde se projednával postup při její stabilizaci a rekonstrukci.124 Koordinace
rozvojové spolupráce v Albánii prováděná jednotlivými zeměmi a mezinárodními
organizacemi pak byla dohodnuta v říjnu 1997 na Dárcovské konferenci v Bruselu, kde
byla sjednána podpora pro Albánii v hodnotě 730 milionů dolarů.125
Již na jaře 1997 italská vláda rozhodla o nutnosti podpory posílení albánských
státních institucí po překonání nejhorší fáze krize. V průběhu několika měsíců,
především po skončení operace Alba, ale v některých případech i v jejím průběhu,
uzavřela Itálie s Albánií sérii dohod na úrovni vlád a ministerstev. 2. června 1997
jmenoval italský prezident generála Franca Angioniho na pozici mimořádného
komisaře, aby ve spolupráci s meziministerským výborem koordinoval bilaterální
spolupráci vlád a státních úřadů za účelem sociální a ekonomické rekonstrukce Albánie.
Navíc v červnu vznikla v Tiraně Zvláštní diplomatická delegace, jejímž úkolem byla
podpora činnosti Italského velvyslanectví. Přijímala žádosti od albánských státních
představitelů a koordinovala italskou pomoc v Albánii. Tyto ad hoc instituce měly
zajistit efektivní koordinaci další italsko-albánské spolupráce. Do mezinárodní
spolupráce, která byla tradičně pouze v pravomoci italského Ministerstva zahraničních
věcí, byly tentokrát přímo zapojeny další centrální úřady, jak vláda, tak jednotlivá
ministerstva, což představovalo nový přístup v italské zahraniční politice. Mezinárodní
spolupráce však zůstávala především v pravomoci centrálních úřadů a jen málo se zatím
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rozvíjela regionální spolupráce, která sice existovala, ale významnou roli v této době
neměla.126
Nejvýznamnější z prvních uzavřených dohod se týkaly oblasti obrany a
policejních sil, jelikož jejich obnova byla zásadní pro uklidnění situace v Albánii.
Koncem srpna podepsali ministři obrany Protokol pro spolupráci mezi státy, který jsem
zmínila již v předchozí kapitole. Na jeho základě vznikla Italská delegace expertů, která
poskytovala asistenci při reorganizaci albánských ozbrojených sil. Obdobnou pomoc
Itálie poskytla Albánii i v oblasti policejních sil na základě dohody ze září 1997.127 Do
konce listopadu se v Albánii podařilo dosáhnout relativního klidu, ale přesto ve všech
městech ještě vláda svou autoritu neobnovila a i na začátku roku 1998 došlo k
nepokojům. Při reorganizaci policejních a vojenských sil měla Albánie podporu i
dalších evropských států, především Řecka, které se stalo novým konkurentem italské
zahraniční politiky v Albánii. Nano i ministr zahraničních věcí Paskal Milo byli hodně
nakloněni spolupráci s Řeckem a bylo to právě Řecko, s nímž Albánie podepsala první
vojenskou smlouvu, což působilo v Římě znepokojení.128
Zvláštní důležitost měla pro italskou zahraniční politiku stále otázka albánské
ilegální imigrace. Itálie dlouho usilovala o dohodu v této oblasti, ale debata byla
koncem roku 1996 z albánské strany přerušena. Vlna emigrace během krize roku 1997
diskuzi obnovila a zhoršila albánskou pozici pro vyjednávání. V listopadu toho roku
byla podepsána dohoda umožňující Itálii vracet ilegální imigranty přicházející z Albánie
zpět, a to i občany třetích zemí. Zároveň byla při té příležitosti podepsána dohoda o
možnosti sezónních prací v Itálii, které umožnil nový italský imigrační zákon a které
měly podpořit legální imigraci. Tato dohoda byla jakousi kompenzací za to, že Albánie
přistoupila na přijímání ilegálních imigrantů z Itálie zpět.129 Přesto dohoda o navrácení
imigrantů, kteří do Itálie připluli během krize v roce 1997, nebyla úplně snadná a Nano
zpočátku odmítl italský plán na vrácení 10.000 Albánců zpět do vlasti. Nakonec po
vytvoření plánu italské pomoci Albánii vláda souhlasila s vrácením části albánských
uprchlíků na konci roku 1997.130 Nadále také platila dohoda z dubna 1997, která
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italskému námořnictvu umožňovala dohlížet nad albánskými teritoriálními vodami, aby
zamezila početné albánské emigraci. 28. námořní jednotka, která byla za tímto účelem
vytvořena, působila v albánských vodách v rámci mise s názvem Albania 2 až do února
2009, kdy byla rozpuštěna. Vedle hlídek v albánských vodách a dozoru nad
významnými albánskými přístavy se jednotka podílela i na podpoře činnosti albánského
námořnictva.131
V rámci rozvoje italsko-albánské spolupráce byly uzavřeny dohody také
v mnoha dalších oblastech. Ministři sociálních věcí spolu uzavřeli v květnu 1997
Deklaraci záměrů spolupráce v oblasti sociální solidarity. Již v dubnu byl ustaven
Pracovní stůl koordinace, který na základě debaty s albánskou vládou, místními
institucemi a nevládními organizacemi vytvořil plán humanitární pomoci pro Albánii,
na jehož základě byla na vybrané projekty věnována částka 20 miliard lir.132 V květnu
podepsali ministři zdravotnictví z Itálie a Albánie Deklaraci záměrů a zahájena byla
také spolupráce v oblasti spravedlnosti. Následovalo navázání spolupráce mezi
ministerstvy školství, která zahrnovala i vědecko-technickou spolupráci, a práce a
dohodnuta byla také italská asistence při reorganizace albánského celního systému.
V březnu 1998 spolu vlády obou zemí podepsaly Protokol o spolupráci pro upevnění
albánských institucí, který shrnul základní body této spolupráce, na niž se italská vláda
rozhodla vyčlenit 60 miliard lir. Kromě zmíněných oblastí počítal protokol do budoucna
i s navázáním spolupráce v oblastech zemědělství, dopravy a statistiky.133
Obecnou strategii italské pomoci Albánii podepsali ministři zahraničí obou zemí
Dini a Milo v prosinci 1997. Deklarace záměrů spolupráce vytyčila obecné linie pro
nový tříletý program rozvojové spolupráce na období 1998-2000. Tato strategie, která
vycházela z Plánu země z roku 1995, vytyčila dva základní body: posílení schopností
státních institucí a ekonomický rozvoj založený na plné realizaci tržního hospodářství
s ohledem na sociální problematiku. V ekonomické spolupráci se dokument soustředil
zejména na podporu infrastruktury, a to s ohledem na ochranu životního prostředí, a na
rozvoj soukromého podnikání. V závěrečné části deklarace bylo uvedeno, že zvláště
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významným kritériem v hodnocení priorit pro spolupráci na projektech bude jejich
schopnost vytvořit pracovní pozice ve snaze potlačit emigraci, což dokazuje
přetrvávající důležitost problematiky albánské emigrace pro italskou zahraniční
politiku. Podrobnosti k tříletému plánu byly obsaženy v Protokolu italsko-albánské
spolupráce podepsaném v srpnu 1998, který dal Generálnímu ředitelství pro rozvojovou
spolupráci, které spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí, k dispozici 180 miliard lir
ve formě půjček a 30 miliard lir jako dar.134 Zároveň bylo umožněno čerpat nevyužité
finanční prostředky ve výši 45,5 miliard lir z předešlého tříletého programu z roku
1992. Itálie tak jednoznačně rozšířila svou spolupráci s Albánií do více oblastí a
věnovala jí ještě více finančních prostředků.135

Ekonomická situace v Albánii se od roku 1998 opět zlepšovala. HDP, který
v roce 1997 klesl o 10,8%, v roce 1998 opět vzrostl o 9% a Itálie v albánské ekonomice
neztrácela své významné postavení. Nezaměstnanost v zemi však stále zůstala vysoká a
v roce 1998 dosahovala oficiálně 17,7%, přičemž odhadovaný skutečný počet byl
výrazně vyšší, a tento problém vedl nadále mnoho Albánců k emigraci.136
Politická situace v Albánii v roce 1998 stále příliš klidná a stabilní nebyla,
jelikož velká polarizace albánské politické scény se nezmírňovala. Spory vyústily v září
1998 v pokus o puč provedený ozbrojenými přívrženci Berishy, který byl považován za
jejich spojence. I když byl pokus o převrat potlačen, negativně ovlivnil už oslabenou
pozici Fatose Nana, který nedokázal splnit své předvolební sliby, a proto se rozhodl
podat demisi. Úřad premiéra převzal Pandeli Majko, který hlavní pozornost věnoval
zhoršující se situaci v Kosovu, jež měla vliv i na italsko-albánské vztahy. Toto téma
však už není předmětem této práce, jelikož formování italské zahraniční politiky vůči
Albánii kosovská krize zásadně neovlivnila. Politika, kterou Itálie vůči Albánii v roce
1999 uplatňovala, odpovídala charakteru, který se vytvořil během období 1991-1997.137

134

210 miliard lir odpovídalo přibližně 108,4 milionům euro.

135

CHIODI, Luisa, Gli accordi bilaterali italo-albanesi successivi alla Operazione Alba, s. 325-329.

136

Bank of Albania. Bank of Albania [online]. 2004-2009. [cit. 14. května 2009]. Statistics. Time series.

Dostupný z WWW: <http://www.bankofalbania.org/web/time_ series_22_2.php>.
137

LUCARELLI, Sonia. Presenza e impegni dell’Italia in Bosnia-Erzegovina e Albania. In ALIBONI,

Roberto et al. (ed.). L’Italia e la politica internazionale : edizione 2000. Istituto Affari Internazionali;
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Bologna : il Mulino, 2000, s. 192-198.

47

Závěrečné zhodnocení italské zahraniční politiky
vůči Albánii
Cílem mé analýzy vývoje italské zahraniční politiky vůči Albánii v letech 19911997 bylo identifikovat vlivy, které na ni působily, a cíle, které si v této době stanovila.
Sledovala jsem tři oblasti a jejich působení na italskou zahraniční politiku, a to vývoj v
Albánii, italskou situaci a mezinárodní politiku.
Nejvíce italskou zahraniční politiku ovlivňovaly albánské události, především
albánská nestabilita, což se projevilo v rychlé a velmi významné italské pomoci během
obou albánských krizí a ve značném rozvoji spolupráce krátce po nich. Konkrétně se za
vlivem albánské nestability skrývají tři hrozby, jichž se Itálie obávala a které se
odrážely na formování její zahraniční politiky. Hlavní pozornost Itálie v tomto období
věnovala albánské emigraci, která byla nejzřetelnějším dopadem albánských krizí na
Itálii. Početná albánská imigrace byla zásadním impulzem, který vedl italské vlády
k vyslání obou humanitárních misí do Albánie, jak Pellicano, která začala v září 1991
po srpnovém přílivu uprchlíků, tak Alba, která následovala měsíc po hromadných
březnových připlutích Albánců do Itálie v roce 1997. Itálie s Albánií jednala o emigraci
i po ukončení obou misí, kdy byla rozvíjena italsko-albánská spolupráce mimo jiné i
s cílem omezit další emigraci z Albánie.
Druhou hrozbou spjatou s albánskou nestabilitou byl organizovaný zločin, který
působil na italském území a jehož rozvoj albánské krize podporovaly. V letech 19911997 sice organizovaný zločin vyvolával v Itálii obavy, ale její politiku příliš významně
neovlivňoval. Politickým tématem se stal více až v následujících letech. Dále měla na
italskou zahraniční politiku vliv obava z rozšíření albánské nestability do dalších
balkánských zemí, což by mohlo mít pro nedalekou Itálii vážné bezpečnostní důsledky.
S krizí v roce 1997 dostal vliv albánské nestability také ekonomický rozměr, jelikož
mnoho italských společností v Albánii před rokem 1997 investovalo a krize tyto
investice vážně ohrožovala, což bylo dalším důvodem italského úsilí o obnovu práva a
pořádku v zemi. V rámci albánské situace italskou zahraniční politiku ovlivňovalo také
to, kdo byl u vlády, což se projevilo především po zvolení Berishovy Demokratické
strany v roce 1992, kdy došlo ke zhoršení vztahů s Itálií proto, že navázala dobré vztahy
s předešlou socialistickou vládou.
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Z hlediska italské vnitřní politiky významně ovlivňovaly vývoj italské
zahraniční politiky vůči Albánii dvě skutečnosti. Zásadní vliv měla italská
vnitropolitická krize, která zapříčinila malou zahraniční aktivitu Itálie v letech 19921995. Druhým vlivem z italského prostředí bylo italské veřejné mínění vůči albánským
imigrantům, které značně ovlivňovalo politická rozhodování a zvýšilo význam albánské
imigrace v italské zahraniční politice. Časté střídání vlád v Itálii sice ovlivňuje italskou
zahraniční politiku obecně, jelikož komplikuje vytváření dlouhodobých strategií, na
formování politiky vůči Albánii však zásadní vliv nemělo. Navíc právě v souvislosti
s druhou albánskou krizí se objevil nový jev v současné italské zahraniční politice, jímž
je schvalování zahraničněpolitických návrhů ve spolupráci s opozicí, což potvrzuje
souhlas většiny členů obou koalic s danou politikou. Určitý vliv italských politiků na
zahraniční politiku vůči Albánii však připouštím, a to především v osobě ministra
zahraničních věcí Diniho, který zastával tuto pozici ve všech vládách v období 19962001 a předtím byl více než rok ministerským předsedou. Dini se zasloužil o prosazení
aktivnější zahraniční politiky, jež se projevila během albánské krize roku 1997.
Mezinárodní vztahy působily na italskou zahraniční politiku vůči Albánii nejvíce
během druhé albánské krize, kdy se Itálie ujala vedení mezinárodní mise, od čehož si
slibovala vedle albánské stability také získání mezinárodního uznání, které by jí mohlo
napomoci k lepšímu postavení v mezinárodní i v evropské politice. Italská role na
mezinárodní scéně nebyla příliš významná a v souvislosti s pokračující evropskou
integrací měla Itálie velký zájem o její zlepšení. Důležitá pro italskou zahraniční
politiku byla neschopnost dohody členských států EU na společné intervenci při druhé
albánské krizi, která vedla k italské organizaci mise pod záštitou OSN. Dalším
mezinárodním vlivem, který na italskou zahraniční politiku působil, byly vztahy
Albánie s ostatními státy. Zásadní bylo především Berishovo úsilí o významné
partnerství s USA, které odsunovalo spolupráci s Itálií po roce 1992 do pozadí, a
obdobný vliv, i když méně výrazný, se projevil v roce 1997, když Socialistická strana
nastoupila k vládě a měla zájem o dobré vztahy s Řeckem. Zároveň však
problematičnost vztahů Albánie jak s USA, tak s Řeckem italsko-albánskou spolupráci
také podporovala, a to když se USA od Albánie odvrátily po sporných volbách v roce
1996 a Řecko mělo s Albánií spory v první polovině 90. let. Albánie sice rozvíjela
vztahy i s dalšími státy, hlavně Německem a Tureckem, ale ty výrazně italsko-albánské
vztahy neovlivňovaly. Ačkoli úsilí Německa o spolupráci s balkánskými státy, zejména
v ekonomické oblasti, přispělo k většímu zájmu Itálie o spolupráci s Albánií. Itálie
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nechtěla, aby se oblast Balkánu dostala do německé sféry vlivu, protože by to mohlo
poškodit její ekonomické i politické zájmy.138
I když na formování italské zahraniční politiky mělo vliv mnoho událostí,
zásadním podnětem pro rozvoj její spolupráce s Albánií v 90. letech byly dvě albánské
krize, jejichž nejvýraznějším projevem byla z hlediska Itálie početná albánská emigrace.
Autoři, kteří italsko-albánské vztahy zkoumali, proto často dospívají k závěru, že nebýt
albánských krizí, k takovému rozvoji italsko-albánské spolupráce by nedošlo.139
Uvedené vlivy působící na italskou zahraniční politiku vůči Albánii byly
významné i pro stanovení jejích cílů. Hlavním cílem v 90. letech byla pro Itálii albánská
stabilita, aby mnoho Albánců ze země neemigrovalo, nerozrůstalo se působení
organizovaného zločinu a Albánie byla stabilní oblastí v nestabilním balkánském
regionu. Z důvodu jejího příznivého vývoje po překonání první krize bylo na Albánii
v letech 1993-1996 pohlíženo ze západu pozitivně a Itálie vnímala partnerství s Albánií
jako příležitost pro svůj záměr uplatnit se v rámci balkánského regionu. Italské
společnosti s Albánií významně obchodovaly a do země směřovaly jejich investice.
Albánie byla vnímána i jako strategický spojenec pro stabilizaci celého Balkánu, a tak
Itálie podporovala přibližování Albánie k integraci do NATO a EU. V roce 1997 byl
však cíl italské zahraniční politiky přehodnocen v důsledku druhé albánské krize a
Albánie, jejíž demokracie se ukázala být velmi slabá, přestala být vnímána jako
příležitost a stala se pro Itálii zejména bezpečnostní hrozbou. Italským cílem byla
nadále albánská stabilita, ale především za tím účelem, aby už v Albánii další krize
nevypukla. Za příležitost Itálie začala považovat spíše možnost ukázat při řešení
albánské krize svou spolehlivost a schopnost evropským partnerům a USA a zlepšit si
svou pozici v mezinárodní politice.
Toto vnímání Albánie jednak jako hrozby, jednak jako příležitosti ze strany
italské zahraniční politiky je pro vzájemné vztahy velmi charakteristické, na což
upozorňuje mnoho autorů. Oba pohledy se odráží i na současném italském vidění
Albánie, což je hlavním dědictvím italské zahraniční politiky z let 1991-1997. Obdobně
se Itálie dívá na celý Balkán, což dokazuje i aktuální text o italsko-balkánských vztazích
na internetových stránkách italského Ministerstva zahraničních věcí. Na jedné straně se
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v něm píše: „To, co se stane v oblastech v blízkosti Jadranu, se bezprostředně odráží jak
na vnitřní bezpečnosti, tak na vnějších vztazích naší země.“ Zároveň je však v textu
uvedeno, že pro Itálii „pozornost věnovaná Balkánu představuje také neopakovatelnou
příležitost,“ která je míněna z hlediska ekonomické spolupráce.140
Největší hrozba a současně nejvýznamnější téma italské zahraniční politiky vůči
Albánii v 90. letech, albánská emigrace, si zachovává obdobnou pozici dodnes. Italskoalbánské vztahy jsou stále zásadně ovlivňovány početnou albánskou emigrací směřující
do Itálie a také albánským organizovaným zločinem, který mimo jiné zprostředkovává
ilegální migraci. V 90. letech do Itálie dorazila velká část albánských emigrantů během
tří vln v letech 1991, 1997, a pak v roce 1999, kdy do Itálie emigrovalo mnoho
kosovských Albánců, kteří uprchli z Kosova do Albánie během kosovského konfliktu.
Zatímco ke konci roku 1999 bylo v Itálii registrováno 115.755 Albánců,141 na konci
roku 2007 jich v Itálii trvale pobývalo již 401.949. Albánská imigrace se tak nejen
nesnížila, ale nárůst jejího počtu se zvyšuje a Albánie zůstává být i tranzitní zemí pro
emigranty z jiných států. I když tedy další vážná krize v Albánii po roce 1999
nenásledovala, problematika albánské imigrace je v Itálii stále aktuálním tématem a
nadále ovlivňuje její zahraniční politiku vůči Albánii. Stále tak představuje trvající
„albánskou hrozbu“.
Tématu Albánie jako příležitosti či hrozby věnuje hlavní pozornost ve své studii
Albert Rakipi. Italskou zahraniční politiku kritizuje, že vnímá Albánii stále především
„jako zdroj nestability a bezpečnostních hrozeb“ a problém albánské migrace označuje
za zveličovaný. Podle Rakipiho měla albánská společnost vůči Itálii vysoká očekávání a
Itálie je naplňovala intenzitou své spolupráce v 90. letech, dnes je však už nenaplňuje.
Rakipi píše, že Itálie dnes v Albánii nehraje tak významnou roli, jakou by mohla mít, a
to ani v ekonomické oblasti, jelikož ani v té se vztahy od 90. let příliš nerozvíjely.
„Itálie měla sklony spíše reagovat na albánské události než jednat hlavně kvůli tomu, že
vnímala Albánii jako zdroj potenciálních bezpečnostních hrozeb spíše než potenciálního
partnera, s nímž by mohla uzavírat dlouhodobé obchody.“ Rakipi poukazuje na
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chybějící dlouhodobou strategii Itálie vůči této oblasti, což je kritika, která se
v souvislosti s italskou zahraniční politikou objevuje často.142
Itálii chybí dlouhodobá vize pro její zahraniční politiku, a to se odráží i na její
politice vůči Balkánu. Zatímco v 90. letech věnovala značné úsilí prosazení svého vlivu
na Balkáně a získala si tam významnou pozici, v posledních letech se význam její role
v regionu snižuje, zejména v porovnání s rostoucím vlivem Německa. To se týká celého
regionu Balkánu i Albánie konkrétně.143 Díky aktivní italské zahraniční politice v 90.
letech je přesto vliv Itálie na Balkáně stále významný a v Albánii je Itálie nadále
nejvlivnější zemí. Spolu s Německem je Itálie hlavním obchodním partnerem v oblasti
Balkánu a v Albánii si zachovává pozici největšího obchodního partnera a investora.144
Italská spolupráce s Albánií pokračuje na významné úrovni a rozvíjí se iniciativa
italských regionů, ale pokud si chce Itálie svou pozici udržet či vylepšit, musí být
aktivnější a dále rozvíjet politiku, která se zformovala v 90. letech, i když ji k tomu
albánská nestabilita už nenutí.
Rakipi ve své studii poukazuje na příležitost Itálie využít strategický význam
Albánie, respektive celého západního Balkánu v rámci evropské integrace. Itálie podle
něho projevila zájem na „vytvoření alternativní jižní osy jako protikladu ‘severní osy‘
Evropy“ a obdobnou myšlenku vyjádřil i bývalý italský ministr zahraničních věcí De
Michelis, podle něhož by se Itálie po rozšíření EU na severovýchod měla snažit o
rychlejší integraci balkánských států, která by rozšířila jižní část EU, aby Itálie
nezůstala na její periferii, protože by se to mohlo odrazit i na její politické roli.145
Itálie již v 90. letech podporovala integraci Balkánu, včetně Albánie do
mezinárodních struktur NATO i EU a stejný postoj zastává i Řecko. Albánská
společnost však vnímá jako hlavního partnera Albánie v EU právě Itálii. Ve
veřejném průzkumu v roce 2004 označilo Itálii za nejvýznamnějšího evropského
partnera Albánie 86,1% Albánců.146 Integrace Albánie se v současnosti již stává
realitou. 1. dubna 2009 se Albánie spolu s Chorvatskem staly členy NATO jako první
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státy západního Balkánu a ve stejný den vstoupila v platnost Stabilizační a asociační
dohoda mezi EU a Albánií, která posunuje tuto balkánskou zemi o další krok blíže k
evropské integraci. Albánie je nyní potenciální kandidátskou zemí EU, přičemž 28.
dubna 2009 Berisha během své návštěvy v Praze za českého předsednictví podal
přihlášku k členství Albánie v EU. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet
italsko-albánské vztahy s přibližující se albánskou integrací do EU a zda Itálie využije
integrace Balkánu do EU k posílení svého postavení v rámci jihovýchodního regionu,
kde by se mohla stát rozhodujícím evropským státem. Ovšem jen pokud o tuto pozici
bude usilovat.
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Resumé
This thesis analyzes the development of Italian foreign policy towards Albania
in the years 1991-1997 with the aim to identify the influences, which affected its
development, and the goals, which it set in this period. It observes the progress in
Italian-Albanian relations chronologically in the fixed period which is defined by two
Albanian crises. It examines not only the influence of the Albanian events on the Italian
foreign policy, but also the impact of the Italian interior situation and the international
politics.
Albanian affairs had the most significant influence on shaping the Italian
foreign policy, particularly its instability. It was demonstrated by the Italian prompt and
substantial help during both Albanian crises, at the beginning of the 90’s and in 1997,
and immediately after them by considerable development of the Italian-Albanian
cooperation. The most distinctive impact of the Albanian instability to Italy was
significant Albanian immigration to which Italian foreign policy dedicated great
attention. At the same time Italy was worried about the rise of the Albanian organized
crime and about the effect of Albanian instability to the neighbouring Balkan countries.
Because Italian companies invested a lot in Albania before 1997, during the second
crisis Italy also wanted to protect their investments. Within the frame of the Albanian
events it was also important who was in the government as it was demonstrated when
Berisha came to power in 1992.
Also the Italian situation influenced the shaping of the Italian foreign policy
towards Albania, especially Italian political crisis which paralyzed the Italian foreign
policy from 1992 to 1995. Political decisions were affected also by quite negative
public opinion towards Albanian immigrants. On the contrary Italian foreign policy in
this period was not influenced much by often changing Italian governments. A
significant role had the Minister of Foreign Affairs Dini who initiated active Italian
foreign policy during the second Albanian crisis.
International politics had the most important role in the Italian-Albanian
relations during the Albanian crisis in 1997 when Italy assumed the leadership of the
multinational mission under the auspices of the UN. The reason was firstly that the EU
was not able to come to an agreement for a common action, secondly Italy wanted to
gain international recognition through the organization of the mission and thus to
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improve its position in the international and European scene. Italian foreign policy
towards Albania was influenced also by relations of Albania with other states, in
particular when Berisha aimed to make a special relation with the USA and the Socialist
Party made a similar effort to develop the cooperation with Greece after 1997. On the
other hand, Italian-Albanian relations were supported by controversies of Albania with
these countries. The relations of Albania with other states did not affected Italian policy
much, except the German ambition for significant engagement in the Balkans.
On the basis of the influences mentioned Italy formulated the goals of its foreign
policy towards Albania. The major goal in the 90’s became the Albanian stability but its
perception in Italy was changing. While after the first crisis Albania was perceived
mainly as an important opportunity for Italian political and economic interests after the
second Albanian crises Italy saw Albania primarily as a threat. Then the Italian aim of
Albanian stability was meant as a goal not to allow another crisis in Albania. Italy
concentrated on the reduction of Albanian emigration and of the role which Albanian
organized crime had. Italian foreign policy wanted to secure that Albania would not
threaten the stability of the Balkan region again. As a new opportunity Italy perceived
the possibility of showing its credibility and capacity during the solution to the Albanian
crisis to its European partners and the USA.
This perception of Albania on one side as a threat and on the other side as an
opportunity for the Italian foreign policy is very typical for the Italian-Albanian
relations up to the present day. Italian foreign policy still sees Albania partly as a threat
and thus does not take advantage of the cooperation for its political and economic aims.
Particularly, Albanian immigration continues to be a threat and an important subject of
the Italian foreign policy. However thanks to the development of the cooperation in the
90’s Italy is still Albania’s primary foreign partner. Italy has not only the most
important position in the Albanian economy but Albania perceives it also as its major
political partner in Europe. That is important mainly from the point of view of the
progressive Albanian integration to international structures. In 2009 Albania became a
member of the NATO and submitted an application for EU membership. Italy could
take advantage of it but it would have to proceed again to more active foreign policy
towards this Balkan country.
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