UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií

Bakalářská práce

2018

Zuzana Boháčová

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut Mezinárodních Studií

Zuzana Boháčová

Lidskoprávní dialog mezi regionálními
organizacemi: případová studie EU-ASEAN
Bakalářská práce

Praha 2018

Autorka práce: Zuzana Boháčová
Vedoucí práce: Mgr. Jan Váška, Ph.D.

Rok obhajoby: 2018

Bibliografický záznam
BOHÁČOVÁ, Zuzana. Lidskoprávní dialog mezi regionálními organizacemi:
případová studie EU-ASEAN. Praha, 2018. 41 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita
Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Vedoucí bakalářské
práce Mgr. Jan Váška, Ph.D.

Abstrakt
Tato bakalářská práce pojednává o lidskoprávním dialogu mezi Evropskou unií a
Sdružením

národů

jihovýchodní

Asie.

Přibližuje

tento

dialog

v kontextu

interregionálních vztahů a snaží se odpovědět na otázku, zdali je odlišný koncept
členství v těchto regionálních organizacích překážkou ve vzájemném lidskoprávním
dialogu. Zatímco pro Evropskou unii jsou hodnoty lidských práv a demokracie
nezbytnou podmínkou pro členství v této organizaci a zároveň jsou součástí její identity,
ASEAN žádné takové podmínky svým členům neukládá. Rozdíl mezi organizacemi je i
v pojetí národní suverenity nebo přístupu k tomu jak své členy socializovat. Na
konkrétních příkladech Východního Timoru a Myanmaru tak práce ukazuje rozdílné
reakce organizací na porušování lidských práv v těchto zemích. Dále i pomocí rozboru
společných dokumentů z ministerských zasedání ASEAN-EU práce rekapituluje průběh
lidskoprávního dialogu mezi organizacemi od 90. let do dneška a ukazuje neshody, ke
kterým během něj docházelo. V závěru tak práce dochází k názoru, že lidskoprávní
dialog ve sledovaném období skutečně výrazně nepostoupil i z důvodu podstatně
odlišného konceptu členství v daných organizacích.

Abstract
This bachelor thesis deals with human rights dialogue between European Union and
Association of South East Asian Nations. It approaches the subject in the context of
interregionalism and it aims to answer the question of whether a different membership
concept in these regional organisations presents an obstacle to mutual human rights
dialogue. While the values of human rights and democracy are a prerequisite for
membership in the EU and also a part of its identity, ASEAN does not require any such
conditions from its members. There is also a difference in the concept of national
sovereignty or the process of socialisation of member states in these organisations. By

describing specific examples of East Timor and Myanmar, the paper shows different
reactions of EU and ASEAN to human rights violations in these countries. Furthermore,
by analysing joint documents from the ASEAN-EU ministerial meetings, the thesis
recapitulates the course of human rights dialogue between the organisations from the
1990s to the present day and shows the disagreements that have occurred during this
period. The thesis then concludes that the human rights dialogue did not make a
significant progress during this period also due to a fundamentally different membership
concept in these regional organisations.
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Úvod
Regionální organizace se zejména od konce studené války stávají stále
významnějšími aktéry mezinárodní politiky1 a jejich fungování a vzájemné interakce
jsou předmětem mnoha studií. I z těch však vyplývá, že mezi jednotlivými regionálními
organizacemi přetrvává značná diverzita – od kritérií pro členství v organizaci, přes to,
jak velkou část suverenity členské státy delegují či nedelegují na nadnárodní orgán, po
rozmanité principy, kterými se řídí rozhodování organizace nebo samotné hodnoty na
kterých organizace stojí. Rozmanitost navíc není podmíněna jen „odlišnou vývojovou
fází“, ve které se organizace zrovna nachází, ale i tím, že podoba integrace, ke které
organizace směřují, nemusí být vždy stejná. I proto je, ačkoli je jistě v rámci
regionálních organizací jedinečným a, alespoň dle většiny, úspěšným příkladem,
nebezpečné při studii toho jevu považovat Evropskou unii (EU) za jakýsi ideální typ a
předpokládat, že jiné regionální organizace nutně směřují k podobnému uspořádání jako
EU.2
V rámci dialogu mezi dvěma regionálními organizacemi pak mohou mít právě
tyto dílčí odlišnosti vliv na jeho podobu a výsledky, ostatně již od 90. let se objevují
snahy studovat rozličný „institucionální design“ regionálních organizací a také tento
výzkum nějak systematizovat.3
Zejména v některých oblastech, jako například právě v lidskoprávním dialogu,
pak mohou rozdílné principy, na kterých je organizace vystavěna, hrát poměrně
významnou roli. Tato práce se tak pokusí předložit analýzu lidskoprávního dialogu
Evropské unie a Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v kontextu
interregionálních vztahů. Konkrétně bude práce vycházet ze článku Kerstin Schembera,
The rocky road of interregionalism: EU sanctions against human rights-violating

1

Amitav Acharya a Alastair I. Johnston, eds., Crafting cooperation: regional international institutions in
comparative perspective (Cambridge: Cambridge university press, 2007).;
Heiner Hänggi, Ralf Roloff a Jürgen Rüland, Interregionalism and International Relations : A Stepping
Stone to Global Governance? (London New York: Routledge, 2006), ProQuest Ebook Central,
EBSCOhost, (staženo 1. 5. 2018).;
Frank Mattheis a Uwe Wunderlich, „Regional actorness and interregional relations: ASEAN, the EU and
Mercosur“, Journal Of European Integration 39, č. 6 (19. září 2017): 723-738, Scopus®, EBSCOhost,
(staženo 1. 5. 2018).
2
Annika Björkdahl et al., eds., Importing EU Norms: Conceptual Framework and empirical findings
(New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2015), 155.
3
Například: Barbara Koremenos, Charles Lipson a Duncan Snidal, „The rational design of international
institutions“, International Organization 55, č. 4 (podzim 2001): 761–799, ProQuest Ebook Central,
EBSCOhost (staženo 1. 5. 2018).
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Myanmar and repercussions on ASEAN–EU relations, ve kterém autorka určila 6
dimenzí definujících koncept členství v regionálních organizacích.4
Práce se tak pokusí odpovědět na otázku, zdali může být odlišný koncept členství
v regionálních organizacích překážkou pro vzájemný dialog o lidských právech.
Zkoumané regionální organizace, EU a ASEAN, se navzájem označují „dvěma
nejvíce integrovanými a dynamickými regiony“, 5 přičemž společný dialog spolu vedou
již velmi dlouho – v roce 1972 započal neformální dialog a roku 1980 jej pak
organizace formalizovaly podepsáním Dohody o spolupráci ASEAN-EHS6. EU (tehdy
EHS) se tak stala prvním partnerem nově vzniklé jihoasijské organizace a dodnes
zůstává, zejména z ekonomického hlediska, partnerem velmi významným. EU je
aktuálně druhým největším obchodním partnerem ASEAN a zároveň je největším
investorem v ekonomikách jeho členských států, navíc každoročně region ASEAN také
navštíví několik milionů evropských turistů.7
Zároveň jsou ale tyto regionální organizace v mnoha ohledech velmi rozdílné.
EU je jako mezinárodní aktér již poměrně uznávanou organizací, vedou se debaty o
povaze jejího působení na mezinárodní scéně, nicméně mluví se například o
„Normative Power Europe“ (NPE)8 či prostě o normativní či civilní síle EU.9 Obhajoba
lidských práv je i jako jeden z cílů Společné bezpečností a zahraniční politiky
definována v Maastrichtské smlouvě10, „úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii,
rovnosti, právnímu státu a dodržování lidských práv“ je pak v obecných ustanoveních
Lisabonské smlouvy definována jako hodnota, na které je EU založena.11
4

Kerstin Schembera, „The rocky road of interregionalism: EU sanctions against human rights-violating
Myanmar and repercussions on ASEAN–EU relations“, Cambridge Review Of International Affairs 29, č.
3 (září 2016): 1022-1043, Political Science Complete, EBSCOhost, (staženo 1. 5. 2018).
5
ASEAN-EU Ministerial Meeting, Co-Chairs’ Statement, Bandar Seri Begawan, 27. dubna 2012,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/129883.pdf, staženo 1. 5.
2018.
6
ASEAN-EHS, Cooperation Agreement, Kuala Lumpur, 1980, http://asean.org/?static_post=externalrelations-european-union-nuremberg-declaration-on-an-eu-asean-enhanced-partnership-nuremberggermany-15-march-2007, staženo 1. 5. 2018.
7
„External relations – European union“, Official Site of the ASEAN, staženo 1. 5. 2018,
http://asean.org/asean/external-relations/european-union/.
8
Ian Manners, „Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?“, Journal Of Common Market
Studies 40, č. 2 (červenec 2002): 235-258, EconLit with Full Text, EBSCOhost (staženo 1. 5. 2018).
9
Björkdahl et al., eds., „Importing EU Norms“, 3.
10
EU, Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění), Úř. věst. C 202/13, 7. června 2016, http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506fd71826e6da6.0008.02/DOC_1&format=PDF, staženo 1. 5. 2018.
11
EU, Lisabonská smlouva (Pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu O založení Evropského
společenství), Úř. věst. C 306, 17. prosince 2007, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=CS, staženo 1. 5. 2018.
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V podmínkách, které musí splňovat stát vstupující do EU, takzvaných Kodaňských
kritériích, je jedním z požadavků i „dodržování lidských práv“ a v rámci politických
kritérií dále také „institucionální stabilita“ a „demokracie a právní stát“.12
ASEAN, na druhou stranu, je organizací značně neformalizovanou a členství
v něm je podmíněno pouze teritoriálními a technickými nároky.13 V jeho poměrně
stručné zakládající smlouvě z roku 1967 zmínka o lidských právech či demokracii není,
pojem lidských práv se objevuje až v Chartě ASEAN z roku 2008.14 Kromě toho je
skladba členských států ASEAN značně různorodá a – minimálně z evropského pohledu
– je otázka lidských práv v nejednom z těchto států poměrně problematická.
Předkládaná práce se tak pokusí právě na příkladu EU a ASEAN ukázat případ
relativně komplikovaného dialogu o lidských právech a zhodnotit, jak moc jej
ovlivňoval právě odlišný koncept členství v těchto dvou organizacích.
Pokud jde o strukturu práce, jedná se o případovou studii, přičemž stať textu je
rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola slouží pro úvod do tématu, a tak zde bude
napřed představena akademická debata o interregionalismu a jednotlivé dimenze
konceptu členství a následně budou podrobněji představeny obě regionální organizace,
přičemž kapitolu zakončí krátký přehled toho, jakými způsoby spolu organizace
interagují. Druhá kapitola sleduje lidskoprávní dialog EU-ASEAN ve dvou konkrétních
případech Východního Timoru a Myanmaru, jelikož tyto příklady představují dvě
vzorové ukázky odlišného přístupu EU a ASEAN k problematice porušování lidských
práv. Třetí kapitola pak pro dokreslení průběhu dialogu nabídne rozbor Společných
prohlášení z ministerských setkání EU-ASEAN, tedy hlavní platformy vzájemného
dialogu, se zaměřením na zmínky o lidských právech. Na závěr se pak tato práce na
základě dvou výše popsaných přístupů zkoumajících vzájemný lidskoprávní dialog
pokusí zodpovědět výzkumnou otázku.
Co se týká časového vymezení, práce se bude zabývat obdobím od počátku
devadesátých let do dneška. Devadesátá léta byla právě tou dekádou, kdy začal být, po

12

„European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations“, Official Site of the EU, staženo 1.
5. 2018, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en.
13
ASEAN, The Asean Declaration (Bangkok Declaration), Bangkok, 8. srpna 1967, http://asean.org/theasean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/, staženo 1. 5. 2018.
14
ASEAN, The ASEAN Charter, Jakarta, leden 2008,
http://asean.org/storage/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf, staženo 1. 5. 2018.
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konci studené války, lidskoprávní dialog, či pokusy o něj, součástí interakce mezi
organizacemi. Zároveň došlo v tomto desetiletí k rozšíření obou organizací, a i to
s sebou přineslo nová problematická témata do vzájemných rozprav – zejména
s ohledem na vstup Myanmaru do ASEAN v roce 1997. Rozbor dokumentů pak bude
sahat až k těm nejaktuálnějším, které jsou k dispozici v době psaní této práce.

Rozbor literatury
Ke zpracovávání práce bylo využito množství primárních pramenů, zejména
oficiální dokumenty vydávané oběma regionálními organizacemi – od zakládajících
smluv po společná prohlášení.
V rámci odborné sekundární literatury bylo použito knih i odborných článků
z několika tematických okruhů.
Jedním z okruhů byla literatura zabývající interregionalismem. Jak již bylo
zmíněno, interregionalismus je fenoménem poměrně novým a i proto není odborná
literatura zkoumající tuto oblast mezinárodních vztahů zatím příliš rozsáhlá. Hlavní
článek od Kerstin Schembera, ze kterého vychází teoretická část této práce, tak byl
zvolen proto, že autorka při jeho tvorbě vycházela ze stávající literatury o
interregionalismu a zároveň se jedná o jednu z nejaktuálnějších publikací týkajících se
tohoto tématu.
Interregionalismu se ovšem týkaly i další využité publikace. Kniha
Interregionalism and International Relations od autorů Hänggiho, Roloffa a Rülanda15
se sice v kontextu vztahů EU-ASEAN zaměřuje zejména na ekonomický rozměr
dialogu, nicméně zároveň pojednává o tématu interregionalismu v obecné rovině a
nabízí tak celkový vhled do této oblasti mezinárodních vztahů. Kniha Crafting
cooperation od autorů Acharyi a Johnstona16 se pak zaměřuje zejména na konkrétní
regionální organizace a nabízí jejich komparaci. Tato publikace tak poskytuje poměrně
přehledný popis toho, jakým způsobem funguje organizace ASEAN. Dále se tématem
interregionalismu alespoň částečně zabývalo i množství využitých odborných článků.
Dalším segmentem sekundárních zdrojů byla literatura konkrétně se zabývající
zkoumanými organizacemi. Zatímco publikací věnujících se EU existuje velké
množství, literatury o ASEAN je podstatně méně. V případě EU jsem se pro účely práce
zaměřovala především na literaturu zabývající se EU jako šiřitelem norem a zastáncem
lidských práv, konkrétně se jednalo o článek Normative Power Europe od Iana
15

Hänggi, Roloff a Rüland, „Interregionalism and International Relations“.
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Mannerse17 nebo o publikaci Importing EU Norms od Anniky Björkdahl a kolektivu.18
V případě ASEANU jsem pak základní informace o organizaci čerpala také z jejích
oficiálních webových stránek.
V následujícím kroku bylo také využito zdrojů, zejména odborných článků,
zabývající se konkrétně dialogem EU-ASEAN, často i s přihlédnutím k lidským
právům. K nejaktuálnějším článkům vztahujícím se k tématu patřily ty od Sophie
Rocher, How Does the Past Shape the Present?19 a The European Union,
Burma/Myanmar and ASEAN20, nebo článek

Wooyeal Paika Domestic politics,

regional integration, and human rights21. Tyto zdroje tak nabízely jeden
z nejaktuálnějších pohledů na zkoumané téma, nicméně z velké části se také zaměřovaly
pouze na problém lidských práv a Myanmaru, nikoli na lidskoprávní dialog EU-ASEAN
v obecné rovině.
Pro případové studie Východního Timoru a Myanmaru pak bylo použito dalšího
typu zdrojů zabývajících se konkrétně těmito zeměmi, jejich historií a problémem
lidských práv na jejich území. Z knihy Miroslava Nožiny Barma22 pak vychází český
přepis myanmarských jmen v této práci.
Jelikož se jedná o aktuální téma, ačkoli bylo využíváno zejména odborných
článků novějšího data, většina zdrojů nepokrývala celé sledované období, a některé
významné novější události tak již v sekundární literatuře obsaženy nebyly.
Vzhledem k tomu, že téma interregionalismu či vztahu EU-ASEAN, zejména
s přihlédnutím k lidským právům, není v rámci české odborné literatury zpracováno
téměř vůbec, byla navíc jednou z motivací k jeho výběru i snaha zpřístupnit práci na
toto téma i v českém jazyce.

16

Acharya a Johnston, eds., „Crafting cooperation“.
Manners, „Normative Power Europe“.
18
Björkdahl et al., eds., „Importing EU Norms“.
19
Sophie Rocher, „How Does the Past Shape the Present? The EU Policy towards Myanmar in InterRegional Context“, European Journal Of East Asian Studies 12, č. 2 (září 2013): 191-216, Academic
Search Ultimate, EBSCOhost (staženo 1. 5. 2018).
20
Sophie Rocher, „The European Union, Burma/Myanmar and ASEAN: A challenge to European norms
and values or a new opportunity?“, Asia Europe Journal, č. 2 (2012): 165-180, RePEc, EBSCOhost
(staženo 1. 5. 2018).
21
Wooyeal Paik, „Domestic politics, regional integration, and human rights: interactions among
Myanmar, ASEAN, and EU“, Asia Europe Journal 14, č. 4 (1. prosince, 2016): 419, Scopus®,
EBSCOhost (staženo 1. 5. 2018).
22
Miroslav Nožina, Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii (Praha: Ústav mezinárodních
vztahů, 2013).
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1. Interregionální dialog: aktéři dialogu a jeho
podoba
Tato kapitola nejprve poskytne letmý náhled do studií interregionalismu a poté
představí teorii konceptu členství a obě regionální organizace, které jsou předmětem
zkoumání této práce. Na závěr pak uvede přehled toho, jakým způsobem spolu tito
aktéři interagují.

1.1

Zasazení do akademické debaty

Jelikož se předkládaná práce zabývá jistým aspektem fenoménu interregionalismu,
na úvod tuto oblast studia mezinárodních vztahů stručně představí. Jak již bylo
naznačeno v úvodu, v 80. a 90. letech minulého století nastalo to, co někteří autoři
nazývají „oživením regionalismu“ či „novým regionalismem“.23 Vznikaly nové
regionální instituce a ty starší se rozšiřovaly a význačně prohlubovaly. 24 Globální
kontext právě skončivší studené války a nárůst počtu i značný rozvoj již existujících
regionálních uskupení tak zapříčinily to, že se regionální organizace stávaly čím dál tím
významnějšími aktéry v systému mezinárodních vztahů, a výzkumu možností a limitů
jejich působení i jejich vzájemných interakcí začala být věnována větší pozornost.25
Debata se tak posunula od toho, zda mají regionální organizace vůbec význam, k tomu
jak fungují, jak jsou konstituované a také k porovnávání jejich vzájemných rozdílů.26
Nověji zformovaná regionální uskupení, a obecněji uskupení, jejichž (některé)
členské státy by se daly označit za rozvojové, pak byla většinou charakterizována
flexibilními

a

neformálními

strukturami,

mělkou

institucionalizací,

intergovernmentalismem a dodržováním zásady nezasahování do vnitřních záležitostí
členských států.27 Zatímco pro evropské mechanismy tak byla typická větší
institucionalizace a více “invazivnosti“ (intrusiveness), pro instituce asijské se ukázala
příznačná větší flexibilita, menší institucionalizace a hlavně důležitý princip
suverenity.28
Tyto formující se rozdíly v rámci „institucionální designu“ s sebou pak přinášely i
otázku, zdali například není takzvaná „měkká institucionalizace“, alespoň pro některé

23

Acharya a Johnston, eds., „Crafting cooperation“, 9.
Hänggi, Roloff a Rüland, „Interregionalism and International Relations“, 3-4.
25
Acharya a Johnston, eds., „Crafting cooperation“, 9.
26
Ibid., 12.
27
Hänggi, Roloff a Rüland, „Interregionalism and International Relations“, 8.
28
Acharya a Johnston, eds., „Crafting cooperation“, 13.
24
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regiony, efektivnější, ale také otázku toho, jak velký vliv budou mít tyto rozdíly na
interakci mezi jednotlivými regionálními organizacemi.
Další kapitoly této práce se tak pokusí naznačit, jak vypadal lidskoprávní dialog EUASEAN a jak jej ovlivňoval odlišný koncept členství v těchto dvou regionálních
organizacích. Podrobnější vysvětlení tohoto konceptu představí následující podkapitola.

1.2

Koncept členství

Dimenze definující koncept členství v regionální organizaci vycházející z práce
Kerstin Schembera jsou následující. (1) Podmínky členství, tedy podmínky vyžadované
pro to, aby se stát vůbec mohl stát členem organizace, přičemž se dá očekávat, že čím
více bude regionální organizace heterogenní, tím nižší budou překážky pro vstup.
Náročnost těchto kritérii se pak projevuje i na délce přístupových rozhovorů. (2) Pojetí
státní suverenity, tedy otázka toho, zdali dochází k (částečné) delegaci národní
suverenity na nadnárodní úroveň nebo naopak zůstává zachován čistě mezivládní
princip. (3) Chování, souvisí s tím, „jakým způsobem jsou aktéři uváděni do norem a
pravidel dané komunity“. Tedy zdali se regionální organizace snaží prostřednictvím
pobídek přimět státy, aby upravily své chování podle norem organizace již před
vstupem, nebo zdali je organizace založena na myšlence „po-vstupní socializace“, která
probíhá pomocí interakce v rámci organizace. (4) Dodržování pravidel organizace, zde
mohou být pozorovány rozdíly v tom, jestli organizace vždy vyžaduje okamžitou shodu
s jejími pravidly, či je připravena tolerovat možnou počáteční neshodu v zájmu
postupného přizpůsobení se v průběhu času. (5) Opatření v případě nedodržování
pravidel, tedy zdali organizace vnímá nějaké z principů vyplývající z podmínek
členství, chování organizace a požadavků na dodržování jejích předpisů jako významné
do té míry, že při jejich porušování zavádí vůči vlastním členům sankce (například
pozastavení nebo odebrání členství v organizaci). (6) Povinnosti vyplývající ze členství
v regionální organizaci, které definují, co člen musí ze strany organizace přijmout či co
jí musí poskytnout. Tedy například akceptaci jakých právních předpisů či smluv členství
vyžaduje.

1.3

Evropská unie: koncept členství a role obhájce lidských
práv

Evropská unie bývá často v rámci studií regionálních organizací - jako
nejpokročilejší integrační uskupení - vyzdvihována jako jedinečný příklad. V této
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podkapitole se pokusím představit „koncept členství“ v této organizaci a také její roli
jako obhájce lidských práv.
(1) Podmínky členství v Evropské unii vychází ze článku 49 Smlouvy o EU.29
Přistoupení k organizaci je vázáno na uznání hodnot uvedených v článku 2 smlouvy a
zavázání se k jejich podpoře, přičemž se jedná o hodnoty úcty k lidské důstojnosti,
hodnoty svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv,
včetně práv příslušníků menšin.
(2) Původ unijního pojetí státní suverenity lze pak sledovat již v počátcích uskupení,
sahajících do poválečného období, ve kterém panoval značný odpor k nacionalismu, a
Evropané viděli v nově vznikající organizaci možnost, jak pro příště zabránit hrůzám,
jakých byli svědky v právě skončivší válce. Byli proto víc než ochotni za účelem
„zachování a upevnění míru a svobody“ spojit své zdroje.30 Unie tak stojí na myšlence
částečné delegace národní suverenity na nadnárodní úroveň, jako prostředku pro
zamezení dalšímu konfliktu.
V Evropské unii se tak postupně vyvinula mezinárodní forma správy, která
překračuje vestfálské zásady suverenity31 a která zároveň začala ve svých oficiálních
dokumentech operovat s principy, hodnotami, ideály a politickou tradicí společnými
všem členským státům.32
(3) Pokud jde o „chování“ členů, EU zastává myšlenku předvstupní socializace,
snaží se tak pobízením přimět státy, aby upravily své chování a normy dle norem
organizace již před vstupem, což opět souvisí s přístupovými kritérii.33
(4) Zároveň tak Unie od svých členů vyžaduje okamžité dodržování pravidel
organizace a shodu na normách.
(5) Jelikož se EU chápe jako hodnotové, liberálně demokratické společenství, má
také k obraně těchto norem možnost využít sankcí, tedy pozastavení členství v případě
vážných a trvalých porušení společných hodnot.34

29

EU, „Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění)“.
EU, Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění), Úř. věst. C 202/47, 7. června 2016,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=CS, staženo 1. 5.
2018.
31
Manners, „Normative Power Europe“, 240.
32
Například: EU, „Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění)“, čl. 6.;
nebo: EU, Listina základních práv Evropské unie, Úř. věst. C 202/389, 7. června 2016, https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=CS, staženo 1. 5. 2018.
33
„Nástroj předvstupní pomoci EU“, Official Site of the EU, staženo 1. 5. 2018,
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/ipa/.
34
EU, „Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění)“, čl. 7.
30
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(6) A v neposlední řadě pak ze členství v EU vyplývá také povinnost přijmout
acquis communautaire, právní řád Evropské unie, a implementovat jej do národní
legislativy, a to ještě před vstupem do organizace.35
Jak ukazují „dimenze členství“, EU se vnímá jako hodnotové společenství. Na její
významné normativní i lidskoprávní roli, minimálně v rétorické rovině, se shoduje
mnoho autorů.36 V souvislosti s konkrétními hodnotami lidských práv například Alston
a Weiler tvrdí, že „silný závazek k dodržování lidských práv je jednou z hlavních
charakteristik EU“.37 Ian Manners pak ve svém článku z roku 2002, kde představil
koncept „Normative Power Europe“, mluví o „normativní odlišnosti EU“, která podle
něj vychází z jejího historického kontextu a politicko-právního uspořádání. 38
Ústřední význam lidskoprávních norem a demokracie byl pak konstituován ve
Smlouvě o Evropské unii z roku 1992:
„POTVRZUJÍCE svou oddanost zásadám svobody, demokracie a úcty k lidským
právům a základním svobodám a zásadám právního státu.“ a dále pak například:
„INSPIRUJÍCE se evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem,
ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských
bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu.“
Ve stejné smlouvě byla navíc také ustavena společná zahraniční a bezpečnostní
politika, jejíž praktikování pak podle článku 21 spočívá na:
„… zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování
a které hodlá podporovat v ostatním světě: demokracie, právní stát, univerzálnost a
nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady
rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a
mezinárodního práva“.39
Dále se pak o dědictví EU stojícím na „nedělitelných a všeobecných hodnotách
lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity“ a „zásadách demokracie a právního
státu“ hovoří i v Listině základních práv EU40, která získala právní závaznost roku 2009
vstupem Lisabonské smlouvy v platnost.

35

„Aquis“, EUR-Lex - Přístup k právům Evropské unie, staženo 1. 5. 2018, https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/acquis.html?locale=cs.
36
Björkdahl et al., eds., „Importing EU Norms“, 1.
37
Philip Alston a J. H. H. Weiler, „Ever Closer Union in Need of a Human Rights Policy“, European
Journal Of International Law, č. 4 (1998): 661, HeinOnline, EBSCOhost, (staženo 1. 5. 2018).
38
Manners, „Normative Power Europe“, 241.
39
EU, „Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění)“.
40
EU, „Listina základních práv Evropské unie“.
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Pozice Evropské unie jako obránce lidských práv tak tedy jednoznačně vyplývá už
ze samotných zakládajících smluv a primárního práva EU. Obsah těchto dokumentů
samozřejmě souvisí s historickým vývojem samotné EU. Tyto hodnoty se tak dají
považovat jak za strategický zájem formulovaný ve společné zahraniční a bezpečnostní
politice, tak i za samotný výraz identity EU.41 Otázkou samozřejmě zůstává, do jaké
míry se Unii daří tyto deklarované lidskoprávní cíle naplňovat a následovat, nicméně
nelze popřít, že jsou v jejích institucích a diskurzu pevně zakotveny.

1.4

ASEAN: představení organizace a koncept členství

Druhý aktér zkoumaného dialogu, ASEAN, je pak organizací mnohem více
heterogenní než EU. Aktuálně slučuje 10 jihovýchodoasijských států, přičemž založen
byl roku 1967 Indonésií, Malajsií, Singapurem, Filipínami a Thajskem podepsáním
poměrně stručné Bangkokské deklarace. Tyto státy, mezi kterými do té doby panovaly
mnohé územní a další spory,42 se usnesly, že vytvoří regionální organizaci za účelem
„udržování míru a stability“43 a navzájem si tak umožní vypořádat se s vlastními
vnitřními problémy a také otevřou cestu pro ekonomický rozvoj, který pro tyto státy
představuje důležitý stabilizační mechanismus jejich domácích režimů.44 Jde tedy o
skupinu malých až středních zemí, mezi kterými panovala značnou dobu velká rivalita,
které nicméně uznaly, že pro jejich vlastní rozvoj bude lepší vzájemná spolupráce.
Rozšíření na nynějších 10 členských států proběhlo zejména v 90. letech minulého
století (Brunej přistoupil už v roce 1984, ostatní státy pak následující dekádu – Vietnam
roku 1995, Laos a Myanmar roku 1997 a Kambodža roku 1999).45 Stále se tak v mnoha
ohledech jedná o státy poměrně rozličné - ať už z hlediska náboženského,
ekonomického nebo politického - z čehož také vyplývá pojetí členství odlišné od toho
evropského.
(1) Vzhledem k různorodosti tak organizace nepředepisuje pro vstup podrobná
kritéria podobná těm evropským. Deklarace z roku 1967 a Charta z roku 200846
vyžadují pouze geografickou polohu země v regionu jihovýchodní Asie a uznání

41

Maria-Gabriela Manea, „Human rights and the interregional dialogue between Asia and Europe:
ASEAN-EU relations and ASEM“, Pacific Review 21, č. 3 (červenec 2008): 376., Political Science
Complete, EBSCOhost (staženo 1. 5. 2018).
42
Acharya a Johnston, eds., „Crafting cooperation“, 40.
43
ASEAN, „The Asean Declaration (Bangkok Declaration)“.
44
Acharya a Johnston, eds., „Crafting cooperation“, 51.
45
„About ASEAN“, Official Site of the ASEAN, staženo 1. 5. 2018 http://asean.org.
46
ASEAN, „The ASEAN Charter“.
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členskými státy ASEAN. Neexistují tak žádná kritéria vztahující se k politickému
uspořádání země nebo k dodržování lidských práv.
(2) Ačkoli v počátcích ASEAN stála také snaha o mír a stabilitu, cestu k nim
členské státy nehledaly, na rozdíl EU, prostřednictvím přenášení národní suverenity na
nadnárodní orgány, ale naopak zachováním absolutní národní suverenity v rámci
mezivládní organizace,47 právě proto, aby se vyhnuly potyčkám mezi členskými státy.
Důležitý tak je princip vzájemného nezasahování do vnitřních záležitostí.
(3) I v rámci „přizpůsobování chování“ se ASEAN od Unie liší, jelikož je založen
naopak na myšlence „po-vstupní socializace“. Socializace tak může probíhat až
dodatečně v rámci organizace, přičemž tento přístup ASEAN umožňuje zahrnout do
organizace různorodé státy regionu a namísto vytváření bariér kvůli neshodám na
některých normách s nimi tak interagovat a postupnými pomalými kroky je socializovat
dle svých norem.48
(4) Z toho opět vyplývá i další bod konceptu členství, členské státy ASEAN mohou
zpočátku tolerovat neúplnou shodu nového člena s normami organizace, s tím že takto
chtějí nenásilným způsobem podporovat postupnou proměnu ke kýženému stavu shody
norem členského stát s normami organizace.49
(5) Jelikož se pak ASEAN, jak již bylo naznačeno, nehlásí k žádným konkrétním
politickým hodnotám, které by byly pro členství v organizaci klíčové, neexistuje zde
možnost sankcí, jako například možnost pozastavení členství, vůči vlastním členům v
případě porušení nějakých politických norem. Demokracie a lidská práva byly sice
zavedeny jako zásady ASEAN v Chartě ASEAN z roku 2008, nepředstavují však
kritéria členství.
(6) V porovnání s evropským acquis, jsou pak země ASEAN povinny formálně
přijmout všechny smlouvy organizace,50 nicméně nejsou zde okamžité implementační
požadavky jako v EU.51
Výše zmíněná charta ASEAN, která vstoupila v platnost v roce 2008, byla sice
významným milníkem ve vývoji společenství, poskytla ASEAN právní subjektivitu a
právní a institucionální rámec a obsahovala několik zdánlivých institucionálních
inovací, nicméně někteří autoři jsou toho názoru, že prostřednictvím Charty ASEAN se
47
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ve skutečnosti mnoho nezměnilo52 a veškerý posun k větší institucionalizaci stále závisí
na způsobu nakládání s tradičními normami ASEAN, do kterých spadá respektování
státní suverenity, dodržování zásady nevměšování se a konsensuální způsob
rozhodování.53 Ačkoli byl proces vytváření Charty vnímán jako příležitost k revizi
některých těchto principů, ASEAN, i kvůli rozmanitosti členských států, zatím stále
přezkoumání těchto tradičních principů odolává.54
V rámci procesu vyjednávání uvnitř organizace tedy ASEAN stále preferuje
neformálnost a nezávazné mechanismy, (přičemž se snaží právě tyto mechanismy
přenést i na své vnější vztahy).55 Specifický způsob kolektivního rozhodování,
nazývaný „ASEAN Way“, se zakládá právě na snaze vždy rozhodovat pomocí konsensu
a dohody a ctít princip suverenity, tedy nezasahovat do vnitřních záležitostí ostatních
států.56 Preferovaný způsob dosahování rozhodnutí je tak často skrze neformální a
nekonfrontační vyjednávání, na jejichž konci je vždy společný konsensus. Ačkoli bývá
tento způsob někdy kritizován jako neefektivní, zároveň bývá hodnocen i jako
„nejvhodnější standardní chování pro skupinu velmi rozmanitých států, které musí
společně pracovat na společných problémech“.57 Přetrvávání těchto principů jednání
také bývá dáváno do souvislosti s obavou členských států o udržení stability jejich
domácích režimů.58 Během let vývoje se ukázalo, že státy ASEAN jsou ochotné se od
těchto principů částečně posunout k větší institucionalizaci, ale pouze v oblastech, které
jsou důležité pro ekonomický růst, který je zase důležitým prvkem právě pro stabilitu
domácího režimu.59
Organizace tedy stále stojí na mezivládním principu a její mandát zůstává poradní.
Dvakrát ročně se schází takzvaná Koordinační rada ASEAN, která se sestává z ministrů
zahraničních věcí ASEAN, a jejímž úkolem je připravit Summit ASEAN. 60 Tento
summit pak představuje pololetní zasedání vedoucích představitelů členských států
ASEAN. Tělesem nejpodobnějším Evropské komisi by pak mohl být Sekretariát
ASEAN, jehož pravomoci jsou nicméně výrazně menší než pravomoci jeho evropského
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protějšku. Právě nová Charta jej sice deklaratorně posílila, nicméně sekretariát je
považován za trvale podfinancovaný (i kvůli systému rovných příspěvků od všech
členských států) a jeho oficiální pravomoci tak plně nekorespondují s jeho reálnými
možnostmi.61

1.5

Vzájemná interakce: platformy a podoba dialogu

Jak již bylo zmíněno, obě organizace formálně institucionalizovaly své partnerství v
roce 1980 podpisem Dohody o spolupráci. I když se od té doby již objevily snahy tento
stručný a obecný dokument revidovat, dohoda zatím stále zůstává základem tohoto
dialogu. Jednou z překážek při pokusu o její revizi byla právě i otázka lidských práv.
Nejprve patovou situaci způsobovaly konkrétní události ve Východním Timoru a
později pak obecně otázka zahrnutí lidských práv do nové dohody.62
Dalšími významnějšími dokumenty souvisejícími s vývojem partnerství jsou
například Norimberská deklarace o posílení partnerství EU-ASEAN z roku 200763,
která stanovuje dlouhodobou vizi a závazek obou stran spolupracovat na společných
cílech v budoucnu nebo akční plán na posílení partnerství z roku 201264 či navazují
akční plán přijatý roku 2017.65 Ze strany EU se k partnerství a jeho budoucím
možnostem také vyjadřují oficiální strategické dokumenty vydávané Evropskou
komisí.66 Roku 2015 také EU jmenovala svého prvního zvláštního vyslance
v ASEAN.67
V roce 2007 byla dokonce zahájena jednání o dohodě o volném obchodu mezi
regiony (FTA), nicméně ta byla v roce 2009 pro nedostatečný pokrok pozastavena a
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nyní EU vyjednává bilaterální dohody o volném obchodu s jednotlivými zeměmi, ačkoli
dohoda na úrovni regionů stále zůstává konečným cílem.68
Co se týče konkrétního obsahu dialogu, jde o dialog poměrně rozsáhlý. Velmi
intenzivní jsou vztahy ekonomické. Evropská unie je největším investorem v
ekonomikách ASEAN: společnosti EU investují v regionu v průměru 12 miliard eur
ročně od roku 2004 a zároveň pravidelně roste i exportní potenciál obou regionů. 69 Dále
je EU také významným rozvojovým partnerem pro ASEAN a aktivně podporuje jeho
členské státy a instituce v jejich úsilí o prohloubení regionální integrace. 70 A
v neposlední řadě se pak mezi oběma regiony stále více rozvíjí a prohlubuje také
politická a bezpečnostní spolupráce, zejména spolupráce na boji proti mezinárodnímu
terorismu a obchodu s drogami, do této oblasti ale spadá také dialog o lidských právech,
který často přináší ta největší nedorozumění a neshody.71
Jako platforma pro dialog obou organizací neslouží žádný společný orgán. Unie
a ASEAN spolupracují formou konzultací a setkávání se na diskuzních fórech. Jedním
z kanálů vzájemné interakce jsou přímo mechanismy ASEAN-EU, kam patří zasedání
ministrů ASEAN-EU (AEMM). Toto setkávání ministrů zahraničních věcí, které
probíhá zpravidla jednou za dva roky, hraje dle samotných organizací „ústřední roli
jako orgán, který formuluje a koordinuje politický dialog mezi ASEAN a EU“.72 Proto
se také třetí kapitola bude věnovat rozboru závěrečných dokumentů právě z těchto
zasedání. Dále se ale dle potřeby svolávají také zasedání ministrů financí z obou
regionů. Kromě ministerské úrovně probíhají i zasedání vyšších úředníků či zasedání
společných výborů pro spolupráci sloužící pro podporu a revizi vzájemné spolupráce.73
Mimo tato zasedání zahrnující pouze ASEAN a EU se ale oba aktéři setkávají i
na dalších mezinárodních fórech, kde svou spolupráci dále rozvíjejí. Jedná se zejména o
bezpečnostní Regionální fórum ASEAN (ARF), jehož byla roku 1994 Unie
zakládajícím členem, nebo o Asijsko-evropské setkání (ASEM), které se poprvé konalo
roku 1996 a u jehož založení byla Unie také přítomna. Právě na agendu setkání ASEM
68
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byly občas pokusy částečně přenést lidskoprávní dialog mezi organizacemi, nicméně ani
zde se tyto pokusy nesetkaly s velkými úspěchy.74
Obecně je pro Evropskou unii vztah s ASEAN důležitý i kvůli posilování její
přítomnosti v Asii, nicméně nejspíše i v souvislosti s jistým odlišným očekáváním na
obou stranách dochází v tomto dialogu, i přes jeho trvání už po několik desetiletí, stále
k neshodám na některých hodnotách a politickém přístupu. Právě některé z těchto
neshod v rámci politického dialogu se pokusí ukázat následující kapitoly.

2. Případová studie: Východní Timor a Myanmar
Tato kapitola si klade za cíl popsat lidskoprávní dialog EU-ASEAN na
konkrétních příkladech Východního Timoru a Myanmaru. Vybrány byly tyto dva
příklady, jelikož i ze sekundární literatury i z některých primárních dokumentů
vyplývají jako dvě hlavní kontroverzní témata dialogu ve sledovaném období.75

2.1 Východní Timor
2.1.1 Periodizace
Původ problému ve Východním Timoru sahá ještě do dob studené války a
dekolonizace této oblasti, konkrétně do 70. let, proto zde i toto období nastíním.
Bývalá portugalská kolonie Východní Timor, konkrétně tamější levicová
politická strana Fretilin (Revoluční fronta nezávislého Východního Timoru),
jednostranně vyhlásila samostatnost 28. listopadu 1975.76 V globální atmosféře studené
války se však jak na straně členských států ASEAN, tak na straně západních mocností
(od USA přes Austrálii po západoevropské země), objevily obavy, že by Východní
Timor v Asii mohl představovat komunistickou hrozbu. Tyto obavy posléze přispěly
k tomu, že Indonésie, která kontrolovala západní polovinu ostrova, území Východního
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Timoru již 7. prosince 1975 obsadila (a v červnu následujícího roku anektovala),
přičemž se jí dostalo tiché podpory ze strany západních mocností.77
Ačkoli se Indonésie ihned pustila do odstraňování domácí opozice78 a například
James Dunn, bývalý australský generální konzul v Dili, tvrdil, že v důsledku napadení
utrpělo východotimorské obyvatelstvo ztrátu „genocidních proporcí“,79 nebyla v
kontextu studené války i politického a hospodářského chaosu v bývalé koloniální
mocnosti, Portugalsku, následujícím po Karafiátové revoluci roku 1974, otázkám
spravedlnosti a lidských práv ve Východním Timoru v té době věnována přílišná
pozornost a vše bylo chápáno optikou bipolárního rozdělení světa.80
Navzdory tomu, že některé ze západních mocností Indonésii tiše podporovaly,
však Portugalsko ani Organizace spojených národů (OSN) anexi Východního Timoru
neuznaly a již roku 1975 vydala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 384, která
požadovala stažení Indonésie z území.81 Zároveň se ale na půdě OSN dostávalo Jakartě
podpory od zemí jako USA, Japonsko a Austrálie, zatímco na stranu Východního
Timoru se krátce postavila Čína a sovětský blok.82
Ani od samotného Evropského společenství (ES) se Východnímu Timoru na půdě
OSN zpočátku nedostávalo význačné podpory. Jeho postoj k této otázce se postupně
vyvíjel. Většina členských států tehdejšího Společenství83 se při hlasování v debatách
Valného shromáždění OSN v letech 1975-8284 raději zdržela, než aby hlasovala proti
Indonésii.85 Tato pozice vyplývala částečně z požadavků politiky studené války a navíc
se hlavním zastáncem Východního Timoru v rámci ES stalo až Portugalsko po svém
přistoupení roku 1986.86 Zároveň však nelze opomíjet ani ekonomické otázky. Jakarta
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zastávala klíčovou roli v rozvoji obchodních vztahů EU a ASEAN (ostatně samotná
Dohoda o spolupráci z roku 1980 byla podepsána právě v tomto městě). Na počátku 80.
let tak ES z pragmatických důvodů nemělo výrazný zájem na podpoře nároku na
sebeurčení Východního Timoru, právě i s přihlédnutím k obchodním škodám, které by
opačný postoj mohl způsobit.87
Členské státy ASEAN pak, vyjma Singapuru v roce 1975 a 197688, do roku 1982
vždy hlasovaly proti rezolucím OSN a také odmítaly zařadit Východní Timor do agendy
zvláštního politického a dekolonizačního výboru Valného shromáždění.89 Ohrazovaly se
proti „slabému a nestabilnímu mini-státu uprostřed indonéského souostroví“ a bránily
„indonéské právo na respektování zásady nevměšování“.90
Změně postojů některých mocností a celkové změně globálního kontextu v 90.
letech, tak předchází ještě pomalý a postupný vývoj východotimorské otázky
v mezinárodním prostředí v předchozích dekádách. Cesta ES/EU ke Společnému
postoji91 ohledně východního Timoru trvala dlouho a ke změně přispělo zejména již
zmiňované přistoupení Portugalska ke Společenství v lednu 1986, ale také účinek
různých dramatických událostí v rámci samotného území a činnost nevládních
organizací.92
V samotném Portugalsku se Východní Timor jako důležitý bod zahraniční politiky
objevil až v 80. letech, kdy se stabilizovala domácí a ekonomická situace. 93 Otázka
Východního Timoru byla obsažena i v nové demokratické portugalské ústavě ve článku
297, který zavazoval portugalskou vládu k prosazování a ochraně „práva na sebeurčení
a nezávislost ve Východním Timoru v souladu s mezinárodním právem“ a pověřil
portugalského prezidenta a vládu, aby „učinili veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
bylo možné toto právo vykonávat“.94 Portugalská podpora Východního Timoru tak byla
v 80. letech už poměrně silná a poté, co se země stala roku 1986 novým členským
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státem ES, začala v rámci organizace práva Východního Timoru intenzivně
prosazovat.95
V roce 1988 posléze přijala Rada ministrů Východní Timor do svého programu a v
rámci Evropského parlamentu bylo od tohoto období vydáváno značné množství
rezolucí, přičemž již rezoluce ze září roku 1988 vyzvala ke stažení indonéských vojsk z
Východního Timoru jako k „základní podmínce pro zajištění základních práv lidí pro
výkon jejich práva na sebeurčení, včetně práva na nezávislost“.96
Dalších nejméně 15 rezolucí Evropského parlamentu o Východním Timoru
vydaných v následující dekádě často reagovalo na konkrétní události v oblasti.97
Masakry a represe indonéskými autoritami v samotném Východním Timoru tak také
významně přispěly k postupné proměně evropského postoje, zejména díky tomu, že
vzbudily zájem evropské veřejnosti.98 Například se jednalo o masakr na hřbitově Santa
Cruz z 12. listopadu 1991.99 Zpravodajské záznamy tohoto masakru vysílané v mnoha
televizních sítích od poloviny do konce listopadu 1991 vyvolaly silnou reakci veřejnosti
a občanské společnosti ve většině členských států Společenství, která vyžadovala od ES
jednání. ES tak vydalo své první prohlášení jednoznačně odsuzující indonéské činy.100
Východní Timor tak postupně od začátku 90. let získával vyšší mezinárodní
profil.101 Další tři rezoluce odhlasované Evropským parlamentem v prosinci 1992, lednu
1993 a březnu 1993 specificky propojily situaci ve Východním Timoru s budoucností
vztahů EU-Indonésie a EU-ASEAN.102

2.1.2 Postoj ASEAN
Mezitím, co se postoj EU/ES a obecně Západu postupně měnil, ASEAN stále
bránil pozici Indonésie a zásadu nevměšování se. Po masakru na hřbitově Santa Cruz
byl tak proto kromě samotné Indonésie kritizován i ASEAN za tolerování indonéských
akcí.103 Nicméně na svém postoji setrval, i když to znamenalo opoždění nebo blokování
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společných projektů ASEAN a EU/ES.104 Zástupci obou organizací projednávali
záležitost za zavřenými dveřmi a ASEAN se podařilo úspěšně zablokovat zahrnutí
Východního Timoru do jejich oficiálního společného prohlášení v roce 1992. I když
v tomto a následných dokumentech byla uvedena „lidská práva“, stále byl brán ohled na
pozici ASEAN, podle které měly být brány v úvahu „potřeby jednotlivých zemí“.105
Evropská unie ve vyvíjení tlaku na ASEAN tak příliš úspěšná nebyla, dokonce i
v roce 1996 se členské státy ASEAN prostřednictvím tiskového prohlášení vydaného na
prvním neformálním zasedání vedoucích představitelů ASEAN vyjádřili proti zařazení
„irelevantní otázky“ Východního Timoru do dialogu mezi ASEAN a EU a „zopakovaly
svou plnou podporu indonéské pozici“.106
Ačkoli zejména starší členské státy ASEAN – například Filipíny a Thajsko - se
postupně vydávaly směrem k větší demokratizaci a začínaly tak občas zpochybňovat
klasické ASEAN zásady „nevměšování se“ a řešení problémů vzájemnými
konzultacemi a konsensem, celkově se národní vlády stále vyhýbaly jakékoli veřejné
kritice Indonésie či projednávání otázky Východního Timoru na zasedáních ASEAN.107

2.1.3 Společný postoj EU
V rámci EU mezitím vývoj roku 1996, po několika měsících diplomatických
jednání na vysoké úrovni a roků prosazování otázky Východního Timoru
lidskoprávními organizacemi,108 dospěl 26. června 1996 ke schválení Společného
postoje109, což bylo poprvé, kdy členské státy EU dospěly k jednomu společnému
politickému postoji v této otázce.110 Tento dokument potvrdil, že z pohledu EU byla
situace Východního Timoru otázkou mezinárodního významu.111 Skrze toto prohlášení
EU vyzvala indonéskou vládu, aby implementovala příslušná rozhodnutí OSN přijatá v
rámci Komise OSN pro lidská práva a zároveň EU potvrdila svou podporu
dlouhotrvajícím trojstranným rozhovorům mezi OSN, Indonésií a Portugalskem.112 Ve
Společném postoji se EU navíc také zavázala ke zlepšení situace v oblasti lidských práv
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na území Východního Timoru a ke zlepšení životních podmínek prostřednictvím zdrojů,
které má Evropská unie k dispozici, a z prostředků na podporu nevládních organizací.113
Dokument se ovšem například nijak přímo nevyjadřoval k otázce sebeurčení.114
Mohlo tak jít také o pokus EU nevyvolat příliš silnou reakci z Jakarty. V rámci kontextu
vztahu EU-ASEAN byl totiž Společný postoj vydán v době, kdy tento vztah nabýval
výrazného hospodářského významu.115
Dalším významným krokem ze strany EU po přijetí Společného postoje byla
návštěva tří vysokých diplomatických představitelů EU ve Východním Timoru, 27. - 30.
června 1998, krátce po květnové rezignaci indonéského prezidenta Suharta. Bylo to
poprvé, co vedoucí představitelé EU navštívili okupované území od invaze roku
1975.116 Výlet poskytl úředníkům a politikům EU dramatický důkaz o strategiích
indonéského režimu.117 Ministři zahraničních věcí EU v Bruselu následně vydali
prohlášení, ve kterém odsoudili násilí, a naléhali na Jakartu, aby se zapojila do „časného
dialogu“ s představiteli Východního Timoru.118 Tripartitní rozhovory mezi OSN,
Portugalskem, stále uznávaným jako „administrativní mocnost“, a Indonésií byly EU
dlouho uznávány jako klíč k trvalému řešení. Rozhovory nakonec vyústily v dohody z
5. května 1999 v New Yorku.119 Obě vlády na jejich základě svěřily generálnímu
tajemníkovi OSN organizaci a vedení lidového referenda. Bylo také stanoveno, že
dohlížením na referendum bude pověřena mise Organizace spojených národů ve
Východním Timoru (UNAMET). UNAMET měla posléze také dohlížet na přechodné
období do provedení rozhodnutí přijatého obyvatelstvem Východního Timoru.120
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Hlasování se 30. srpna 1999 zúčastnilo přibližně 98% voličů a 78,5% z nich se vyjádřilo
pro nezávislost Východního Timoru.121

2.1.4 Situace po referendu
Avšak ihned po referendu nastala jedna z nejvážnějších humanitárních krizí,
které se v regionu odehrály.122 Po vyhlášení výsledků zahájily proindonéské milice,
občas i s podporou indonéských bezpečnostních sil, rozsáhlé zabíjení a ničení.123
Indonéské orgány na násilí účinně nereagovaly a bylo zabito až 200 000 Východních
Timořanů a až 500 000 lidí bylo vyhoštěno z domovů.124
V reakci na tyto události nicméně ASEAN nesvolal žádnou výjimečnou schůzi a
členské státy stále obhajovaly územní celistvost Indonésie.125 Záležitost se ale dostala
na pořad dne během pravidelného setkání fóra pro hospodářskou spolupráci v Asii a
Pacifiku (APEC) v září 1999. Zde EU společně s Austrálií a Kanadou prosazovala
silnou mezinárodní reakci, a tak, i z důvodu závislosti Indonésie na zahraniční pomoci,
nakonec indonéský prezident Habibie ustoupil.126
12. září tedy indonéská vláda formálně souhlasila se zásahem mezinárodních
mírových sil, přičemž 14. září EU uložila proti Indonésii zbrojní embargo. 127 Následně
OSN schválila nadnárodní sílu s názvem INTERFET s cílem obnovit mír a bezpečnost
ve Východním Timoru, která byla vedena Austrálií, nicméně dále se skládala také
především z vojáků pěti členských států EU: Itálie, Francie, Spojeného království,
Německa a z Irska.128
K mírové misi bezprecedentně přispěly i některé státy ASEAN (Malajsie,
Filipíny, Singapur a Thajsko).129 ASEAN nicméně neposlal jednotnou mírovou misi,
jelikož noví členové (Myanmar, Vietnam, Laos a Kambodža) stále preferovali
zachování přísné interpretace zásady nevměšování se. Nechtěly vytvořit precedens
vnějšího zapojení, které by mohlo být v budoucnu použito proti nim.130 Starší členové
naopak věřili, že udržování míru pod vedením jihovýchodní Asie je lepší než to, které
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vedly Austrálie nebo EU, ale stále se snažili brát v úvahu citlivost Indonésie, pokud jde
o svrchovanost a snažili se minimalizovat stigma mezinárodní intervence.131
EU se pak dále podílela také na procesu rekonstrukce Východního Timoru.132
Přechodná správa OSN ve Východním Timoru (UNTAET) po prezidentských volbách
ve Východním Timoru roku 2002 poté v květnu předala administrativní moc nově
nezávislé zemi a Východní Timor byl oficiálně přijat do OSN dne 27. září 2002.133
ASEAN následně sice formálně uvítal Timor-Leste jako „nového člena mezinárodního
společenství“, ale členství v ASEAN mu nenabídl.134 Ačkoli Východní Timor o členství
v organizaci již delší dobu usiluje, jeho případné přistoupení je stále otázkou
budoucnosti.

2.1.5 Závěr
Ačkoli tak EU trvalo v otázce Východního Timoru dospět ke Společnému
postoji poměrně dlouho a i samotný dokument z roku 1996 byl poměrně rychle
„předběhnut“ měnící se situací v Indonésii i samotném Východním Timoru, přeci jen se
Unie na mezinárodní scéně proti indonéské okupaci a porušování lidských práv v oblasti
nakonec zřetelně postavila. Snažila se tuto záležitost prosadit ve vzájemném dialogu s
ASEAN, nicméně situace byla nakonec řešena zejména pod hlavičkou OSN a EU
(pouze) vyjadřovala svou podporu těmto akcím. ASEAN se po celou dobu zdržoval
jakékoli veřejné kritiky svého významného členského státu a i když přistoupil na
jednání o lidských právech ve vzájemném dialogu s EU, stále zdůrazňoval důležitost
individuálního kontextu v jednotlivých státech. V případě velmi zřejmého porušování
lidskoprávních standardů po proběhnuvším referendu sice Indonésie ustoupila
mezinárodnímu tlaku a souhlasila se zásahem mezinárodních mírových sil, ke kterým
přispěly i některé země ASEAN, nicméně zejména nové členské státy i v tomto
okamžiku stále pevně stály za přísnou zásadou „nevměšování se do vnitřních
záležitostí“, a tak nebyl příspěvek k mírové misi záležitostí organizace ASEAN, nýbrž
jen některých jejích, starších, členských států.

131

Ibid., 13.
Bezprostředně po kampani násilí a ničení začala poskytovat humanitární pomoc ve výši 29 milionů
eur, a následně Evropská komise přislíbila 60 milionů eur v průběhu tříletého období. (Bivar, „Emerging
from the shadows“, 15.)
133
Ortuoste, „Timor-Leste and ASEAN“, 16.
134
ASEAN Ministerial meeting, Joint Communiqué, Bandar Seri Begawan, 30. července 2002,
http://asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-35th-asean-ministerial-meeting-bandar-seribegawan-29-30-july-2002, staženo 1. 5. 2018.
132

23

2.2 Myanmar
2.2.1 Periodizace
Pro lepší přehlednost uvede tato podkapitola i velmi stručný přehled událostí,
které předcházely převratu roku 1988.
V Myanmaru následovalo po získání nezávislosti roku 1948 období nepokojů a
slabého parlamentního režimu. Armáda se tak poprvé chopila moci již v letech 19581960 a další převrat pak provedla roku 1962. Od tohoto roku tak v zemi vládla
Revoluční rada, která odmítla demokracii jako systém, který se v Myanmaru neosvědčil.
Roku 1974 pak byla přijata nová ústava a došlo k přejmenování země na Socialistickou
republiku Barmský svaz, nicméně prosazování „cesty k socialismu“ mělo na
myanmarskou ekonomiku a společnost katastrofální dopad. Problémy v zásobování,
nedostatek základních potravin, měnová politika i vládní represe vedly k mnohým
protestním akcím v druhé polovině 80. let.135
Po těchto protivládních protestech, při nichž byly zabity tisíce neozbrojených
demonstrantů,136 proběhl v září roku 1988 opětovný násilný převrat a moci se chopil
nový vojenský režim pod vedením generála So Mauna, který provedení převratu
odůvodňoval

obnovením

pořádku,

zachováním

stability

a

územní

integrity

Myanmaru.137 Vláda byla nahrazena novým vojenským orgánem nazvaným Státní rada
pro udržení zákonnosti a pořádku (SLORC), platnost ústavy byla pozastavena, byl
vyhlášen výjimečný stav, obnovena cenzura a uzavřeny školy a veškerá veřejná
zařízení.138
Evropské společenství toto počínání odsoudilo již roku 1988. Vyjádřilo
rozhořčení nad brutálním potlačením protestů a pozastavilo veškerou nehumanitární
pomoc Myanmaru.139 V Myanmaru se největší autoritou v opozičním hnutí stala
Národní liga pro demokracii (NLD) založená v září 1988, jejíž generální tajemnicí se
stala Aun Schan Su Ťij.140 Již v červenci roku 1989 byla ale internována v domácím
vězení a ve vězení skončila i řada dalších opozičních aktivistů.141 Aun Schan Su Ťij a
její NLD se pro ES stala ikonickou opoziční představitelkou, což ale také vedlo k tomu,
že ji ES podporovalo jako „jediný hlas Myanmaru“ a zanedbávalo jiná prodemokratická
135
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hnutí. Zároveň si Společenství takovouto přímou podporou veřejně znepřátelilo juntu a
dle některých autorů tak nezanechalo mnoho prostoru pro diskusi.142
Volby, které proběhly 27. května 1990 a které byly prvními myanmarskými
národními volbami po 30 letech, pak NLD vyhrála se ziskem 82% mandátů.143
Vojenská vláda však volební výsledky neuznala, vůči čemuž ES rychle vyjádřilo své
výhrady.144 Roku 1991 tak Společenství započalo uvalovat sankce s cílem veřejně
odsoudit vojenský režim a prokázat nesouhlas s porušováním lidských práv. 145 Šlo o
pozastavení obranné spolupráce, zákaz udělování víz vysoce postaveným armádním
představitelům, pozastavení dvoustranných vládních návštěv na vysoké úrovni a
pozastavení nehumanitární pomoci.146
Již roku 1990 také udělil Evropský parlament Aun Schan Su Ťij Sacharovovu
cenu za svobodu myšlení a Společenství zahájilo silné lobování ve Valném shromáždění
OSN a v komisi OSN pro lidská práva.147 Následujícího roku navíc Aun Schan Su Ťij
obdržela i Nobelovu cenu míru, což je opět některými interpretováno jako důkaz
západního zjednodušeného chápání boje za demokracii v Myanmaru, které místo
k řešení dále přispívalo k blokaci dialogu s vojenskou juntou.148
Částečná změna politického klimatu nastala v roce 1992, kdy generál So Maun
„odešel do důchodu“ a v čele junty ho nahradil dosavadní místopředseda generál Than
Šwei, který se zároveň stal premiérem. Nový předseda svolal ústavodárné shromáždění,
které mělo připravit návrh ústavního zákona, nicméně jeho zasedání byla často
blokována a odročována a například delegáti NLD z něj byli roku 1995 vyloučeni.149
EU novému myanmarskému vedení jako základ pro dialog navrhla: propuštění Aun
Schan Su Ťij a dalších politických vězňů, volný přístup nevládních organizací do
Myanmaru a liberalizaci hospodářství a demokratizaci institucí země; přičemž na
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oplátku slíbila zvýšení investic. Myanmar nicméně toto „vydírání“ odmítl150 a dialog
byl stále ve slepé uličce.
Roku 1993 pak bylo pod patronací generála Than Šweie založeno Sdružení
rozvoje a solidarity Svazu (USDA), které mělo za hlavní cíl podporování vládní
politiky, ale také započaly úvahy o možnosti udělit Myanmaru status pozorovatele
v ASEAN, tento krok ale ASEAN nakonec odložil z důvodu obav týkajících se situace
lidských práv. V roce 1996, nicméně Myanmar již status pozorovatele získal a podal
oficiální žádost o členství.151
EU tak ten samý rok zintenzivnila sankce, posílila zbrojní embargo, zakázala
vydávání víz členům SLORC, pozastavila bilaterální vládní návštěvy Myanmaru na
vysoké úrovni a vykázala myanmarský vojenský a diplomatický personál ze států EU.152
Rada EU pak přijala svou první společnou pozici na podporu „pokroku směrem k
demokratizaci a propuštění všech politických vězňů“ a vyjádřila obavy z „absence
pokroku směrem k demokratizaci a… pokračujícího porušování lidských práv“.153 V
následujícím roce EU také zrušila oprávnění pro myanmarské výrobky v rámci systému
všeobecných preferencí (GSP).154 Celkově mezi zářím 1990 a únorem 1998 přijal
Evropský parlament nejméně 14 usnesení, v nichž vyjadřoval rozhořčení nad závažným
porušováním lidských práv v Myanmaru.155

Přistoupení k ASEAN 1997
Roku 1997 nicméně Myanmar, i přes veškeré výhrady EU, k ASEAN přeci jen
přistoupil. Do doby, než vstoupil, byl Myanmar jednou z nejvíce izolovaných zemí na
světě.156 Jednou z předpokládaných výhod členství Myanmaru v ASEAN tak bylo
posílení jeho regionální a mezinárodní legitimity, právě to EU ale absolutně odmítala.157
Nicméně vyjádření a hrozby EU byly zeměmi ASEAN vnímány jako plané výhrůžky,
vstup proběhl a vnesl tak do regionálního partnerství EU-ASEAN značné napětí.158
Tato diplomatická krize měla za následek zrušení několika ministerských
zasedání a zasedání smíšených výborů pro spolupráci v průběhu let 1998 až 2004 a
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odložení rozvojových programů.159 Evropská unie z principu odmítala posadit se k
jednomu stolu se zástupci vládnoucí junty a kritizovala ASEAN kvůli jeho principu
„nevměšování se“, který pořád pevně zastával.160 Kritiku neefektivity přístupu ASEAN
částečně podpořila i asijská finanční krize roku 1997 a neschopnost ASEAN tuto krizi
efektivně řešit.161 ASEAN nicméně EU zase radil, aby se Myanmar snažila místo
izolování spíše více zapojit do dialogu a také kritizoval využívání otázky Myanmaru ve
vzájemných rozhovorech ASEAN-EU jako rukojmího.162
Obě organizace pak ve společném prohlášení ze 12. zasedání ministrů ASEANEU v Singapuru uvedly, že bezpečnostní spolupráce by měla být prohloubena v
otázkách společného zájmu a že dialog by se neměl zastavit kvůli rozdílům v určitých
oblastech.163
První zasedání ministrů zahraničí EU-ASEAN za přítomnosti myanmarských
zástupců pak proběhlo v prosinci roku 2000 ve Vientiane. Několik členských států EU
ale poslalo pouze delegaci na nízké úrovni.164 Myanmaru byl také odepřen přístup k
Dohodě o spolupráci z roku 1980, čímž byl Myanmaru zamítnut přístup ke všem
rozvojovým programům. Evropská unie si jako základ pro jakékoli poskytnutí
rozvojové pomoci kladla politické podmínky jako propuštění politických vězňů nebo
obnovu demokracie. Efektivita toho kroku ovšem byla omezena, jelikož nezbytnou
pomoc Myanmaru poskytli jeho asijští sousedé.165
Prostřednictvím tří prohlášení (říjen 2002, duben 2003 a červen 2003) Rada pro
obecné záležitosti a vnější vztahy EU pak nadále odsuzovala pokračující porušování
lidských práv v Myanmaru, nicméně Myanmar je nadále ignoroval. 166
V rámci vnitřního vývoje v Myanmaru došlo k jistému posunu roku 2003.
Premiérem se stal generál Kchin Ňjun a ten 30. května 2003 zveřejnil plán vládních
reforem oficiálně nazvaný „Cestovní mapa k disciplinované prosperující demokracii“,
který zahrnoval 7 kroků, vedoucích od opětovného svolání Národního shromáždění přes
schválení nové ústavy až po svolání voleb.167
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EU tento plán však nebrala vážně. Jednak dle mnohých autorů v zásadě nikdy
nepovažovala juntu za možného partnera,168 a zároveň ve stejné době přišly zprávy o
útoku na konvoj NLD a zabití asi třiceti podporovatelů Aun Schan Su Ťij a zatčení
několika dalších.169 Také vyšlo najevo, že plán postrádá závazný časový harmonogram
a nepočítá s účastí Aun Schan Su Ťij a dalších vůdců demokratické opozice.170
V možnou demokratickou reformu pod taktovkou vojenské junty tak EU příliš nevěřila.
Následujícího roku byl navíc generál Kchin Ňju, který byl považován za relativně
mírného, obviněn z korupce a sesazen a místo něj nastoupil generál Sou Win. Ten,
ačkoli junta potvrdila, že nadále hodlá realizovat „Cestovní mapu k demokracii“, posílil
prvky tvrdé linie a dále snížil naději na reformu.171
Členství Myanmaru v ASEAN pak způsobovalo problémy i na půdě fóra ASEM.
Zatímco v roce 2004 EU posílila své sankce proti režimu, později téhož roku musela
připustit členství Myanmaru v ASEM.172 Roku 2004 zde totiž musely členské státy
ASEAN souhlasit s přijetím nových členů EU a bylo zřejmé, že na oplátku bude muset
EU souhlasit i s přijetím Myanmaru. Unie tak na tomto 5. summitu ASEM v Hanoji
nakonec s účastí Myanmaru souhlasila a v Prohlášení předsedy byl zmíněn i
povzbuzující politický vývoj a demokratizace v této zemi.173 Unie původně požadovala,
aby byl Myanmar na summitu zastoupen pouze na nižší úrovni než na úrovni hlav států
a vlády, země ASEAN ale naopak navrhovaly, aby se Myanmar připojil k ASEM bez
jakýchkoli předběžných podmínek a Indonésie ve své funkci předsedy ASEAN uvedla,
že výběr zástupce na summitu bude ponechán samotnému Myanmaru.174
Zatímco pro EU byly tyto události poměrně problematické - šla proti svým
vlastním smlouvám prohlašujícím, že lidská práva a základní svobody jsou zásadním
důvodem pro jakoukoli formu spolupráce se třetími zeměmi, nevládními organizacemi a
nové ústavy prostřednictvím národního referenda; (5) Uskutečnění „svobodných a spravedlivých
parlamentních voleb“; (6) Zahájení činnosti parlamentů v souladu s novou ústavou; (7) Budování
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mezinárodními organizacemi,175 ASEAN naopak žádné ze svých zásad ani smluv
porušovat nemusel a mohl vítat pokrok v mezinárodním uznání Myanmaru.
Diplomatická krize se znovu vyhrotila, když měl Myanmar roku 2006 převzít
předsednictví ASEAN. Tuto patovou situaci se nakonec podařilo vyřešit kompromisem,
kdy ASEAN (konkrétně malajský ministr zahraničí Syed Hamid Albar) dokázal
přesvědčit Myanmar, aby se předsednictví v roce 2006 vzdal a křeslo bylo předáno
Filipínám rok před plánovaným termínem.176 Tento manévr se v historii ASEAN
odehrál poprvé, ASEAN se k této záležitosti postavil jednotně a celkově to ukazovalo
jistou ochotu organizace hledat kompromis s evropskou nespokojeností s Myanmarem.
Zároveň EU souhlasila, že nechá delegaci Myanmaru připojit se k ASEM summitu v
Helsinkách 2006, kde Myanmar nezastupovala hlava státu, ale ministr zahraničí – tedy
že zruší zákaz udělování víz pro myanmarskou delegaci, což odůvodňovala také tím, že
účast této země by mohla podpořit tamní rozvoj lidských práv a demokracie a umožnit
projednávání těchto otázek na oficiální úrovni.177
Kompromis týkající se předsednictví ASEAN tak odvrátil velkou politickou
krizi, ale pouze dočasně. V říjnu 2006 myanmarská junta svolala ústavodárné
shromáždění, přičemž naprostá většina delegátů byla loajální režimu a například
zástupci NLD nebyli přítomni vůbec, a započaly tak práce na nové ústavě.178 V jejich
průběhu ale junta provedla tvrdý zákrok proti pochodu mnichů, během takzvané
„šafránové revoluce“, který se setkal se silným odsouzením mezinárodního
společenství.179 Evropský parlament přijal roku 2007 usnesení, které „ocenilo odvážnou
akci myanmarských mnichů a desítek tisíc dalších mírových demonstrantů v konfrontaci
s antidemokratickým a represivním režimem a naprosto odsoudilo brutální reakci
myanmarských úřadů“, také požadovalo propuštění zatčených demonstrantů a dalších
politických vězňů, včetně Aun Schan Su Ťij, a některé požadavky z prohlášení
nesměřovaly jen na myanmarskou vládu, ale také k mezinárodnímu společenství, včetně
Číny.180
V dubnu 2008 poté vyzval Evropský parlament vlády EU, aby zvážily cílenější
sankce, jako je komplexní zákaz nových investic a embargo na obchod s klíčovými
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komoditami, které poskytovaly vojenské vládě významné příjmy. Dále také vyzval EU,
aby bojovala za celosvětové zbrojní embargo vůči Myanmaru.181 Do běhu událostí ale
vstoupil cyklon Nargis, který Myanmar zasáhl v květnu 2008, zabil přibližně 140 000
lidí a způsobil značnou humanitární krizi.182 Vojenská junta nicméně zpočátku
blokovala přístup humanitární pomoci. Zde pomohlo angažmá ASEAN, který společně
s myanmarskou vládou založil Tripartitní základní skupinu (TCG) jako hlavní
prostředek pro koordinaci pomoci a následného úsilí o obnovu. V tomto případě tak dle
některých autorů ASEAN ukázal, že je nevyhnutelným partnerem v angažmá
Myanmaru.183
Již týden po cyklónu ale junta oznámila svůj záměr pokračovat v plánovaném
ústavním referendu, a tak byla nová myanmarská ústava v květnu 2008 skutečně
schválena. Referendum bylo nicméně pečlivě kontrolované vojenskou vládou,
doprovázeno nátlakovými akcemi a násilnostmi ze strany myanmarské policie a armády
vůči opozici a docházelo i k zásadnímu porušování mezinárodních volebních standardů
a manipulaci.184 Dle názoru mnoha pozorovatelů EU byla tato pro-vojenská ústava
napsaná za účelem obrany armádních zájmů i po volbách v roce 2010 a navíc také
obsahovala klauzuli, která mohla zabránit účasti Aun Schan Su Ťij ve volbách.185
Aun Schan Su Ťij byla také následujícího roku, 14. května, odsouzena za
porušení podmínek jejího domácího vězení. EU na to reagovala rozhořčenými
prohlášeními, označila soud za neopodstatněný a rozšířila své sankce proti režimu186,
nicméně podle některých komentátorů toto vše proběhlo „s obvyklým minimálním
efektem“.187

Demokratizační proces v Myanmaru od roku 2010
Po přijetí nové ústavy pak v listopadu roku 2010 proběhly všeobecné volby.
Jednalo se o první všeobecné volby po 20 letech, nicméně ještě v březnu jim
předcházela série volebních zákonů, které přinášely restriktivnější opatření v oblasti
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registrace politických stran a kandidátů.188 Voleb se tak například nesměli se účastnit
voliči či kandidáti, kteří si v dané době odpykávali trest vězení. Z volebního procesu tak
bylo vyloučeno víc jak 2200 politických vězňů.189 V důsledku těchto opatření se tak
nakonec NLD rozhodla volby jako nedemokratické bojkotovat.190 Předvolební akce pak
byly doprovázeny nátlakovými akcemi ze strany státních úřadů, policie a armády,
přičemž žádní mezinárodní pozorovatelé k volbám přizváni nebyli.191 Se 77% ve
volbách následně zvítězila Strana rozvoje a solidarity svazu (USDP).192
Mezinárodní reakce na volby byla rozporuplná. OSN, USA i EU pochybovaly o
jejich regulérnosti, zatímco státy ASEAN se na zasedání svých ministrů zahraničních
věcí roku 2011 shodly, že volby byly konstruktivní a transparentní,193 přičemž
podobného hodnocení se Myanmaru dostalo i od Ruska a Číny, které mají v zemi
ekonomické a politické zájmy.194
Rok 2011 tak přinesl řadu změn. Nová myanmarská vláda zasedla 31. ledna
2011, kdy také formálně vstoupila v platnost i nová ústava. 30. března 2011 vydala
Státní rada míru a rozvoje (ústředí orgán vlády vojenské junty SPDC) čtyři dekrety
zajišťující předání její moci nové vládě a orgánům a generál Than Šwei podepsal dekret
o oficiálním rozpuštění SPDC.195 Vláda vojenské junty v Myanmaru tak oficiálně
skončila, což vyvolalo řadu očekávání, nicméně bylo jasné, že cesta ke skutečné
demokracii bude ještě dlouhá a plná obtíží.196
V dubnu 2012 NLD získala 43 ze 45 míst v parlamentních doplňovacích volbách
a Aun Schan Su Ťij se stala novou poslankyní.197 Následujícího roku vláda zrušila 25tiletý zákaz veřejných setkání více než pěti lidí a propustila více než 3000 politických
vězňů.198 I přes mnoho kritiky a obav se tak zdálo, že politická reforma a přechod k
demokratičtějšímu zřízení v Myanmaru krok za krokem postupuje.
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Po více než 20 letech tvrdé kritiky a eskalace sankcí tyto reformy EU překvapily.
Důvod těchto reforem lze ostatně těžko dávat do souvislosti primárně s evropským
tlakem a sankcemi či s vítězstvím evropských norem a hodnot. Jednalo se spíše o změnu
vycházející zevnitř od samotných vůdčích představitelů vojenské junty, kterým ostatně
volby zajistily i po přechodu ke kvazi-civilní vládě pevné postavení do budoucích let.199
Myanmar tak také zpochybnil mnoho konvenčních (evropských) představ o
demokratizaci a procesu přechodu.200
Po vzniku kvazi-civilní vlády se nicméně Unie začala otevírat možnosti
obnovení diplomatických vztahů s Myanmarem a v roce 2012 pozastavila své sankce
vůči zemi a následujícího roku zrušila zbývající obchodní, ekonomické a individuální
sankce s výjimkou embarga na prodej zbraní.201 Po roce 2012 tak následovala postupná
normalizace vztahů a EU podporovala pro-demokratické reformy v zemi. Zbrojní
embargo ale stále zůstává v platnosti a EU od roku 2017 také bedlivě sleduje
lidskoprávní situaci v Rakhinském státě, zejména zprávy o násilí vůči menšině
Rohingů.202

2.2.2 Postoj EU
EU tedy k otázce Myanmaru přistupovala na několika úrovních. V letech 1991
až 2012 proti zemi uplatňovala sankce, nicméně záležitost neponechala jen v bilaterální
rovině, ale převedla ji i na meziregionální úroveň ASEAN-EU, používala tak
meziregionálních platforem EU-ASEAN případně fóra ASEM ke snaze vést dialog
týkající se této země. Tlak na Myanmar na regionální úrovni se pak pokoušela vyvíjet
zejména s jeho plánovaným přistoupením k ASEAN. Toto rozšíření se tak stalo
interregionální otázkou. Veřejně se EU dlouhodobě držela podmíněné diplomacie,
požadovala okamžité propuštění politických vězňů, přijetí nové ústavy a uspořádání
svobodných a spravedlivých voleb. Svou kritiku týkající se Myanmaru se snažila
zmiňovat i na zasedání ministrů zahraničních věcí ASEAN-EU (AEMM), například na
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zmiňovaném 12. AEMM v únoru 1997, kde se uskutečnila výměna názorů o
Myanmaru.203
V souvislosti s přistoupením Myanmaru k ASEAN EU také vydala Prohlášení o
přistoupení Kambodži, Laosu a Myanmaru k ASEAN, kde uvedla, že „by chtěla …
znovu potvrdit svůj závazek k dialogu mezi EU a ASEAN a k podpoře sdílených hodnot,
včetně dodržování lidských práv a demokratických zásad. Věří, že členství v ASEAN
podpoří tyto cíle v nových členských státech a zejména v Barmě/Myanmaru, kde situace
v tomto ohledu nadále vážně znepokojuje mezinárodní společenství“.204 V červu 1997
pak také Rada, při projednávání důsledků přistoupení Myanmaru k ASEAN pro EU,
zdůraznila, že „zhoršující se situace v oblasti lidských práv v Barmě/Myanmaru je pro
EU vážnou záležitostí … Souhlasila s tím, že příležitost dialogu mezi EU a ASEAN by
měla být využita k projednání situace v Barmě / Myanmaru.“205
Celkově se tak nástrojem kritiky EU vůči Myanmaru kromě sankcí, jejichž
systém byl často hodnocen jako nepříliš účinný a bylo třeba jej neustále posilovat, 206 a
veřejných prohlášení odsuzující porušování lidských práv a nedostatek demokracie
v Myanmaru, stal i tlak na ASEAN na regionální úrovni. Ať už prostřednictvím
blokování či vyhrožování zablokováním vzájemných schůzek nebo snahou přesvědčit
ASEAN k nějaké akci vůči Myanmaru. Hodnocení těchto evropských kroků však bývá
poněkud rozpačité.

2.2.3 Postoj ASEAN
EU tedy v průběhu let nevytvořila společnou strategii s ASEAN, ale trvala na
svých postojích, které se naopak nelíbily jejím partnerům z jihovýchodní Asie.
Představitelé ASEAN často zdůrazňovali, že „cíle ASEAN a Západu jsou stejné; pouze
přístup je jiný“.207 Objevily se i hlasy odkazující na neokolonialismus či politický
imperialismus.208 Některé země ASEAN poukazovaly na to, že EU nyní zajímají otázky
demokracie a lidských práv, ale v koloniálním období nebo i v průběhu studené války
členské státy Unie stavu lidských práv a demokracie ve svých asijských koloniích
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zdaleka takovou pozornost nevěnovaly. Evropská pozice byla tedy z asijského pohledu
zatížena i historickým kontextem kolonialismu.
V ASEAN hluboce zakořeněný princip „nevměšování se“ a „respektu k národní
suverenitě“ se pak srážel s evropským stylem prosazování lidskoprávních norem.
Nicméně i přes to, že EU pro ASEAN představuje třetího největšího obchodního
partnera, největší zdroj zahraničních investic a přestože je jedním z nejstarších
dialogových partnerů ASEAN, ASEAN nikdy nezaujal tvrdý veřejný postoj vůči
Myanmaru a pokračoval s ním ve vzájemném obchodu, čímž značně snižoval jakýkoli
trvalý efekt sankcí EU.209
Ačkoli byl tedy ASEAN také do jisté míry znepokojen vývojem v Myanmaru, jeho
přístup byl založen na politice „konstruktivní angažovanosti“, pomocí které chtěl
vyvolat změnu spíše přesvědčováním než silou a v rámci které předpokládal, že změna
nastane zevnitř Myanmaru. Chtěl si tak držet komunikační kanály s juntou otevřené a
pokoušel se ji zapojit do dialogu.

2.2.4 Závěr
Rozdílný přístup EU a ASEAN k Myanmaru vedl i k rozdílnému hodnocení
voleb a demokratizačního procesu od roku 2010. Zatímco EU zůstávala skeptická,
ASEAN přivítal volby s uspokojením210 i proto, že tento vývoj zapadal do jeho
deklarované podpory postupného a pomalého přechodu.
Pro EU naopak přišla po letech nedorozumění a frustrací v Myanmaru poměrně
nečekaná změna a Unie nakonec neměla jinou možnost, než oficiálně „uvítat současný
vývoj společnosti v Myanmaru“, i přesto, že to vedlo ke smíšenému hodnocení předešlé
diplomacie EU.211 Vytrvalou kritikou sice EU na jedné straně posílila své renomé
globálního propagátora demokracie a lidských práv, které, jak jsem již uvedla v první
kapitole, je Unii vlastní. Na druhé straně ale tak učinila kontroverzním způsobem a
zejména ve světle změn v Myanmaru pak byla Unie dokonce obviňována z toho, že její
diskurz v myanmarské otázce byl kontraproduktivní a vedl jen k poškození partnerství
s ASEAN.212
Například dle Sophie Rocher „Ve vztahu k ASEAN a Myanmaru vyvolala
evropská diplomacie značnou pochybnost o schopnosti EU stát se aktérem s politickým
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vlivem v jihovýchodní Asii, pochybnost, kterou evropské kruhy často podceňují.“213
Jakkoli tak byly započnuvší demokratizační změny na jednu stranu vnímány jako
příležitost pro EU jak rozvinout svůj vztah s Myanmarem i regionem, vzhledem k její
dřívější diplomatické činnosti na EU státy ASEAN často nepohlížely jako na
spolehlivého politického partnera. „Myanmarská zkušenost“ vyvolala na straně ASEAN
značné podráždění.214 Výrazně kritický postoj EU vůči Myanmaru tak byl často
hodnocen hlavně jako přístup, který ohrožuje konstruktivní dialog ASEAN-EU místo
toho, aby přinesl nějaké výsledky.215 Diplomatické urážky a systém sankcí byl
kritizován i v souvislosti s tím, že režim naháněly do náruče jiných mocností, které stav
lidských práv v zemi neřešily, jako například Číny či Indie a Ruska.216

3. Společné dokumenty EU-ASEAN
3.1 Úvod
V této kapitole nabídnu pro dokreslení průběhu lidskoprávního dialogu krátký
přehled a rozbor závěrečných dokumentů ze setkání ministrů zahraničních věcí
ASEAN-EU (AEMM) od počátku 90. let do nejaktuálnějších dostupných zejména
s ohledem na to, jestli a jak se zmiňují o otázce lidských práv.
Ačkoli existují i další platformy společného vyjednávání, zvolila jsem
dokumenty z ministerských setkání, jelikož těmto zasedáním samotná EU a ASEAN
připisují největší důležitost (viz 12. AEMM). Pro větší přehlednost a kontinuitu se tak
budu soustředit pouze na tyto dokumenty.
Obecně se jedná o politická prohlášení určená široké veřejnosti, která by měla
poměrně stručným a diplomatickým jazykem poskytnou podstatné informace o vývoji
vzájemných vztahů. Vzhledem k tomu, že jde o společná prohlášení, by dokumenty také
neměly být zaujaté vůči evropské ani asijské straně.
Hledat budu v první řadě jakékoli zmínky o lidských právech a poté budu
případně hodnotit to, do jaké míry jsou konkrétní a do jakého kontextu jsou zasazeny.

3.2 Rozbor
Jak již bylo zmíněno, s koncem studené války a posunem v globálním světovém
řádu se agendě lidských práv otevřel prostor. Místem pro komunikaci toho tématu pro
EU mohly být právě ministerské schůzky ASEAN-EU. Ve všech prohlášeních je jistá
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část textu věnována kromě společného hodnocení vývoje partnerství i mezinárodnímu
kontextu. Prohlášení ze zasedání z počátku 90. let se tak nesou v duchu oslav konce
studené války a pozitivního hodnocení změn a demokratických transformací, zejména
ve střední a východní Evropě.
V dokumentu z 8. AEMM, které se konalo roku 1990 v Kuchingu,217 se obecně
s nadějí hovoří o uvolnění mezinárodního napětí a jsou vítány zásadní změny ve
východní a střední Evropě. Ve vzájemných vztazích EU-ASEAN je stále téměř veškerá
pozornost věnována vztahům ekonomickým, ačkoli je zmínkou naznačeno, že vzájemné
vztahy se diverzifikovaly a zaznamenaly pokrok, tudíž je třeba přezkoumat existující
spolupráci a nasměrovat vztah správným směrem, aby byl schopen vypořádat se s
výzvami 90. let. Jsou tak naznačeny velké přicházející globální změny s tušením, že se
dotknou i vzájemného vztahu.
Společné prohlášení z následného 9.AEMM z roku 1991218 se tak poprvé konkrétně
zmíní o lidských právech a demokracii. Ministři kvitují touhu obyvatel zemí střední a
východní Evropy po „svobodě, pluralitní demokracii a respektu k lidským právům,
prosperitě, sociální spravedlnosti a míru“. Lidská práva a demokracie tu tak jsou
zmíněny zejména v kontextu transformující se Evropy. Nicméně okomentován je i
vývoj v Asii, přičemž v 5. odstavci státy „berou na vědomí růst demokratické praxe,
respektu k lidským právům, zvýšení politické a ekonomické účast všech lidí“. A v 7.
odstavci pak ministři vyjadřují svůj názor, „že by měla být posílena mezinárodní
spolupráce na podpoře a prosazování respektování lidských práv a základních svobod
pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví či náboženství. Ministři v této souvislosti
zhodnotili vývoj v Myanmaru a ve Vietnamu a vyjádřili naději, že situace se tam bude
vyvíjet tak, aby jim umožnila zaujmout místo mezi dynamickými asijskými
ekonomikami.“ Počátek 90. let, se tak zpočátku jevil jako pozitivní posun v dialogu o
lidských právech.
Roku 1992 proběhlo 10. setkání v Manile.219 V dokumentu z tohoto zasedání je
zajímavá zmínka o tom, jak jednat v případě neshod mezi ministry – neshody mají být
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řešeny prostřednictvím vyjednávání a mírovým způsobem – přičemž tento konsensuální
způsob dialogu nápadně připomíná způsob jednání v rámci ASEAN, tedy tzv. „ASEAN
Way“. V souvislosti s lidskoprávní problematikou je tu zmíněna Světová konference o
lidských právech připravovaná na roku 1993 ve Vídni. Ministři tak obecně zdůrazňují
jejich „společný závazek podporovat a respektovat lidská práva a základní svobody,
rozvoj, demokracii a větší sociální spravedlnost v souladu s Chartou Organizace
spojených národů a Všeobecnou deklarací lidských práv“ a souhlasí s „pokračováním v
dialogu a spolupráci v těchto otázkách.“ Závazek k dodržování lidských práv je tu tak
jasně deklarovaný, nicméně pouze v obecné rovině na základě

stávajících

mezinárodních dokumentů o lidských právech.
Setkání roku 1994 v Karlsruhe220 se zúčastnily i čtyři kandidátské země EU.
V závěrečném dokumentu je ASEAN zmíněn jako základní kámen dialogu EU s
asijským regionem s tím, že by jím měl zůstat i nadále. Ministři se zavazují dále posílit
a zintenzívnit jejich „dlouhodobý dialog a spolupráci v otázkách míru a bezpečnosti,
životního prostředí a udržitelného rozvoje, obchodu a investic, lidských práv…“. Lidská
práva jsou pak v textu zmíněna ještě jednou – „ministři diskutovali o rozvojové
spolupráci mezi EU a ASEAN a zejména o závazku obou stran upřednostnit zmírnění
chudoby,… dodržování lidských práv…, zohledňujíce potřeby jednotlivých zemí
ASEAN“. Vytváří se zde tak možná klička pro bezvýhradnou a univerzální podporu této
záležitosti, odkazem na individuální situaci ve členských státech ASEAN, která se stane
příznačnou i pro budoucí dokumenty. Ministři EU prostřednictvím dokumentu také
vítají plánované členství Vietnamu a uznávají „jistý pozitivní vývoj situace v Myanmaru,
přičemž vyjadřují naději, že politika konstruktivního zapojení ASEAN a ochota EU
zapojit se do kritického dialogu nakonec přispějí k dosažení udržitelnějších zlepšení ve
všech oblastech.“
V dokumentu ze 12. setkání AEMM roku 1997 v Singapuru221 ministři uznávají
centrální roli právě tohoto setkání pro formulování politik a koordinování vzájemného
dialogu ASEAN-EU. Prostřednictvím poměrně nenápadné zmínky zde pak státy
uznávají „existenci vnitřních a vnějších problémů“ v dialogu, nicméně „věří, že jejich
odhodlání posílit spolupráci, mír a prosperitu v jejich dvou regionech jim umožní
vytvořit věcný a vzájemně prospěšný vztah“. Navzdory zásadnímu konfliktu
souvisejícím s přístupem Myanmaru k ASEAN v tomto roce, tak tuto záležitost krátce
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zmíní už jen v další nenápadné větě a sice: „Měli jsme výměnu názorů ohledně
Myanmaru“. Problematické téma je tak v rámci celého dokumentu pouze naznačené.
Co se týká zmínky o lidských právech, představuje ji obvyklé obecné ujištění
podporovat a respektovat lidská práva na základě mezinárodních dokumentů.
Na 13. AEMM222 poprvé zasedli i nové členské státy ASEAN: Kambodža, Laos
a Myanmar. Dokument hned úvodem vítá přistoupení Laosu a Kambodži k Dohodě o
spolupráci EU-ASEAN z roku 1980, ovšem, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole,
Myanmaru přistoupení k Dohodě umožněno nebylo. Ohledně vývoje v Myanmaru prý
státy vedly „upřímnou diskusi“. Vyjádřili plnou podporu úsilí zvláštního vyslance
generálního tajemníka OSN a doufali, „že přispějí k pozitivnímu vývoji procesu
národního usmíření v Myanmaru“. Na pořad dne se zde dostává také Východní Timor,
jehož „úspěšné dokončení přechodu k nezávislosti“ si státy přejí vidět a také vyjadřují
podporu dočasné správě OSN ve Východním Timoru (UNTAET). Ohledně lidských
práv se zde objevuje obvyklý obecný závazek k jejich dodržování.
V následném dokumentu ze 14. zasedání roku 2003223 se také vyskytuje klasické
obecné prohlášení o závazku k dodržování lidských práv a ve velmi obecné rovině je
zmíněna i výměna názorů na „vývoj v Evropě a jihovýchodní Asii“. V rámci „upřímné
diskuze“ o situaci v Myanmaru pak státy zopakují ocenění a podporu pro úsilí
zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN a uznají, že proces národního usmíření
vyžaduje společný závazek všech k intenzivnějšímu dialogu.
Na 15. AEMM224 pak státy chválí výsledek 5. ASEM, tedy právě toho zasedání,
kde byly do ASEM přijaty nové členské státy EU i Myanmar. Dále si ministři v rámci
„otevřené výměny názorů na situaci v Myanmaru“ tentokrát vyslechli briefing od
zástupců Myanmaru, vzali na vědomí opětovné zasedání Národního shromáždění a
vyjádřili své naděje v konkrétní výsledky tohoto zasedání. Nakonec pak opět
diplomaticky souhlasili, že budou v dialogu týkajícím se Myanmaru pokračovat.
Roku 2007 ministři na 16. vzájemné schůzce225 potvrdili, že EU a ASEAN „sdílejí
základní cíle v rámci své širší globální agendy a … snaží se prosazovat lidská práva a
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dobré řízení“. Ohledně Myanmaru se tentokrát vyjádřili mírně kritičtěji, když „vyjádřili
hluboké znepokojení nad nedostatkem hmatatelného pokroku v přislíbeném přechodu k
civilní a legitimní vládě“.
V Phnom Penhu, na 17. AEMM226 došlo na „důkladnou výměnu názorů na
mezinárodní a regionální otázky“, která se týkala i demokracie a lidských práv v obou
regionech Je zde také vítána probíhající příprava vzniku orgánu ASEAN pro lidská
práva, na druhou stranu ale také ministři vyjadřují obavy nedávného vývoje týkajícího
se Aun Schan Su Ťij. Unie trvala na jejím propuštění, přičemž ji tentokrát v tomto
požadavku podpořil i ASEAN. Ministři nicméně také potvrdili svůj závazek vůči
svrchovanosti a územní celistvosti Myanmaru
Během 18. AEMM roku 2010 v Madridu227 ministři souhlasili s posílením
vzájemné spolupráce při prosazování a ochraně lidských práv, vyjádřili svou
spokojenost s rostoucím rozhovorem o lidských právech mezi EU a zeměmi Asie a
uvítali zřízení Mezivládní komise pro lidská práva ASEAN (AICHR) a ASEAN komise
pro podporu a ochranu práv žen a dětí (ACWC). Při výměně názorů na Myanmar
ministři vzali na vědomí připravované volby v Myanmaru, přičemž EU (tedy ne všichni
ministři) nadnesla otázku týkající se situace Aun Schan Su Ťij. Zároveň ministři uvítali
záměr EU zintenzivnit svůj dialog s Myanmarem a opět potvrdili svůj závazek vůči
svrchovanosti a územní celistvosti Myanmaru.
Roku 2012, po proběhnuvších doplňovacích volbách v Myanmaru pak ministři
na 19. AEMM228 uvítali tento pozitivní vývoj v zemi. ASEAN také uvítala krok EU k
pozastavení omezujících opatření a obě organizace nadále souhlasily s posílením
vzájemné spolupráce při prosazování a ochraně lidských práv, zejména podporou
mezivládní komise ASEAN pro lidská práva (AICHR).
Na jubilejním 20. AEMM roku 2014 ministři dále vítali probíhající proces
demokratického přechodu v Myanmaru. Dále se také dohodli na významu pokračující
spolupráce při prosazování dodržování lidských práv a právního státu a zaznamenaly
pokrok komisí AICHR a ACWC.
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3.3 Shrnutí
O demokracii a lidských právech se tak organizace začnou ve společných
prohlášení zmiňovat na počátku 90. let. Do konce dekády ovšem optimismus týkajících
se lidských práv opět částečně vyprchá, jelikož ASEAN začne operovat s
„individuálními

potřebami“

jednotlivých

k lidskoprávním

standardům

zůstává

členských

v obecné

států

rovině

a

přihlášení

deklarování

se

závaznosti

mezinárodních smluv. Myanmar bývá pak od svého vstupu do organizace
v prohlášeních pravidelně zmiňován, nicméně opět v obecné rovině, často oznamující
jen to, že je o něm veden dialog a že organizace doufají ve zlepšení situace.
Naprostá rezistence vůči prohlášením týkajících se lidských práv tak
z dokumentů nevyplývá, nicméně nelze sledovat ani žádný výrazný pokrok od počátku
90. let, kdy se toto téma na agendu vzájemných setkání dostalo.

Závěr
Dialog mezi EU a ASEAN probíhá již přes čtyři desetiletí, nicméně lidská práva
stále reprezentují problematický aspekt vzájemných vztahů. Při hledání odpovědi na
otázku, co může být důvodem neshod týkajících se právě tohoto tématu, je jednou z
možností obrátit se k teorii interregionalismu a hledat odpověď v rozdílném konceptu
členství v těchto dvou regionálních organizacích.
Případová studie dvou hlavních příkladů sporu týkajícího se přístupu
k porušování lidskoprávních norem členskými státy ASEAN ukázala, že dialog
skutečně neprobíhal hladce, Unie i ASEAN často postupovaly zásadně odlišným
způsobem a to pak přispívalo i ke stupňování vzájemného napětí.
V případě Východního Timoru lze sice i ze strany Unie zpočátku sledovat snahu
pragmaticky se zdržet tvrdé veřejné kritiky a otevřeného vystupování proti Indonésii,
nicméně zejména v 90. letech došlo k proměně tohoto postoje. Ačkoli zásadní roli při
řešení otázky Východního Timoru zastávala spíše OSN a samotnou EU do jisté míry
zastupovalo hlavně Portugalsko jako země se speciálními vazbami na Východní Timor,
Unie se řadou prohlášení reagujících na konkrétní události a zejména vydání
Společného postoje roku 1996 přeci jen veřejně a jednotně postavila proti indonéské
okupaci.
Na druhou stranu postoj ASEAN se i v 90. letech zásadně nelišil od jeho postoje
během studené války. Na zásadě nevměšování i zdržení se jakékoli veřejné rétorické
kritiky trval, i pokud to negativně ovlivňovalo právě dialog s EU. Po jednáních s EU na
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počátku 90. let nakonec souhlasil pouze se zahrnutím obecné zmínky o lidských
právech do společných prohlášení, nicméně vymínil si také zmínku o „individuálních
potřebách jednotlivých

zemí

ASEAN“, čímž

negoval

absolutní

univerzalitu

lidskoprávních principů. I během debat uvnitř organizace se pak ASEAN v rámci
konsensuálního způsobu jednání jakékoli kritice počínání Indonésie ve Východním
Timoru vyhýbal.
Během humanitární krize po referendu ve Východním Timoru se pak sice
některé státy ASEAN dokonce přidaly k mezinárodní mírové misi, nicméně organizace
ASEAN jako celek se nepřipojila, jelikož zejména novější členské státy pořád pevně
stály za principem nevměšování se.
V případě Myanmaru lze pak sledovat rozdíl v rychlosti a rozhodnosti reakce
EU. Evropská unie veřejně deklarovala své rozhořčení nad situací v zemi již roku 1988,
zatímco u otázky Východního Timoru byla cesta EU ke společnému postoji podstatně
delší. Je třeba poznamenat, že zatímco Indonésie okupující Východní Timor byla
jedním ze zakládajících členů ASEAN, a byla tedy už v době invaze zároveň členem
ASEAN, Myanmar se členským státem ASEAN stal až na konci 90. let. Dalo by se tak
předpokládat, že mnohem razantnější kritika EU zpočátku souvisela právě i s tím, že
veřejné odsouzení Myanmaru nemuselo automaticky komplikovat dialog ASEAN-EU.
Zároveň se ale události v Myanmaru, na které EU reagovala, odehrály až více než
dekádu po obsazení Východního Timoru, časová dimenze tak zde také zřejmě hraje roli.
Hlasitým kritikem poměrů v Myanmaru tedy EU byla již od konce 80. let.
Zejména prostřednictvím téměř exkluzivní podpory Aun Schan Su Ťij a NLD si pak
Unie stále více znepřátelovala vládnoucí vojenskou juntu. Již roku 1991 pak začala EU
vůči režimu zavádět sankce, které navíc stále stupňovala a prostoru pro případný dialog
mezi myanmarským režimem a EU tak stále ubývalo.
Přistoupení Myanmaru k ASEAN pak způsobilo na straně Unie velmi negativní
reakci a také celkově zásadní neshody mezi regionálními partnery. Jako jeden
z prostředků k vyjádření své nespokojenosti pak Unie volila vyhrůžky zrušením či
skutečné zrušení vzájemných schůzek s ASEAN. Členství Myanmaru v ASEAN tak
sice přineslo do interregionálního vztahu nové napětí, zároveň se ale EU snažila pro
svou kritiku a tlak na Myanmar využít i této regionální roviny a ze svých politických
nároků na režim přitom stále neustupovala.
Po započetí demokratizačního procesu v Myanmaru pak byla Unie postavena do
zvláštní pozice. Novou ústavu i volby roku 2010 odsoudila jako nedostatečně
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demokratické, proces v Myanmaru neprobíhal zcela podle představ EU. Nicméně po
dalším vývoji a zejména po roce 2012, kdy ze sankcí EU proti Myanmaru zůstalo
v platnosti už jen zbrojní embargo, Unie přeci jen vykročila směrem k normalizaci
vztahů s touto asijskou zemí.
Zatímco EU se tak pokoušela na Myanmar tlačit na několika úrovních, ASEAN
si i v tomto případě zachoval přístup sobě vlastní, a, i přes neshody s EU, ze svých
principů neustupoval. Ačkoli i ASEAN vnímal mnohé z událostí v Myanmaru jako
problematické, nenechal si vnutit tvrdý přístup Unie a snažil se spíše než sankcemi a
kritikou podpořit změnu v Myanmaru dialogem s juntou. Tento přístup naopak zůstával
nepřijatelný pro EU, jelikož partnerské jednání s myanmarským režimem bylo optikou
principů a zásad EU vnímáno jako nepřípustné. EU si tak sice v otázce Myanmaru
potvrdila a udržela svoji roli jako obránce lidských práv, nicméně její nekompromisní
přístup se nesetkával s mnoha efektivními výsledky a ve finále také vedl ke
zpochybnění účinnosti takovéhoto tvrdého přístupu, minimálně v daném regionu.
Následná kritika postoje EU mimo jiné zmiňovala i ztrácení pozice Unie v teritoriu na
úkor jiných mocností - zejména Číny, Indie a Ruska – které se na dodržování
lidskoprávních norem nesoustředí. Objevovaly se tak názory, že tlak EU nejen
nepomohl, ale dokonce i vztahy s ASEAN celkově poškodil.
Otázkou tak zůstává, proč každá organizace volí odlišný přístup a vnímá přístup
té druhé jako nesprávný. Jedním za zásadních problémů je odlišné pojetí národní
suverenity v EU a ASEAN. Snaha Unie přesvědčit ASEAN k nějakému zásahu proti
vlastnímu členovi nekoresponduje s důležitým ASEAN principem nevměšování se. Jiná
přístupová kritéria a odlišný přístup k socializaci členů pak také způsobují další
nedorozumění mezi těmito organizacemi. Zatímco Unie vnímá možnost přistoupení
k organizaci jako jistou odměnu, které se může státu dostat až poté, co se přizpůsobí
normám organizace, ASEAN naopak vidí vstup nového státu teprve jako počátek možné
socializace. Když EU tak například vnímala přistoupení Myanmaru k ASEAN s jeho
lidskoprávním záznamem jako nepřípustné, ASEAN jej naopak vnímal jako cestu jak
režim efektivně přimět k postupné změně zevnitř. Zatímco pro EU je jako pro
hodnotové společenství velmi problematické otevřeně jednat s nedemokratickými státy
porušujícími lidskoprávní normy, a i v rámci Unie samotné existují mechanismy jak
konkrétně tyto přestupky trestat, pro ASEAN takovýto dialog nepředstavuje žádný
zásadní konflikt s vlastními hodnotami a naopak kriticky vnímá spíše sankční přístup
EU.
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Lze tak dojít k závěru, že lidskoprávní dialog se na regionální úrovni nikam
zásadně neposunul i kvůli podstatně odlišnému nastavení jednotlivých organizací.
Ačkoli byly cíle možná někdy podobné, prostředky k dosahování těchto cílů volila
každá organizace jiné, přičemž rozdílné postupy často vedly k rozhořčení na jedné nebo
druhé straně. Jelikož se koncept členství, i přes jistou snahu o institucionální inovaci
ASEAN prostřednictvím Charty, obou organizací ve sledovaném období zásadně
nesblížil, nedošlo tak ani k podstatnému zlepšení kvality lidskoprávního dialogu EUASEAN.
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Summary
The thesis deals with human rights dialogue between EU and ASEAN. It
addresses the topic in the context of interregionalism, specifically it examines the
different membership concepts in these two organisations as a possible cause of mutual
misunderstandings and disagreements within this dialogue. While EU membership is
conditioned by certain political demands on democracy and human rights, ASEAN has
no such requirements. Moreover the concept of sovereignty and the process of
socialisation of member states are also rather different in each organisation. By
analysing the cases of East Timor and Myanmar the paper shows that the way EU and
ASEAN dealt with human rights violations in these countries was fundamentally
different. While EU was a vocal critic of these violations, ASEAN restrained from any
public criticism of its member states and preferred a "constructive engagement"
approach. The analysis of ASEAN-EU joint declarations from ministerial meeting,
which complements the case study, also shows that there was no significant progress in
human rights dialogue on an official level. The paper thus concludes that a different
membership concept did cause problems in EU-ASEAN human rights dialogue.
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Seznam použitých zkratek
AICHR
ACWC

AEMM
APEC
ARF
ASEAN
ASEM
INTERFET
EHS
EEC
ES
EC
EU
GSP
NLD
OSN
UN
SLORC
SPDC
UNAMET
UNTAET
USDA

Mezivládní komise pro lidská práva ASEAN
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
ASEAN komise pro podporu a ochranu práv žen a dětí
ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women
and Children
Zasedání ministrů ASEAN-EU
ASEAN-EU Ministerial Meeting
Asijsko-pacifické hospodářské společenství
Asia-Pacific Economic Cooperation
Regionální fórum ASEAN
ASEAN Regional Forum
Sdružení národů jihovýchodní Asie
Association of South East Asian Nations
Asijko-evropské setkání
Asia-Europe Meeting
International Force in East Timor
Mezinárodní síly ve Východním Timoru
Evropské hospodářské společenství
European Economic Community
Evropské společenství
European Community
Evropská unie
European Union
Systém všeobecných preferencí
Generalised Scheme of Preferences
Národní liga pro demokracii
National League for Democracy
Organizace spojených národů
United Nations
Státní rada pro udržení zákonnosti a pořádku
State Law and Order Restoration Council
Státní rada míru a rozvoje
State Peace and Development Council
Mise Organizace spojených národů ve Východním Timoru
United Nations Mission in East Timor
Přechodná správa OSN ve Východním Timoru
United Nations Transitional Administration in East Timor
Sdružení rozvoje a solidarity Svazu
Union Solidarity and Development Association
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