Stručné biografie významných osobností
Alexander G. M. Cadogan
Sir Alexander George Montagu Cadogan was a British politician in the Ministry of
Foreign Affairs at the same time as Anthony Eden.
Neville Chamberlain
Chamberlain started his political career in Birmingham in 1915 as
Lord Mayor. He supervised National Conscription during the first
World War. In 1916 he was elected as a Conservative MP. He served
as Chancellor of the Exchequer from 1923-24 and Minister of Health
in 1923, 1924-29 and 1931. He succeeded Stanley Baldwin as Prime
Minister in 1937 and made appeasement 'famous'. Chamberlain
attended the Munich 'four power' conference and believed that he
had achieved 'Peace in our Time'. This was not to be the case and
Chamberlain was removed from power in May 1940 after a failed
British expedition to Norway.

A. E. M Chatfield
Lord A. E. M. Chatfield served as Minister for Co-ordination of Defence for the British
National Government (September 1939).

Winston Churchill
Winston Churchill was the son of an English lord and an American
mother, was a political maverick- 'a one-off'. He often held different
views from those of the majority of his party and had been a member
of both the Liberal and the Conservative parties. In the 1930s, few
would have guessed that he would become Britain's war leader.
Distrusted by fellow Conservatives, he vigorously opposed the policy
of appeasement, fearing that it would only encourage Hitler's
appetite for more 'living space'. He attacked his party in government
for failing to rearm the country.

Anthony Eden
Eden was born in Durham, England in 1897. He became a
Conservative Member of Parliament in 1923 serving as Foreign
Secretary on three occasions. He was a key figure in the Churchill
war cabinet. He succeeded Churchill as Prime Minister in 1955 and
led the British Government through the Suez Crisis. He resigned from
office in 1957.

Royal E. Ingersoll
Late in 1937 Roosevelt sent the very able American naval officer, Captain Royal E.
Ingersoll, to London, and in January, 1938, Ingersoll discussed the possible relations
and operations of the United States and Great Britain in case they "were involved in a
war with Japan in the Pacific which would include the Dutch, the Chinese, and
possibly, the Russians." From this time onward Ingersoll had no doubt that Roosevelt
had war with Japan in the back of his mind and made no bones of this fact in his
confidential discussions with his professional associates.

Franklin D. Roosevelt
Roosevelt has been the only President to be elected to office four times. He first won
office in 1932 with a landslide victory and he implemented economic reforms to
alleviate the Great Depression - 'The only thing we have to fear is fear itself'.
Roosevelt's third term was in 1940 as Europe was at war. America was dragged into
the war as a result of the Pearl Harbour attack. Roosevelt died in office in April 1945
less than one month before Germany's unconditional surrender.

Robert Vansittart
Permanent under-secretary at the Foreign Office. He was obviously anti-German. His
hostility to Germany was such an obstacle to Chamberlain's policies that he was
moved sideways to the prestigious but meaningless post of Chief Diplomatic Adviser in
1938.

Alexander G. M. Cadogan
Sir Alexander George Montagu Cadogan, britský politik, který byl na Ministerstvu
zahraničních věcí ve stejnou dobu jako Anthony Eden.
Neville Chamberlain
Chamberlain začal svoji politickou kariéru v Birminghamu v roce 1915 jako primátor.
Dohlížel na národní brannou povinnost během 1. světové války. V roce 1916 byl zvolen
poslancem za Konzervativní stranu. Působil jako ministr financí v letech 1923 - 24 a
jako ministr zdravotnictví v roce 1923, 1924 - 1929 a 1931. Vystřídal Stanley Baldwina
ve funkci premiéra v roce 1937 a „proslavil“ appeasement. (pozn. politiku ústupků).
Chamberlain se účastnil konference „čtyř mocností“ a věřil, že dosáhl „míru v naší
době“. Tak tomu ale nemělo být a Chamberlain byl v květnu 1940, po neúspěšné
britské expanzi do Norska, zbaven moci.
A. E. M. Chatfield
Lord A. E. M. Chatfield působil jako ministr pro koordinaci obrany britské národní vlády
(září 1939).

Winston Churchill
Winston Churchill byl synem anglického lorda a americké matky, byl nekonformním
politikem – „výjimečným“. Často měl odlišný názor než většina v jeho straně a byl
členem jak Liberální, tak Konzervativní strany. V 30. letech by málokdo hádal, že se
stane britským vůdcem. Navzdory nedůvěře kolegů - konzervativců rázně vystupoval
proti politice uklidnění, obávaje se, že ta jenom podpoří Hitlerovu chuť po větším
„životním prostoru“. Napadl svou stranu ve vládě kvůli zanedbání vyzbrojování armády.
Antony Eden
Eden se narodil v Durhamu, v Anglii, v roce 1897. V roce 1923 se stal konzervativním
členem parlamentu a působil ve funkci ministra zahraničí ve třech volebních obdobích.
Byl klíčovou postavou v Churchillově kabinetu. V roce 1955 vystřídal Churchilla ve
funkci premiéra a vedl britskou vládu v době suezské krize. V roce 1957 se vzdal svého
úřadu.
Royal E. Ingersoll
Koncem roku 1937 poslal Roosevelt velmi schopného námořního důstojníka, kapitána
Royal E. Ingersolla do Londýna a v lednu 1938 už Ingersoll jednal o možném spojení a
společných operacích Spojených států a Velké Británie v případě, že by „byly vtaženy
do války s Japonskem v Pacifiku, což by zahrnovalo i Holanďany, Číňany a Rusy“. Od
tohoto okamžiku Ingersoll neměl žádné pochybnosti o tom, že Roosevelt v skrytu
uvažoval o válce s Japonskem a nedělal žádné okolky při důvěrných jednáních se svými
politickými kolegy.
Franklin D. Roosevelt
Roosevelt byl jediným prezidentem, který byl zvolen do svého úřadu čtyřikrát. Velkým
počtem hlasů poprvé zvítězil ve volbách v roce 1932 a zavedl ekonomické reformy na
zmírnění Hospodářské krize. „Jedinému, čeho se musíme bát, je strach ze sebe sama.“
Rooseveltovo třetí období začalo v roce 1940, kdy Evropa byla ve válce. Amerika byla
vtažena do války po útoku na Pearl Harbour. Roosevelt zemřel v úřadě v dubnu 1945,
měsíc před bezpodmínečnou kapitulací Německa.
Robert Vansittart
Stálý tajemník na Ministerstvu zahraničí. Byl evidentním odpůrcem Německa. Jeho
nepřátelství vůči Německu bylo velkou překážkou v Chamberlainově politice, takže byl
v roce 1938 odsunut a dosazen na prestižní, ale méně významné místo hlavního
diplomatického poradce.

