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Abstrakt
Tato bakalářská práce postupně rozebírá a následně porovnává boj proti drogovým
kartelům v Kolumbii a Mexiku z pohledu zahraniční politiky Spojených států
amerických. Nejprve je obecně popsán historický vývoj drogového obchodu v obou
těchto státech, což je důležité pro pochopení celé problematiky a následně je samostatně
zkoumána i role Spojených států v obou případech. Na tyto dvě části poté navazuje
kapitola, která popisuje a porovnává souvislosti i odlišnosti, které lze u obou států nalézt.

Abstract
This bachelor thesis analyzes and compares the fight against the drug cartels in Colombia
and Mexico from the point of view of US foreign policy. The first section contains a
general description of the historical development of drug trafficking in both countries,
which is crucial for a better understanding of the whole issue and subsequently examines
the role of the United States in either case. The last section describes and compares
connections and differences that can be found in both countries.
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Zdůvodnění výběru práce
Válka mezi drogovými kartely nebo boj vládních jednotek proti narkomafii jako takové
je fenomén, který se za poslední desítky let stal na určitých územích permanentní
záležitostí. Od 70. let do začátku 90. let minulého století byla Kolumbie v produkci a
následné distribuci drog světovou velmocí. Zkušenosti pašeráků z různých ilegálních
obchodů se přenesly primárně do drogové oblasti a s tím jsou spojena následná dlouhá
léta brutálních bojů, velké množství obětí a kritický dopad na život v Kolumbii. Obchod
s drogami v takovém rozsahu byl dosud nevídanou záležitostí, takže mapovat její průběh
a boj proti ní patří k velmi podstatným a zajímavým zkoumáním, které je potřeba rozvíjet.
Válka proti drogovým kartelům v Kolumbii se dá v konečné fázi považovat za úspěšnou
a je vhodné zabývat se faktory, které tomuto výsledku napomohly a to kvůli kontextu
dnešní doby. Ve 21. století se totiž pozornost týkající se drogového obchodu a s ním
spojeného teroru přesouvá hlavně do Mexika. Zde zažil tento ilegální trh velký vzestup a
od roku 2006 je proti němu pomocí vládních sil vedená oficiální válka. Dle mého názoru
je zajímavé a vhodné postavit tyto dva případy boje proti narkomafii vedle sebe a pokusit
se nastínit v čem jsou tyto konflikty podobné, v čem se odlišují a pátrat po důvodech,
proč se aktuální válka v Mexiku stále nedá označit za úspěšnou a dochází stále k
obrovským ztrátám na životech. Dle mého názoru se jedná o atraktivní a aktuální téma,
ve kterém je možné daný konflikt pečlivě zkoumat, a to z důvodu mnoha dostupných
informací, které byly za několik let průběhu těchto bojů získány a zmapovány.

Předpokládaný cíl
Cílem práce bude skrze komparaci dvou výše zmíněných případů dojít k závěrům, podle
kterých bude jasné, co oba případy spojuje a co odlišuje. Po obecném zmapování průběhů
obou případů se zaměřím na způsob a efektivitu vládního boje proti narkomafii a pokusím
se zjistit, zda se strategie vedení boje proti drogovým kartelům po zkušenostech z
uplynulých let mění. Oba případy spojuje také podpora tamní vlády ze strany USA, která
se dá považovat za velmi podstatný faktor, kterým se budu taktéž zabývat a zjišťovat
způsob a vývoj této podpory od Kolumbie až po Mexiko. Z výsledků zkoumání

jednotlivých prvků týkajících se konfliktů se pokusím odvodit důvody, proč oficiálně
vyhlášená válka v Mexiku trvá již 10 let bez jednoznačného pozitivního výsledku.

Metodologie práce
Ve své bakalářské práci budu komparativní metodou srovnávat dvě případové studie
zaměřené na boj s drogovými kartely v Kolumbii a v Mexiku. Po rozboru kolumbijského
případu, kde po mnohaletém krvavém boji došlo k pozitivnímu výsledku se zaměřím na
případ Mexika, kde se boj k pozitivnímu výsledku podle posledních informací stále
neubírá. Díky dlouhému průběhu, a tím pádem i značnému časovému odstupu, je k
dispozici dostatečné množství odborných publikací, na jejichž základě bude možné tyto
dva případy porovnat a odvodit značné závěry. Skrze jednu z hlavních výzkumných
otázek budu tedy zjišťovat, proč se podařilo v Kolumbii největší síť drogových kartelů
zničit a udržet tento stav již déle než 20 let a v Mexiku boje stále neberou konce. Je
známo, že se drogový trh a s ním i zločinecké organizace, které z trhu profitují vyvíjí a
posouvají od dob Kolumbie dál. Je tedy vhodné se zaměřit i na vývoj opačné strany vládních jednotek i v rámci dnešního mexického konfliktu a zjistit jak se změnila taktika
jejich boje. Dále také budu zkoumat, zda intenzita zásahů ve spolupráci s USA je efektivní
a jestli tím pádem dochází k postupné snižování obchodu s drogami a působnosti kartelů.

Základní charakteristika tématu
Tématem komparace války proti drogovým kartelům v Kolumbii a Mexiku se chci
dotknout velmi aktuálního tématu, které je poslední dobou celkem upozaďováno kvůli
jiným aktuálně probíhajícím konfliktům, které jsou mediálně diskutovanější. Je
pozoruhodné sledovat, že po extrémní drogové situaci, která se odehrávala v minulém
století v Kolumbii, můžeme něco podobné sledovat i v dnešní době v Mexiku. Komparace
bude zaměřená na pozměňující faktory, které dnešní mexické drogové kartely a jejich
byznys odlišují od kolumbijského případu a mohou tak být poměrně úspěšné i v
současnosti, kdy protidrogová politika v Severní i Jižní Americe taktéž zaznamenala
obrovský posun vpřed oproti minulým desetiletím. Skrze téma se pokusím zjišťovat
důvody, proč i přes jisté úspěchy vedené války v Mexiku, kdy byli zabiti bossové hlavních
kartelů nezačíná míra obchodu a počty obětí stagnovat. Dále bude také vhodné porovnat
rozdělení moci v obou státech, kdy je jednoznačné, že v Mexiku se nachází větší počet
kartelů, které zde bojují o moc. Podstatné je také zaměřit se na vývoj celého obchodu s

drogami a zjišťovat, zda je stále stejná poptávka nebo zda nedochází ke změnám cílových
destinací, kam jsou drogy distribuovány.
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Úvod
Pravděpodobně není země, kde by nebyl zaznamenán případ organizovaného
zločinu spojeného s výrobou a následnou distribucí drog. Případy Kolumbie a Mexika si
však troufám označit za odlišné, protože není v historii mnoho případů, kdy by drogový
organizovaný zločin narostl do takových enormních rozměrů a měl nepopiratelný vliv na
společnost a fungování státního aparátu. Obě tyto země spojuje dlouholetá drogová
historie v pěstování a pašeráctví a obě tyto země, každá v jiném časovém období, se staly
sídlem pro narkomafie. Kolumbie byla během 80. a první poloviny 90. let jakýmsi
symbolem kartelového drogového zločinu, protože bylo jen velmi málo lidí, kteří by
neslyšeli o Pablu Escobarovi a jeho kartelu. Celý kolumbijský případ byl pro svět
doposud nevídanou věcí, nicméně jak se dále čas a trh s narkotiky vyvíjel, tak se centrem
pro drogovou distribuci stalo ve 21. století Mexiko a tento pomyslný status si drží i nadále.
Vzhledem k brutálním zločinům a obrovskému množství korupce, kterými narkomafie
postihují celou společnost se jedná o velmi zásadní téma, kterým je vhodné podrobit
zkoumání. Je známo, že Kolumbii se podařilo z kartelové nadvlády poměrně úspěšně
vymanit, což je z hlediska funkčnosti státu a ekonomicko-sociálního rozvoje velmi
důležitý fakt. Nedá se však říci, že by problém s drogami ze země vymizel a mexický
případ víceméně na celou tuto záležitost navazuje
Případy obou těchto zemí jsem se rozhodl porovnat a to na pozadí boje proti
drogám uvnitř americké zahraniční politiky. Spojené státy jsou největším odběratelem
narkotik a představují tak pro výrobce a distributory hlavní trh s vidinou nejvyšších zisků.
Je tedy více než zřejmé, že se USA budou podílet na snaze co nejvíce drogový
organizovaný zločin eliminovat. Bude zajímavé zjistit, jak Spojené státy postupovali a
postupují, protože přímý boj proti narkomafiím zde neprobíhal souběžně a americká
strana se tak mohla ohlédnout za svou působností v Kolumbii, takže možná řešení a jejich
provedení, která aplikuje v rámci Mexika se tak mohou lišit. Rozdílem také je, že
s Mexikem Spojené státy americké přímo sousedí, takže přístup se vzhledem k vyššímu
bezpečnostnímu riziku bude lišit. Do obou těchto zemí byli nasazováni přímo agenti
z protidrogových a bezpečnostních služeb USA a přístupy obou zemí k těmto přímým
účastem se odlišují, což následně odráží další kroky, které americká strana provádí.
Jak Kolumbie, tak i Mexiko se staly baštou pro organizovaný zločin, který
ztotožňují drogové kartely. Vzhledem k tomu, že oba případy odděluje jistý časový
odstup, tak je vhodné si obě země postavit vedle sebe a pokusit se najít jisté návaznosti,
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podobnosti nebo odlišnosti, které jsou pro tyto státy typické. Skrze komparativní
případovou studii budu tedy zjišťovat, jak Spojené státy mění svou strategii a zda jsou
jejich snahy úspěšné či nikoliv.
V následujících kapitolách této práce nahlédnu nejprve do historického vývoje
drogového organizovaného zločinu v kolumbijském i mexickém případu, kde budou
nastíněny zásadní okamžiky, následně analyzuji účast USA v obou těchto vnitřních
konfliktech a v poslední kapitole situace obou státu porovnám a pokusím se najít
spojitosti či odlišnosti, které z komparace budou vyplývat.
Je třeba také zmínit, že vzhledem k původním uvedeným tezím došlo k jistým
změnám. Téma bylo oproti projektovému konceptu zúženo do kontextu americké
zahraniční politiky, což měla být původně jenom obsáhlejší kapitola. Tento způsob jsem
pro svou práci vyhodnotil jako nejvhodnější.
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1. Metodologie a definice základních pojmů
Před samotným zkoumáním vybrané problematiky je nutné si definovat jednotlivé
pojmy, které jsou z celým tématem úzce spjaty. Jejich základní vymezení nám
pomůže v celkové orientaci. V rámci práce se pokusím odpovědět na definované
výzkumné otázky: proč se v Kolumbii podařilo ukončit nadvládu drogových kartelů
a v Mexiku boje neberou konce? A dá se protidrogová zahraniční politika USA
označit za efektivní?

1.1 Metodologický rámec
V rámci své práce jsem si jako svou metodu zvolil komparativní případovou
studii, která je postavena především na kvalitativní analýze zdrojů. Zvolená metoda se
zdá být nejvhodnější právě proto, že oba případy spojuje řada dílčích charakteristik ve
zkoumané oblasti (geopolitický prostor, postoj USA…), avšak liší se v konečném
výsledku, kdy boje v Mexiku stále přetrvávají. Své případy jsem tedy volil a zkoumal na
základě metody rozdílu. Hlavním cílem v rámci práce je poodhalit jednotlivé specifické
rysy případů a hlouběji je analyzovat. 1 Mimo odborné literatury do své analýzy zahrnu
rovněž i americké oficiální vládní zdroje a dále i statistiky disponující údaji týkajícími se
problematiky drog a kriminality s nimi spojené.

1.2 Organizovaný zločin
Organizovaným zločinem, což je nejpodstatnější a nejobecnější definice, která se
vztahuje ke všem drogovým skupinám se rozumí druh skupinové trestné činnosti, jež je
páchána jistou kriminální skupinou nebo organizací. Pro tyto uskupení je typické
opakované páchání činností orientovaných na zisk a moc, které se pohybují daleko za
hranou zákona.
Cílem skupin, které páchají organizovanou trestnou činnost je vždy dosažení
maximálního zisku při vynaložení minimálních nákladů. Ziskem rozumějme nejen
materiální prostředky, ale také mocenské prostředky, které slouží ke společenskému,
ekonomickému nebo politickému vlivu.
Organizovanému zločinu jsou blízké projevy jako zločinecká aktivita mnoha
osob,
1

vysoká úroveň hierarchických vazeb

založených na profesionalitě

DRULÁK, Petr a kol., 2008. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii
a mezinárodních vztazích. 1.vyd. Praha: Portál, 256 s. ISBN 978-80-7367-385-7. Str. 67-70

a
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disciplinovanosti, praní špinavých peněz, mezinárodní spolupráce a snaha o monopolní
řízení celé oblasti, ve které daná zločinecká organizace působí. Organizovaný zločin vždy
představuje vysoká bezpečnostní rizika a to pro celkovou stabilitu ekonomických a
politických systémů.2

1.3 Kartely
Označení „kartel“ je v oblasti drogového organizovaného zločinu hojně
používaným termínem. Termínem se pro mnou zkoumaný odvětví rozumí „organizace
koordinující exportní zájmy jednotlivých producentů drog s cílem minimalizovat riziko
odhalení bezpečnostními složkami a zároveň poskytnout ochranu svým členům v případě
dopadení“.3 Pro kartely jsou pak v praxi typické všechny projevy organizovaných
zločineckých organizací, které byly výše popsány.
Podstatné je také uvést fakt, že se mohou způsoby vzniku kartelové struktury
odlišovat. Podle obecných informací je evidentní, že někde kartely jsou hierarchicky
uspořádanou skupinu a jinde se zase jedná o jakýsi soubor několika subjektů, které spolu
spolupracují. Členové daného kartelu jsou běžně dohodnuti na nastavených na cenách, na
objemu dodávaného zboží, na oblastech a na klientech, kteří od nich budou nakupovat. 4

1.4 Označení „narko“
Se značným rozšířením vlivu drog do organizovaného zločinu, kdy jednotlivé
skupiny, o kterých budu hovořit, jsou postavené výhradně na výrobě a obchodu
s drogami, se začala před některé základní termíny vkládat přímo předpona „narko“.
Tento fenomén se rozmohl jak v oblasti odborných textů, tak v oblasti veřejné. Předpona
je stejně používána i v jazycích, které jsou pro dané oblasti typické – španělština,
angličtina.
Pro kartely, které v oblasti obchodu s drogami působí se již hojně rozšířil termín
narkomafie a vůdci jednotlivých kartelů se označují často jako narkobaroni.5

2

Co je organizovaný zločin. Policie České republiky [online]. 2016-07-31 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z:
http://www.policie.cz/clanek/co-je-organizovany-zlocin.aspx
3
KOONINGS, Kees a Dirk KRUIJT. Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin
America. Londýn: Zed Books, 2004, s. 78. ISBN 9781842774441
4
Cartels and the Competition Act. Office of Fair Trading [online]. 1998 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z:
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Nesmím opomenout ani pojem narkoterorismus, který se stal hojně používaným,
nicméně je třeba zdůraznit jeho možné způsoby vysvětlení. Prvotně se toto označení
používalo v rámci států Jižní Ameriky pro popis činností, které byly s drogovými kartely
úzce spjaty jako obrovské množství vražd, bombové útoky a únosy, kdy jsou tyto
kriminální činy slouží k vyvíjení systematického nátlaku a hrozbám na politiky i
společnost obecně. Následně však s dalším definováním tohoto pojmu přichází Spojené
státy americké, které se na boji proti drogám v Jižní a střední Americe taktéž aktivně
podíleli. V tomto případě se hovoří o vysvětlení narkoterorismu ve smyslu, že se jedná o
zapojení jistých skupin nebo přidružených jedinců do zdaňování či zaštiťování nebo
napomáhání pašování drog ze záměrem rozšiřovat nebo financovat teroristické aktivity.6
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2. Historický vývoj obchodu s drogami a kartely jako jeho
součást
2.1 Historický vývoj v Kolumbii
Kolumbie bývá nejobvykleji spojována s distribucí kokainu, dalo by se říct, že se
i pro mnoho laiků stal kokain jakýmsi synonymem k této jihoamerické zemi. Původně se
však v Kolumbii produkovala hlavně marihuana. V průběhu 70. let však začala v USA,
což je hlavní odběratel drog z Jižní Ameriky, narůstat poptávka po jiných drogách. Hlavní
z těchto dalších drog se stal kokain a producenti drog na to začali reagovat. 7
Důvodů, proč se v Kolumbii začal intenzivně rozvíjet obchod s drogami
shledáváme hned několik. Za jeden z hlavních faktorů bývá uváděna krize v místním
zemědělství, kdy pěstování tradičních surovin typickou pro tuto oblast jako káva či bavlna
přestalo být pro zemědělce dostatečně finančně zajímavé a tak došlo k nahrazení
klasických zemědělských produktů produkty jinými, hlavně marihuanou, kokou nebo
opiem, pro které jsou v této oblasti velmi vhodné klimatické podmínky. Dalším
odůvodněním enormního nárůstu drogového byznysu v této zemi je vhodná geografická
poloha v rámci zajetých pašeráckých tras a také neschopnost vlády kontrolovat území,
která jsou ovládána guerillami. 8 Ke kolumbijským guerillám se ještě vrátím, protože
jejich podíl na drogových konfliktech se nedá považovat za opominutelný.
Podle statistik UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes) pro
Kolumbii nyní stále platí, že je největším producentem koky na světě, kdy koková pole
dle posledních údajů zabírají plochu cca 146 000 ha. Při pohledu na statistiky za poslední
uplynulé roky je evidentní, že toto číslo se každoročně navyšuje. Nejvyšší hustota
kokových polí je na jihu země na hranici s Ekvádorem a taktéž na severu země v blízkosti
Venezuely.9
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2.1.1 Fungování kolumbijských drogových kartelů
Pokud jde o kolumbijské drogové kartely, tak se nesmazatelně do historie zřejmě
nejvíce zapsaly Medellínský kartel a kartel z Cali. Nejprve je však podstatné popsat vůbec
strukturální složení a způsoby fungování kartelů z Kolumbie.
Kartely byly uspořádány hierarchicky. Na vrcholu bylo nejužší vedení, na které
byli napojeni přímo finanční poradci a osoby zodpovědné za přepravní operace. Pod nimi
byli šéfové jednotlivých buněk, kde každý měl na starost svůj region a byli zodpovědní
za dodávky zboží, prodeje a celkově správu svých regionů. Další ve struktuře byli lokální
vedoucí, pro které patřil vždy přidělený sektor v rámci konkrétního regionu. Všechny
zásadní koordinace byly prováděny úzkým vedením a nižší osoby vykonávaly přesně
definované úkoly. Pokud byla některá z buněk odhalena, zasáhlo to většinou pouze danou
postiženou buňku a na zbytek struktury to nemělo vliv. 10
Pro fungování kartelů byla podstatná kontrola nad trasami, kudy se do Kolumbie
pašovala koka a následně nad trasami, kudy byla finální zpracovaná droga distribuována
ke koncovým odběratelům. Množství vypěstované koky v rámci Kolumbie samozřejmě
nestačilo na pokrytí celé poptávky, takže byla značná část této komodity přivážena ze
zemí jako Bolívie nebo Peru. Finálním místem, kam byla zpracovaná droga exportována
byly samozřejmě Spojené státy americké. Do USA byly drogy přepravovány jak po moři
skrze lodě, tak vzduchem pomocí letadel. Náklady na dopravení drog do koncové
destinace byly velmi vysoké, neboť pašeráci riziko dopadení nepodstupovali za nízké
částky.11 Způsoby vychytralých dodávek drog do USA byly mnohokrát popsány
v různých dokumentech či filmech.

2.1.2 Medellínský kartel
Proč se zrovna industriální město Medellín ležící v horách Centrální Kordillery
stalo symbolem pro drogový obchod je těžké přímo definovat, nicméně pravděpodobně
velký vliv na to mohl mít fakt, že v období vzestupu drogového byznysu mělo toto město
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nejvyšší nezaměstnanost v zemi, takže touha po zisku ze strany všech vrstev obyvatelstva
musela být prokazatelná. 12
Medellínský kartel společně s kartelem z Cali obstarával v období zlaté éry kolem
70-80% celkového kolumbijského exportu kokainu a další „samostatné organizace“ byly
na některou z těchto dvou struktur téměř vždy napojeny. Medellinský kartel zná téměř
každý kvůli jedné osobě, a to je osoba jejího bosse Pabla Escobara. Mezi další stejně
důležité členy patřili bratři Oochové, José Gonzalo Rodrígue Gacha nebo Carlos Lehder.
Kartel měl také obrovský společenský přesah. Z drogových peněz často financoval stavbu
domů nebo sportovních hřišť, takže i přes zločinnost a brutalitu si kartel dokázal na svou
stranu často obyčejné obyvatelstvo získat. 13
Jak bylo nastíněno, Medellínskému kartelu nebylo, co se týče brutality a
odstraňování lidí vůbec nic cizí. Za jejich působení došlo k úmrtí mnoha stovek policistů,
soudců a dalších státních příslušníků, včetně těch na nejvyšších postech. Z cesty měl být
odstraněn každý, kdo by drogový byznys kartelu ohrožoval.14

2.1.3 Kartel z Cali
Ve vedení tohoto kartelu stáli bratři Gilberto a Miguel Rodríguez Orejuelové, se
kterými byli ve vedení ještě José Santacruz Londoño a Hélmer Herrera. Strukturou byl
kartel velmi podobný jako Medellínský kartel, někdy však bývá uváděno, že toto
uskupení mělo více na sobě nezávislé regionální buňky, takže rozbít celou strukturu mělo
být náročnější.15 Kartel z Cali nejvíce prosperoval v době „honu na Escobara“ a po jeho
následné smrti a rozpadnutí konkurence z Medellínu dokázal převzít na pár let v zemi
drogový monopol.
Jako jistý výraznější rozdíl mezi těmito dvěma největšími kolumbijskými kartely
bývá uváděno násilí. Drogový obchodníci z Cali si častěji razili svou cestu pomocí silné
korupce a úplatků a své zisky chtěli co nejvíce a nejrychleji legalizovat, druhý kartel

12
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v čele s Escobarem byl více agresivní a neváhali okamžitě sáhnout k násilnému
odstranění nepohodlné osoby. 16

2.1.4 Guerilly a jejich role v obchodu s drogami
Vnitřní boje o moc a nadvládu v různých sektorech jsou v Kolumbii velmi
komplikované. Dalším, kdo do konfliktů vstupuje jsou kolumbijské guerilly, které
vystupují jako protivládní, ale na jejich finančních příjmech se podílí i zisky z drogových
obchodů. Je podstatné uvést zástupce tzv. „paramilitares“, kteří vystupují jako bojovníci
proti guerillám, ale jejich dopad na společenský život je stejný jako u ostatních guerill.
Jedná se o malé skupinky, které mají často kontakty v kolumbijské armádě. Jejich členové
byli často členové některých kartelů, a tak napojení na obchod s drogami a financování
tohoto uskupení je jasné. Jako odnož „paramilitares“ je nutno uvést uskupení AUC
(Autodefenas Unidas de Colombia), v čele které stanul Carlos Castaño, jenž byl tváří
myšlenkového proudu „paramilitares“ od začátku. 17
Dalším subjektem, který je potřeba zmínit jsou FARC (Fuerzas Revolucionarias
de Colombia), což je levicový subjekt, který kontroloval některé části Kolumbie. FARC
se původně vymezovali vůči jakýmkoliv drogovým aktivitám, nicméně finanční stránka
celé věci je donutila postoj změnit. Tato guerilla byla poté financována penězi z drog
z více než 50% a FARC své jednání v tomto směru, které nekoresponduje s jejich
původními ideami ospravedlňovala tím, že bojuje proti vládnímu drogovému boji, na
který je nahlíženo jako na projekt USA, kterou guerilla vnímá jako nepřítele zasahujícího
do vnitřních záležitostí Kolumbie. 18 Ke konci roku 2016 se však po mnoha letech podařilo
vyjednat již konečně optimální mírovou dohodu, která byla 30. listopadu téhož roku
Kongresem schválena. V roce 2017 pak přestala být FARC ozbrojenou skupinou a
transformovala se do legální politické strany. 19
Jako další zúčastněné uskupení nesmím opomenout ELN (Ejercito de Liberación
Nacional) – Národní osvobozeneckou armádu. Tento aktér se od druhé guerilly FARC
liší hlavně svým náboženským zaujetím, kdy mezi jejich členy patří i kněží. ELN vždy
popírala své financování z drog, nicméně dle kolumbijské vlády a státních aparátů jsou
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taktéž jako FARC obviněni z vybírání drogových peněz za spolupráci v oblastech, které
mají pod kontrolou.20

2.2 Historický vývoj v Mexiku
Mexiko již od úplných počátků drogových obchodů v rámci Jižní a Severní
Ameriky hrálo v celé této záležitosti podstatnou roli. Vzhledem ke své geografické
poloze, v rámci které má přes 3000 km dlouhou pozemní hranici s USA a přístup mnoha
pobřežím je Mexiko z tohoto hlediska jaksi předurčeno být hlavní distribuční oblastí pro
dovoz jakéhokoliv zboží, po kterém je v USA vysoká poptávka, ale omezená nabídka.
V tomto případě se jedná samozřejmě o drogy.
V 50. a 60. letech minulého století bylo Mexiko hlavním pěstitelem a
distributorem marihuany, což byla hlavní poptávaná droga ve Spojených státech (vliv na
tom měl i tehdejší trend květinových dětí). Jako se vyvíjejí všechny trhy a zboží na nich,
tak se začal vyvíjet i trh s drogami a jeho zboží. V 70. a 80. letech však, jak již bylo
zmíněno, byla marihuana lehce upozaděna a hlavním produktem drogového obchodu se
stal kokain, který byl i z hlediska finančního zisku s marihuanou zcela neporovnatelný.
Hlavní zemí, ze které tato komodita pocházela byla Kolumbie a Mexiko bylo z role
hlavního producenta pasováno spíše do role tranzitní země pro pašeráky.

21

Klíčový okamžik pro mexický organizovaný drogový zločin byla první polovina
90. let 20. století. V tuto dobu již naplno probíhal hon na drogové kartely v Kolumbii a
jejich pozice se začala postupem času otřásat. Když byl postupně eliminován Medellínský
kartel a kartel z Cali, tak v Kolumbii již nedošlo k obdobnému vzniku nějakého takto
silného kartelu, který by zaujal stejné mocenské postavení. Potenciál pro náhradu
kolumbijských distributorů představovaly kartely právě z Mexika, které měly
dlouholetou zkušenost s drogovým zločinem a navíc většina z nich byla obchodní
spoluprací navázána právě na kartely kolumbijské. 22
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2.2.1 Formování mexických kartelů
Pro éru kartelů, která je v rámci mé práce rozebírána, je podstatná polovina 70.
let. V tomto roce proběhla tzv. Operace Kondor, která byla v podstatě první významnou
protiakcí Mexika a Spojených států zaměřenou na boj proti drogám. Výsledkem této
několikaleté akce bylo to, že bylo zničeno mnoho polí s marihuanou a opiem, nicméně
úspěchy v podobě zatčení významných osob drogového organizovaného zločinu to
nepřineslo. Obchodníci s drogami si stáhli více na jih země a další drogovou aktivitu
začali řídit z města Guadalajara, kdy kartel se jménem tohoto města v názvu je důležitý
pro začátek „novodobého“ fungování mexických drogových kartelů. Jedním z velkých
jmen, které bývá v historickém kontextu formování kartelů zmiňováno, je jméno Félix
Gallardo. který se dá značit jako boss celého kartelu z Guadalajary. Tento kartel byl
napojen na kolumbijské drogové obchodníky a byl hlavním partnerem na mexické
pašerácké cestě, které byla kvůli soustředěnosti bezpečnostních složek USA na pobřeží
Floridy čím dál více využívána. 23
Po zintenzivnění boje proti narkomafii od roku 1985 kvůli brutální vraždě agenta
DEA byl v roce 1989 Gallardo zatčen a tak se začal výše zmíněný kartel tříštit na další
organizace, z nichž je podstatné uvést tyto čtyři: Cartel de Sinaloa, Cartel de Juaréz,
Cartel de Tijuana a Cartel del Golfo. Každý z těchto kartelů operoval v nějaké oblasti a
začal dávat světu nová velká jména drogového organizovaného zločinu. 24 Jedná se o
hlavní kartely, které začaly působit po kolumbijském úpadku. Problematika mexických
kartelů je velmi dynamická záležitost a hlavní uskupení se postupem času začala
formovat do dalších nových organizací a váha moci se tak různě přelévá.
Sinaloa cartel je jedním z nejvlivnějších kartelů v Mexiku. Hlavní působiště má
samozřejmě ve stejnojmenném státě Sinaloa. Dá se označit jako jeden z hlavních
pokračovatelů Guadalajary. Členové kartelu byli od začátku velmi dobře v celém
drogovém byznysu adaptovaní, protože působili jako spojky pro kolumbijské
obchodníky. Po úpadku kolumbijských kartelů se Sinaloa stal nedílnou součástí celého
mexického případu. Kartel nechala „proslavit“ jména jako Joaquín “El Chapo” Guzmán,
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který byl několikrát zatčen a několikrát utekl, Ismael Zambada Garcia nebo Edgar “La
Barbie” Valdez. Kartel má distribuční buňky po celých Spojených státech. 25
Kartel z Tijuany (město, které leží na samotné hranici s USA) patří taktéž mezi
důležité články mexické drogové mozaiky. Na jeho počátcích stál Ramon Arellano Felix
a jeho bratři. V rámci kartelu se mnohokrát měnilo vedení, protože jednotlivý hlavní
představitelé byli postupně zatýkáni nebo zavražděni. Vzhledem k poměrně častým
změnám na vrcholu vedení tohoto kartelu bývá často zmiňováno, že kartel oproti své
nejlepší době již podstatně ztratil vliv. 26
Další kartel, o kterém je třeba se v této části zmínit je Juaréz Cartel. Jako předchozí
kartely i tento působí aktivně v dnešní době. Původ má ve městě Chihuahua a podle
dostupných informací byl průběžně veden Vicente Carrillo Fuentesem nebo jeho bratrem
Albertem. Kartel tito lidé převzali do své moci po smrti jeho bratra Amada, který zemřel
v roce 1997 v souvislosti s plastickou operací. Kartel je znám svým dlouholetým
konfliktem s kartelem Sinaloa.27
Jako čtvrtý je nutno uvést Gulf Cartel, který v mexickém rozmachu na počátku
90. let sehrál důležitou roli, v jeho čele stanul Juan Garcia Ábrego. Kartel byl úzce
napojen na kolumbijský kartel z Cali, pro který zajišťovali důležitou distribuční trasu, za
kterou si samozřejmě brali nemalé finanční obnosy. V dohodě došlo k důležité změně,
kdy Mexičané již neměli dostávat finanční prostředky, ale měli být placeni polovinou
pašovaného kokainu, který si oni sami budou distribuovat podle svých představ. Jednalo
se o rizikový krok, nicméně v konečné fázi se dá označit za velmi úspěšný, protože se
obchody v praxi dařily a kartelu se tak začaly generovat mnohonásobně vyšší zisky. 28
Byť tento další kartel nebyl jmenován mezi čtyřmi hlavními články, které na
počátku novodobé éry mexických drogových kartelů stály je nutné ho zmínit již v této
historické části. Jedná se o organizaci Los Zetas. Mezi hlavní postavy se řadí Arturo
Guzmán Decena a po něm také Heriberto Lazcano. Původ členů tohoto významného
kartelu je ve speciálně vycvičených bojových jednotkách Gulf Cartelu a mexických
bezpečnostních složek, kteří zběhli na opačnou stranu. Jedná se o jeden
z nejnebezpečnějších a nejbrutálnějších kartelů, kterému není co se týče způsobu zabíjení
25
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nic cizí.29 Jde vlastně o jakousi soukromou vojenskou organizaci, která je těžce
kriminalizovaná. Platové podmínky byly pro elitní bojovníky více než neodolatelné, takže
nebylo těžké kartel začít budovat.30

29
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3. Účast USA v případu Kolumbie
Jak již bylo nastíněno, vývoz drog z Latinské a střední Ameriky směřuje primárně
do Spojených států, které představují pro narkomafii hlavní trh. Spojené státy se tak
aktivně začali na boji proti drogovým kartelům podílet a to již při rozmachu v Kolumbii.
Na jejich důvody a následnou efektivitu oficiální účasti v obou konfliktech, na které jsem
zaměřen, se postupně podíváme.
Když začal kolumbijský drogový zločin narůstat do enormních rozměrů, začal se
tlak na vymýcení drog ze strany USA na kolumbijskou vládu zvyšovat. Na řadu tak kromě
masivní finanční podpory v řádech miliard dolarů přišla i aktivní personální účast v místě
problému.

3.1 Americká protidrogová politika a přístup Kolumbie k ní
Téměř ve všech publikacích se jako o zásadním momentu v americké
protidrogové politice hovoří o Richardu Nixonovi a jeho otevřeně vyhlášené válce proti
drogám. Právě tento prezident (v úřadu 1969-1974) byl v historii první, kdo otevřel
v souvislosti drogovými obchody diskuzi na téma „válka“. 31 V návaznosti na to přichází
v roce 1973 založení Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, v angličtině
zkratka DEA. Tento úřad bude hrát v americkém boji proti drogám velmi podstatnou
úlohu.
Protidrogové aktivity, které měly zatím spíše formální rovinu, se začaly rapidně
měnit s prezidentem Ronaldem Reganem, který do funkce nastoupil v roce 1980.
Protidrogová politická scéna začala velmi posilovat a byl kladen důraz na tvrdý postup
vůči drogovým zločincům, protože právě prostředí spojené s drogami bylo vnímáno jako
podhoubí pro obecně značný nárůst trestných aktivit na území Spojených států. Spojené
státy se začaly orientovat na problematická místa za jejich hranicemi spojená
s producentskými zeměmi (jako Kolumbie) a peníze, které začaly téct ze státní pokladny
do boje proti drogám se během let 1980-87 zvýšily třikrát.32 V této době již dochází i
v Kolumbii postupně k větší otevřenosti vůči spolupráci s USA.
Než však došlo na silnou spolupráci Kolumbie a USA, tak to nějakou dobu mělo
trvání. Prezident A. Lopéz Michelsen, který byl v úřadu v letech 1974-78 razil spíše

31
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myšlenku udržet si nezávislost na ostatních zemích a celou každým rokem se zhoršující
záležitost nechat v rámci vnitřních záležitostí. V době vlády jeho nástupce J. C. Turbay
Alaya došlo v rámci přístupu k problému k poměrně podstatnému obratu. Prezident
podepsal v roce 1979 výměnou za velké vynaložené prostředky ze strany USA dohodu,
ratifikovanou v roce 1982, o vydávání zadržených drogových zločinců právě do USA. 33
O dalším prezidentovi, který úřad převzal se nedá tvrdit, že by jednoznačně měl zájem na
pokračovaní v prohlubování spolupráce s USA . Belisario Betancur nejprve i přes dohodu
o vydávání, která již byla v platnosti odmítal Spojeným státům zadržené zločince
vydávat. Po stále vyšším nárůstu organizovaného zločinu, zvyšování brutality, prorůstání
vazeb ze strany zločinců téměř do všech struktur v Kolumbii a atentátu na kolumbijského
ministra spravedlnosti R. Lara Bonillu v roce 1984 došlo ze strany prezidenta k obratu a
vyjednávání o pomoci ze strany Spojených států byla opět zahájena. 34 V roce 1986 se
podstoupil další americký krok v postupu proti drogovým zločincům. Americkým
prezident Reganem byla podepsána nová bezpečnostní směrnice ve kterém je drogový
obchod považován za hrozbu pro komplexnost demokratických vlád a politických a
soudních institucí v rámci nich a nejen nikoliv za bezpečností problém. V tuto chvíli
došlo k zapojení bezpečnostních složek do celého konfliktu a věc byla tzv.
militarizována.35 V následujících letech došlo mezi Kolumbií a Spojenými státy k dalším
projektům, které měly za cíl snižovat objem vyrobených a distribuovaných narkotik a
také eliminovat ozbrojené konflikty související se všude přítomnými guerillami.
Když v srpnu roku 1989 došlo k atentátu na Luise Carlose Galána, což byl
prezidentský kandidát, který otevřeně vystupoval proti narkomafii a jeho rétorika byla
z velké části postavena na boji proti ní, tak došlo k navýšení finančního balíčku ze strany
USA z 10 milionů dolarů na dalších 65 mil. dolarů. Navíc byla v září tohoto roku
představena americkým prezidentem Bushem starším Andská protidrogová iniciativa
(Andean Counterdrug Initiative), která měla v příštích pěti letech za cíl skoncovat
s výrobou a obchodem s drogami v oblasti pohoří And. Do projektu mělo být

33
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napumpováno 2,2 miliardy dolarů. 36 V tu dobu začala být propojenost narkomafie a
státních subjektů nejviditelnější, rostla brutalita a zábrany, které jsou drogový obchodníci
překračovat a začala tak nejintenzivnější akce, která byla vedena proti kartelu
z Medellínu.
Po úspěšném zátahu na Pabla Escobara, který byl zastřelen v roce 1993, což
postupně vedlo k rozpadu celého Medellínského kartelu, nastoupil do prezidentského
úřadu v roce 1994 Ernesto Samper Pizano. Díky penězům, které byly do Kolumbie na
protidrogové aktivity ze strany Spojených států posílány, byl Samper nucen brát aktivní
zapojení USA v potaz. Prezident však oproti svým mnoha předchůdcům byl ve sváděném
boji primárně pro většinovou samostatnost Kolumbie a požadoval minimální vliv ze
strany USA. Tento fakt nic nemění na tom, že i Samper byl v boji proti narkomafiím
velmi ambiciózní a na operace byly vyčleňovány obrovské finanční prostředky. S USA
samozřejmě spolupráce byla v jisté rovině nutná a to především z důvodu informací
poskytovaných ze strany CIA a DEA. S čím se neztotožňoval byla přímá vysoká účast
agentů na území Kolumbie. Vztahy s USA nebyly v tu dobu nejlepší, ale svým přístupem
a plány se mu poměrně dařilo amerického protějška o svém konání přesvědčit. 37
Že u prezidenta Sampera ohledně intenzivního boje proti drogovým kartelům
nezůstalo jenom u slov začal prokazovat v první polovině roku 1995. Rozjela se rozsáhla
operace zaměřena na po Escobarově smrti nejvlivnější kartel, a to kartel z Cali, do které
bylo nasazeno okolo 6 tisíc elitních vojáků a rozjely se v rámci rozsáhlé čistky, při kterých
bylo několik desítek plukovníků a důstojníků zbaveno funkcí, protože u nich bylo
podezření z možné korupce. Tým speciálních jednotek se postavil na základech uskupení
Bloque de Búsqueda, které úspěšně zlikvidovalo Escobara a před vypuknutím operace
celý tým působil v Bogotě, aby nebyla možnost přímého zkorumpování v Cali.38 Samper
si mezi některými vysoce postavenými spolupracovníky vybudoval pověst, že mu
opravdu jde o boj proti drogovým kartelům a že jeho výroky nejsou jenom populistická
tvrzení. Zastával se ho například i Garcia Peña, který věřil, že úspěchy, které přicházely
byly hlavně zásluha jeho politiky. S tím však protistrana s Washnigtonu nesouhlasila.
Situace působila velmi zmatečně, protože agenti CIA a DEA aktivně spolupracovali
s kolumbijskou vládou a operace proti kartelu z Cali byla úspěšná, ale začaly si objevovat
36
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jisté informace o financích, které měl Sampera dostat na svou prezidentskou kampaň
právě od kartelu z Cali.39 Americký prezident Clinton pak ve březnu roku 1996 ve
výroční zprávě týkající se boje proti drogám označil Kolumbii za zemi, která nejednala
podle domluvených způsobů a v konečné fázi selhala.40

3.2 Plán Colombia
I po ukončení působnosti dvou největších kartelů z Medellínu a Cali, které byly
symbolem pro organizovaný zločin postavených na drogovém byznysu jaký svět ještě
nepamatoval pokračovaly Spojené státy ve své protidrogové iniciativě směřovanou na
Kolumbii, protože množství vyrobených drog neustále rostlo a pěstitelé koky stále
zvětšovaly hektary úrody. 41 V roce 1998 nastoupil do prezidentského úřadu Kolumbie,
která byla ekonomicky zcela zdecimovaná a značnou část území ovládala FARC či jiné
guerilly Andrés Pastrana, jenž byl díky svému politickému smýšlení ze strany USA
poměrně podporovaný. Nový prezident chtěl stabilizovat situaci v zemi a zamezit
ozbrojeným konfliktům a drogovému obchodu, které jsou v destabilizaci jako hlavní
faktory a přišel tak s myšlenkou, díky které by Kolumbie získala značné finanční
prostředky na boj a obnovu státu, ale samozřejmě by posílila vliv USA v zemi.42 Na celou
věc přináší zajímavý pohled Vanessa Neumann prezentovaný v The European Journal of
Development Research v roce 2006. Neumann shrnula poznatky, které nám přibližují
pozadí celé dohody a zájmy Spojených států, které se v rámci ní projevily. Hovoří
například o lobbingu a podpoře Plánu Colombia ze strany soukromých firem, mezi které
se řadily naftařské společnosti, které působily přímo v Kolumbii nebo firmy, které jsou
specializované na výrobu armádní techniky jako jsou zbraně nebo vrtulníky. 43
Plán, který byl navrhnut kolumbijskou stranou a byl zaměřený na mírová jednání
a nastartování hospodářské růstu země se debatách s USA tedy jistým způsobem začal
přeorientovávat. Jelikož plán byl postaven na americké pomoci, tak si americká strana
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mohla diktovat podmínky, které budou v plánu součástí a možné tlaky soukromých firem
v jeho konečné fázi i mohly mít vliv na konečnou podobu. Došlo k přepracování, kde
v nové verzi byl původně zamýšlený smysl plánu pro sociální a hospodářský rozvoj spíše
upozaděn a peníze měly z větší části jít na silové operace protidrogových jednotek a další
zbrojení.44 Nedá se však říct, že by z prvotního znění plánu byla většina položek
přepracována. Část peněz z programu byla směřována do oblastí sociální podpory
nejokrajovějších vrstev ve společnosti apod. Uvádí se však, že 75% v celkové částky 6
miliard dolarů šly na podporu ozbrojených složek, které boj s narkomafií a guerillami
v Kolumbii sváděly.45
Jako podstatný okamžik, který je třeba také vzhledem v celé americké účasti na
této iniciativě zmínit je rok 2001. Po útocích z 11. září tohoto roku nabrala americká
zahraniční politika zcela jiných rozměrů a projevilo se to i na Kolumbii. Peníze, které ze
Spojených států proudily začaly být zcela evidentně poskytovány přímo na podporu
kolumbijské armády v boji proti ozbrojeným povstaleckým guerillám, jejichž působení
bylo označeno jako teroristické. 46 V tu dobu aktuální vyhrocená situace, kdy bylo slovo
„terorismus“ skloňováno v mnoha případech, tak nebylo těžké si investice a pobídky
v sektoru zbrojení snadněji před kritiky obhájit.

3.2.1 Plán Patriot
Další z plánů se kterým přišla kolumbijská vláda z důvodů „okupace“ území ze
strany guerilly a přítomnosti drogových obchodníků byla akce s názvem Patriot. Plán
začal být realizován v roce 2003 za období prezidenta Alvara Uribeho a Spojené státy
byly znovu jeho součástí. Hlavním cílem této akce mělo být vytlačení jednotek FARC
z nejvíc zasažených oblastí. Jednalo se v podstatě o jakousi další část Plánu Colombia,
který byl popsán výše. V tomto případě se však dá tvrdit, že se jednalo o čistě vojensky
zaměřenou akci.47 Operace lokálně byla označována za úspěšnou, protože během jednoho
roku zredukovala počet ozbrojenců z řad FARC z 18 000 na 12 000. Vzhledem k tomu,
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že se jednalo o jistou fázi zastřešujícího Plánu Colombia, tak diskutované finanční
prostředky do zbrojení pohltila právě tato akce. 48

3.2.2 Vyhodnocení a výsledky plánu Colombia
V konečném shrnutí výsledků Plánu Colombia bylo zjištěno, že ze strany
odborníků, kteří se danou problematikou zaobírají převažují spíše negativní evaluace. Za
celou dobu nebyla definována přesná oblast, ve které by se dal prokazatelně zjistit na
základě konkrétních dat úspěch či neúspěch. Peníze, které byly v projektu Kolumbii
poskytovány se rozdělovaly mezi konkrétní armádní operace, sociální rozvoj nebo
likvidaci zárodků k výrobě a pašování drog.
Co se týče snížení drogové produkce, tak se nedá hovořit o tom, že by byly cíle
projektu naplněny. Po šesti letech, kdy byla situace v rámci plánu řešena se podle dat US
Government Accountability Office snížilo množství vypěstovaného opia, což ale
z hlediska kolumbijského případu není ta nejzásadnější drogová surovina. Co se týče
pěstování koky a následné výroby kokainu, tak pěstování koky vzrostlo o 15% a samotný
objem vyrobené drogy narostl o 4%, což znamenalo nárůst v letech 2000 - 2006 z 530 tun
na 550 tun.49 Vzhledem k několikaletému trvání a výši peněz, které byly na projekt
uvolňovány se jedná z mého pohledu o jednoznačné nenaplnění cílů, které oblasti boje
proti drogovému byznysu naplněny být měly.
V oblasti násilností a guerill, na které byl plán taktéž zaměřen se na základě
statistických dat se o jistém progresu hovořit dá. Ve zprávě GAO, která se týká
bezpečnostní situace je uvedeno, že v některých odvětvích došlo ke zlepšení. Během
několika let, kdy plán probíhal došlo k navýšení stavů u policie, v armádě i státních
institucích, které se dohledem na drogovou scénou zabíraly. I díky tomu došlo do roku
2008 ke snížení počtu stoupenců a členů FARC z původních 18 000 na cca 8000. Ve
značeném počtu oblastí, které guerilla ovládala došlo k potlačení jejich vlivu a posílení
působnosti státního aparátu. Klesl také počet zaznamenaných vražd a únosů. 50
V USA, které byly jedním z hlavních článků tohoto plánu se během šestiletého
trvání několikrát spekulovalo o další účasti a efektivnosti. Objevovali se názory, že by
USA neměly vstupovat tolik do vnitřního boje v rámci Kolumbie, ale podle hodnocení
48
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expertů, kteří v Kolumbii působili, nebyla kolumbijská vláda schopna postupovat
efektivně sama. Toto tvrzení potvrzovala i situace po provedení Plánu Patriot, který byl
ze značné části veden a ovlivňován americkou armádou a americkými bezpečnostními
experty, protože po přímo vedených akcích se počty ozbrojených nevládních jednotek
snížily. Co se však nezměnilo, a pro samotnou společnost ve Spojených státech je to
klíčový faktor, je objem drog, který byl do USA pašován a cena za ně. 51

3.3 Konsolidace oblasti La Macarena
Dalším projektem, který byl v rámci kolumbijsko-americké spolupráce realizován
je Plán konsolidace La Macareny (Plan de Consolidación Integral de La Macarena). Jedná
se o postup, který začal být realizován od roku 2007 v rámci něhož mělo být na
kolumbijském území Macarena zajištěno obnovení funkčnosti státního aparátu. Toto
území je dlouhodobě ovládáno ozbrojenými nestátními skupinami a kvete zde obchod
s drogami. Důležitým cílem byla postupná likvidace kokových polí a laboratoří, kde jsou
drogy z této plodiny vyráběny. Region byl ekonomicky a sociálně na dně a bylo nutné
začít budovat podmínky, které by měly vést ke zlepšení celé situace. Skrze kooperaci
policie a justičních orgánů, které by držely dohled nad fungováním státních aparátů v této
oblasti a samo obyvatelstvo by bylo nabádáno ke spolupráci, mělo dojít k naplnění výše
zmíněných cílů. 52 Psané záznamy, které jsou dostupné a týkají se této konsolidace dle
mého názoru vyvolávají dojem, že mělo jít o jakési poučení z přechozích spoluprací a
plánů, které měly problém řešit. Je zde mnohem více brán ohled na samotnou občanskou
společnost, se kterou je taktéž nutno pracovat. Jenom samotné násilné akce proti
zločincům v tomto případě zřejmě nejsou dostatečné, protože celý organizovaný zločin
zde má dlouhotrvající tradici a prostupuje celou společností.
Průběh konsolidace byl rozdělen do dvou fází. Během té první byla velmi aktivně
zapojena armáda, která měla za úkol omezit působnost guerilly a začít ji z území, které
ovládala vytlačovat. Po omezení vlivu guerilly přišla na řadu rekonstrukce státních
aparátů v podobě policie, úřadů a justičních orgánů. 53
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Spojené státy v celé záležitosti opět hrály podstatnou roli, a to primárně z hlediska
finančního. Ačkoliv se zvýšily výdaje na společenský a ekonomický rozvoj, tak většina
peněz proudila do vojenských položek. Z amerických institucí odešlo na tuto konsolidaci
na počátku celého projektu 250 milionů dolarů a následně během příštích pěti let
přicházely postupně po jednotlivých vládních schváleních další peníze v řádech stovek
milionů dolarů.54 Konsolidační zóny, které jsou pro americkou vládu prioritní jsou
navštěvovány a tato patří mezi ně. Finanční podpora pak proudí na jednotlivé oblasti
z různých organizací jako USAID podle jejich zaměření. Skrze tuto americkou agenturu
například proudily do Kolumbie finanční prostředky na vojenské výcviky místních
ozbrojených vládních jednotek. 55

3.3.1 Vyhodnocení a výsledky projektu
Během trvání PCIM byl průběh a funkčnost v některých ohledech kritizován. Dle
zprávy organizace Center for International Policy, která měla své příslušníky v oblastech
byla negativně hodnocena např. komunikace se zástupci obyvatelstva, kdy si museli
obyvatelé často sami o průběhu akcí v jejich oblastech zjišťovat informace a samotné
úřady, které pro to byly zřízeny pracovaly málo efektivně. Další oblastí, která nebyla
hodnocena zcela kladně byla přítomnost armády, která měla být primárně z důvodu
vykonávání civilních akcí, nicméně skutečnost byla poněkud jiná a armáda vykonávala
hlavně funkci dozoru. 56
Co se týče měřitelných výsledků, tak je směrodatné opět nahlížet na objem
vypěstované koky a vyrobených drog. PCIM byl oproti Plánu Colombia dle oficiálních
informací zaměřován právě na tyto faktory. Podle informací z UNODC však v rámci
konsolidované oblasti došlo v letech 2007 - 2010 ke zmenšení plochy, na které byla
pěstována koka, a to o 77%. 57 Nedá se však říct, že by problém byl vyřešen, protože
guerilly a s nimi často spojení výrobci drog se přesouvali do jiných oblastí La Macareny,
kde vládní jednotky neoperovali. Na plochách se legálně pěstovanými komoditami se tak
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začínala pěstovat koka a během let 2009-2012 se z 668 hektarů stalo hektarů 1466.58 Ve
zprávě US Office of National Drug Control Policy (ONDCP) sestavenou pro vládní
agenturu CRS je však uvedeno, že po operacích, které byly během iniciativy prováděny
přestala být Kolumbie poprvé od druhé poloviny 90. let na prvním místě v objemu
vypěstované koky a dostala se na úroveň Bolívie a Peru. Právě v těchto zemích ale začala
produkce opět vzrůstat. Zajímavé je také sledovat prognózy, které jsou prezentovány
skrze UNODC a americké vládní organizace. UNODC uváděla na rok 2008 odhad
vyrobeného kolumbijského kokainu na 430-450 tun, ale americká vláda udávala 280-295
tun.59
Na základě prostudovaných informací, které k tomuto případu jsou dostupné
docházím k závěru, že pro oblast La Macareny provedená konsolidace byla efektivní,
nicméně o efektivitě pro Kolumbii a její problémy jako celek přesvědčen nejsem, protože
vytlačené ozbrojené jednotky a zničená koková pole se začaly přesouvat do jiných oblastí
a jedná se o učebnicový příklad tzv. „balónkového efektu“, který bývá v souvislosti s boje
s organizovaným zločinem zmiňován často. Postrádám také jednoznačně definovaná
tvrzení, která by nastínila přínosy pro Spojené státy, které se této iniciativy účastnily.
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4. Účast USA v případu Mexika
Jako druhý případ, který ve své práci podrobím zkoumání je Mexiko. Jak bylo již
ve druhé části nastíněno, Mexiko je z hlediska drogových obchodů za posledních deset
let možná nejdiskutovanější zemí, která má ale v tomto směru dlouholetou historii. Jako
přímý soused, se kterým mají Spojené státy hranici je tato země a její boj proti
narkomafiím v rámci její zahraniční politice top téma. Často i nejen z pohledu drog.
Z Mexika se během desítek minulých let stal z pěstitele marihuany a prostředníka
drogových kartelů z Jižní Ameriky hlavní hráč v drogové distribuci, což mělo za následek
uvedení samotné země do obrovských problému spojených s organizovaným zločinem.
Mexická historie nelegálního pěstování a obchodu s drogami sahá až do 19.
století. Pro mou komparaci je však stěžejní období až druhé poloviny 20. století a hlavní
zkoumaný časový úsek začíná až ve stoletím aktuálním. Se zvýšením poptávky po
drogách se strany obyvatelstva Spojených států začal ruku v ruce růst drogový byznys
v zemích na jih od USA.

4.1 Americká protidrogová politika a přístup Mexika k ní
Po amerických marihuanových 60. a části 70. letech, kdy Mexiko bylo podstatným
subjektem v pašeráctví a pěstování drog přišla „kokainová éra“, kde hlavní roli sehrály
jihoamerické země s Kolumbií v čele. Mexická vláda se samozřejmě snažila jednat a proti
pěstitelům a pašerákům marihuany byla nasazována armáda, která část úrody likvidovala.
Mexiko na problému spolupracovalo s USA, kdy byla možná řešení diskutována na
bilaterální úrovni. S prezidenty Kennedym a Johnsonem byla spolupráce spíš
formálnějšího stylu. Změny, díky kterým se začaly vztahy obou zemí měnit, přišly
s prezidentem Nixonem60, jehož protidrogová politika byla přiblížena už v kolumbijské
části. Díky tomu, že byl prodej a následné užívaní drog dáno do kontextu problému, který
ohrožuje celou společnost, tak došlo k tomu, že byla zahájena operace Intercepta v rámci
níž začala americko-mexická hranice být mnohem více střeženějším místem a to mělo
dopad na všechny osoby, které přes hranice přecházeli. Na mexické straně okamžitě
začalo docházet k protestům a akce byla v této podobě přerušena. 61
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Důležitým okamžikem v americké zahraniční politice vůči Mexiku bylo spuštění
operace Kondor v roce 1975. Během ní byla vedena objemná eradikace na pole s mákem,
ze kterého se dále vyráběl heroin a na pole s marihuanou. Vzhledem k rozsahu došlo
k navyšování poskytnutých finančních prostředků ze strany Spojených států. Ze 1,3
milionu dolarů v roce 1973 to byl nárůst markantní, protože v roce 1975, kdy byla akce
v průběhu, už poskytnutá částka činila 15,6 milionů. 62 Zákrok, při kterém byla postřikem
ničena pole s drogovými komoditami, se jevil být jako úspěšný. Protože akce takto
velkého formátu byla v Mexiku premiérou, byli dealeři značně ochromeni. S postupem
času však začali reagovat, přesouvali se do jiných jižnějších oblastí a pěstování přenášeli
na menší prostory, které byly ukryty ve větších prostorách se zemědělskými surovinami,
jejichž pěstování bylo v rámci zákona.63
Z hlediska americko-mexické spolupráce vše fungovalo a nevyskytovaly se žádné
významné konflikty. Americká strana měla od Mexika kvůli likvidaci povolen volný
přístup do vzdušného prostoru 64, což se dá označit za známku otevřenosti a důvěry ve
společných vztazích. Změna nastala po nástupu nového prezidenta Lopéze Portilla, který
byl zastáncem spíše směru větší svrchovanosti Mexika a v roce 1978 tuto možnost
volného přístupu do vzdušného prostoru zrušil. 65
Napjatějšímu období, které mezi USA a Mexikem již několik let panovalo, ještě
přitížila mediálně známá vražda amerického agenta DEA působícího v Mexiku Enrique
Camareny. V tu dobu se rozjela rozsáhlá pátrací akce, na jejímž konci bylo odsouzení
dvou velkých jmen mexických drogových kartelů a to Rafael Caro Quintera a Ernesto
Fonseca Carrilo. Ve vyšetřování, které bylo komplikované útěky těchto osob před
dopadením, se dospělo k závěru, že mexické podsvětí je napojeno na vysoce postavené
pracovníky mexického státního sektoru. 66 I z těchto důvodů sáhla americká strana k tomu,
že některé zločince, které dopadla nechala unést do USA, kde je postavila před soud. Celá
událost byla velmi problematická a posvětil ji i Nejvyšší soud USA. Vydávání zadržených
do USA legální legislativní cestou bylo totiž velmi rozporuplné, protože pro mexickou
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stranu je podle ústavy nepřijatelný trest smrti a ten samozřejmě za tak závažné zločiny,
za které by byli zadržení souzeni, hrozil. 67
Po opatřeních, která americká strana iniciovala, se nedostavovaly žádné výsledky,
které by přímo zlepšovaly situaci v americké společnosti, protože objem distribuovaných
drog do USA se nijak neredukoval a navíc přišla droga další – crack, která byla mezi
Američany velmi oblíbena, hlavně kvůli ceně a kokainové bázi. V mexicko-amerických
vztazích je tedy nutno v souvislosti s těmito neblahými trendy připomenout certifikační
proces pro země, kde kvete obchod s drogami z roku 1986. Všechny země, o kterých bylo
v rámci tohoto procesu rozhodováno, byly pochopitelně ekonomicky velmi slabé a
nestabilní a finanční injekce na boj proti drogám byly pro ně potřebné. 68 V tomtéž roce,
který byl součástí období prezidentování Ronalda Reagana, došlo taktéž ke schválení
nové směrnice, jenž obchod s drogami označovala za celoplošnou národní hrozbu.69

4.2 90. léta, přelom století a NAFTA
Jako důležitý bod v oblasti mexické distribuce drog do USA nesmím opomenout
přijetí Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). O to, být součástí této
dohody Mexiko velmi usilovalo a snažilo se pro to vykonat maximum. Mexická strana si
samozřejmě uvědomovala, že problém s pašovanými drogami představuje pro spolupráci
velký problém, takže bylo za potřebí začít dělat kroky, které budou hlavně mediálně
viditelné a demonstrativní, aby byl vzbuzen dojem, že se situace jednoznačně lepší. Proto
během vlády prezidenta Carlose Salinase došlo k několika důležitým okamžikům, které
nakonec pro Mexiko znamenalo přijetí do zmíněného NAFTA. Během jeho vlády byl
zatčen např. Felix Gallardo, v obchodu s drogami významná persona, došlo k čistkám
v policejních sborech nebo po vzoru USA drogovou problematiku označil jako riziko pro
celou společnost. 70 Toto přijetí Mexika mezi členy NAFTA ze svého pohledu na věc
považuji za problematické. Otevírá se mnoho dalších možností, jak drogy pašovat a celý
tento stav týkající se drog to dělá ještě více nepřehledným. Zajímavé by bylo jistě
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zkoumat, jaká hlavní podstata a výhoda z toho plyne pro Spojené státy, které jsou
samozřejmě v této úmluvě nesmazatelný článek.
Od přijetí Severoamerické dohody o volném obchodu se pohybujeme v rovině 90.
let, kde je potřebné shrnout změny, které vedly k přeorientování většiny drogového
byznysu z Jižní Ameriky do Mexika. Jak již bylo řečeno, od poloviny 90. let po rozbití
narkomafie z kolumbijského Cali se v této jihoamerické zemi nedokázal žádný kartel
dotáhnout na vrchol pyramidy obchodu s drogami jako tomu bylo právě u kartelu z Cali
případně u Medellínského kartelu. V tuto dobu se začíná psát nová drogové éra pro
organizovaný zločin v Mexiku, protože z tranzitní země se najednou pozvolna začíná
stávat hlavní distributor drog do USA. Zmínit musím rok 1995, kdy hlava mexického
kartelu Juaréz Amando C. Fuentes odkoupil veškerou dodávku kokainu, která měla přes
Mexiko putovat a jeho kartel se tak zhostil role hlavního dodatele této drogy na americký
trh.71
K upevnění pozice země s hlavní distributorskou drogou sítí a její dobré
funkčnosti je také potřebná provázanost narkomafie se státními institucemi. Učebnicový
příklad je z roku 1997, kdy byl zatčen generál Gutierrez Rebollo, který byl paradoxně
v čele mexického Národního institutu pro boj s drogami. Tato situace byla zklamáním i
pro Spojené státy, protože tento muž byl často vyzdvihován za odvedenou práci
s drogovým kartelem z Tijuany, jenže bylo zjištěno, že obdržuje peníze od kartelu
Juaréz.72 Pravděpodobně v reakci na tuto událost byla v roce 1998 provedena americkou
stranou operace Casablanca, kdy bylo na simulované konferenci zatčeno 167 pracovníků
bankovních institucí za praní špinavých peněz. Zabaveno bylo celkem 68 miliard dolarů
ze tří mexických bank, které byly obviněni z téhož trestného činu. Problém však
představoval fakt, že o akci neměla mexická strana žádné ponětí, ta tak proběhla bez
jejího vědomí a američtí agenti se na ní podíleli aktivně přímo v Mexiku. Tato vyhrocená
situace na poli společné zahraniční politiky obou zemí skončila v létě 1998 dohodou
z Brownsville, kde bylo dohodnuto, že jsou Spojené státy o svých všech tajných
operacích svého mexického protějška informovat. 73
Na přelomu milénia v roce 2000, kdy už je organizovaný zločin pro Mexiku
bohužel standardem do prezidentského úřadu nastupuje Vicente Fox. Byl to zástupce
strany PAN (Partido Acción Nacional), což změnilo zajetý trend vlády jeho mnoha
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předchůdců ze strany PRI. Za zmínku v souvislosti s USA během jeho vlády stojí
vytvoření Federální agentury pro vyšetřování jakési „mexické FBI“ v roce 2001, při čemž
do Mexika přijeli zástupci americké FBI, aby nově vytvořený státní orgán cvičili a
školili.74 Tento fakt je podle mě možné označit za poukazující na proamerickou orientaci.
Další ukázkou mexické závislosti na Spojených státech se ukázala v roce 2006, když měl
být v Mexiku schválen zákon o legálním držení malého množství drog, což mělo odlehčit
práci policie, aby se mohla soustředit na kvanta závažnějších případů. Po nátlaku ze strany
USA však došlo od prezidenta k vetování zákona a ten tak neprošel. 75 Za Foxova úřadu
také došlo k zavedení možnosti vydávání zadržených drogových zločinců do USA,
nicméně Nejvyšší soud v Mexiku rozhodl o omezení pouze na případy, kdy nehrozí
udělení rozsudku převyšující 60 let vězení, což bylo mexické maximum a v USA by jistě
hrozily již zmíněné tresty smrti. 76

4.3 Vláda Felipe Calderóna a válka proti drogám
V roce 2006 nastupuje do prezidentského úřadu v Mexiku po těsném volebním
výsledku o 0,56% Felipe Calderón. 77 Bez ohledu na těsný volební výsledek a tím pádem
rozdělení názorů ve společnosti se prezident rozhodl k zatím nejradikálnějšímu postoji
proti drogovým kartelům v mexické historii, rozhodl se vyhlásit oficiální válku, kterou
vláda povede. Pro americkou stranu a její politiku ještě v období George Bushe byl tento
krok vnímán velmi pozitivně. Téměř okamžitě po nástupu do funkce spustil rozsáhlou
akci ve státě Michoacán, kam bylo posláno 25 000 vojáků, kteří měli eliminovat
zakořeněný vliv drogových překupníků. Během chvíle se operace začaly projevovat
v množství zadržených narkotik a zatčených osob, které jsou s tím organizovaným
zločinem spojeni, nicméně došlo k rapidnímu nárůstu boje mezi samotnými kartely a
statisticky začal vzrůstat počet únosů a vražd.78 Paradoxní je, že jedním z důvodů, kterým
prezident Calderón argumentoval pro válku, byl enormní rozsah násilí, nicméně po
zavedení těchto opatření právě statisticky násilí růst ještě začalo. V souvislosti s operací
Michoacana je vhodné uvést i projekty, v rámci nichž bylo zadrženo mnoho osob, ale i
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majetku v podobě milionů dolarů v hotovosti a drog. Patří mezi ně např. Projekt
Conorado, který trval celkem čtyři roky a byl zaměřený na kartel La Familia Michoacana.
Přímo na něm spolupracovali s mexickou stranou agenti z DEA a FBI a bylo při něm
zadrženo 33 milionů dolarů a 2 tuny kokainu. 79 Další akcí vedenou v průběhu této operace
byl Projekt Delirium, která trvala 20 měsíců a bylo při ní jenom po USA zadrženo přes
200 osob. Na konci bylo i zatčení bosse celého kartelu José Méndez Vargase. 80
Zajímavý například je údaj, kdy roce 2009 byl vydán vládou seznam 37
nejhledanějších osob na poli mexického organizovaného zločinu. Do začátku roku 2011
bylo z těchto osob dopadeno nebo zabito 20.81 Toto dle mého názoru reflektuje
s podstatou nekompromisní války, kterou vláda Calderóna vedla, nicméně všechny tyto
úspěšné kroky následně vedly ke stále většímu tlaku na drogové kartely, které páchaly
čím dál více násilí.

4.4 Iniciativa Mérida
Na podzim roku 2007 byl prvně představen návrh Iniciativy Mérida, který měl být
důležitým článkem v americko-mexické spolupráci proti drogovému organizovanému
zločinu ohrožujícího národní bezpečnost. Plán prošel americkým kongresem v polovině
roku 2008 a jen pro další rok 2009 znamenal pro Mexiko částku 400 milionů dolarů.
Iniciativa byla vyvolána mexickou stranou, která byla v otevřeném konfliktu s drogovými
kartely a vítala samozřejmě jakoukoliv další finanční podporu. 82 V novodobé historii,
která se týká amerického boje proti drogám je tato iniciativa podstatným okamžikem,
který se nesmí opomenout. Program byl spuštěn za vlády prezidenta Bushe, ale
pokračoval nadále za vlády jeho nástupce Baracka Obamy, bude tedy zajímavé zjistit,
jestli se politika nebo postupy obou hlav USA nějakým způsobem odlišovaly. Iniciativa
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nebyla také definována pouze jako pomoc pro Mexiko, ale měla se týkat celé oblasti
střední Ameriky, kudy proudily tuny kokainu a dalších drog do USA. Faktem ale je, že
poměr peněz mezi Mexikem a ostatními zeměmi byl nezanedbatelný. Během prvních
dvou let Méridy obdrželo jenom Mexiko kolem 950 milionu dolarů, zatímco ostatní země
„pouze“ celkem 150 milionů.83 Značná část výše uvedených financí byla určena pro
armádní oblast, takže se částka čerpá v rámci výcviků speciálních sil a dodávek techniky
pro tyto jednotky. Často tak bývá Mérida označována jako další „Plan Colombia“. 84
Po nástupu prezidenta Obamy do amerického prezidentského úřadu došlo podle
dostupných informací k řadě změn v přístupu k tomuto plánu, a ty je potřebné uvést.
Nejprve došlo k opravdovému formálnímu rozdělení programu na všechny oblasti, které
byly výše uvedeny. Byla tedy vytvořena samostatná administrativa pro Mexiko, státy
střední Ameriky a státy oblasti Karibiku. Svým rozsahem a objemem pašovaných drog
však Mexiko zůstávalo logicky hlavní prioritou. 85 Novinkou bylo taktéž definování čtyř
pilířů, v rámci kterých jsou vytyčeny oblasti zaměření, kam je třeba americkou stranou
směřovat pozornost a podporu. Cíle v těchto čtyřech pilířích vypadali následovně:
přerušení působnosti organizovaného zločinu, institucionalizace schopnosti udržení
právního státu, vytvořit hranici mezi oběma zeměmi, která bude hodná aktuální době 21.
století a také vybudování silných a odolných komunit ve společnosti. 86 K silnému
právnímu státu začalo být vzhlíženo čím dál více, protože jak je známo, tak korupce byla
naprosto enormní, mnoho státních institucí bylo přímo napojeno na drogové kartely, a
tím pádem samozřejmě dochází k prohlubování neefektivity v trestních řízeních vůči
narkomafii. I z těchto důvodů začal být Obamovo administrativou na tento pilíř kladen
velký důraz a začal pohlcovat největší množství finančních prostředků. Nedůvěru
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v justičnímu systému a polici reflektuje i fakt, že ve skutečnosti není hlášeno ani 75%
trestných činů. 87
I po skončení prezidentského období Calderóna iniciativa měla dalšího trvání. Do
úřadu prezidenta byl zvolen Enrique Peña Nieto a ten zase jako každý nově zvolený
prezident přišel s dalším pohledem na celou věc a podle toho byla také Mérida částečně
ovlivňována. Jeho prvotní zaměření bylo na kartely, které považoval za největší strůjce
drogového organizovaného zločinu v Mexiku a to kartely Sinaloa a Juaréz. Tyto operace
proti oběma kartelům v roce 2013 byly zase z části úspěšné. Podařilo se zadržet hlavní
představitele obou kartelů a některé další vysoce představené členy. Jenže v obou
kartelech se pokaždé podařilo rychle vedení nahradit a vliv na územích, kde kartely
působí se nijak zvlášť nezmenšil. 88

4.5 Současný stav
Co se týče iniciativy Mérida, tak ta podle dostupných informací stále nepozbyla
platnosti a od jejího spuštění téměř před deseti lety bylo ze strany spojených států
poskytnuta částka okolo 2,5 miliardy dolarů. 89 Boje proti drogovým kartelům jsou stále
na denním pořádku. Nejdiskutovanější zprávou, která se v poslední době probírala
v souvislosti s bojem proti drogovým kartelům byla pravděpodobně ohledně Joaquina „El
Chapo“ Guzmana. Tento narkobaron z kartelu Sinaloa byl po několika útěcích z vězení
znovu dopaden, mexické soudy rozhodly, že může být vydán ke stíhání do Spojených
států a stalo se tak na začátku roku 2017. Samozřejmě zde byla nařízena podmínka, že
obviněný nesmí dostat trest smrti, protože, jak bylo již v mé práci diskutováno, mexická
justice toto zakazuje. 90 V mexicko-amerických vztazích týkající se společné drogové
politiky se jedná o důležitou událost. Jak bylo nastíněno, za některých mexických vlád
bylo vydávání do USA jednoznačně odmítáno. Trest v americkém vězení však může být
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efektivnější, protože je menší pravděpodobnost, že by odsouzený mohl ovlivňovat nadále
ovlivňovat dění kartelu, tak jak tomu ve značně zkorumpovaném mexickém prostředí
často bývá. Guzmana se dotýká i asi nejaktuálnější zpráva, která se k mému tématu práce
váže a týká se taktéž vydání do USA. V prosinci 2017 bylo potvrzeno vydání bývalého
narkobarona Maria Ramirez-Trevina z kartelu Gulf a blízkého spolupracovníka Guzmana
- Victora Manuel Felixe91, což je pro přiblížení aktuálního stavu mezi Mexikem a USA
důležité zmínit.
V Mexiku se od zavedení oficiální války mění území, která jednotlivé kartely
ovládají a mění se taktéž i celá působnost kartelů. Momentálně je evidováno šest hlavních
kartelů, které na území Mexika působí a patří mezi ně nováček Jalisco New Generation,
který vznikl z ozbrojeného křídla kartelu Sinaloa a momentálně je jejím úhlavním
nepřítelem, dále již zmíněný kartel Sinaloa, Gulf, Los Zetas, Tijuana a Beltrán-Leyva. Se
stále vysokou působností kartelů souvisejí i násilné konflikty v zemi, jež stále přetrvávají
ve vysokém počtu. Po nástupu prezidenta Peñi v roce 2012 se počty zavražděných lidí
sice rapidně snížily, nicméně od roku 2014 znovu narůstají a za rok 2016 bylo dle
oficiálních statistik v Mexiku zavražděno více než 20 000 osob a 30 000 osob je stálo
vedeno jako nezvěstných. 92
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5. Porovnání obou případů
Případy Mexika a Kolumbie jsou za posledních padesát let z hlediska drogového
organizovaného zločinu pravděpodobně nejobsáhlejšími tématy a mnou zkoumaná
zahraniční protidrogová politika USA do obou případů markantně zasahuje. Ať už
z hlediska různých programů, které měly a mají za cíl situace v daných zemích zlepšovat
a nebo z hlediska přímé účasti v podobně agentů z protidrogových útvarů v těchto
destinacích. Ve výše uvedených kapitolách jsem přiblížil postupně oba případy a nyní se
pokusím najít možné souvislosti nebo odlišnosti, které oba státy v mnou zkoumaném
kontextu spojují.
Jako jednu z hlavních podstat, kterou je třeba se zaobírat je vůbec motivace
vstupování Spojených států do těchto záležitostí cizích států. Možná by se v rámci tohoto
drogového tématu dalo hovořit o jednoduché odpovědi, a to, že USA jsou největším
drogovým odběratelem na světě, tak logicky je v jejich zájmu eliminovat drogový
organizovaný zločin již v zárodku celého dlouhého distribučního procesu. Skutečnost
však může být ovlivňována i jinými faktory a nejen tímto nejlogičtějším, který se nabízí
jako první.
Když se podíváme na jednotlivé vlády Kolumbie a Mexika, tak zde můžeme najít
shody v jejich vnímání celého drogového problému a na něj navázaného organizovaného
zločinu. V obou případech se země domnívají, že velkým problémem je poptávka po
narkotikách v USA. Spojené státy však podle všech indicií postupují z opačného konce,
takže se snaží eliminovat pěstování a pašeráctví v zemích původu tohoto problému. 93
Nevýhodou těchto zemí zasažených narkomafiemi je to, že se jedná o ekonomicky a
sociálně velmi slabé státy, takže jsou na finanční pomoci od jiných zemí téměř závislí.
Někteří autoři, kteří se touto problematikou zaobírají a snaží se hledat důvody proč
se v Kolumbii podařilo drogové kartely víceméně zlikvidovat se přiklánějí k názoru, že
na tom měla velký podíl ona militarizace celého problému. Tuto militarizaci svou přímou
účastí a dodávkami vojenské techniky primárně ovlivnily Spojené státy a dost kroků,
které byly podstupovány, dostávalo jistý protiteroristický obraz. Většina prezidentů
v Kolumbii byla během války proti narkomafii více otevřena těmto operacím v režii
ozbrojených složek a za jistých okolností s nesmazatelnou přímou účasti USA na této
věci souhlasili. Mexiko je dle autorů této teorie označováno za zemi, kde by kvůli vnitřní
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politice, která smýšlí odlišně než kolumbijská, nebylo možné tento typ spolupráce
aplikovat, protože USA zde velmi zasahují do vnitřního dění v rámci cizího státu. 94 Tuto
teorii si nedovolím vyvrátit, protože je dle mého pravděpodobné, že militarizace celého
konfliktu celý proces eliminace drogových kartelů zrychlila a v určitých směrech přinesla
své ovoce.
V obou případech najdeme shodné prvky, které měly za cíl objem pěstovaných
narkotik snižovat. Jedním z klíčových byla eradikace. Jak v Kolumbii, tak v Mexiku byla
snaha o ničení komodit k výrobě drog už za fáze pěstování. Proto byl po zaměření
pěstitelských lokalit nasazen chemický postřik, kterým se suroviny ničily. Efekt, který se
dostavoval, byl však pouze chvilkovou záležitostí, protože pěstitelé okamžitě přesouvali
svá pole do jiných míst, která se musela zase postupem času zajišťovat. Celý problém se
tak nedaří efektivně vyřešit, ale jenom se přelévá z jednoho území na druhé. Podle
nejaktuálnějších dat z UNODC je vidět, že za poslední roky úroveň vypěstované koky
v Kolumbii stále roste a v roce 2016 se rozsah dostal ke hranici 150 000 ha a je to tak
nejvíce za posledních 15 let. 95 Díky těmto informacím je evidentní, že poptávka po
kokainu rozhodně neklesá a drogový obchod a s ním spojený organizovaný zločin bude
nadále velmi hojně zasahovat do života zemí Jižní a střední Ameriky.
Plan Colombia, který byl aplikován v kolumbijském případě a měl za cíl rapidně
omezit pěstování a výrobu drog a začít obnovovat funkčnost státního aparátu v zemi, je
často skloňován i v souvislosti s Mexikem. Americká vláda kvůli snížení objemu
vyrobených drog, a tím pádem zvýšení její ceny, poskytla v rámci spolupráce s Kolumbií
miliardy dolarů, ale zdárného konce se, jak bylo výše diskutováno, projekt zcela
nedočkal. V mexickém případě tak panovala jistá skepse ke společným projektům mezi
USA a Mexikem, aby nedošlo k obdobnému výsledku, protože i v této situaci došlo na
několik společných projektů, na kterých se Spojené státy podílely a podílejí nemalými
částkami.
Důležitý rozdíl, kterého je možné si mezi Kolumbií a Mexikem všimnout jsou
samotné počty působících kartelů. V Kolumbii celý monopol řídily v podstatě dva
kartely, o kterých se dá tvrdit, že mezi sebou uměly jednat, ale v Mexiku je situace jiná.
Aktuálně je zde šest mocných kartelů, které území Mexika ovládají a typické pro ně je
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velmi brutální násilí, kterého se jednotlivé kartely mezi sebou dopouští. Dle mého názoru
tento fakt může být částečně odpovědí na mou výzkumnou otázku: proč se v Kolumbii
podařilo ukončit nadvládu drogových kartelů a v Mexiku boje neberou konce? Důvodem
by mohla být právě ona větší nejednotnost s trojnásobně vyšším počtem organizací oproti
Kolumbii, což kvůli rozptýlení rozdělených oblastí působení a možnosti rychle
nahrazovat zadržené nebo zavražděné členy jistě značně komplikuje možnost celkové
eliminace těchto narkomafií.
Při vyhodnocení jednotlivých plánů a operací si dovolím tvrdit, že v rámci
drogové situace ve Spojené státech amerických nedošlo k žádnému výraznému zlepšení.
Jejich protidrogovou zahraniční politiku nelze označit vyloženě za neúspěšnou, nicméně
tížená hmatatelná efektivita se nedostavuje a skepticky situaci hodnotí i většina autorů.
Často se zdá, že USA mají svůj jednotný postoj a zahraniční politiku, kterou aktivně
aplikují v jiných státech, nicméně ke Kolumbii i Mexiku je potřeba přistupovat značně
odlišně.
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Závěr
Jak bylo řečeno, Kolumbie i Mexiko mají dlouholetou historii, co se obecně drog
týče a zatím se zdá, že to tak zůstane i nadále. Kolumbie ovlivňovaná drogovými kartely,
které řídily celý proces od pěstování po distribuci, se dnes dostala do jiné role, a to
„pouze“ do role hlavního producenta. Po rozprášení dvou hlavních kartelů se zde již
nikomu nepodařilo podobnou rozsáhlou strukturu vybudovat, nicméně produkce drog
v této zemi zůstala téměř neměnná. Role distributora se momentálně zhostilo Mexiko,
které využilo své pašerácké historie a také obchodních vazeb na země Jižní Ameriky, jež
pěstují a zpracovávají koku a dostalo se na pozici hlavního distributora do Spojených
států.
Spojené státy hrají v obou případech nezaměnitelnou roli, o které si troufám tvrdit,
že je velmi podstatná. Ani Kolumbie nebyla a ani Mexiko není ve stavu, že by dokázalo
organizovanému zločinu takového rozsahu čelit samostatně. Podstatným článkem v celé
této spolupráci jsou finance, které jsou ze strany Spojených států amerických
poskytovány. Způsoby a intenzita zásahů se však u obou zemí liší a nezáleží to pouze na
otevřenosti vlády, která v daný moment zemi vládne, ale také na obecně trochu rozdílném
přístupu. Mexiko mělo téměř vždy z mnoha důvodů vypjatější vztahy s USA, takže
otevřenost Mexika k nějakým intervencím nebo přímým zásahům je menší než v případě
Kolumbie.
Jak pro Kolumbii, tak následně i pro Mexiko je podstatné, aby v celé situaci
působil nějaký externí článek, a to nejen z důvodu finanční pomoci, ale hlavně z důvodu
nezkorumpovanosti. Kvůli vysoké úrovni korupce je velmi obtížné provést celý proces
týkající se potrestání zločince od zatčení, přes soudní proces až po odpykání trestu.
V mnoha případech dochází ke zmaření zátahů, útěkům z vězení nebo k ovlivňování
činnosti kartelu ze strany vězně i po odsouzení. Pravděpodobnost vzniku těchto situací
může zlepšit účast zahraničních agentů a speciálních sil a následné vydávání zadržených
do jiné země. Tuto roli Spojené státy z části hrají a role je to rozhodně podstatná. Často
se však objevují názory, že účast Spojených států není nijak mimořádně přínosná a to ani
v samotných amerických protidrogových zájmech. Je známo, že objem drog na trhu
dlouhodobě v USA neklesá a ceny se nezvyšují, takže kritici těchto způsobů, kdy USA
zasahují do vnitřních konfliktů jiných zemí, argumentují tím, že neexistují žádné
hmatatelné výsledky, kdy by se dalo tvrdit, že se situace ve Spojených státech ohledně
drog zlepšuje. Tento koloběh okolností pak nechá rozvíjet snadno teorie o tom, jaké jsou
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hlavní důvody amerických účastí v těchto krizích za hranicemi Spojených států
amerických. Vzhledem k tomu, že značná část finanční pomoci jde do militarizace těchto
problémů, tak se nabízejí spekulace např. ohledně zbrojařských a technologických lobby,
které by na těchto militarizacích za desítky a stovky milionů dolarů mohly mít svůj zájem.
Určitě by bylo vhodné, aby Spojené státy aplikovaly ještě silnější protidrogovou politiku
na svém vlastním území, protože pokud se začne snižovat poptávka a bude se zvyšovat
množství zadržených drog, tak to bude mít na mexický protidrogový boj a celou situaci
pozitivní dopad.
Nabízí se tak i otázka, zda by nebylo vhodné celý tento aktuální mexický konflikt
začít vnímat více na mezinárodní úrovni např. na půdě OSN a nenechat jednat pouze státy
na druhé straně Atlantiku. Je známo, že nabídka a poptávka jsou úzce spjaty, takže ačkoliv
hlavními články musí být Mexiko a USA, tak by podle mě zmíněné řešení na mezinárodní
úrovni mohlo vést k určitému zlepšení celé situace, která je velmi vážná. Otevírat by se
pak lépe mohly témata k drogám obecně, takže by mohl být vypracovaný plán také na
likvidace kokových oblastí, které podle dostupných informací oproti minulým rokům
polevily.
Vzhledem k počtu obětí a korupci v Mexiku, kdy konflikty už zasahují i do
turistických oblastí by bylo každopádně vhodné začít tento problém celosvětově řešit,
protože ani po 11 letech oficiálně vedené války se situace v Mexiku žádným způsobem
nelepší, moc mezi kartely se jen přelévá a Kolumbie také stále dominuje v pěstování
hlavní suroviny pro výrobu kokainu.
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