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Michel  Chossudovsky,  profesor  ekonomie  na  univerzitě  v  kanadské  Ottawě,  autor  knihy 
"Globalization of Poverty, Impacts of IMF and World Bank Reforms" ("Globalizace chudoby  
--  důsledky  činnosti  MFF  a  reforem  světového  bankovnictví"),  vydané  nakladatelstvím  
Penang and Zed Books v roce 1997 v Londýně.

Zatím sice nejsou žádné důkazy o přímém vojenském zapojení Spojených států v Černé 
Hoře, o nepřímém zapojení jsou však důkazy jasné. Chorvatské ozbrojené síly, které 
pomáhají  černohorské,  silně  zpolitizované  a  stranické  policii  MUP (černohorského 
ministerstva  vnitra),  dostávají  americkou  vojenskou  pomoc  v  rámci  "výcvikového  a 
vyzbrojovacího"  programu.  Americkou  vojenskou  podporou  financovaná  skupina 
MPRI  (Military  Professional  Resources  Inc),  parta  žoldáků  s  vazbou  na  Pentagon, 
odpovídala za výcvik důstojníků v rámci tzv. Systému přípravy a výcviku chorvatských 
ozbrojených sil (CARTS - Croatian Armed Forces Readiness and Training System).

Destabilizování Černé Hory
Vojenská  invaze  a  okupace  Kosova  je  pouze  jednou  fází  širšího  procesu  usilování  o 
ekonomické podrobování si a politické destabilizování Jugoslávie. V Černé Hoře je metoda 
ušitá při pokusu o dosažení tohoto cíle velmi podobná tomu, co bylo použito již v Bosně a v 
Kosovu:

1. Vytvoření vnitřních sociálních a etnických dělících čar

2.  Financování  pronatovských  politických  stran,  stejně  jako  pronatovských  vojenských, 
policejních či paravojenských skupin.

3.  Použití  nástrojů  ekonomické  války  včetně  destabilizace  jugoslávské  měny  a  jejího 
používání v Černé Hoře.

4.  Nasazení  podpůrných  skrytých  zpravodajských  akcí  k  přípravě  půdy  pro  vojenskou 
intervenci.

Po  faktické  separaci  Kosova  od  Jugoslávie  NATO  dychtí  podnítit  odtržení  Černé  Hory, 
jediného zbývajícího jugoslávského přístupu k Jadranu.

  "Ve  spojenecké  operaci  v  Jugoslávii  s  kódovým označením 'Roots'  (Kořeny)  ...  bylo 
navrženo,  aby  Srbsko  ztratilo  přístup  k  Jadranu  prostřednictvím  odchodu  Černé  Hory  z 
Jugoslávie. Odseknutím Kosova z ní, byl ztracen důležitý zdroj surovin. Podobný osud byl 
připraven pro Vojvodinu na severu, region považovaný za 'ošatku chleba' Srbska. Vedlejším 
cílem  bylo  omezit  nebo  zničit  schopnost  jugoslávské  (srbské)  armády  bránit  hranice 
Jugoslávie  a  dokonce  i  Srbska,  pokud  by  vznikla  potřeba  přímé  okupace  ...  Federální 
Jugoslávie, rozložená na slabé státečky založené na základě bývalých republik a 'autonomních 
oblastí',  by  mohla  být  zralá  pro  vnější  ekonomické  ovládnutí  prostřednictvím  vnuceného 
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volného trhu." (Profesor Raymond K. Kent, Otevřený dopis senátnímu výboru pro zahraniční 
vztahy v Evropě).

Washington stojí za loutkovou vládou prezidenta Mila Djukanoviče politicky i finančně od 
1997. Na vrcholu bombardování Djukanovič jezdil do Washingtonu kvůli setkáním se státní 
tajemnicí (ministryní zahraničí) Madeleine Albrightovou.

Podmíněna  přijetím  tržních  reforem,  americká  pomoc  zahrnuje  podporu  policejních  sil 
loajálních prezidentu Djukanovičovi o síle 14,000 mužů, nemluvě o financování černohorské 
domobrany (viz. tisková konference ministerstva zahraničí Spojených států ve Washingtonu 9. 
června 1999, viz. rovněž prohlášení ministryně M. Albrightové a prezidenta M. Djukanoviče 
na  tiskové  konferenci  ministerstva  zahraničí  22.  dubna  1999).  Policejní  síly  ministerstva 
vnitra (MUP) rovněž zahrnují 1,600 příslušníků speciálních sil.

Slovy ministryně zahraničí Madeleine Albrightové:

   "Pomohli  jsme  v  případě  požadavků  peněz  na  privatizaci,  právní  systém  a  podporu 
platební rovnováhy a udělením práva přistávat (dopravními letadly ve Spojených státech a 
EU).  A,  obecně,  co  jsme  udělali,  je  jejich  vynětí  z  embarga,  které  existuje  vůči  Srbsku. 
Myslím,  že  tímto  způsobem  jsme  ukázali,  že  ti,  kdo  se  řídí  demokratickými  postupy  a 
lidskými právy, jsou respektováni a mají podporu Spojených států a zbytku mezinárodního 
společenství." (Tisková konference, Kolín nad Rýnem, 9. června 1999)

Vnucení německé marky
Na  doporučení  západních  ekonomů  a  konzultantů  již  byly  ustaveny  předpoklady  pro 
ekonomickou  separaci  Černé  Hory  od  Jugoslávie.  Následně  po  kampani  bombardování 
Jugoslávie letadly NATO byla německá marka přijata jako oficiální měna (v listopadu 1999), 
což  vedlo  k  faktickému  vystoupení  z  jugoslávského  měnového  systému  společně  s 
paralyzováním federálních transferů vládě v Podgorici. Podle vzoru Bosny a Hercegoviny pod 
Daytonskou dohodou byla ustavena Měnová rada.

Prozatím  černohorská  centrální  banka  přerušila  vazby  s  jugoslávskou  centrální  bankou  v 
Bělehradě s výhledem na ustavení své vlastní měny vázané na německou marku.

Nová měna byla ustavena rozhodnutím Měnové rady s podporou a finanční pomocí ze strany 
Mezinárodního  měnového  fondu  (IMF).  V tomto  schématu  (rovnajícímu  se  koloniálnímu 
bankovnímu systému)  by  černohorská  měna  vyžadovala  plné  zahraniční  devizové  krytí  a 
rozsáhlý přístup k cizím devizovým rezervám, což fakticky signalizuje kontrolu černohorské 
měnové politiky ze strany západních věřitelů. Obratem byly uvedeny v platnost nová daňová 
struktura a systém cel. Černá Hora také zřídila základy pro vydávání vlastních pasů. (William 
Drozdiak,  'Jugoslávské  republiky  se  dohadují  o  budoucích  vazbách',  Washington  Post, 
27.10.1999, A 24).

Ekonomické oddělení Černé Hory od zbytku Jugoslávie  se  stalo "fait  accompli" (hotovou 
věcí, skončenou záležitostí, na které se již nic nedá změnit) s jedinou důležitou výjimkou: 
Srbsko si  stále formálně udržuje přístup k Jaderskému moři.  Cílem Washingtonu v tomto 
ohledu je dosáhnout efektivní blokády černohorského přístavu Bar, který představuje vstupní 
bod pro dovoz ropy do Jugoslávie. Slovy Wesleyho Clarka v senátním slyšení:
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  "A od počátku kampaně jsme tlačili na úplnou izolaci dějiště, uzavření Jadranu a přístavu 
Bar,  odříznutí  veškerého paliva,  zavření  Dunaje,  zajištění,  že  dovnitř  se  nedostane  žádný 
obchod,  kultura  nebo  jiné  spojení."  (Slyšení  senátního  výboru  pro  ozbrojené  služby, 
21.10.1999)

Mezitím Pentagon již zjevně narýsoval  specifické "operační  plány (OPLANs)" týkající  se 
"invaze a vypuzení srbských sil v Černé Hoře prostřednictvím síly" (webová stránka "Truth in 
Media",  Phoenix,  29. září 1999).  Týž zdroj naznačuje, "že jednotka určená pro provedení 
invaze,  II.  Námořní  expediční  armáda (II  MEF),  dislokovaná  v Camp Lejeune  v Severní 
Karolíně,  zřídila  operační plánovací tým (OPT) v Makedonii,  který kalkuluje,  jak nejlépe 
zajistit  předmostí  pro vojenskou podporu černohorské vládě v případě,  že  by se  rozhodla 
vyhlásit svou nezávislost na bývalé Socialistické republice Jugoslávii." (tamtéž)

Nadto,  "plovoucí  základny"  amerického  námořnictva  jsou  umístěny  blízko  jadranského 
pobřeží; námořní sbor obojživelné pohotovostní skupiny (Marine Corps Amphibious Ready 
Group) je rovněž v dosahu.

Jugoslávská tisková agentura Tanjug potvrdila v červnu 2000, že Černá Hora "mobilizuje a 
vyzbrojuje policejní rezervisty".

Washingtonem podporovaná  černohorská  policie  (MUP)  je  pevně  kontrolovaná ministrem 
vnitra Vukašinem Marašem a náčelníkem policie Vukem Boškovičem. (Zoran Kusovac, The 
Balkans Braces for Another Showdown /Balkánské opory pro ještě jeden rozhodující boj/, 
Jane Intelligence Review, Vol 12, no 4, 1. dubna 2000). Podle jugoslávských zdrojů důstojníci 
chorvatské armády poskytují bojový výcvik "v přípravě na incidenty a střety s jugoslávskými 
vojáky rozmístěnými v Černé Hoře." (UPI, 10. června 2000).

  "Šestisetčlenné policejní  oddíly v Herceg Novom a Kotoru a dalších 500 policistů ve 
městě Tivat bylo vybráno ze členů chorvatské komunity v Černé Hoře, kteří se sami hlásí k 
podpoře  nezávislosti  Černé  Hory.  Jednotka  v  pobřežním městečku Ulčinj  blízko  hranic  s 
Albánií  byla  podle  Tanjugu  formována  převážně  z  etnických  Albánců.  Černohorské 
bezpečnostní síly jsou stále indoktrinovány myšlenkou, že jugoslávská armáda je nepřátelská 
a jako taková nevítaná v Černé Hoře, a nenávistí vůči jugoslávské federaci..." (tamtéž)

Americká vojenská pomoc
Zatím sice nejsou žádné důkazy o přímém vojenském zapojení Spojených států v Černé Hoře, 
o nepřímém zapojení jsou však důkazy jasné.

Chorvatské ozbrojené síly, které pomáhají černohorské, silně zpolitizované a stranické policii 
MUP (černohorského ministerstva  vnitra),  dostávají  americkou vojenskou pomoc  v  rámci 
"výcvikového  a  vyzbrojovacího"  programu.  Americkou  vojenskou  podporou  financovaná 
skupina MPRI (Military Professional Resources Inc), parta žoldáků s vazbou na Pentagon, 
odpovídala  za  výcvik  důstojníků  v  rámci  tzv.  Systému  přípravy  a  výcviku  chorvatských 
ozbrojených sil (CARTS - Croatian Armed Forces Readiness and Training System). MPRI 
byla  rovněž  angažována  ve  výcviku  Kosovského ochranného sboru  (řízeného a  převážně 
složeného z UCK) a federálních sil Chorvatsko-muslimské federace Bosny a Hercegoviny. 
MPRI  je  také  smluvně  zapojena  do  Programu mezinárodní  pomoci  výcviku  kriminálních 
vyšetřovatelů (ICITAP - International Criminal Investigative Training Assistance Program) 
amerického  ministerstva  spravedlnosti,  který  poskytuje  výcvik  a  logistickou  podporu 
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"spřáteleným organizacím zajišťujícím právo v  silně  profilovaných podmínkách".  (Wayne 
Madden, Americké spojení s UCK, The Progressive, 1. srpna 1999).

NATO důvěrně naznačilo, že by nezůstalo nečinné, pokud by došlo k nějakému incidentu 
mezi  černohorskou  policií  (MUP)  a  jugoslávskou  armádou  rozmístěnou  v  Černé  Hoře. 
(tamtéž)

Destabilizování Vojvodiny
Vojvodina je "ošatkou chleba" a zdrojem surovin pro Jugoslávii. Konečným cílem NATO je 
úplný kolaps Jugoslávie jako životaschopné národní ekonomiky.

V Srbsku má Vojvodina týž status jako Kosovo. Je to autonomní oblast s Novim Sadom jako 
jejím  hlavním  městem.  Během  války  byl  Novi  Sad  považován  za  "strategický". 
Bombardováním mostů na Dunaji v Novom Sadu NATO zamýšlelo izolovat Vojvodinu od 
zbytku Srbska.

  "Pokud by NATO přistoupilo k úplné invazi do Jugoslávie, pláně Vojvodiny by mohly být 
snadným bodem vstupu." ('Opakované útoky NATO matou město Novi Sad; Poslední obětí je 
budova vlády', Washington Post, 19. dubna 1999).

Aliance neměla v úmyslu jen podněcování etnického konfliktu ve Vojvodině, ale také finanční 
podporování obecní správy Novog Sada kontrolované opozičními stranami. Skrytou agendou 
NATO  byla  destabilizace  Vojvodiny  prostřednictvím  (opozicí  vedeného)  požadování 
"zvláštního statutu" pro Vojvodinu.

Mezitím,  vláda  v  Budapešti  (nyní  již  člen  NATO)  žádala  navrácení  severních  území 
oddělených od Rakousko-Uherské monarchie po 1. světové válce v rámci dohody z Versailles. 
Pouze  měsíc  po  skončení  náletů  se  maďarský  předseda  vlády  Viktor  Orbán  setkal  za 
zavřenými dveřmi s americkým státním tajemníkem pro národní obranu Williamem Cohenem. 
Na pořadu jednání: autonomie etnických Maďarů v severní Vojvodině. Ministerský předseda 
Orbán naléhal, že:

  "NATO by mělo 'garantovat' autonomii pro maďarskou menšinu. Na dotaz, zda tím myslí 
použitím síly, odpověděl: 'Jak jinak?'" (Ben Barber, 'Maďarsko vyvíjí nový tlak na Srbsko; 
Usilování o autonomii severní oblasti,' Washington Times, 15. července 1999).

Přeložil: Jan Červenka, 27.7.2000

(http://jsempro.nazory.cz/srbsko/NOTOVER.htm)
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