
K eì bol minulého ro-
ku v máji Henry
Kissinger v ParíÏi

v hoteli Ritz, nav‰tívili ho
príslu‰níci paríÏskej krimi-
nálnej polície a odovzdali
mu predvolanie. Nasledujú-
ceho dÀa sa mal dostaviÈ na
v˘sluch pred sudcu Rogera
Le Loira. Sudca vy‰etruje
smrÈ a zmiznutie piatich
francúzskych obãanov poãas
vlády ãilského generála Pino-
chetta. Kissinger sa k sudcovi
odmietol dostaviÈ a z ParíÏa
okamÏite odcestoval. 
Ten ist˘ t˘ÏdeÀ poÏiadal Ki-
ssingera o svedectvo v Argen-
tíne sudca Rodolfo Corrall vo
veci „Operácie Kondor“, ão
bolo heslom pre ‰tátnu po-
pravnú ãatu, ktorú v sedem-
desiatych a osemdesiatych
rokoch riadila tajná polícia
‰iestich krajín – Argentíny,
âile, Brazílie, Uruguaya,
Paraguaya a Ekuádoru. Pôso-
benie tejto popravnej ãaty
boli koordinované z americ-
kej základne v Paname v ãa-
se, keì bol Kissinger porad-
com americkej vlády pre
národnú bezpeãnosÈ a mi-
nistrom zahraniãn˘ch vecí
(a predsedov v˘boru, dozeraj-
úceho na v‰etky americké
tajné operácie). I v tomto
prípade odmietol Kissinger
reagovaÈ na písomnú ÏiadosÈ
o informácie. 
O niekoºko mesiacov neskôr
poslal sudca Guzman zo
Santiaga v âile písomnú Ïia-
dosÈ americkému minister-
stvu zahraniãn˘ch vecí,
v ktorej poÏaduje Kissinge-
rove svedectvo súvisiace so
smrÈou a zmiznutím americ-
kého obãana Charlesa Hor-
mana v prv˘ch dÀoch Pino-
chetovej diktatúty (Horman-
om príbeh zdramatizoval re-
Ïisér Costa Gavras vo filme
Nezvesn˘). Ani v tomto prí-
pade neobdrÏal sudca na svo-
ju ÏiadosÈ Ïiadnu odpoveì.
DÀa 10. septembra otvorila
skupina príbuzn˘ch generála
Reného Schneidera, b˘valého
ãilského ‰éfa generálneho
‰tábu, obãiansky súdny spor
u federálneho súdu vo Wash-
ingtone, ktor˘ bol zavraÏde-
n˘, pretoÏe sa staval proti

vojenskému puãu. Schneide-
rovi príbuzní obviÀujú Kissin-
gera, Ïe nariadil a zorganizo-
val Schneiderovu vraÏdu.
V‰etky dokumenty Ïaloby
pochádzajú z odtajnen˘ch
vládnych zdrojov. 
Nedávno poÏiadal zo ·paniel-
ska sudca Balthazar Garzon,
s podporou ìal‰ích sudcov
vo Francúzsku, Interpol, aby

Kissingera zadrÏal poãas jeho
náv‰tevy v Lond˘ne. 
V âile kon‰tatujú súdy, Ïe
keì ani naìalej nebude nik-
to reagovaÈ na ich Ïiadosti
o informácie, zrejme zaÏia-
dajú o Kissingerovo vydanie.
ZároveÀ poÏiadala brazílska
vláda Kissingera, aby zru‰il
svoju plánovanú cestu do
mesta Sao Paolo, pretoÏe ho
varuje, Ïe nemôÏe zaruãiÈ, Ïe
Kissinger nebude poãas tejto
cesty obÏalovan˘. 

Na jar v roku 2002 bola
podaná na najvy‰‰om súde
v Lond˘ne ÏiadosÈ  o Kissin-
gerovo zatvorenie kvôli likvi-
dácii civilného obyvateºstva 
a Ïivotného prostredia v In-
doãíne v rokoch 1969-1975.
Najvy‰‰í súd rozhodol tak, Ïe
podavateºovi Ïiadosti umoÏ-
nil zopakovaÈ ÏiadosÈ.
V novom právnom kontexte,

ktor˘ vznikol zadrÏaním ge-
nerála Pinocheta a proce-
som so Slobodanom Milo‰e-
viãom platí totiÏ princíp
„univerzálnej jurisdikcie“.
Znamená to, Ïe zloãiny proti
ºudskosti moÏno súdiÈ a tres-
taÈ kdekoºvek na svete. Je po-
trebné si v‰ak uvedomiÈ, Ïe
s v˘nimkou obãianskeho spo-
ru pri federálnom súde vo
Washingtone nezháÀajú sud-
covia po svete Kissingera ako
obÏalovaného. Je predvoláva-

n˘ k súdom iba ako svedok.
Jeho odmietanie spolupraco-
vaÈ tak vyvoláva podozrenie,
Ïe nieão skr˘va.
Americké ministertstvo za-
hraniãia nedávno odtajnilo
doslovn˘ záznam rozhovoru
medzi Kissingerom a gene-
rálom Suhartom v deÀ invá-
zie do V˘chodného Timoru
v roku 1975. Zo záznamu vy-
pl˘va, Ïe Kissinger plne
schválil navrhovanú anexiu
a tieÏ prisºúbil, Ïe Amerika
bude naìalej dodávaÈ Indo-
nézii zbrane. Táto dohoda po-
ru‰ila medzinárodné právo
i právo Spojen˘ch ‰tátov
(ktoré dodávajú zbrane in˘m
krajinám len pod podmien-
kou, Ïe budú pouÏívané len
v sebeobrane) sú v rozpore
s ak˘mkoºvek verejn˘m vy-
hlásením, ktoré Kissinger
v tejto veci vôbec urobil. 
Pred niekoºk˘mi t˘ÏdÀami
tieÏ vyplynulo dokumentov
odtajnen˘ch americk˘m mi-
nisterstvom zahraniãn˘ch ve-
cí, Ïe Kissinger naliehal na
reÏim apartheidu v JuÏnej
Afrike, aby zasiahol vojensky
v Angole skôr, neÏ tam pri-
stanú prví kubánski vojaci.
Zase to protireãilo v‰etkému,
ão kedy Kissinger povedal
a napísal. 
MoÏno povedaÈ, argumentuje
ìalej Christopher Hitchens,
Ïe tieto právne a investigatív-
ne iniciatívy predstavujú naj-
vy‰‰í bod v dlhom úsilí vynu-
covaÈ medzinárodné právo
v oblasti ºudsk˘ch práv.
Doposiaº nikdy predt˘m
nebola tak vysokopostavená
osoba vo vláde, ktorá zvíÈazila
vo vojne, donútená odpove-
daÈ na otázky o tom, ão robi-
la, ão nariadila a ão utajova-
la. 
Keby sa podarilo postaviÈ
Kissingera na lavicu svedkov,
nehovoriac o lavici obÏalova-
n˘ch, neutralizovalo by to
kritiku, Ïe pri procesoch
s vojnov˘mi zloãincami sa
vÏdy presadzuje iba „právo
víÈazov.“ Dokázalo by to, Ïe
nikto, Ïiadna spoloãnosÈ ani
‰tát nestojí nad právom. 
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Snahu Spojen˘ch ‰tátov, aby najmä kandidátske krajiny pre vstup
do aliancie podpísali dohodu, ktorá by zaruãila Ameriãanom imunitu pred
medzinárodn˘m trestn˘m súdom (ICC) uplynul˘ t˘ÏdeÀ ostro napadol
viceprezident parlamentného zhromaÏdenia NATO Markus Meckel. Podºa
jeho slov ,,Je jednoducho správne, ak sú vojnoví zloãinci postavení pred
súd”. Ako ìalej Meckel uviedol, neobstojí ani argument, Ïe ICC by mohol
byÈ zneuÏit˘ na politické procesy proti Ameriãanom v mierov˘ch misiách.
Obavy z ICC sú podºa neho iba zámienkou a ,,v skutoãnosti tu skôr ide
o to, Ïe sa USA obávajú straty suverenity”. -redakãn˘ text-


