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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje komparativní analýze dvou částí strany Sinn Féin, která 

jako jediná relevantní strana působí jak v Irsku, tak v Severním Irsku. Obě části strany 

získaly v posledních volbách do parlamentů působících na Britských ostrovech 

nevídanou podporu a zasedají tak v irském, severoirském i britském parlamentu. Strana 

se jednotně prezentuje jako republikánská nacionalistická levicová strana, která usiluje o 

sjednocení Irska v jeden stát, a to již od svého prvopočátku na začátku 20. století. Práce 

se tak bude zabývat podobnostmi a odlišnostmi ve fungování strany v obou částech 

ostrova. Zohledněn bude vývoj strany jako takový, struktura stranické organizace, 

financování a programy pro volby v letech 2017 (Severoirské shromáždění), 2019 (Dolní 

sněmovna Spojeného království) a 2020 (Dáil Éireann). Na základě jednotlivých 

poznatků pak proběhne srovnávací analýza. Během analýzy je důležité zohlednit politické 

systémy obou zemí, ve kterých strana funguje, které mají zásadní vliv na chování 

jednotlivých částí. Závěr práce pak poskytne finální analýzu jednotlivých výzkumů, která 

buď potvrdí nebo vyvrátí hypotézu bakalářské práce. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with a comparative analysis of two parts of the Sinn Féin party, 

which as the only relevant political party appears in Ireland and Northern Ireland. Both 

parts of the party received unordinary support in the recent British and Irish elections and 

will sit in the Irish, Northern Ireland and British Parliaments. Sinn Féin is presented as 

republican, nationalist, left-wing party that seeks to unite Ireland in one state from its 

inception in the early 20th century. The thesis will deal with the similarities and 

differences in the functioning  of the parties in both parts of the island. Account will be 

taken of the development of the party as such, the structure of the party organization, 

funding and programs for the 2017 (Northern Ireland Assembly), 2019 (House of 

Commons) and 2020 (Dáil Éireann) elections. Based on the individual findings, a 

comparative analysis will take place. During the analyzes, it is important to take into 

account the political systems of both countries where the party works, which have a 

fundamental influence on the behavior of individual parts. The conclusion of the thesis 

will then provide a final analysis of individual research, which will either confirm or 

refute the hypothesis of the bachelor's thesis. 
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Úvod  
Celosvětová pandemie COVID-19 přinesla značné omezení do života všech lidí na světě, 

neméně zasáhla také irský ostrov, který po úspěšných omezeních nastoupil na dráhu ke 

zlepšení situace. Konec března roku 2021 však přinesl opětovné násilí v Severním Irsku, 

a to zejména z důvodu protestů proti nepotrestání porušování vládních restrikcí 

nacionalistickou stranou Sinn Féin. Situaci nepomohla ani neutuchající problematika 

Brexitu, kdy prostupnost či neprostupnost irské hranice budí rozpaky již od samého 

počátku referenda o vystoupení Velké Británie z EU. Střety mezi nacionalistickou a 

unionistickou skupinou se tak znovu dostávají do popředí, post-brexitové volání po 

sjednocení Irska sílí a do popředí se dostává historický propagátor unifikace Sinn Féin. 

Irský ostrov se po staletí nacházel v nejistotě, galské kmeny, britská nadvláda, zdánlivá 

nezávislost, unie Velké Británie a Irska, úplná nezávislost, autonomie severní části, 

období Troubles. Všechny tyto události vedly k jednotnému utváření irské národní 

identity a postupně tak zažehly vlnu nacionalismu a republikanismu, který se začal 

objevovat již v 18. století. Přes vznik a zánik všech možných organizací bojujících za 

jednotné a svobodné Irsko se do popředí začátkem 20. století dostává strana Sinn Féin, 

která nejprve zcela ovládne volby, aby se pak až do konce století pohybovala na pokraji 

zániku z důvodu slabých výsledků ve volbách či několikerého rozdělení strany. Po 

neúspěšných letech se však tato tradiční (severo)irská strana vrátila zpět na vrchol, kdy 

v posledních volbách do Severoirského shromáždění obsadila druhé místo, do Dolní 

sněmovny Spojeného království obhájila nejvyšší počet mandátů ze severoirských 

nacionalistických stran a do irského parlamentu Dáil Éireann získala o jeden mandát 

méně než vítěz voleb. Přestože na počátku existence strana hrála téměř marginální 

význam na politické mapě irského ostrova, nyní se zde jedná o nejsilnější levicovou 

stranu a překvapivě tak utváří novou irskou politiku.  

Roky 2017-2020 se staly pro Sinn Féin z pohledu voleb historicky nejúspěšnějšími. 

Zlomovým se stal rok 2018, kdy post prezidenta strany po téměř 35 letech opustil Gerry 

Adams a na jeho místo se dostala Mary Lou McDonald, která vyjádřila svou ambici 

zdvojnásobit počet členů, vyhrát volby a sjednotit irský ostrov, pro což je nutná jednotnost 

strany v rámci celého ostrova. Toto tvrzení tedy bude použito jako hypotéza předkládané 

práce.  
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Primární těžiště práce bude spočívat v komparaci částí strany v základních kritériích jako 

je jejich vývoj, financování, stranická organizace, program pro volby v roce 2017 do 

Severoirského shromáždění, v roce 2019 do Dolní sněmovny Spojeného království, 

v roce 2020 do Dáil Éireann a role elit v rámci fungování strany. Jednotlivé body 

zkoumání jsou rozděleny do samostatných kapitol a podkapitol, které představí samotnou 

stranu a následně budou podrobeny komparativní analýze.  

Práce zprvu upřesní teoretický rámec a nastíní metodologická východiska. Následně bude 

představen historický vývoj strany jako nedílná součást její nynější identity, uvede 

ideologická východiska a důsledně rozebere volební programy do zmiňovaných voleb, 

které ve svém závěru shrne a porovná. Dalším prvkem bude financování strany, které 

poodhalí pravidla pro získávání zdrojů na irském ostrově, a nakonec se v samém závěru 

práce zaměří na struktury strany, její voličskou základnu a obecně svět Sinn Féin. 

Poslední částí tak bude shrnutí a výsledné prokázání či vyvrácení předkládané hypotézy 

o jednoznačném propojení daného subjektu v obou částech ostrova.  

Teoretický rámec práce je tvořen zejména dle italského politologa Angela Panebianca a 

jeho Political Parties: Organization and power (1988) spolu s definicemi politické 

strany, respektive regionální politické strany, dle Maxmiliána Strmisky a knih Teorie 

politických stran (spoluautor Petr Fiala, 2009) a Regionální strany a stranické systémy 

(1998). Důležitou součástí je také upřesnění politických systémů, které specifikuje ve své 

monografii Politický systém Irska (2007) Ivo Šlosarčík a nadále John Coakley 

s Michaelem Gallagherem v Politics in the Republic of Ireland (2010). Metodologická 

východiska práce poté vychází z knihy Petra Druláka a kol. Jak zkoumat politiku: 

kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (2008). Primárními zdroji 

k historické části je literatura, která se zabývá samotnou stranou Sinn Féin, zejména pak 

monografie jejího člena irského parlamentu Eoina Ó Broina Sinn Féin and the Politics of 

Left Republicanism (2009) a profesorky Dublinské městské univerzity Agnès Maillot 

New Sinn Féin: Irish Republicanism in the Twenty-first Century (2005). Neméně 

důležitými prvky jsou také odborné texty politologa z Liverpoolské univerzity Jonathana 

Tongeho, který rozvíjí své texty o Sinn Féin a jejím působení v Severním Irsku za časté 

spolupráce s profesorem univerzity v Leeds Jocelyn Evansem. Velkou oporou pro 

rozklíčování ideologie strany byl text doktorky Dawn Walsh z University College Dublin 

a Eoina O’Malleyho z Dublinské univerzity The Slow Growth of Sinn Féin: from minor 

player to center stage? (2012). Pro jednotlivé volby jsou využity oficiální programy Sinn 
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Féin dostupné online, volební výsledky jsou následně rozebrány mnohými předními 

profesory zejména z irských a britských univerzit. Za dostatečné příklady lze uvést Luka 

Fielda z univerzity v Corku a jeho Irish General Election 2020: two-and-a-half party 

system no more? (2020) či práci Colina Coultera a Johna Reynoldse Good times for 

change? Ireland since the general election (2020). Kapitola týkající se financování čerpá 

zejména z oficiálních zdrojů Irské republiky a Spojeného království, potažmo 

Severoirského parlamentu. Struktury dále zohledňují stranické stanovy, povolební 

statistiky dostupné online, oficiální zdroje jmenovaných organizací společně s prací Niala 

Gilmartina Feminism, nationalism and the re-ordering of post-war political strategies: 

the case of the Sinn Féin Women's Department (2017), a také již zmiňovanou práci Dawn 

Walsh a Eoina O’Malleyho. 

Teoretický rámec práce 

Nejprve je potřeba si definovat politickou stranu s jejími základními charakteristikami a 

organizační modelem. Pro bližší pochopení strany je také zapotřebí představit politické 

systémy, ve kterých působí. Úspěšnost či neúspěšnost strany totiž z velké části závisí 

právě na politickém prostřední, ve kterém se nachází. 

Politická strana 

V obecné rovině je politická strana organizací, která je trvalá ve smyslu nevázanosti na 

aktuální lídry, má trvalé místní organizace a často jsou právě tyto části provázané s těmi 

národními. Vůdci mají vůli vykonávat moc, a nikoliv ji pouze ovlivňovat a zcela jistě se 

ucházejí o voličskou přízeň. Členové těchto organizací poté mají pak zpravidla nějaké 

společné představy a zájmy (Fiala a Strmiska 2009, 29-32). Jelikož se však nejedná o 

typickou politickou stranu, která se uchází o podporu voličů v jednom státním útvaru, ale 

ve dvou, je na místě také definice regionální politické strany, kterou je bezesporu 

v Severním Irsku v pohledu k volbám do Westminsterského paláce. Lze ji tak považovat 

za organizaci s regionálně ohraničenou voličskou základnou a mobilizačními zdroji, 

reprezentující sub-státní, regionální společenství zájmů, které aplikují politickou moc 

v regionálně definovaném operačním prostoru (Strmiska 1998, 11).  

Organizační model politické strany 

V této části využijeme organizační model podle Angela Panebianca. Autor koncept dělí 

do dvou částí, tzv. genetické a institucionalizační teorie. Genetický model se zaměřuje na 

vznik strany a jeho okolnosti, protože právě tyto skutečnosti do budoucna zcela zásadně 
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ovlivňují míru institucionalizace. V této části se tak sledují tři proměnné – vznik a vývoj, 

přítomnost externího sponzora a přítomnost charismatického lídra (Panebianco 1988, 49-

52).  

Existují dva druhy vzniku strany, tzv. teritoriální penetrace a teritoriální difuze. Prvně 

jmenovaný vzniká směrem od centrální organizace a dále se rozšiřuje do periferních částí, 

druhý poté postupným spojováním různých regionálních organizací v jednu centrální. 

Druhým faktorem je přítomnost externího sponzora, kdy při vzniku strany stojí nějaká 

instituce, která finančně podporuje nový subjekt. V takovém případě se může zdát, že tato 

instituce na něj má vliv a celý proces je zpochybnitelný. Třetí proměnná se týká lídra a 

jeho působnosti po vzniku nové strany. Charismatická postava, která formuje ideologii 

strany, jež je s ní spjata od počátku a její pád by mohl ohrozit samotný chod (ibid. 50-53). 

Institucionalizační model sleduje chování strany ve dvou aspektech, a to autonomie a 

systémovosti. Autonomie rozvádí interakci mezi stranou a okolním prostředím, plně 

autonomní strana poté tuto interakci zcela kontroluje a je nezávislá na cizích 

rozhodnutích. Systémovost pak ověřuje vnitřní soudržnost a fungování strany. V rámci 

autonomie se sledují dvě proměnné, financování – zde hodnotíme, zda jsou příspěvky 

pravidelné a diverzifikované – a vztahy s externími sponzorskými organizacemi, kdy tyto 

organizace jsou napevno spjaty se stranou a ta je plně ovládá. Panebianco poté přináší 

tvrzení, že více institucionalizovaná strana je ta, kde jsou příspěvky pravidelné a z většího 

množství zdrojů. Čím více externích organizací strana ovládá, tím vyšší je i míra 

začlenění. Otázka systémovosti se poté dělí do třech rovin, tj. úroveň rozvoje 

mimoparlamentní organizace, způsob organizace stranické struktury a úroveň shody mezi 

psanými pravidly a reálným rozložením moci. Silně institucionalizované strany jsou poté 

ty, které mají silnou centrální byrokracii kontrolující ostatní stranické struktury po celém 

území, a které jsou identicky organizované a zároveň dodržují psané stanovy (ibid. 53-

59).  

Irský politický systém 

Základem politického systému Irska je ústava z roku 1937. Prvotní ústava z dvacátých let 

20. století byla z dob formování Svobodného irského státu spíše kompromisem mezi 

irskou a britskou představou. Podle ní se Irsko stalo dominiem a suverenita byla spíše 

symbolická. Před vznikem druhé ústavy byla některá omezení zrušena a rok 1937 byl 

pouze dovršením těchto odbourání (Coakley a Gallagher 2010, 72-102).  
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V otázce státního zřízení se jedná parlamentní republiku, tedy zastupitelskou demokracii. 

Irské politice dominuje vláda v čele s premiérem a na pravomoci, ačkoliv volený přímou 

volbou, slabý prezident. Moc je rozdělena na legislativní (parlament), exekutivní (vláda 

a prezident) a soudní. Parlament – Oireachtas je složený ze dvou komor. Dolní komora 

(Dáil Éireann), která je volena formou STV neboli systémem jednoho přenosného hlasu, 

a horní komora (Seanad Éireann) složená z 60 křesel, kde část je volena voliteli 

pocházející z profesních kolegií, část absolventy dvou nejstarších irských univerzit a část 

jmenována premiérem (ibid. 198-226). Počet poslanců dolní komory se historicky měnil. 

Nyní je definován dodatkem ústavy z roku 2011 tak, že počet mandátů není menší než 

153 a není vyšší než 160. V platnosti je od roku 2016, kdy bylo ustaveno 158 křesel, od 

roku 2020 je poté míst 160 (Office of the Attorney General of Ireland 2011, 1-6).  

Vláda musí mít podporu relativní většiny sněmovny, které je pak odpovědná a následně 

se stává vrcholným orgánem výkonné moci. Premiér či irsky Taoiseach má již tradičně 

zesílenou pravomoc, jelikož má právo navrhovat další členy vlády a formuje další kroky 

ve směřování politiky. Vláda poté koordinuje činnost ministerstev a rozhoduje o vnitřní 

politice státu (Coakley a Gallagher 2010, 293-322). Soudní moc je vykonávána soustavou 

soudů v jejímž čele je Nejvyšší soud. Funkce soudce je poté neslučitelná s jakýmkoliv 

jiným vládním či parlamentním členstvím. 

Zákonodárná moc je zcela v režii Oireachtas, který je omezován pouze ústavou. 

Důležitým aspektem je, že o změně ústavního zákona nemůže Parlament rozhodnout sám, 

ale novela musí být vždy potvrzena v referendu. Pro běžnou legislativní funkci je klíčová 

role specializovaných výborů Parlamentu, jež analyzují návrhy a dávají doporučující 

stanoviska. Tyto výbory pak fungují převážně společně pro horní i dolní komoru. Každá 

z komor má i výlučně samostatné výbory, např. výbor pro rozpočet. Dáil Éireann je pak 

jediným orgánem v Irské republice s oprávněním přijímat zákony, kontrolní systém 

potom tvoří horní komora. Návrh zákona může do 90 dní vrátit na plénum dolní komory, 

avšak v irském systému je to bráno jen jako doporučení a dolní komora tento návrh může 

i tak bez problému přehlasovat prostou většinou. Klíčovou kontrolou jsou také interpelace 

jednotlivých poslanců na ministry (Šlosarčík 2007, 35-52).  

Volby do dolní komory zajišťuje systém jednoho přenosného hlasu, který kombinuje 

výhody většinového a poměrného systému zastoupení. Volič ve svém volebním obvodě 

přiřazuje číselné preference kandidátům napříč celým seznamem bez ohledu na politickou 
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příslušnost. Pro vyhodnocení se v každém obvodě stanoví volební kvóta, která se rovná 

podílu počtu platných odevzdaných hlasů a počtu mandátů připadajících na příslušný 

obvod zvýšený o jeden; to vše zvýšeno o jeden hlas. Pokud počet prvních preferenčních 

hlasů pro kandidáta přesáhl danou kvótu, kandidát je zvolen a ostatní přebytečné první 

preference se přesunou kandidátovi, který je označen na daných lístcích jako číslo dvě. 

Jestliže ani tak není kandidát zvolen, odstraní se kandidát s nejmenším počtem prvních 

preferencí a jeho hlasy připadnou druhému v pořadí. Tento systém tak omezuje volební 

taktiku voličů, a to strach ze „ztráty“ hlasu (Coakley a Gallagher 2010, 111-132). Na 

Irskou republiku také samozřejmě doléhají volby do Evropského parlamentu, a to o síle 

13 mandátů. 

Současná politická diskuse v Irské republice a posilující pozice Sinn Féin automaticky 

vedla k otázkám ohledně sjednocení a možné přípravy na něj. V rámci formování vlády 

strana získávala stále větší podporu, avšak nastupující pandemie COVID-19 tyto debaty 

přesunula na druhou kolej a na prvním místo se tak dostala ekonomická a zdravotnická 

záchrana země. Sinn Féin byla nucena změnit rétoriku a využít situaci k větší propagaci 

soudržnosti jako nástroje efektivnějšího boje v nastalé krizi, a i přes jistý útlum je tato 

otázka stále na stole (Coulter a Reynolds 2020, 72-77).  

Severoirský politický systém 

Politický systém Severního Irska prošel od svého počátku výrazným vývojem. Od 

protestantské převahy a vlády jedné strany přes přímou správu z Londýna až po současný 

model spočívající na tzv. „power-sharingu“ a tedy sdílení pravomocí. Od roku 1998 se 

devolucí dostává zpět na scénu Severoirské shromáždění jakožto víceméně autonomní 

parlament na tomto území. Z původních 108 členů se počet zredukoval na nynějších 90. 

Oproti Westminsterskému parlamentu má však Stormont, jak je severoirský parlament 

označován, značně omezené pravomoci (Beaudette a Kirkpatrick 2020, 558-559).  

Volby probíhají jako v Irsku pomocí metody jednoho přenosného hlasu, avšak specifikem 

pro Severní Irsko je, že každý kandidát musí již před volbami prohlásit, zda patří ke 

skupině unionistů či republikánů, nebo zda chce zůstat nezařazený. Oproti době před 

konfliktem v Severním Irsku tak tento systém obsahuje prvky, které brání převaze jedné 

ze zmiňovaných skupin. Po samotných volbách se jednotliví poslanci přiřadí k dané 

politické skupině (republikáni či unionisté). Důležité otázky poté musí schválit současně 
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většiny unionistů i republikánů. Pro méně důležité otázky je třeba 60 % všech hlasů ve 

Shromáždění, avšak zároveň alespoň 40 % v každé skupině.  

Výkonná moc v Severním Irsku je taktéž vyvážena, a to premiérem z jedné skupiny a 

jeho zástupcem ze skupiny druhé. Vláda se poté skládá z 10 stálých členů (Šlosarčík 

2007, 217-239).  

Na tuto severní část irského ostrova také samozřejmě doléhají volby do Westminsteru, a 

to celkem pro 18 mandátů. Volební pravidla přitom až do voleb v roce 2016 nevylučovaly 

souběžné členství v Severoirském shromáždění a Dolní sněmovně Spojeného království 

(UK Parliament 2014). Jako poslední „velké“1 volby na toto území doléhaly ty do 

Evropského parlamentu, a to v celkovém počtu 3 mandátů. Opuštěním Velké Británie 

Evropské unie však tyto volby zanikly.   

Volební systém do Severoirského parlamentu pak kopíruje svého jižního souseda 

s formou STV neboli metodou jednoho přenosného hlasu, jež je popsána výše. Volby 

probíhají v 18 pětimandátových obvodech a na rozdíl od zbytku Velké Británie jsou 

organizovány Volební kanceláří pro Severní Irsko, konkrétně pak hlavním volebním 

komisařem. Severní Irsko se tak vymezuje britskému systému dvou silných stran. 18 

mandátů připadajících do Westminsteru je pak voleno tradičním systémem firts-past-the-

post, zjednodušeně – kdo získá nejvíce hlasů, vyhrál (Šlosarčík 2007, 243-245). 

Metodologická východiska práce 

Jelikož se práce zaměřuje na zkoumání dvou částí jedné strany a jejich srovnání, bude 

z metodologického hlediska využita komparativní studie, která studuje jednotlivé části a 

následně provede jejich srovnávací analýzu. Půjde především o analýzu zkoumaných jevů 

a smyslem poté je odhalení specifických rysů, které vychází z obecných témat a otázek 

(Drulák a kol. 2008, 62-67). Zkoumaným jevem poté bude vývoj strany, programy do 

jednotlivých voleb, financování či struktura samotné organizace.  

Na základě výzkumné otázky: Jaké je a jak funguje propojení organizací Sinn Féin 

v Irské republice a Severním Irsku? byla stanovena kritéria zmíněná výše (vývoj, 

program, financování, stranická organizace), která budou v následujících kapitolách 

představena a podrobena komparativní analýze. Ta proti sobě postaví kritéria stejného 

 
1 Velké ve smyslu národního charakteru, na území Severního Irska samozřejmě dopadají také volby 
místní. 
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tématu a zhodnotí, zda mohou být přijata kladně a kritéria si jsou podobná, nebo záporně, 

že daná kritéria si jsou odlišná. Na základě těchto výsledků proběhne otestování 

následující hypotézy: Sinn Féin je jako strana skládající se ze dvou částí ve dvou 

politických systémech propojená a jednotná.  

Jelikož není k dispozici dostatečný počet odborných zdrojů, které by se týkaly 

zmiňovaných programů do voleb v letech 2017, 2019 a 2020, práce bude využívat 

oficiální zdroje strany, a to právě programy do těchto voleb. Práce se bude věnovat i 

dalším aspektům týkajících se daných voleb, historie strany či financování. Pro tento účel 

tedy budou využívány odborné zdroje ve formě samostatných publikací, odborných 

článků či přístupných vládních dokumentů. Oficiální zdroje strany pak ještě poslouží pro 

analýzu stranické struktury. 

Pro pochopení fungování a propojení strany budou využity informace týkající se vývoje, 

financování, stranické struktury, programů do voleb a rolí elit ve vedení strany. 
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1 Vznik a vývoj strany 
K pochopení současného stavu strany dle Panebianca (Panebianco 1988) je důležité 

vyjasnit samotný historický vývoj, který je důležitý pro následné logické porozumění, jak 

jej ovlivňuje. Sinn Féin je stranou, která žije z historie, neustále se na ní odkazuje a jejím 

cílem je sjednotit Irsko. V celkovém pohledu se dá říct, že dokud tohoto bodu nedosáhne, 

bude za něj stále „bojovat“. Období Troubles v Severním Irsku mají tamní obyvatelé stále 

v paměti a nadále se jedná o velmi ožehavé téma, každoroční výtržnosti, konflikty, 

demonstrace a časté násilnosti to pak jen utužují. Samotná Sinn Féin je nucena fungovat 

ve dvou systémech, podvolovat se odlišným pravidlům, a přesto být jednou a tou samou 

stranou.  Mnohé strany současnosti se odvolávají na budoucnost, současnost nebo 

historické osobnosti, avšak zapomínají na vlastní historii. Sinn Féin razantně odmítá 

jakoukoliv jinou než svojí a irskou historii, částmi to hraničí až s politikou věčnosti, kdy 

se obrací do doby minulé, k jednotnému irskému státu před rozdělením Irska, a považují 

to za jediné a ideální východisko. V této kapitole tak bude stručně popsán vývoj strany 

s důrazem na volební výsledky, důležité osobnosti a historické události. Zároveň dojde i 

k zevrubnému okomentování zkoumaných voleb a okolností s nimi spojenými. 

Výsledkem poté bude vymezení pozice strany, jakou zastává v daných politických 

systémech, a její historické proměny, které budou podrobeny reflexi dle Panebiancova 

modelu o vývoji strany a přítomnosti charismatického lídra (Panebianco 1988). 

1.1 Vývoj strany ve 20. století 

Vznik původní Sinn Féin se datuje k počátku 20. století, konkrétně k roku 1905, kdy 

stranu založil Arthur Griffith. Původní myšlenkou zakladatele bylo obnovení duální 

monarchie a měla pouze pramálo společného se současnou podobou (Maillot 2005, 7). 

V překladu se Sinn Féin rovná „My sami“2, což se v může zdát jako dobrý název pro 

stranu, která prakticky v celé historii stojí sama proti všem a jež se tolikrát rozdělila, že 

prakticky všechny strany v Irské republice z ní vycházejí (Walsh a O'Malley 2012).  

Griffithova novinářská práce dala vzniknout velkému počtu článků, zejména pak 

sborníku pod názvem Resurection of Hungary, kde zazněla myšlenka abstencionismu a 

nevědomky tak vytvořil budoucí stěžejní politiku tehdy ještě neexistující strany. Griffith 

již v té době věřil, že feniánský styl (ozbrojené povstání) postrádá smysl a kvitoval tak 

 
2 Doslovný překlad do anglického jazyka je „Ourselves“, často nesprávně „Ourselves Alone“, v českém 

jazyce pro to neexistuje jiný než v textu zmiňovaný ekvivalent. 
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pasivní odpor, který se měl stát hlavní efektivní taktikou (Maillot 2005, 8). Obecně jsou 

Feniáni neboli Irské republikánské bratrstvo jakýmisi předky Sinn Féin, ale to až později 

se vznikem Irské republikánské armády a jejího vedení odboje (Ó Broin 2009, 18-79). 

Právě pasivní odpor měl znamenat stažení z Westminsteru, zmiňovaný abstencionismus, 

a vznik národního shromáždění v Irsku, převzetí kontroly nad irskými úřady, nezávislost 

soudů či odmítnutí placení britských daní. Griffith několikrát sdílel myšlenku dvojí 

monarchie dle vzoru Maďarska a vzniku Rakouska-Uherska. Jeho cílem bylo přimět 

Anglii, aby z Irska nedělala kolonii, ale sobě rovného partnera (Maillot 2005, 8). Právě 

na prvcích abstencionismu Griffith založil Sinn Féin 28. listopadu 1905. Na prvním 

sjezdu nacionalistů se udály dva důležité momenty, první – rozhodnutím většiny otevření 

poboček na národní úrovni, druhý – formování politiky Sinn Féin tak, jak ji již popsal její 

zakladatel o rok dříve v článcích týdeníku United Irishman.  

Důležitým mezníkem se stal rok 1907. V dubnu se spojily strany Cumann na nGaedheal 

a Dungannon Clubs v tzv. Ligu Sinn Féin. Následně se v srpnu povedlo zcela sjednotit 

roztroušenou nacionalistickou základnu ze stran Liga Sinn Féin, National Council a Sinn 

Féin. Z tohoto svazku poté vznikla strana pod hlavičkou právě Sinn Féin.  

Prvním povšimnutím se stal rok 1908, kdy strana získala 27 % hlasů v místních volbách 

v Dublinu. V následujících letech se však mimo Dublin Sinn Féin nestala vážnou hrozbou 

pro strany zde kandidující a změna tak nastala až po roce 1916 Velikonočním povstáním 

v Dublinu. Arthur Griffith se povstání vyhýbal a strana se tak přímo do povstání 

nezapojila. Nepokoje byly vedené členy Irského republikánského bratrstva, za pomoci 

Michaela Collinse, který později vstoupil do Sinn Féin a stal se významnou osobou 

v rámci Irské republikánské armády, a příslušníky Ženské ligy, kteří následně obsadili 

důležitá místa v Dublinu a vyhlásili nezávislost na Spojeném království. Povstání bylo 

záhy potlačeno, ale velmi napomohlo irským republikánům dostat se do středu zájmu a 

čela irské politiky. Všechny možné nastavené represe vůči irskému obyvatelstvu vedly 

k prohloubení nenávisti vůči Velké Británii a taktéž napomohly k zvýšeným sympatiím 

s použitím síly k osvobození utlačovaného Irska.  

Výhoda Griffithovy strany se projevila na nevýhodě Irského republikánského bratrstva, 

které vedlo Velikonoční povstání. V tu dobu již působila Sinn Féin na celém území Irska 

a dostala se tak do povědomí jejího obyvatelstva. Irské republikánské bratrstvo pracovalo 

spíše v pozadí a o jeho činnosti se obecně moc nevědělo, což vedlo k masivnímu rozšíření 
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myšlenky, že Sinn Féin byla zapojena do povstání (ostatně tak to prohlašovala i britská 

strana). Není se čemu divit, protože v tu dobu byla strana nejviditelnějším 

nacionalistickým, anti-anglickým uskupením. Záhy se tento vliv projevil v doplňovacích 

volbách do Westminsteru v roce 1917, kdy kandidáti Sinn Féin porazili nominanty 

tehdejší nejsilnější irské strany IPP. 

Hlavními postavami hnutí za nezávislost se tak stali Éamon de Valera a již zmiňovaný 

Michael Collins, který po propuštění z vězení vstoupil do strany a stal se vůdcem 

ozbrojených složek Sinn Féin, tedy Irské republikánské armády. Griffith se následně 

dostal do ústraní a již pouze přihlížel transformaci v roce 1917, kdy Sinn Féin pohltila 

další menší nacionalistická uskupení, a zvolení Éamona de Valery prezidentem strany se 

ziskem 73 ze 105 irských křesel ve volbách do Westminstru v roce 1918. Z 32 volebních 

okrsků byli ve 24 zvoleni pouze kandidáti Sinn Féin. Hlavním prvkem výhry se stala 

právě všudypřítomná nenávist vůči větší Velké Británii a taktéž nárůst voličů, který se od 

voleb v roce 1910 ztrojnásobil. Dosud vládnoucí IPP ztratila více než 60 křesel a stala se 

marginální. V tu chvíli se poslanci Sinn Féin odmítli usadit v Dolní komoře v Londýně a 

vyhlásili, že budou zasedat v parlamentu v Dublinu (Ó Broin 2009, 174-185). 

Samozvaně ustavený Dáil Éireann se sešel 21. ledna 1919 a za počtu 27 přítomných 

poslanců (všichni Sinn Féin, ostatní zvolení kandidáti byli povětšinou pozatýkáni) 

deklaroval vznik Irska jako nezávislé republiky (Houses of the Oirechtas 2020). V tu 

chvíli byla také schválena prozatímní irská ústava. Londýnská vláda parlament okamžitě 

nechala rozehnat a do Irska poslala speciální policejní síly. Právě v tu dobu tak IRA začala 

operovat a využívat drobné útoky, jelikož nebyla schopna vzdorovat regulérní britské 

armádě. Přesto se však stala hrozbou a ani jedna strana nebyla schopna dosáhnout svého 

cíle. Tím momentem započala irská válka za nezávislost (Maillot 2005, 10-11). 

Britská vláda v listopadu 1920 představila Government of Ireland Act, který utvářel 

částečně autonomní parlamenty pro severní (6 hrabství) a jižní (26 hrabství) část Irska. 

Toto dělení strana odmítla a za jako jediný legitimní parlament považovala jimi utvořený 

Dáil Éireann. Voleb se však účastnila a do jihoirského parlamentu v roce 1921 bylo 

zvoleno 124 kandidátů Sinn Féin z celkového počtu 128 míst (4 zbývající místa obsadili 

kandidáti Trinity College v Dublinu). Na severu ostrova pak strana obsadila 6 z 52 míst. 

Na první zasedání jihoirského parlamentu se však dostavili pouze univerzitní kandidáti, 

zbytek zvolených za SF zasedlo v Dáil Éireann (Coakley a Gallagher 2010, 19-20).  
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Příměří přišlo v létě 1921 a započalo jednání o budoucnosti Irska a Velké Británie. Za 

Irsko se účastnil Michael Collins, který dojednal podpis kompromisu dávající Irsku status 

dominia. Druhou stranou mince ale bylo uznání autonomie Severního Irska na Dublinu, 

který tak mohl spravovat pouze území s katolickou většinou. Tato dohoda vedla ke dvěma 

událostem – tj. rozdělení irského ostrova tak, jak ho známe dnes, a (první) rozštěpení Sinn 

Féin na „prosmluvní“ (Collins, Griffith) a „protismluvní“ (de Valera) strany. Ve 

vnitrostranickém hlasování však těsnou většinou zvítězila prosmluvní část a následoval 

tak podpis Anglo-irské dohody a definitivní rozpad Sinn Féin na dvě frakce. 

V nadcházejících volbách se kandidáti ještě nacházeli na stejné kandidátní listině, ale 

každý z nich měl u sebe jasnou profilaci. Irské obyvatelstvo pak celkem jednoznačně 

podpořilo část prosmluvní, která získala 58 z 94 mandátů Sinn Féin, zbylých 34 mandátů 

si rozdělily další dvě strany a nezávislí kandidáti. Prosmluvní část tak vytvořila první 

vládu Svobodného irského státu. Odpor protismluvní části k výsledku voleb pak 

zapříčinil irskou občanskou válku v letech 1922-1923. 

Vypuknutí občanské války se datuje k červnu 1922, kdy složky podporující prosmluvní 

Sinn Féin zaútočili na budovu nejvyššího soudu v Dubinu, ze které si udělala opevněnou 

základnu protismluvní frakce. Nejdříve měli navrch protismluvní ozbrojené síly (tzv. 

Irregulars), avšak po atentátu na Michaela Collinse a infarktu Arthura Griffitha se 

obměnilo vedení prosmluvní části a celkem efektivně začalo rozkládat vojenskou složku 

odpůrců. Velký vliv měla i katolická církev, která ozbrojencům na straně tzv. odmítačů 

pohrozila exkomunikací. Celkový počet padlých pak nebyl vysoký, následující represe se 

však ještě roky po skončení konfliktu objevovaly v politickém ovzduší a značně ho 

ovlivnily. Počet popravených protismluvních účastníků se vyšplhal na trojnásobek toho, 

kolik poprav nařídily britské soudy během britsko-irského konfliktu. Po ukončení 

občanské války bylo umírněným představitelům protismluvní frakce, včetně de Valery, 

umožněno vrátit se zpět do politického života. Nejznámější obětí se tak paradoxně stal 

právě Michael Collins, který určil směr irských samostatných dějin a zemřel 12. srpna 

1922 při atentátu (Ó Broin 2009, 189-194). 

Následující roky nebyly dobré, prosmluvní část se transformovala v Cumann nGaedheal 

(1923) v čele s W. T. Consgravem a část protismluvní v Fianna Fáil (1926) s lídrem 

Éamonem de Valerou. Poslední volební úspěch a účast v Dáil Éireann tak byl ve volbách 
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v červnu 1927 (další volby byly v srpnu téhož roku, tentokrát již bez účasti Sinn Féin)3. 

Rozdělením irského ostrova také Sinn Féin odmítla účast ve volbách do nového 

Severoirského shromáždění, protože se jednalo o výsledek Anglo-irské dohody a byla to 

tedy neakceptovatelná britská instituce. Rozhodnutím IRA také došlo k odpojení její 

ozbrojené sekce a až do roku 1948, kdy se znovu spojily, fungovaly obě organizace 

separátně (Maillot 2005, 12-15). 

V příštích desetiletích se popularita (zbytku) strany propadla na minimum, stěží přežila a 

počet delegátů navštěvujících sjezd strany klesl mezi lety 1926-1930 na pětinu. Éamon 

de Valera si s sebou odvedl většinu voličů a hlavně financí. V mezidobí politického 

neúspěchu se Sinn Féin více provázala se svou ozbrojenou složkou a základním 

ideologickým východiskem pro ni byl historický druhý Dáil Éireann a požadavek na 

účasti na vládě, chyběla ji však strategie, jakou tohoto vysoce symbolického cíle 

dosáhnout. Na pozici prezidenta strany se postupně vystřídali John J. O’Kelly, Brian 

O’Higgins, Michael O’Flanagan, Cathal Ó Murchadha a Margared Buckley, která se stala 

první ženou v úřadu prezidentky irské strany. Na konci druhé světové války došlo k velké 

reorganizaci, strana začala vydávat měsíčník United Irishman a Paddy McLogan4 v roce 

1950 nahradil svou předchůdkyni na pozici prezidentky SF. Příchod nových tváří a 

politiky silně ovlivněné katolickou církví přineslo znovuzapojení strany do voleb a také 

úspěch v podobě zisku 2 mandátů ve volbách do Westminsterského paláce v roce 1955 a 

4 mandátů v parlamentních volbách v Irsku v roce 1957. 

Vzhledem k potlačení kampaně IRA v následujících letech se v roce 1961 straně opět 

nepovedlo získat ani jediný mandát a prezidentem byl zvolen Tomás Mac Giolla (1962). 

S jeho předsednictvím se strana na politickém spektru posunula značně doleva. Byla 

založena politická skupina Wolf Tones Societies5, která přilákala mnoho příznivců 

republikanismu a měla za úkol rozproudit debaty o politice jakožto edukativní složka 

organizace. Dle analýzy komunistického myslitele Roye Johnstona bylo třeba „rozbít“ 

rozdíly mezi unionisty a republikány, narušit unionistickou pospolitost a přivést tak 

Severní Irsko na myšlenku společného irského státu, který by se pak stal sjednocenými 

dělnickými třídami socialistickým státem.  

 
3 V roce 1923 se voleb za Sinn Féin účastnila protismluvní frakce Éamona de Valery – nazvaná jako 
Republikáni – se ziskem 44 mandátů. 
4 Paddy McLogan byl prezidentem strany dvakrát. Poprvé mezi lety 1950-1952 a poté 1954-1962. V 
mezidobí ho v čele strany vystřídal Tomás Ó Dubhghaill. 
5 Původně Wolf Tones Bi-centary Directories, v roce 1964 se přejmenovala na nynější název. 
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Ke konci šedesátých let se také na scéně objevuje myšlenka opuštění abstencionismu, 

který je dominantním prvkem v politice strany. Začaly se objevovat hlasy z nitra strany 

k jeho ukončení a své dokázala i zpráva tzv. Garlandovy komise, která prokázala, že 

většinový názor je ztotožněn s těmito hlasy. Zpráva měla ale i své odpůrce a rozhněvala 

republikánské srdce strany, které považovalo tento krok za zradu proti Irské republice.  

Rozkoly ve straně a armádě vedly k dalšímu rozdělení v roce 1970. Neustálým 

snižováním akceschopnosti IRA se uvnitř armády vytvořily spory mezi marxistickou 

částí, která se chtěla vzdát bojů, a stoupenci čistě vojenské strategie. Tradiční zastánci tak 

vytvořili v prosinci 1969 „prozatímní“ vojenskou radu a jednalo se tak o první rozdělení 

strany poté, co IRA přijala návrh na ukončení abstencionismu a vojenské obrany 

nacionalistických území. To bylo dokonáno právě v roce 1970 na Ard Fheis6. V lednu 

toho roku byl členům předložen návrh na ukončení abstencionismu, ke kterému bylo třeba 

dvoutřetinové podpory ke změně ústavy strany. Zastánci této změny byli obviňováni 

z nesprávného postupu, diskriminace delegátů z místních organizací, o kterých věděli, že 

budou proti. Výsledek vypovídal v prospěch návrhu, ale nesplnil potřebnou kvótu. 

Vedení se poté pokusilo navrhnout hlasování o přijetí návrhu, který přijala IRA měsíc 

předtím, ke kterému by bylo třeba pouze prosté většiny. Menšinová skupina straníků to 

však považovala za snahu rozvrátit stranickou ústavu a ze schůze odešla. Následně se 

sešla v Dublinu a jmenovala Ruairí Ó Brádaigha prezidentem „Prozatímní“ Sinn Féin. 

Ten sám prohlásil, že je proti opuštění tradiční politiky a marxistickému posunu 

k extrémní formě socialismu. Opoziční část, která zanechala politiku abstencionismu, se 

stala známá jako „Oficiální“ Sinn Féin7 (Ó Broin 2009, 194-208).  

S rozdělením se změnila také politika Sinn Féin (Prozatímní), kdy se jediným cílem stalo 

rozvrácení severoirských institucí a boj proti britské nadvládě. Sedmdesátá léta se tak 

stala dobou stupňování konfliktu mezi katolickým a protestantským obyvatelstvem a 

politická část strany sloužila pouze jako legální prostředek mobilizace a protestu s cílem 

dosažení sjednocení Irska. Politika v tu chvíli šla stranou a do popředí se dostala IRA, 

dobře trénovaná a moderní paramilitární organizace, se svou ostrou rétorikou. Milníkem 

se stala tzv. Krvavá neděle z ledna 1972, kdy během protestního pochodu za občanská 

práva v Derry britští vojáci zabili 14 civilistů. Tento moment se následně stal symbolem 

otevřeného nepřátelství mezi armádou a katolickou menšinou. V roce 1971 byla také 

 
6 Název pro sjezd strany.  
7 V roce 1977 se změnila na Sinn Féin – Dělnická strana, v roce 1982 pak na Dělnická strana.  



 

16 
 

přijata legislativa pro mimořádné situace, což v praxi znamenalo omezení svobody 

projevu, možnost zadržení a internace bez soudní kontroly či možnost domovní prohlídky 

v katolických čtvrtích. Severoirská vláda odmítla podřízení všech odzbrojených složek 

londýnskému velení, a tak byl severoirský parlament v březnu 1972 rozpuštěn a byla 

nastolena přímá vláda z Londýna.  

Problematické období od 60. let do roku 1998 se nazývá souhrnným názvem Troubles. 

Sinn Féin byla ochotna se bavit o příměří, a to už v roce 1975, které bylo podmíněno 

britským opuštěním Severního Irska, což se nestalo. Postupně se začaly objevovat 

incidenty a útoky mimo irské území, a to zejména v Londýně, s cílem vnést do povědomí 

Britů, že tlak republikánů je opravdu vysoký (Maillot 2005, 15-19). Jedním z útoků byl i 

neúspěšný pokus o atentát na Margaret Thatcherovou či tentokrát úspěšný atentát na 

britského velvyslance v Dublinu, lorda Louise Mountbattena (O'Connell 2013).  

V polovině sedmdesátých let se do popředí dostává Gerry Adams, který se záhy stane 

ústřední postavou strany na více než 30 let. Zlomovým okamžikem pro zisk veřejnosti se 

stala hladovka vězňů PIRA a INLA ve věznici Long Kesh v roce 1981, která vedla k úmrtí 

10 vězňů. Jeden z nich, Bobby Sands, byl během hladovky zvolen v doplňovacích 

volbách poslancem dolní komory britského parlamentu a po jeho smrti ho nahradil další 

z protestujících. On sám se stal symbolem republikánství a obyčejných lidí s vidinou 

lepšího Irska. A přesně takové Sinn Féin vždy reprezentovala. Rok 1981 se tak stal dobou 

vzniku nové politiky strany (nejen sjednocení Irska, ale také třídní politika), což 

znamenalo opětovný zájem o volby.  

Snaha o politickou moc se vyplatila hned ve volbách do nově utvořeného Severoirského 

shromáždění v roce 1982, kdy Sinn Féin získala 10 % hlasů. V červnu 1983 poté poprvé 

od 50. let získala mandát ve Westminsterském paláci, a to zásluhou Gerryho Addamse, 

který se později toho roku stal prezidentem strany. Účast v evropských volbách pak 

vyzněla na prázdno, ale 13,3 % hlasů znamenalo jistou stoupající podporu. Podpora na 

severu zapříčiněná Troubles a s událostmi s tou dobou spojenými však na jihu neuspěla a 

ve všeobecných volbách v roce 1982 strana získala 1,2 % hlasů a prohloubila se tak 

propast mezi vedením strany na opačných stranách hranice. Opravdu klíčovým rokem byl 

rok 1986, kdy na sjezdu strany došlo k prolomení ledů a schválení částečného opuštění 

politiky abstencionismu a možnost zasednout v Dáil Éireann. Bývalý prezident strany Ó 

Brádaigh opustil sjezd a vytvořil novou stranu Republikánskou Sinn Féin.  



 

17 
 

Snahy o zklidnění situace se znovu začaly objevovat v druhé polovině 80. let, kdy 

navázaly rozhovory zástupci Fianna Fáil a Sinn Féin. V roce 1988 se u stolu potkaly 

SDLP a SF, která měla vizi ve spolupráci nacionalistických stran s cílem sjednocení Irska. 

SDLP odmítlo v rozhovorech pokračovat, pokud PIRA neustane v bojích, a tak se 

nedospělo k žádné dohodě. V následujících letech probíhala jednání, avšak bez účasti SF, 

která se pouze bokem scházela s SDLP, avšak právě tyto rozhovory mezi Johnem Humem 

(SDLP) a Gerry Adamsem (SF) přinesly úspěch v Deklaraci z Downing Street mezi 

irskou a britskou vládou v roce 1993, ve které se britská vláda zavázala, že nebude bránit 

ukončení britské nadvlády v Ulsteru, pokud si to bude většina obyvatel přát.  

V návaznosti na předchozí události PIRA ohlásila příměří v roce 1994, což vedlo 

k zapojení Sinn Féin do širších rozhovorů. Utvoření nové instituce Severoirského fóra 

mělo přinést rozhovory všech zvolených zástupců lidu nad ukončením konfliktu. Sinn 

Féin ve volbách v roce 1996 získala 15,47 % hlasů, ale ideová propast mezi ní a ostatními 

stranami byla tak velká, že nebyla připuštěna k rozhovorům. Znovu se objevující výboje 

PIRA pak situaci nepomohly a až volby do Westminsteru a Dáil Éireann v roce 1997 a 

zisk dvou, respektive jednoho mandátu, donutil PIRA ke klidu zbraní a umožnění 

zapojení Sinn Féin do mírového procesu. To vytvořilo základ pro dohodu z Belfastu, tzv. 

Velkopáteční dohodu podepsanou v roce 1998, která ukončila více než třicetileté období 

konfliktu v Severním Irsku. Jednalo se o dohodu mezi většinou severoirských stran a 

dohodu mezi irskou a britskou vládou, která utvořila Severoirské shromáždění (108 

mandátů) a stanovila vztahy mezi Irskem, Severním Irskem a Velkou Británií.  

Následky podpory této dohody dopadly i na Sinn Féin, kterou kvůli podepsání opustilo 

velké množství členů, kteří s tímto kompromisem nesouhlasili. Ti založili paramilitární 

organizaci, „Pravou“ irskou republikánskou armádu (RIRA), a nazvali se následníky 

IRA. Tito lidé poté pokračovali v teroristických útocích i po schválení Velkopáteční 

dohody na konci devadesátých let i v průběhu 21. století (Maillot 2005, 15-36). Podpis 

tohoto dokumentu však obecně znamenal nárůst v počtu členů strany, kdy se v roce 1998 

zastavil na čísle 2 600 (Weeks 2014). 

1.2 Vzestup strany na počátku 21. století 

První podohodové volby do Severoirského shromáždění v roce 1998 přinesly straně 

podporu 17 % hlasů a 18 křesel. Jakožto čtvrtá nejsilnější strana poté zastávala i dvě 

ministerské pozice. Nastavená pravidla však nemohla zajistit fungování takto široké 
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koalice (UUP, DUP, SDLP, SF), když dva ministři z DUP odmítali na protest proti 

zapojení SF usedat na zasedání vlády. Tyto problémy vyústily v nucené přerušení činnosti 

Stormontu hned během prvního volebního období, a to celkem třikrát. Následovalo tak 

pozastavení devoluce a nastolení přímé vlády z Londýna (Šlosarčík 2015, 106-107). 

Samotná podpora dohody a participace Sinn Féin na její realizaci straně přinesla mnohé 

katolické voliče v severní části ostrova a v následných volbách do Dolní sněmovny 

Spojeného království v roce 2001 získala rekordní 4 mandáty. Dle tradic však zvolení 

kandidáti odmítli přísahu věrnosti britské koruně a ve Sněmovně neusedli. Před přelomem 

tisíciletí se ještě konaly volby do Evropského parlamentu, kdy sice straně voličská 

podpora stoupla, avšak ani 17 % hlasů ji k mandátu nepomohlo. Svítání na lepší časy 

utvrdily i volby v Irské republice v roce 2002, kdy zisk 6,5 % hlasů znamenal 5 křesel (Ó 

Broin 2009, 278). Téhož roku se také stal Alex Maskey „Lord Mayor of Belfast“ a byl 

tak vůbec prvním „starostou Belfastu“ z řad republikánů (Maillot 2005, 2). 

Pád první obnovené severoirské vlády zapříčinila až aféra „Stormont-Gate“, kdy byla 

trojice spolupracovníků Sinn Féin zatčena za údajné odposlouchávání v severoirském 

parlamentu. V roce 2005 však byla všechna obvinění stažena britskou vládou z důvodu 

veřejného zájmu. Důležitým faktorem se stalo, že jeden ze zadržených, Denis Donaldson, 

byl spolupracovníkem britské tajné služby MI5 (Šlosarčík 2015, 107). Tehdejší prezident 

strany Gerry Adams to ve veřejném prohlášení označil jako plán britské tajné služby, jak 

zdiskreditovat stranu a způsobit krizi v průběhu mírového procesu (BBC News 2005). Po 

zrušení všech obvinění následně Donaldson opustil politický život a v roce 2006 byl 

nalezen zastřelený. V roce 2009 se k vraždě oficiálně přihlásila RIRA. Aféra přivedla na 

scénu také otázku reformy policejních sborů, které byly považovány za zcela jednoznačně 

unionistické. Velkopáteční dohoda sice obsahovala zrovnoprávnění unionistického a 

katolického zastoupení v PSNI či změnu vnitřních policejních pravidel, ale reforma se 

zaváděla jen velmi vlažně, a právě Sinn Féin tuto laxnost kritizovala a jejím dokončením 

podmiňovala zničení svého vlastního zbrojního arzenálu (Šlosarčík 2015, 106-107). 

Ve volbách v roce 2003 se oproti očekávání dostalo straně podpory 24 mandátů a 

poskočila na pozici třetí nejsilnější strany v Severním Irsku. Dle nastaveného modelu tak 

měl být premiérem člen vítězné DUP a pozice vicepremiéra měla připadnout Sinn Féin. 

Neschopnost se dohodnou ale vedla k pozastavení devoluce až do roku 2007. Úspěch 

Sinn Féin ve volbách však nebyl ohrožen. V roce 2004 na jihu získala křeslo v Evropském 
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parlamentu Mary Lou McDonald, na severu pak Baibre de Brún. V roce 2005 dosáhla 

zisku 5 křesel ve Westminsterském paláci (Ó Broin 2009, 278-279). Politickou nestabilitu 

v Severním Irsku vyřešila až dohoda ze St. Andrews, kde se sešli zástupci Velké Británie, 

Irska a severoirských politických stran. Hlavním cílem bylo dosažení spolupráce mezi 

unionistickými a republikánskými stranami, stěžejním prvkem poté slib britské vlády o 

přenechání pravomocí v oblasti soudnictví a bezpečnosti (Bean 2007, 104-126). 

Dramatické snížení politicky motivovaných násilných útoků mezi lety 1998-2006 vedlo 

k důležitému sbližování a posilování spolupráce politických stran z rozdílných částí 

politického spektra. Zejména poté opuštění svých pozic ze strany PIRA v devadesátých 

letech, které vedlo k připuštění Sinn Féin k jednání o Velkopáteční dohodě nebo 

odzbrojení RIRA v roce 1998, následné odvolání příměří v roce 2000 a úplné odzbrojení 

v roce 2005, které ji přivedlo na pokraj existence. Etnicky a kulturně motivované útoky 

však zcela neustaly a v následujících letech se stále objevovaly a objevují, zejména poté, 

co byla oficiálně, avšak ne reálně, ukončena separace katolických a protestantských čtvrtí, 

čemuž dopomohla právě policejní reforma (Šlosarčík 2015, 109-114). 

Rok 2007 se stal milníkem pro pokračování devoluce v Severním Irsku – Stormont byl 

obnoven, volby znovu celkem jednoznačně vyhrála DUP se ziskem 36 mandátů 

následována Sinn Féin s 28 mandáty. Premiérem se stal Ian Paisley a do pozice prvního 

vicepremiéra byl dosazen Martin McGuinness (SF). Nebylo pochyb o nutnosti spolupráce 

všech čtyř nejsilnějších stran tak, jak to bylo zakotveno ve Velkopáteční dohodě. Ostatně 

neshoda politických lídrů by vedla ke stejnému výsledku jako volby v roce 2003, a to 

k pozastavení činnosti parlamentu, kterou si nově zvolení poslanci nemohli dovolit 

(McEvoy 2007, 373-380). V Irsku se tentýž rok ve volbách zástupci Sinn Féin zcela 

neprosadili a se ziskem 4 mandátů, tedy o jeden méně než ve volbách předchozích, zůstali 

na pozici marginální strany v rámci irského politického systému (Šlosarčík 2015, 61). 

Ustavená vláda v Severním Irsku z roku 2007 tentokrát dokázala fungovat celé volební 

období a roku 2010 bylo dokončeno předávání pravomocí britskou vládou. V rámci 

severoirské exekutivy bylo ustaveno ministerstvo spravedlnosti, do jehož vedení se dostal 

člen Alianční strany Severního Irska a do koalice se přidala pátá strana (ibid. 109).   

Zcela nad očekávání se zvedl počet voličů Sinn Féin na severu ostrova od podpisu 

Velkopáteční dohody a strana doslova vytlačila konkurenční SDLP. V evropských 

volbách (2009) získala Sinn Féin nejvíce hlasů a obhájila jedno severoirské místo, na jihu 
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jej však ztratila (Tonge a Evans 2010, 746), ve volbách do Dolní sněmovny Spojeného 

království (2010) získala 25,5 % severoirských hlasů a dokázala tak SDLP porazit o 

celých 9 %. Ve volbách do Severoirského shromáždění (2011) dokonce sociální 

demokraté nabrali další dvouprocentní ztrátu, přestože ještě v roce 1992 na ně Sinn Féin 

ztrácela 13,5 %. Odpovědí na tento zvrat může být průzkum z roku 2010, kdy většina, 61 

% voličů, věřila, že Sinn Féin je „nejsilnějším hlasem nacionalistů v Severním Irsku.“ 

Pouhých 12 % voličů poté shledávalo SDLP jako stranu, která naplnila jejich očekávání. 

K takovému přerodu v dominantní stranu nevedlo ukořistění voličů z protilehlého tábora 

unionistických stran UUP a DUP, ale spíše mobilizace elektorátu, který nebyl činný. Silné 

přesvědčení unionistů vedlo pouze k přesunu 0,2 % voličů z DUP a maximálně 1 % 

voličů z UUP na stranu Sinn Féin (McGlynn, Tonge a Jim 2014, 282-283). 

V pohledu zpět tedy v roce 2010 ve volbách do Westminsteru strana získala 5 mandátů, 

ačkoliv počtem hlasů vyhrála. Vítěz z DUP získal 25 % hlasů, ale obsadil 44 % míst 

vlivem protestantské většiny ve východní části země (Tonge a Evans 2010, 742-746).  Na 

severu ostrova pak v roce 2011 Sinn Féin získala 29 mandátů a znovu posílila (tak jako 

DUP s 38 mandáty). Zástupcem premiéra se znovu stal Martin McGuinness a ve vládě 

zasedli zástupci stejné pětice stran, což vedlo k relativně stabilnímu fungování vlády. 

Pokračovalo také oteplování vztahů mezi předními protagonisty dvou vládních stran, 

kteří se k sobě neprojevovali žádné sympatie. Až v roce 2012 si veřejně podali ruce 

premiér Peter Robinson (DUP) a Martin McGuinness (SF). Tentýž rok si se zástupcem 

nacionalistů poprvé potřásla rukou i britská královna (Šlosarčík 2015, 109-110). 

Jistý úspěch se přenesl i přeshraničně a zisk 14 mandátů ve volbách do Dáil Éireann 

v roce 2011 znamenal největší úspěch od roku 1923 (McGlynn, Tonge a Jim 2014, 283). 

Zklidnění otázky Severního Irska a zachování tradiční prostupnosti obou politických 

systémů bylo nejlépe demonstrováno právě v těchto volbách, kdy předseda Gerry Adams, 

po svých štacích ve Stormontu (1998-2010) a Westminsterském paláci (1983-1992, 

1997-2011), byl zvolen do irského parlamentu (2011-2020) (Šlosarčík 2015, 112-114). 

Následovaly evropské volby v roce 2014, na severu ostrova strana celkem suverénně 

dokázala obhájit jeden mandát, na jihu poté oproti předchozí ztrátě získala mandáty 3. 

Neustálý růst strany a její schopnost získat mandát v jakýchkoliv volbách na severu i jihu 

ostrova z ní udělal jedinou konkurenceschopnou celoirskou stranou, čemuž se také 

musela přizpůsobit a již v rámci volební kampaně do Evropského parlamentu v roce 2014 
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přišla s jednotným celoirským programem (Hainsworth a Gerard 2014). Rok 2015 přinesl 

ztrátu jednoho mandátu v Londýně na úkor UUP, druhé místo nejsilnější severoirské 

strany ji však zůstalo. Gerry Adams volby okomentoval jako spiknutí, kde v mnoha 

obvodech unionističtí kandidáti drželi pospolu jako opozice změny, kterou Sinn Féin 

představuje. Příkladem je prohra ve volebním obvodu Fermanagh and South Tyrone 

(BBC News 2015). Všeobecné volby v Irsku v roce 2016 katapultovaly Sinn Féin na 

pozici třetí nejúspěšnější strany se ziskem 23 křesel. Volby, které tzv. nikdo nevyhrál, 

zvýraznily tradiční irský systém dvou a půl strany a Sinn Féin odsunula Labour Party na 

druhou kolej (propad ze 37 na 7 mandátů) a převzala pozici „půl“ strany (Field 2020, 615-

618).  

Jistá stagnace ve vývoji se projevila ve volbách v Severním Irsku (2016), kdy však ztráta 

jednoho mandátu a zisk 28 křesel nezměnil nic na pozici druhé nejsilnější severoirské 

strany (BBC News 2016). Poprvé v historii SDLP, UUP a AP vytvořila opozici a do 

exekutivních pozic se tak dostali zástupci DUP a Sinn Féin. V lednu 2017 následně nastal 

pád vlády po rezignaci Martina McGuinnesse na pozici zástupce premiéra z důvodu aféry 

premiérky Arlene Foster (tzv. RHI skandál), která stála daňové poplatníky více než 500 

milionů liber. Rezignace McGuinnesse znamenala i konec Fosterové v čele Severního 

Irska. Sinn Féin následně odmítla nominovat nového zástupce premiéra a činnost 

Severoirského parlamentu byla znovu pozastavena (Macauley 2017). Po následných 

volbách, kdy se v roce 2017 do nově devadesátimandátového Stormontu v pořadí nic 

nezměnilo (DUP 28 křesel, SF 27 křesel) a nebyla možná shoda politických aktérů, byla 

do ledna 2020 činnost pozastavena a obnovena vláda z Londýna. Získané mandáty z roku 

2017 se tak přenesly do stávající podoby, kdy po dohodě mezi Irskem a Velkou Británií 

byla obnovena devoluce a taktéž pravomoci Severoirského shromáždění. Do čela se opět 

dostala Arlene Foster, zástupkyní ze strany Sinn Féin jí je Michelle O’Neil (McCormack 

2020). 

Volby v roce 2017 do londýnské Dolní sněmovny znamenaly skok na zisk 7 mandátů a 

udržení tohoto počtu v následných volbách v roce 2019, společně se 2 mandáty SLDP a 

jedním AP. Poprvé v historii tak unionistická uskupení neměla většinu severoirských 

mandátů ve Westminsterském paláci (Tonge a Evans 2020, 172-174). Evropské volby 

v roce 2019 byly prvním větším volebním bojem pro novou prezidentku Sinn Féin, Mary 

Lou McDonald, která v únoru 2018 po téměř 35 letech nahradila na postu Gerryho 
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Adamse, který se stáhl z vedení strany. V rámci Severního Irska si strana dokázala udržet 

jeden mandát, na jihu však o dva přišla a obhájila tedy pouze třetinu (Little 2021, 715).   

Opravdovým úspěchem strany a jejího vedení je však rok 2020 a všeobecné volby do 

irského parlamentu. 37 získaných mandátů znamenalo historicky volební maximum 

strany a druhé místo ve volbách do Dáil Éireann. Navíc zisk nejvíce hlasů ze všech stran 

ukázal vzestupnou tendenci Sinn Féin v zisku voličů a přeměnu z marginální strany v 

roce 2003 na silného hráče v rámci Irské republiky (Field 2020, 624-625). 

Dle Panebiancova modelu (Panebianco 1988) a jeho aplikace při vývoji strany zde 

můžeme říct, že strana se vyvíjela dle formy teritoriální penetrace, tj. rozšiřovala se od 

centra do regionů. Druhým zmiňovaným a zkoumaným je poté přítomnost 

charismatického lídra, kterým dozajisté byl Arthur Griffith, jež se držel ve vedení strany 

po mnoho let a na jehož ideologickém základu byla strana založena. Jeho případná 

absence by tak zcela jistě ohrozila samotnou existenci strany. Oba tyto aspekty tak samy 

představují dobrý předpoklad pro budoucí institucionalizaci. 

2 Volby a programy 2017-2021 
Tato kapitola předkládané práce představí ideologii strany a důkladně popíše a zhodnotí 

volební programy do zkoumaných voleb a následně přednese shrnutí v rámci porovnání 

všech tří dokumentů, jejich provázanost, rozličnost a zejména zvýrazní ideologické body, 

které provází všechny volby. V úplném závěru získané poznatky zařadí do Panebiancova 

modelu (Panebianco 1988) a prokáže, zda dané programy (reálná politika) unikátní strany 

pohybující se ve dvou odlišných systémech souzní s jednotným ideologickým zaměřením 

a potvrzuje či vyvrací provázanost a jednotnost strany. 

Nejdříve je důležité zohlednit, v jakých systémech strana působí. Na severu ostrova se 

jedná o dlouhodobě nejsilnější stranu nacionalistického bloku, kde v rámci „power-

sharingu“ de facto neexistuje opozice, zatímco v Irské republice se do nedávna 

pohybovala jako nevýrazná minoritní strana se zanedbatelným počtem mandátů, navíc 

s přívlastkem uskupení, se kterým žádný subjekt nepůjde do koalice. V republice tak 

sama sebe představovala jako radikálně levicovou antisystémovou stranu zastávající 

tvrdé názory. Z pohledu zaměření lze Sinn Féin v Irsku definovat také „catch-all-party“ 

rozměrem, tedy jako všelidovou stranu. Strana necílí pouze na jednu skupinu obyvatel, 

ale snaží se představit východiska pro co možná nejširší spektrum voličů, což indikuje i 

silná podpora všech věkových skupin. Přestože většina stran s tímto zaměřením považuje 
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pravolevé dělení politického spektra za překonané, Sinn Féin si i přes tento fakt udržuje 

silnou pozici v levé části této osy. V Severním Irsku pozice antisystémové strany již 

v minulosti sklouzla ke straně mainstreamové oslovující střední společenskou třídu, 

avšak s cílovou skupinou striktně definovanou dle etnické příslušnosti voliče (Walsh a 

O'Malley 2012).  

V době referenda o vstupu do Evropského hospodářského společenství v roce 1972 Sinn 

Féin společně s jinými levicovými stranami a odborovými svazy zastávala odmítavou 

pozici. Ztrátu kontroly nad importem a exportem, nové vládní struktury či postoupení 

suverenity totiž strana považovala za překážku v budování „nového Irska“. V průběhu let 

se její pozice pomalu začala měnit a sama viděla, co jednotný evropský trh či podpora 

EU v otázce mírového procesu v Severním Irsku přináší, přesto však odmítala další 

postupnou integraci. Změna z pozice čistě euroskeptické strany nastala s uvědoměním si, 

že právě Evropská unie může dopomoci s hlavní agendou, a to celoirským sjednocením. 

Sama strana se tak identifikuje jako kritický, avšak podporující hlas Evropské unie 

(Maillot 2009, 559-574). Ke změně přístupu k EU pomohl i Brexit, který otevřel otázky 

hranice uprostřed irského ostrova (v daném referendu strana hlasovala razantně proti 

vystoupení Velké Británie z EU) a úspěšná snaha strany o neutvoření tvrdé hranice mezi 

oběma státy (Murphy 2020).  

V rámci posledních let se na irské scéně Sinn Féin z krajně levicové antisystémové strany 

potichu přesunula ke straně jemně populistické. V Irsku je to jeden z nejvíce pro-

imigrantských subjektů, k Evropské unii se staví kriticky, globalizaci vidí jako nepřítele 

rozvoje irštiny, podporu ekonomiky sleduje směrem k malým podnikatelům, ale přesto 

z pozice konzervativní levicové strany jeví známky liberálnějších myšlenek jako je 

podpora stejnopohlavních sňatků či povolení potratů. Prohlášení strany jsou často spíše 

touhy než sliby voličům a silný apel na sociální politiku a rovnost ve všech ohledech je 

pak důležitým pojítkem mezi programy, rétorikou a skutky. Uvolnění některých tvrdých 

postojů a zdánlivé setrvání na pozicích skrze jasně definované body, které se nemění, má 

za cíl oslovení více voličů s mírnějšími názory s vidinou změny (Walsh a O'Malley 2012). 

Vzhledem k výsledkům v posledních volbách je aktuální ambicí strany utvořit současně 

vládu v Belfastu i Dublinu a přivést ostrov ke sjednocení (Coulter a Reynolds 2020, 72). 
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2.1 Volby do Severoirského shromáždění 2017 

Jak již bylo zmíněno dříve, volby v roce 2017 byly co do procentuální ziskovosti zcela 

nejúspěšnější v historii Sinn Féin a s 27 mandáty se strana umístila na druhém místě. 

Volbám předcházely jiné z roku 2016, kdy po již zmiňovaném skandálu však tato vláda 

padla a byly vyhlášeny nové. Rok 2016 byl však přelomový také dalšími zásadními 

skutečnostmi. Všechny byly obsažené v Northern Ireland Act z roku 2014 a jednalo se o 

dodatky k volebnímu systému v Severním Irsku. Jedním z nich byla již zmiňovaná 

redukce počtu mandátů z celkových 108 na 90, která se uplatnila až pro nové volby v roce 

2017. Neméně důležitým prvkem bylo prodloužení trvání mandátu ze čtyř na pět let, 

avšak zásadním byl zákaz souběhu mandátu v Severoirském shromáždění a Dáil Éireann, 

Dolní sněmovně Spojeného království a Evropském parlamentu (UK Parliament 2014). 

Po aféře první ministryně vlády z DUP, rezignaci McGuinnesse ze SF a odmítnutí strany 

nominovat zástupce premiérky, byla Arlene Foster nucena odstoupit a nastal pád celé 

exekutivy Severního Irska a nové volby byly vyhlášeny na 2. března 2017. Volební účast 

se ustálila na čísle 64,8 % a bylo tak započítáno více než 800 000 hlasů. DUP vyhrála se 

ziskem 28 mandátů a 28,1 % hlasů následována SF s 27 mandáty a 27,9 % hlasů. Rozdíl 

v počtu prvních preferencí se zastavil na 1 168 hlasech ve prospěch DUP a jednalo se tak 

o nejmenší, který se objevil ve volební historii Severního Irska. Například třetí strana 

v pořadí získaných hlasů, UUP, získala 12,9 %, 10 mandátů a téměř o 121 tisíc méně 

prvních preferencí než SF. Zcela zásadní pro porážku unionistů byla redukce počtu křesel, 

právě 16 z 18 míst ztratili unionisté, přestože po předchozích volbách se předpokládala 

ztráta napříč celým politickým spektrem (Northern Ireland Assembly 2017).  

Velkým symbolem byla návštěva Arlene Foster na pohřbu Martina McGuinnesse, který 

krátce po volbách zemřel. Pozitivní dopad to mělo mít i na povolební vyjednávání mezi 

DUP a SF (Belfast Telegraph 2017). Politická shoda se ovšem nekonala a činnost 

Stormontu tak byla pozastavena. V únoru roku 2018 vyhrála volby na prezidentku strany 

Mary Lou McDonald se slibem, že se zasadí o bezpečné a zejména vítězné referendum o 

sjednocení Irska. Porazila tak Gerryho Adamse, který byl nejdéle sloužícím prezidentem 

Sinn Féin (Maguire 2018). Michelle O’Neill se na tom samém sjezdu stala 

viceprezidentkou strany (Corr 2018). V květnu téhož roku se objevily hlasy z Londýna, 

že je třeba obnovit jednání o obnovení „power-sharingu“ v Severním Irsku a až o rok 

později Theresa May a Leo Varadkar oznámili plány na obnovení rozhovorů mezi 

premiéry Irska a Velké Británie a hlavními severoirskými politickými aktéry (Belfast 
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Telegraph 2019). Hlavním problémem neshody mezi DUP a SF se tak stal Irish Language 

Act, jehož přijetím SF podmínila vstup do vlády s DUP. Samotný zákon by byl ochranou 

známkou, který by dával v Severním Irsku stejnou pozici irštině jako angličtině. Irština 

je velmi palčivým tématem pro nemalou část severoirské populace, zatímco nacionalisté 

ji podporují (taktéž Irsko), unionisté jsou proti (Haughey 2020, 136-137).  

Průlom v obnovení „power-sharingu“ nastal v lednu 2020, kdy se strany DUP a SF 

dohodly na podepsání dohody New Decade, New Approach, která nevytvořila samotný 

Irish Language Act, ale upravila Northern Ireland Act z roku 1998. Tato dohoda 

garantovala status oficiálního jazyka jak irštině, tak ulsterské skotštině, zrušila zákaz 

užívání irštiny u severoirských soudů, dovolila členům Stormontu mluvit irsky či „ulster 

scots“ se simultánním překladem pro ty, kteří těmito jazyky nemluví. Utvořila také pozici 

komisaře pro irský jazyk, který se bude zabývat podporou, šířením a ochranou irštiny a 

zároveň odstranila tzv. Petition of Concern, která v umožňovala skupině 30 poslanců 

Severoirského shromáždění vetovat jakýkoliv návrh, se kterým nesouhlasili. V praxi to 

poté vypadalo tak, že když se jedné straně disponující dostatečným počtem poslanců 

nelíbil návrh strany z druhého tábora, jednoduše jej zablokovala. Nyní je tedy nutné 

v počtu 30 poslanců mít zahrnuté minimálně dvě politické strany, veto může být 

uplatněno až po druhém čtení legislativního procesu, musí být důkladně zdůvodněno a 

předseda vlády, jeho zástupce, předseda shromáždění a jeho místopředsedové dané jej 

nemohou podepsat. Podpisem této dohody 11. ledna 2020 byl obnoven Stormont na 

poslední možnou chvíli a znovu se ujal své legislativní funkce. Státní tajemník pro 

Severní Irsko určil termín do 13. ledna 2020, do kdy měl být parlament znovu obnoven 

pod pohrůžkou vyhlášení nových voleb. Premiérkou byla jmenována Arlene Foster 

(DUP) a její zástupkyní se stala Michelle O’Neill (SF) (ibid. 134-139).  

2.1.1 Volební program 

Equality, respect, integrity neboli rovnost, respekt a soudržnost, to byly hesla Sinn Féin 

do voleb do Severoirského shromáždění v roce 2017. Po neúspěšných pokusech 

znovuobnovit vládu byly vypsány nové volby a Sinn Féin převzala své programové 

priority z předchozího volebního programu. Jedná se tedy o dvanáctistranný „promo“ 

dokument, ve kterém strana zohledňuje své priority, dává prostor k vyjádření svým 

lídrům a nechává vyniknout volební hesla. Zcela zásadní je přítomnost irštiny, která se 

prosévá celým dokumentem a utváří tak specifický bod, ze kterého strana udělala 

platformu pro hájení zájmů národnostní menšiny (Hart 2020). Chronologicky se program 
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vyjadřuje skrze Michelle O’Neill, Gerryho Adamse, programové desatero a následná 

palčivá témata s postoji strany.  

Prvním, na co čtenáři narazí, je proslov Michelle O’Neill, která je ve vedení severoirské 

Sinn Féin a také byla lídryní kandidátky. Důležitým prvkem jejího úvodu je poděkování 

Martinu McGuinnessovi, který se podílel na vládě Severního Irska po mnoho let a 

vybudoval si tak reputaci uznávaného politika. O’Neill zmiňuje problémy unionistické 

vlády, kvůli kterým samotné Severoirské shromáždění padlo a připisuje svůj podíl na 

tomto kolapsu i Westminsterskému paláci, jehož jsou právě unionisté představiteli. 

Rovnost, integrita, respekt – hlavní hesla, která symbolizují snahu vypořádat se s historií 

a posunout se vpřed, do doby, ve které je nulová tolerance k rasismu, homofobii či 

sektářství. Do společnosti, kdy je jedinečnost oslavována, všichni mají možnost podílet 

se na chodu institucí, bez ohledu na to, jací jsou. Nové Irsko, sjednocené Irsko a lepší 

Irsko. Právě tak zní zakončení jejího úvodníku (Sinn Féin 2017, 3).  

Následuje komentář Gerryho Adamse, v té době ještě stále prezidenta strany, který 

akcentuje především vzestup strany a její akceschopnost v prosazování svého programu 

a odmítá Brexit. Neopomíná se však také opřít do unionistického bloku, který dle jeho 

slov nerespektuje rovnost politických aktérů tak, jak určuje Velkopáteční dohoda a přímo 

„kárá“ irskou vládu, že nejedná ve prospěch svého severního souseda a negarantuje jejich 

práva. Sinn Féin se v jeho proslovu staví odmítavě v otázce Brexitu a navrhuje zvláštní 

status Severního Irska v Evropské unii. Závěrem připojuje irskou pobídku bídí linn, vótáil 

Sinn Féin, v překladu – připojte se k nám, volte nás (ibid. 5) 

Samotný program do nových voleb se poté vrací o rok zpět k programovým prioritám 

z roku 2016. Takovýto program má přinést ekonomický růst, zajistit rovnost a inkluzi. 

Právě rovnost je nejčastěji zmiňovaným bodem, který má přivést zemi k lepším zítřkům 

a výrazně tak zlepšit kvalitu života. Jednotlivé body se pak vyjadřují takto: 

1. Zdravotnictví – další 1 miliarda liber do zdravotnictví 

2. Ekonomika – 50 000 nových pracovních míst 

3. Bydlení – 10 000 nových sociálně a cenově dostupných domů 

4. Sociální péče – 500 milionů liber na pomoc potřebným 

5. Vzdělávání – zvýšení na 525 milionů liber na péči o děti a jejich rozvoj  

6. Infrastruktura – 6 miliard liber na zlepšení silnic, veřejných služeb a dopravy 

7. Venkov – rozšíření vysokorychlostního připojení na venkov 
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8. Boj proti kriminalitě – vyčlenění prostředků pro policisty v první linii 

9. Rovnost – podpora opatření v otázce rovnosti pro všechny občany  

10. Budovat cestu k sjednocení Irska 

V následující části se Sinn Féin dostává k již zmiňovaným palčivým tématům, z nichž 

první pojednává o jednotnosti vlády. Zmiňuje odpovědnou a transparentní vládu, nulovou 

toleranci ke korupčním prohřeškům – zde se vrací k důvodu pádu předchozí vlády – tj. 

RHI skandál – a volá po řádném vyšetření zneužití veřejných financí. Takovéto 

zneužívání znamená ztráty ve školství, zdravotnictví či sociálních službách, a to jsou 

témata, které obyvatele Severního Irska v posledních letech sužují nejvíce. V návaznosti 

na aféru Arlene Foster podal podnět k vyšetřování ministr financí ze Sinn Féin, aby se 

prošetřil celý korupční případ, jelikož mu z pozice předsedkyně vlády nebylo dáno 

dostatečného objasnění. Zde strana zmiňuje i své priority týkající se integrity vlády a žádá 

o zveřejnění stranických politických darů, devoluci v otázce fiskálních a daňových 

pravomocí, zavedení rejstříku lobbistů, zahájení veřejné diskuse o whistleblowingu a 

všeobecnou transparentnost ve vládě (ibid. 6-7). 

Druhá konkretizovaná otázka nazvaná Moving forward kritizuje sobeckost strany DUP, 

její nerespektování Velkopáteční dohody a naprostou bezohlednost v partnerství 

s ostatními stranami. Principy, na kterých je politika v Severním Irsku postavena musí 

být dodržovány a reflektovány jak všemi vládními subjekty, tak vládami Irska a Velké 

Británie. V minulém pokusu toto selhalo, Sinn Féin se tedy pokusí zasadit o to, aby se 

tento důležitý bod navrátil a jednalo se v objektivním zájmu všech občanů (ibid. 8).  

Brexit tvoří bod třetí, který byl pro valnou většinu tamního obyvatelstva zajisté klíčovým 

bodem (ibid. 9). Otázka Severního Irska byla velmi dlouhou dobu ta, která zabraňovala 

dohodě o vystoupení mezi EU a Velkou Británií. V Severním Irsku občané hlasovali pro 

setrvání v Evropské unii a SF tak požaduje jistý zvláštní status (Akbaba 2020, 2959-

2961). Obviňuje vládu DUP, že jde proti vůli svých občanů a nehájí ekonomické ani jiné 

zájmy Severního Irska (Sinn Féin 2017, 9). Hlavním tématem této otázky tak zůstává 

volný pohyb osob, zboží a služeb skrze irské hranice, zjednodušeně poté tak, že hranice 

mezi EU a Velkou Británií nebude na Irském ostrově, čehož je nakonec dosaženo v říjnu 

2019 (UK Parliament 2019). V programu se tak Sinn Féin zcela vymezila proti tvrdým 

hranicím v rámci Irského ostrova a zavázala se k zastupování zájmu občanů ve prospěch 

zvláštního statusu pro Severní Irsko (Sinn Féin 2017, 9). 
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Další oddíl zahrnuje již zmiňovaný Equality&Respect a zejména požadavek na 

dodržování principů stanovených Velkopáteční dohodou. Zavazuje se zde k zaručení 

náboženské a občanské svobody, rovným právům a příležitostem pro všechny. 

Kategoricky vylučuje prostor pro jakékoliv případy rasismu, sektářství či diskriminace 

menšin. Naprostá svoboda minorit založených na sexuální orientaci či transsexuálních 

komunit je základ. Je třeba změna a zavedení jistých právních předpisů, za něž se bude 

Sinn Féin „rvát“.  Právě toto je bod, který celým programem prochází, vstupuje do něj a 

provádí čtenáře (ibid. 10). Ostatně agenda rovnosti je pro stranu zcela význačná, tak jak 

řekl Gerry Adams v roce 2003 na Ard Fheis – rovnost je nejdůležitějším slovem 

v republikánském slovníku (Maillot 2005, 101-127).  

Předposlední část se týká odvěké priority strany, tj. Unity neboli sjednocení Irského 

ostrova v jeden stát. Rozdělení Irska bylo katastrofou, zklamáním a nenaplněním 

očekávání. Brexit však tuto otázku přenáší do jiné dimenze. Velkopáteční dohoda počítala 

s propojením irských států a Brexit k tomu přináší velké komplikace, je proto třeba aby 

irská vláda hájila práva všech Irů tak, jak se k tomu zavázala. Nové spojené Irsko bude 

vstřícné ke všem lidem, ať už jsou jacíkoliv. Zmiňována je i ochranná identita pro Iry 

v severní části Severního Irska, kteří převážně hájí britskou identitu. Proto hlavním cílem 

je vyvolání referenda o irské jednotě (Sinn Féin 2017, 11). 

Poslední oddíl se potýká s otázkou dědictví minulosti, tj. zármutkem nad každým 

ztraceným životem v období severoirského konfliktu. Nelze však brát některé oběti za 

hodnotnější oproti ostatním, není zde prostor pro skrývání pravdy pod pokličkou „národní 

bezpečnosti.“ Sinn Féin se v tomto bodě zavázala k boji proti imunitám britských státních 

sil, v boji za pravdu a rovnost pro všechny, kterých se daná problematika týká (ibid. 12).  

Výše zmiňované oddíly tak dohromady s programovými prioritami a úvodníky tvořily 

program do voleb do Severoirského shromáždění v roce 2017. Stěžejní jsou zde zejména 

dva aspekty, a to na jedné straně rovnost a respekt, a na straně druhé vymezení se vůči 

DUP. Oba body jsou vše prostupující a dají se nalézt v každém oddíle. První z nich 

odkazuje k problému tamní společnosti, která se jako velmi konzervativní zatím 

nedokázala vyrovnat s historicky zakořeněnou diskriminací menšin, ačkoliv 

kosmopolitismus celé společnosti značně stoupá, odkazy minulosti, koloniální nadvlády 

a stáří celého systému nedokáže provádět rychlé změny a držet tak krok s nastalou dobou. 
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Druhý bod je poté vymezení se vůči unionistické většině a zejména vládě DUP, která 

selhala v předchozím volebním období, a to skrze korupční aféru.  

Zisk 27 křesel a celkové druhé místo potvrdilo stoupající tendenci popularity strany. Za 

první DUP zaostala o necelých 1 200 hlasů a třetí v pořadí byla o více než 120 000 hlasů 

níže. Volební program tak oslavil u voličů úspěch, více než to však hrála roli ona 

zmiňovaná korupční aféra v řadách DUP a silné vystupování stranických předáků Sinn 

Féin proti Arlene Foster. Nicméně program jako takový získal napříč voliči podporu a 

pro SF to znamenalo posílený mandát v rámci „power-sharingu“ v Severním Irsku.  

2.2 Volby do Dolní sněmovny Spojeného království 2019 
Po předchozích úspěšných volbách v roce 2017, kdy strana získala historické maximum 

7 mandátů, bylo jejím cílem obhájit alespoň stejný počet křesel. Do voleb do Dolní 

sněmovny Spojeného království postavila Sinn Féin 15 kandidátů a předchozí počet 

obhájila. V 18 volebních obvodech bylo zvoleno 8 kandidátů za DUP, 7 právě za SF, 2 z 

SDLP a jeden za AP. Sinn Féin sama nekandidovala ve třech obvodech, a to Belfast East, 

Belfast South a North Down. Místo toho podpořila kandidáty, kteří byli anti-Brexit a anti-

DUP, sama poté získala podporu od nacionalistických stran v Belfast North, kde přebrala 

místo DUP, což vyrovnalo ztrátu mandátu v obvodu Foyle. (Whitten 2020, 316-324).  

Z pohledu severoirských stran došlo k propadu procentuálního zisku dvou největších 

stran, a to vlivem neschopnosti ustavit zpět k chodu Severoirské shromáždění. Přední 

unionistická strana DUP ztratila oproti předchozím volbám 5,4 %, nacionalistická Sinn 

Féin dokonce 6,7 %. I přes pokles dokázali nacionalisté udržet svůj počet mandátů, a to 

hlavně z důvodu neobvyklé volební aliance a podpory mezi jednotlivými stranami ze 

stejného bloku. Skokanem voleb se stala Alianční strana se ziskem 16,8 % (o 8 % více 

než v roce 2017), která obsadila místo v obvodu North Down. V celkovém pohledu volby 

ovládli konzervativci Borise Johnsona s náskokem více než 160 mandátů před labouristy 

Jeremyho Corbyna. Třetí místo obsadila Skotská národní strana se 48 mandáty (o 13 

mandátů více než v předchozích volbách) následovaná Liberálními demokraty s 11 

křesly, DUP s 8 mandáty, SF se 7 a další strany získaly celkem 9 křesel (ibid. 322). Pro 

Severní Irsko se to stalo historicky první volbou do Dolní sněmovny, kdy bylo zvoleno 

více nacionalistů než unionistů (DUP oproti minulým volbám v roce 2017 ztratila 2 

křesla). Sinn Féin si pak tradičně udržela svou politiku abstencionismu a neúčastní se dění 

ve Westminsterském paláci (Tonge a Evans 2020, 172).  
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Poté co bylo v roce 2016 v referendu rozhodnuto o vystoupení Spojeného království 

z Evropské unie, rezignoval na premiérský post David Cameron. Jeho místo převzala 

Theresa May jako žena, která měla dovést Velkou Británii k dohodě o vystoupení. Po 

volbách v roce 2017 si dokázala udržet pozici s podporou severoirské DUP. Přes všechny 

snahy však nedokázala dovést k úspěšnému závěru dohodu mezi Spojeným královstvím 

a EU do 29. března 2019 a byla tak nucena požádat o prodloužení lhůty na vystoupení. 

Theresa May nakonec rezignovala na svůj post poté, co její konzervativci dosáhli chabého 

výsledku ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Na premiérském postu ji 

následně nahradil Boris Johnson. Ruku v ruce se snahami o společnou dohodu s EU 

Johnson třikrát požadoval po Dolní sněmovně vyhlášení předčasných voleb, ale nikdy 

nedosáhl potřebné dvoutřetinové podpory. Nakonec bylo dosaženo jisté shody a 

předčasné volby byly vypsány na čtvrtek 12. prosince 2019 (Whitten 2020, 313-315).  

2.2.1 Volební program 

Program Sinn Féin do voleb v roce 2019 se nesl v duchu hesla Time for Unity neboli 

volně přeloženo: čas na jednotu, který provází od samého počátku „promo“ dokumentu o 

16 stranách. Zcela zásadní roli zde opět hraje irský jazyk jako něco, co charakterizuje 

volání po irské jednotě. Tento program tedy vznikl jak v angličtině s vloženými irskými 

hesly, tak celý v irštině (Sinn Féin 2019). O tom, že se jednalo o spíše symbolický tah na 

voliče s vlastní identifikací irské či severoirské národnosti svědčí fakt, že v Severním 

Irsku jako schopných mluvit irsky pouhých 6 % obyvatel, necelých 11 % poté irštině 

rozumí na nějaké úrovni a pouze 0,2 % se jí dorozumívá denně (The Economist 2017). 

Celý program je pak postaven na bázi sjednocení Irska, kde nás provází různé grafy, 

průzkumy a hesla. Úvodní strana patří i hlavním kandidátům do Dolní sněmovny, kteří 

téměř všichni své kandidatury proměnili ve vítězství – Paul Maskey (znovuzvolen za 

Belfast West), Elisha McCallion (nezvolena za Foyle), Mickey Brady (znovuzvolen za 

Newry and Armagh), Michelle Gildernew (znovuzvolena za Fermanagh and South 

Tyrone), Francie Molloy (znovuzvolen za Mid Ulster), Órfhlaith Begley (znovuzvolena 

za West Tyrone) a Chris Hazzard (znovuzvolen za Down South) (Sinn Féin 2019, 1). 

Třetí stranu otevírá proslov prezidentky strany Mary Lou McDonald, ve kterém se obrací 

ke čtenářům – podporovatelům a rázně se ohrazuje proti Brexitu a problémům, které 

způsobil. Považuje zvolené členy Dolní sněmovny za ty, kteří stojí čelem proti vládě, 

která se spolčila s DUP a zapříčinila Brexit. Občané Severního Irska si tyto poslance 

zvolili, aby chránili jejich zájmy, což se také stalo dosažením speciálního severoirského 
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statusu v dohodě o vystoupení z EU a Sinn Féin pouze chrání to, co je obsažené ve 

Velkopáteční dohodě. Sama prezidentka SF vyzdvihuje mezinárodní spolupráci týmů 

napříč Dublinem, Londýnem, Bruselem či Washingtonem. Možností, jak z této situace, 

je pouze referendum o sjednocení Irska a automatické připojení zpět k EU. Poslední věta 

je v irštině a v překladu kopíruje heslo dané pro celá volební program – Tá sé im an don 

aontacht – je čas na jednotu (ibid. 3).  

Program týkající se Brexitu apeluje na zdravý rozum voličů a znovu se dostává ke slovům 

prezidentky strany. Zmiňuje, že Severní Irsko v kritické volbě v roce 2016 hlasovalo pro 

setrvání v EU a chtělo využívat unikátního vztahu s Irskem, garantovaným již dohodou 

z roku 1998. Londýnská vláda však jednala v zájmu anglického nacionalismu bez 

povšimnutí vlny nesouhlasu ze Skotska a Severního Irska. Počet mandátů, které Severní 

Irsko obsazuje, nedokáže zvrátit rozhodnutí vlády, ale jak je zmíněno v třetím odstavci – 

jde o vzkaz, který posílá vládě do Londýna (ibid. 6). Pro Sinn Féin to byly tak volby o 

tom, k jaké unii chtějí obyvatelé Severního Irska patřit, k Irsku v Evropě, nebo britské. 

Po třech letech jednání se dospělo k rozuzlení jedné z klíčových otázek, která po dlouhou 

dobu zastavila jakýkoliv posun – a to té o irských hranicích, které nakonec nebudou tzv. 

tvrdé a bude zde probíhat volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Je proto třeba ještě 

více povznést hlas lidu Severního Irska a bojovat za jejich zájmy (ibid. 315).  

Další strana shrnuje dosavadní události a výhled do budoucna. Kriticky se vyjadřuje 

k tomu, že neexistuje „dobrý Brexit“ a taktéž britský parlament nepředkládá žádné řešení. 

Následným odstavcem pomalu převádí řeč k následující kapitole o sjednocení Irska, 

protože jediné řešení leží v Dublinu a Evropě. Sinn Féin se tak zaměřuje na zachování 

Irska, irské ekonomiky a doslova chrání zájmy všech, kterých se dotkla katastrofa Brexitu 

a chaos, který vyvolal Westminsterský parlament. Níže pak vyzdvihuje body, kterých již 

strana s menším či větším přičiněním dosáhla: 

1. Speciální status pro Severní Irsko 

2. Neexistence tvrdé hranice na irském ostrově 

3. Zachování principů Velkopáteční dohody 

4. Zrušení unionistického veta  

5. Automatický návrat do EU skrze sjednocení Irska 

Tyto body jsou následovány chválou a shrnutím přechozího působení politiků Sinn Féin 

a zmínění jejich úspěchů při snaze dosáhnout speciálního statusu pro Severní Irsko. 
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Strana byla od začátku anti-brexitová a skrze celý sever ostrova vedla kampaň proti 

vystoupení z EU. Po potvrzení výsledku referenda se však o Skotsko a Severní Irsko 

nikdo nezajímal, Sinn Féin si tak vytyčila tři konkrétní místa (Washington, Evropa, 

Dublin), kde otevře debatu o speciálním statusu pro Severní Irsko. Právě díky 

Velkopáteční dohodě bylo možné oponovat britské vládě a její brexitové strategii. Strana 

rozdala tisíce letáku, zaměřila se na klíčové hráče v politice a v Bruselu tak nakonec byla 

slyšet. V Dublinu dokázala na svou stranu získat všechny parlamentní strany, úzce 

spolupracovala s Border Communities Against Brexit8 a využila tak jejich vlivu a 

znásobila dosah jak v Irsku, tak v Bruselu. Ve Westminsteru se zástupci Sinn Féin sešli 

se všemi stranami a vysvětlili jim proč je potřeba zachovat Velkopáteční dohodu. Postup 

v rámci dohod přinesl úspěchy v rámci podpory Washingtonu, Dublinu i Bruselu ve věci 

zachování dohody z roku 1998. Sinn Féin se tak tímto programem zavazuje 

k pokračování prosazování svého vlivu k získání irské jednoty jakožto jediného řešení 

pro Brexit (Sinn Féin 2019, 7-9).  

Následující tři strany se spíše po grafické stránce věnují procentuální náklonosti občanů 

k sjednocení Irska a debatě, kterou Brexit rozpoutal. Tato diskuse změnila téma z „jestli“ 

na „kdy“ (ibid. 10-12). Skrze grafy veřejného průzkumu konaného v září 2019 poté 

přináší jednoduchá data, a to že 51 % občanů Severního Irska by bylo pro sjednocení 

Irska. Nejvíce toto rozhodnutí akcentují mladí lidé od 18 do 24 let, kdy 60 % z nich je 

pro. Společně s přibývajícím věkem pak toto procento klesá, v rámci 25-44 let je to již 55 

%, 45-64 let poté 51 % a nad 65 let pouhých 38 % pro jednotné Irsko (Lord Ashcroft 

Polls 2019). Irský parlament má zodpovědnost jednání o sjednocení ostrova vést a dle 

průzkumu z května 2019 se 77 % obyvatel Irska vyjádřilo kladně k sjednocení obou 

irských států (McMorrow 2019). Velkopáteční dohoda dává možnost Severnímu Irsku si 

určit, kam bude patřit. Když bude nálada veřejnosti nasvědčovat tomu, že by výsledek 

referenda mohl skončit ve prospěch sjednocení, má právo toto hlasování vyhlásit Státní 

tajemník pro Severní Irsko, pokud by však neuspělo, další se může konat až za dalších 7 

let (Tonge a Evans 2020, 184). BMG průzkum ze září 2019 napříč Anglií, Skotskem a 

Walesem vypovídá, že 73 % respondentů podporuje, aby si Severní Irsko určilo, zda se 

chce připojit k Irské republice (O'Connor 2019). Sinn Féin tak bude nadále naléhat na 

irskou vládu, aby směřovala své budoucí kroky k irské jednotě (Sinn Féin 2019, 12).  

 
8 Organizace, která se snaží chránit lidi žijící poblíž irských hranic před negativními vlivy Brexitu 
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Na straně 13 a 14 se kandidáti Sinn Féin obrací ke čtenářům jako ti, kteří chtějí pracovat, 

chtějí se podílet na vládě v Severním Irsku, ale nemohou. V té době byl Stormont ještě 

stále pozastaven a SF tak zde zmiňuje důležitost a propojení Velkopáteční dohody a 

Severoirského shromáždění. Dosavadní situace byla neuspokojivá, více než 3 roky po 

RHI skandálu stále nebyla znovuustavena exekutiva. Obyvatelé si zaslouží respekt a 

občanská práva. Následně zde nastiňuje některé své programové priority, které použila o 

dva roky dříve, a to zejména právě na bázi občanských práv a znovu apeluje na irskou 

vládu, aby bránila práva irských občanů na ostrově (ibid. 13-14).  

Na závěr jsou v programu připojeny tři citace – první je komentář konzervativního člena 

Dolní sněmovny Spojeného království Davida Davise, který oceňuje Sinn Féin jako 

důležitého hráče na politickém kolbišti, kterým strana historicky nebyla. Následuje 

komentář Johna Campbella, ekonomického editora BBC, který zmiňuje, že pokud se 

jedná o Severní Irsko a jeho hranice, tak je Sinn Féin v rámci skupiny zabývající se 

Brexitem v Evropském parlamentu jasně a zřetelně slyšet. Poslední je prohlášení 

Evropské rady, které dává zapravdu Velkopáteční dohodě a v případě sjednocení Irska by 

automaticky jeho (nově) severní část byla součástí EU. Poslední strana poté nabízí výčet 

kandidátů do zmiňovaných voleb (ibid. 15-16). Následně strany programu se stejným 

obsahem překlápí do irského jazyka.  

Výše zmiňované části tak tvořily program do voleb do Dolní sněmovny Spojeného 

království a opíraly se zejména o Brexit. Pro nacionalistickou Sinn Féin byla kampaň 

náročná, a to zejména z důvodu, že se uchází o hlasy voličů a sama ve Westminsteru 

nezasedne. Průzkum ukázal, že většina jejich voličů by byla pro, aby zvolení kandidáti 

usedli v Dolní sněmovně, avšak taková debata kategoricky nepřichází v úvahu (Tonge a 

Evans 2020, 181). V návaznosti na Brexit zde výraznou roli hrálo sjednocení Irska, 

rezonující téma spojované právě s vystoupením z „osmadvacítky“, opřené o tehdejší 

průzkumy. Nicméně je nutné říct, že Sinn Féin se od osudného referenda významně 

účastnila v debatách o irské otázce a je pochopitelné, že své úspěchy zmiňuje ve volebním 

programu. Zisk 7 křesel a vyrovnání předchozího historicky nejlepšího výsledku ukázalo, 

že irskou společností tyto témata rezonují, polarizace společnosti se prohlubuje a tvoří 

dva tábory nacionalistů a unionistů, které se nesbližují, ale naopak oddalují.   
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2.3 Volby do Dáil Éireann 2020 

Po předchozích volbách v roce 2016 vznikl v Irsku menšinový kabinet Fine Gael a 

nezávislých kandidátů podporován Fianna Fáil. Ačkoliv se nejdříve mluvilo o velké 

koalici mezi těmito soupeřícími stranami, nakonec se po třech neúspěšných pokusech o 

získání důvěry a dvou měsících bezvládí tyto dvě strany dohodly právě na podpoře 

menšinové vlády Fine Gael. Premiérem se (znovu) stal Enda Kenny. Změna na postu 

předsedy vlády nastala v roce 2017, Kenny oznámil odchod z čela strany a po zvolení 

nového lídra Fine Gael i odstup z pozice Taoiseacha (irské označení pro premiéra). 

Novým lídrem se tak stal Leo Varadkar – historicky první irský premiér, který se otevřeně 

přihlásil k homosexuální orientaci, což bylo v přísně katolickém Irsku dlouhá léta tabu. 

Zároveň se tak stalo poprvé, kdy byl v rámci volebního období nahrazen premiér z Fine 

Gael jiným členem stejné strany. Ten poté 14. ledna 2020 podal demisi po neschopnosti 

vlády prosazovat své návrhy. Předčasné volby byly vyhlášeny na 8. února 2020 (Field 

2020, 615-618).  

Proti předchozím volbám se však něco změnilo. Tradiční strany Fianna Fáil a Fine Gael, 

středopravicové unikáty v evropském měřítku, které si historicky dělily moc v Irsku, 

tentokrát nevévodily volebním průzkumům. Do čela se k nim připojila a leckdy je i 

předběhla levicová Sinn Féin. V době předčasných voleb se tak všechny strany 

pohybovaly na volební podpoře mezi 21–25 % (Politico 2020). Výsledek pak těmto 

odhadům dal za pravdu a Sinn Féin vyhrála na počet hlasů, když získala 24,5 % podpory 

voličů, druhá skončila Fianna Fáil se ziskem 22,2 % hlasů a třetí nakonec Fine Gael s 20,9 

%. Kvůli složitému volebnímu systému v Irské republice a malému počtu levicových 

kandidátů však nejvyšší počet míst obsadila FF s 38 křesly, druhá byla SF se 37 křesly a 

třetí místo patřilo FG se 35 křesly. Sinn Féin po neúspěšných volbách do Evropského 

parlamentu a slabém výsledku v místních volbách poslala do boje pouze 42 kandidátů, 

kdyby však strana postavila stejný počet uchazečů jako FF či FG, získala by minimálně 

o 11 mandátů více. Ačkoliv obě středopravicové strany zaznamenaly propad o 2,1 

respektive 4,7 procenta, Sinn Féin si připsala obrovský úspěch, nárůst 10,7 % hlasů a 

historicky poprvé získala v Irské republice více než 20 % hlasů. Za téměř jedno století se 

nestalo, aby jedna z hlavních stran nezískala nejvyšší počet hlasů voličů (Field 2020, 619-

625).  

Obě tradiční strany před volbami a hned po jejich ukončení odmítly spolupráci se Sinn 

Féin a nasnadě bylo i možné opakování voleb, při kterém ale hrozilo další posílení 
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nacionalistické strany. Názorový průzkum měsíc po volbách SF přiřkl až 35 % podpory 

voličů a další skokový nárůst. Fine Gael oznámilo, že Sinn Féin by se měla pokusit 

sestavit koalici a vládu z pozice strany s největším počtem hlasů, aby dokázala, že umí 

splnit své předvolební sliby. 20. února, na první schůzi nového Dáil Éireannu, rezignovala 

předchozí vláda v čele s Leo Varadkarem, ale nadále zůstala u moci, dokud nebyla 

ustavena nová. V debatách se objevovalo mnoho možností, finální se však stala ta, kde 

koalici utvořila Fine Gael, Fianna Fáil a Strana zelených. Dohromady tak daly 85 mandátů 

a získaly většinu. Společná dohoda garantuje klouzavý mandát premiéra, kdy zvolený 

Micheál Martin (FF) bude ve funkci Taoiseacha do prosince 2022, poté ho vystřídá Leo 

Varadkar (FG). Nová vláda byla oficiálně jmenována a potvrzena 27. června 2020 a Sinn 

Féin se tak ocitla v pozici nejsilnější opoziční strany (Coulter a Reynolds 2020, 70-79). 

2.3.1 Volební program 

Program do voleb do Dáil Éireann v roce 2020 se nesl v duchu velkých slibů. Manifest 

byl zveřejněn 28. ledna na tiskové konferenci strany v Dublinu, kde byly taktéž stručně 

představeny programové priority (The Irish Times 2020). Stěžejním se stala agenda 

týkající se zdravotnictví, sociálních problémů a bydlení, jako hlavní téma to vidělo až 58 

% voličů (Coulter a Reynolds 2020, 69). Heslem tohoto programu se pak stalo: Giving 

Workers & Families a Break. „A Manifesto for Change“, jak stojí na úvodní straně 

programu, obsahuje více než 100 stran podrobně popsaných priorit, které strana vidí jako 

palčivé problémy a pro něž má řešení. Krize předchozí menšinové vlády, která ji dovedla 

k demisi pak nabídla možnosti pro volání po změně historické kontinuity vlád v Irsku. 

Změna pak prochází celým program od začátku až do konce (Sinn Féin 2020). 

2.3.1.1 Úvod 

První strany vrací čtenáře do historie, zmiňují boj za svobodu a současnou složitou situaci 

v rámci sociální a zdravotnické agendy, s níž se Irsko dlouhodobě potýká.  Kritika se 

obrací i ke stranám Fine Gael a Fianna Fáil, které se svými vládami přičinily o nynější 

situaci. Rostoucí touha občanů po sjednocení, kritika partají, které nestály na straně 

občanů a slib transformace ve stát, který se bude zajímat více o „své lidi, a ne o 

ekonomiku.“ To je nové sjednocené Irsko. Těmito body tak strana uvádí do svého 

podrobného programu, z nichž je cítit zaměření na sociální sféru společnosti, která je 

dlouho diskutována jako rigidní, zastaralá a vůči svým občanům skoupá. Úvodní část 

uzavírá stručný obsah jednotlivých priorit a irský překlad výše zmíněného (ibid. 3-10).  
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2.3.1.2 Sjednocení Irska 

Prvním zcela samostatným a dopodrobna popsaným bodem je ten týkající se sjednocení 

Irska. Výsadní postavení na prvním místě dokazuje jedinečnost tohoto bodu, který 

provází stranu celou historií, na kterém buduje svou pověst „jediné opravdové 

nacionalistické strany“ na irském ostrově. Jistoty obsažené ve Velkopáteční dohodě musí 

být dodrženy, Sinn Féin vybojovala mezinárodní podporu pro dodržování této dohody a 

zajistila tak speciální postavení Severního Irska v rámci Brexitu a EU. Po chaosu, který 

Brexit přinesl se nálada v irské společnosti změnila a podpora sjednocení stoupá. Dohoda 

s Evropskou unií o případném automatickém vstupu po sjednocení byla schválena, a tak 

je čas na přípravu a iniciaci unifikace právě ze strany Oirechtas – politicky silnějšího 

„bratra“ Severoirského shromáždění. Priority této otázky tak strana vidí ve zřízení sdílené 

komise Oirechtas zabývající se otázkou sjednocení, využívání plného znění Velkopáteční 

dohody a naplnění části o sebeurčení Irů, zavedení celoirského fóra zabývajícího se 

plánováním sjednocení a zejména poté představení tzv. White Paperu (návrhu) o irském 

sjednocení a konečné vyvolání zmiňovaného referenda na severu i na jihu (ibid. 11-12).  

2.3.1.3 Zemědělství, potravinářství a rybolov 

Dalším bodem v programu jsou záležitosti týkající se zemědělství, potravinářství a 

mořského hospodářství, které samotné skrývají několik podbodů. Neefektivní 

bezpečnostní opatření v rámci podpory rodinných farem a pracujících v zemědělství 

nevyhnutelně vede k úpadku celého sektoru. Sinn Féin chce zřídit komisi, jejíž členové 

budou zástupci farmářských organizací a statutární orgány. Strana odmítá dohodu 

Evropské unie s Mercosurem o zóně volného obchodu, který podstatně poničí domácí 

hospodářství. Prioritou v této otázce tak je větší podpora menších farem skrze daňové 

úlevy či reformu společné zemědělské politiky. V rámci farmaření se strana zaměřuje i 

na obnovitelnou zelenou energii, dle EU by Irsko mohlo vytvářet až 14 % energie právě 

z biomasy a bioplynu, a je proto třeba podporovat subjekty, které budou chránit přírodu 

a využít tuto možnost jako dodatečný příjem skrze státní podporu. Klíčovým problémem 

však zůstává nespravedlivá hospodářská soutěž, kdy 65 % zpracovaného masa v Irsku 

kontrolují tři největší zpracovatelské firmy, což nutí farmáře akceptovat velmi nízké ceny. 

Řešením proto je navrhovaná legislativní ochrana zemědělců a podpora zemědělských 

organizací pro kolektivizaci farmářů v získání lepší vyjednávací pozice vůči velkým 

producentům (ibid. 13-16). 
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Druhou podkategorií je poté rybolov, který sama strana označuje za jeden z nejcennějších 

irských zdrojů. Kritika se snáší na odcizování tohoto tradičního zdroje obživy mimo 

dosah obyčejných lidí, nulová podpora a umožnění tzv. „Super Trawlerů“9, které jsou 

známy svým neetickými a nelegálními aktivitami. Irská vláda by měla využít svého práva 

a kontrolovat lodě plující v irských vodách a zda dodržují nastavená pravidla. 

Jednoznačným cílem strany je poté zakázat tyto obří rybářské lodě (ibid. 17).  

2.3.1.4 Podnikání a inovace 

V rámci ekonomického sektoru se další bod obrací k podnikání a inovacím. Irskou 

ekonomiku tvoří 98 % malých podniků, Brexit se začal projevovat a je třeba jej překonat, 

což není možné bez podpory státu. Problematika digitalizace a přístupu přináší potřebu 

podpory v rámci zvýšené elektrifikace méně zalidněných částí Irska. Pouze 3 z 10 malých 

irských podniků nabízí online nákup. V rámci dosažení na pomoc státu se taktéž jedná o 

přespříliš byrokratický proces, který nastavením přísných kritérií vyřazuje velké množství 

malých podniků. Cílem je tedy snížení zátěže na podniky a zvýšení počtu firem, které 

mohou podporu čerpat. Sinn Féin prosazuje ekonomiku vytvářející pracovní místa a 

udržení kvalitního zaměstnání napříč celým Irskem. Hlavní bodem však zůstává celoirský 

ekonomický rozhled a strategie společně se Severoirským shromážděním, založení 

celostátní podnikové agentury a rozvoj družstevního sektoru. Poslední částí je také 

pojištění a jeho navrhovaná reforma, která má zlepšit stav pojišťovnictví v zemi a pomoci 

spotřebitelům a malým podnikům. Dosavadní náklady neúměrně devalvují příjmy a 

ochromují tak samotné podnikání (ibid. 17-20).  

2.3.1.5 Děti a mládež 

Následuje bod věnovaný dětem a mládeži, kde by kvalitní péče o děti měla být dostupná 

všem, kteří ji potřebují. Veřejné financování by mělo nahradit poplatky rodičů a stát by 

je měl regulovat. Předškolní vzdělávání je třeba přeměnit v plně veřejnou službu a 

v průběhu let předat financování do rukou státu. V otázce mateřského příspěvku strana 

chce místo nynějších 26 týdnů proplácet celý rok a každému dítěti poskytnout základní 

balíček potřeb pro start do života. Důležitou otázkou je také kybernetická bezpečnost a 

ochrana dětí. Zvyšující se počet uživatelů digitálních technologií přinesl mnoho výhod, 

ale také nebezpečí. Dle Sinn Féin je nutné vzdělávání o odpovědném využívání 

technologií a zřízení úřadu komisaře pro digitální bezpečnost. Strana zmiňuje také 

 
9 Velké rybářské lodě, v jejichž podpalubí dochází rovnou i ke zpracování ryb.  
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potřebnou podporu nevládních organizací, které se zabývají kontaktními centry pro 

mladé, pomáhají řešit konflikty v rodinách a částečně navracejí kontakt do rodin 

rozvrácených (ibid. 21-24).  

2.3.1.6 Komunikace a životní prostředí 

Hybatelem současnosti, tedy klimatickou změnou, se zabývá část o komunikaci a 

životním prostředí. Sinn Féin bere samotnou klimatickou změnu velmi vážně a považuje 

ji za jednu ze svých hlavních priorit, Irsko je jednou z nejpomaleji přecházejících zemí k 

obnovitelné energii. Změna na čistou energii s sebou nese velkou zodpovědnost vůči 

lidem pracujícím v energetickém průmyslu, celý přechod tak musí vést k vytvoření 

nových pracovních míst. Strana také kritizuje neustále zvyšování „uhlíkové daně“, 

protože nejvíce dopadá na nízkopříjmové rodiny. Pokud zde není dostupná alternativa, 

není na místě zvedat daně lidem, protože nejsou dostatečně bohatí, aby se zařídili jinak. 

Je potřeba ukončit provoz všech uhelných elektráren nejdéle k roku 2025 a investovat do 

budoucnosti. Zajímavým spekulativním bodem je pak zajisté ten o společnostech 

s velkými datacentry, jež by si měly do budoucna zařídit vlastní zdroje obnovitelné 

energie, jelikož nyní využívají až 36 % vyprodukované energie v celém Irsku. K postupné 

změně je pak potřeba investic do infrastruktury, více nabíjecích stanic a udržitelné 

zemědělství. Irsko je jedinou zemí z Evropské unie, která má zcela privátní popelářské 

služby, což vede k boji jednotlivých poskytovatelů a zároveň nepodporuje snižování 

ekologické zátěže. Cílem tedy je převést tuto službu zpět na obce. 

Problém s financováním veřejnoprávní televize RTÉ je třeba akutně řešit, jinak se Irsko 

dostane do područí mediálních magnátů. Odvětví, které zaměstnává více než 17 000 lidí 

nemůže fungovat na bázi ovlivňování obsahu médií. Je třeba reorganizovat samotné RTÉ 

a převést část peněz do regionálních mediálních společností (ibid. 25-30).  

2.3.1.7 Kultura, dědictví a irština 

Sinn Féin garantuje práva občanů na oslavování a rozvíjení jejich kultury, protože to je 

živoucí stavební kámen pro vytvoření komunity. Kultura ovlivňuje vše kolem nás – 

umění, sport, ekonomiku, vládu i náš způsob života, kultura je vlastnictvím lidí a odrazem 

společnosti, kterou chtějí tvořit. Větší finanční podpora tohoto odvětví, které jde ruku 

v ruce s turismem, by tak měla být samozřejmostí. Zajímavostí je samostatný podbod pro 

Moore Street v Dublinu a snaha o její zachování před plánovanou rekonstrukcí. Jedná se 
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o historicky významnou část Dublinu, poslední místo připomínající Velikonoční povstání 

z roku 1916, a mělo by tak být zachováno pro budoucí generace v nynější podobě.   

Součástí je i tolik zmiňovaná irština. Během předchozích vlád klesl počet obyvatel denně 

mluvících irsky v Gaeltachtu, irsky mluvící oblasti, na 11 %, což je způsobeno selháním 

vlády a nedostatečným tlakem na vzdělávací systém. Cílem je znovuzavedení vyšší 

finanční podpory pro rozšiřování irštiny a vytvoření plánu pro střední vzdělávání v irštině 

tak, aby měl každý možnost studovat v národním jazyce. Spolu s tím také chce prosadit 

ve vládě ministra pro irský jazyk, později i na lokální úrovni a do roku 2025 zvýšit počet 

dvojjazyčně mluvících o 20 % a pak neustále zvyšovat až k 50 % obyvatel plynně 

ovládajících irštinu a angličtinu (ibid. 31-34). 

2.3.1.8 Obrana 

Přestože se výdaje na obranu v minulých letech snížily, Sinn Féin chce navrátit tyto 

finance zpět tam, kde byly a zároveň pokračovat v dobré práci irského námořnictva 

na mírových misích. Irsko bylo známé svou neutralitou, a proto je třeba se posunout zpět 

k ní, zakotvit ji v ústavě a obnovit počet členů obranných jednotek na 9 500 (ibid. 34-35).  

2.3.1.9 Vzdělávání 

Vzdělání v Irsku je drahá záležitost, děti jsou od raného věku rozdělováni podle toho, 

jestli si to jejich rodiče mohou dovolit nebo ne. Každé dítě by mělo mít stejnou startovací 

linii do dospělosti a stejný přístup ke všem stupňům vzdělávání bez ohledu na finanční 

prostředky. Dostupné vzdělávání je tak jasnou prioritou a je čas dát dětem vzdělání, které 

si přejí a kde si přejí. Podpora je také kritickým prvkem pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami či dětské a pedagogické psychology. Zásadní otázkou je však 

zmenšování tříd, které je potřeba pro zkvalitnění a naplnění vzdělávacího potenciálu 

všech dětí. Na toto opatření také navazuje řešení otázky znevýhodněných dětí v rámci 

vzdělávacích procesů, je třeba znovu ustanovit výbor, který se touto otázkou bude zabývat 

a efektivně napomáhat k jejímu řešení. Zároveň s tím je třeba přistoupit ke snižování a 

postupnému rušení dotací pro soukromé školy a převedení těchto finančních prostředků 

pro jiné účely Ministerstva školství a vzdělávání. 

O finanční náročnosti mluví i doprava do škol, kdy ji žáci skrze školní dopravu nemají 

zdarma. Tento systém je hrubě podfinancován a Sinn Féin si klade za cíl, že do roku 2030 

zavede bezplatnou cestu do školy pro každé dítě. Ruku v ruce s tím jde návrh na zavedení 

bezplatného jízdného ve veřejné dopravě pro osoby mladší 18 let. 
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Digitální gramotnost by se měla rozvíjet již od základních a středních škol, protože bez 

internetu se již nikdo neobejde. Každá škola by tak měla mít jednoho člověka z oboru, 

který by vyučoval právě digitální gramotnost a upozorňoval na možná rizika. Irské 

školství trpí nejen vysokými finančními náklady, ale také nedostatkem škol vyššího než 

základního stupně. Zejména učňovské školy jsou v nedostatku, což by mohl být do 

budoucna pro mnoho oborů problém, již nyní je kvůli nedostatku terciálního vzdělávání 

míra nezaměstnanosti u mladých vyšší než 12 % (Statista 2020). Větší financování 

školství, a to zejména skrze platy všech zaměstnanců, kteří se starají o vzdělání budoucích 

generací, je tak jediným možný řešením a Sinn Féin pro něj udělá vše (ibid. 35-40). 

2.3.1.10 Zahraniční politika a obchod 

Program se v této části zaměřuje na zahraniční politiku, kde prosazuje již zmiňovanou 

neutralitu a snahu o její prosazení, a to i zavedením této formulace do ústavy. Sinn Féin 

se obecně obrací proti militarizaci, nepodporuje vytvoření stále armády EU a chce se 

zapříčinit o silné reformy v této mezinárodní instituci. Irsko má spolu s tím za cíl zakázat 

využívání irských letišť armádami cizích států zapojených do konfliktů. To všechno má 

zajistit život v lepším, bezpečnějším světě, ve kterém nebudou řešením vysoké výdaje na 

obranu. V rámci OSN se bude irská armáda plně zapojovat do mírových misí po celém 

světě a tím zvyšovat svůj status neutrality. Zároveň by ale Sinn Féin chtěla opustit 

program Partnerství pro NATO a formálně uznat stát Palestina.  

V rámci obchodu se strana zasazuje o dodržování pravidel tak, aby dané dohody 

nepodkopávaly suverenitu a potřeby států. V rámci Lisabonské smlouvy dostala komise 

EU velké pravomoci ohledně uzavírání mezinárodních dohod a zejména oblast 

zemědělství, státní suverenity a veřejných zakázek je danými dohodami zasažena. Sinn 

Féin by se tak ráda z těchto paktů vyvázala a účastnila se pouze těch smluv, které by byly 

pro Irsko výhodné. Místo Irské republiky je v Evropské unii, ale ta se musí změnit a 

navrátit pravomoci členským státům (ibid. 41-44). 

2.3.1.11 Zdravotnictví 

Irské zdravotnictví již řadu let trpí vážnými problémy, a to zejména špatnou dostupností 

pro nízkopříjmové rodiny. Zdravotnictví by mělo být veřejnou službou číslo jedna a mělo 

by být dostupné všem, kteří ho potřebují, a nikoliv dle platební schopnosti. Dodatečné 

financování má přinést jak kapacitní, tak finanční dostupnost pro všechny. Cílem je 

zatraktivnit a zefektivnit oblast praktického lékařství zaměstnáním těchto lékařů pod 
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centrální HSE organizaci. Neplatili by tak nájmy, platy zdravotních sester, měli by nárok 

na všechny zaměstnanecké výhody (např. dovolená). Sinn Féin je také odhodlána 

snižovat a postupně zrušit poplatky za léky na předpis. Palčivým nedostatkem trpí také 

zdravotnická záchranná služba, jež je pro mnoho obyvatel Irska dostupná až po neúměrně 

dlouhé době. Klíčové je tedy zvýšit kapacitu těchto služeb, a to jak personální, tak 

technologickou.  

Prevence dětských onemocnění by měla dostat větší pozornost, než je tomu doteď. Je 

důležité dbát na zdraví těch, kteří se budou zdravotního sytému účastnit v příštích letech 

a zajistit tak jeho bezproblémovou dostupnost. Dopomoci celému zdravotnictví by mohlo 

sjednocení zdravotnického systému Irska a Severního Irska, nyní se tyto služby duplikují 

a trpí tak podobnými problémy, je proto třeba začít s implementací tohoto kroku. Důležitá 

otázka se rovněž týká mentálního zdraví občanů, které neodmyslitelně souvisí i s tím 

fyzickým. Mentální zdraví se neřídí pracovní dobou, péče musí být dostupná 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu (ibid. 45-62). 

2.3.1.12 Bydlení a místní zastupitelstva 

V průběhu předchozích let se vlády nedostatečně věnovaly oblasti bydlení, nájmy rostly 

a míra bezdomovectví se vyšplhala na své maximum. Soukromý sektor nemůže zajistit 

potřebné kapacity pro všechny obyvatele, je třeba, aby místní rady budovaly veřejné 

bydlení a řešily tak bytovou krizi irské ekonomiky, a zejména pak pomohly sociálně 

slabým jedincům a rodinám. Sinn Féin věří, že každý občan má právo na domov a vláda 

by se o něj měla postarat. V problematice vysokého nájemného by poté přistoupila na 

zamražení výše nájmů na tři roky. Veřejným bydlením by poté zamezila bezdomovectví. 

Dostupné bydlení ve smyslu vlastnictví se stává v Irsku pro nadcházející generace 

nemožné a Sinn Féin proto navrhuje snížení úrokových sazeb hypoték tak, aby oproti 

svým protějškům v Evropě nebyli mladí Irové v nevýhodě (ibid. 63-68).   

2.3.1.13 Rovnost a spravedlnost 

Irsko poslední roky sužuje nedostatek policejních sil, což napomáhá k rozšiřování zločinu 

a nedostatečnému zabezpečení obyvatel. Lidé musí mít jistotu, že když zavolají policii, 

dostane se jim rychlé a efektivní odpovědi. Ochrana veřejnosti je prioritou číslo jedna a 

podfinancování policejních a vězeňských složek je třeba změnit. 
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V otázce imigrace Sinn Féin podporuje společný postup všech států vůči cizincům 

prchajícím ze své domoviny. Dobře nastavená pravidla a regulace vede k dosahování 

zájmů země. Transparentnost, efektivnost a férovost. 

Sinn Féin na celém ostrově prosazuje naprostou rovnost, její podpora LGBT komunity je 

zcela znatelná. Přijmutí právních předpisů proti zločinu z nenávisti je tak nezbytnou 

nutností. Velká otázka je ohledně uznání etnického původu tzv. irských kočovníků, 

kterých je v Irsku více než 30 000. Historicky s nimi bylo špatně zacházeno a 

nedostatečné zastoupení v politickém i veřejném životě jen prohlubuje propast nerovností 

mezi kočovníky a usazenými obyvateli (ibid. 69-73).  

2.3.1.14 Postižení 

Otázka rovnosti je pro Sinn Féin jedna z klíčových a věnuje se jí i v oblasti postižených 

lidí, jejíž odpovědnost za dodržování by ráda přenesla na premiéra a jeho kabinet. 

Snižování toku finančních prostředků pro zlepšování a zjednodušování života postiženým 

lidem zapříčinil vzrůst nerovnosti ve společnosti a je třeba se proti tomuto kroku obrátit 

a zcela ho přebudovat, ať už v oblasti dopravy, bydlení nebo zdraví. Postižení libé by měli 

mít možnost naplno využít svůj potenciál a dostat vhodnou podporu, aby mohli získat 

zaměstnání a udržet si ho, tak jako to mají i lidé bez hendikepu. V rámci přípravy na 

zaměstnání také rozšířit možnosti vzdělávání se speciálními potřebami tak, aby si každé 

dítě mohlo vybrat obor, který ho baví (ibid. 74-78). 

2.3.1.15 Starší lidé 

Irská populace stárne a dožívá déle. Jednoduchý přístup starších lidí ke zdravotnictví je 

zcela nepostradatelný a lidé, kteří se o své děti starali v minulosti si zaslouží všechnu 

potřebnou péči pro svůj klid a pohodlí. V rámci reformy zdravotnictví se tím odstraní i 

dlouhé čekací fronty na domácí péči pro seniory. Samozřejmostí je také rozšíření počtu 

lůžek v pečovatelských domech pro dlouhodobě vyžadující péči. Irsko má nejrychleji 

rostoucí důchodový věk v celé Evropské unii. V roce 2028 by se měl dle plánu posunout 

na hranici 68 let. Sinn Féin by chtěla tuto hranici posunout zpět na 65 let a dopřát lidem 

zaslouženého odpočinku s důstojnou státní penzí (ibid. 78-81). 

2.3.1.16 Komunitní rozvoj, sociální zabezpečení a dětská chudoba 

Každý v průběhu svého života čelí nepříjemným situacím, které znemožní daným 

jedincům či skupinám pracovat a vydělávat peníze. Systém sociálního zabezpečení v 

posledních letech chátral, příspěvky v nezaměstnanosti klesaly a přicházely návrhy na 
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snižování minimální mzdy. Sinn Féin ve vládě by zajistila, aby každá rodina, která se 

dostane do situace, že bude potřebovat sociální péči, dostala přiměřenou částku.  

Dětskou chudobou dle průzkumu z roku 2019 trpí v Irsku více než 200 000 dětí. Jasnou 

prioritou se tak stává jejich vymanění z chudoby, zvýšení sociální péče a přídavků na děti. 

Problém se samozřejmě týká i rodin, ve kterých je pouze jeden rodič. U nich 

exponenciálně roste šance, že nastane chvíle, kdy se dostanou do finanční tísně a budou 

si moci dovolit jen ty nejzákladnější věci. Irsko nemá systém na vymáhání výživného od 

druhého rodiče, je třeba najít dobrý model v zahraničí a využít jej (ibid. 82-88).  

2.3.1.17 Doprava, turismus a sport 

V tomto bodě se program vrací ke klimatické změně a potřebě radikální změny ve veřejné 

dopravě, a to zejména v obměně vozového parku a většímu ekologickému smýšlení. 

Budování infrastruktury znamená lepší dostupnost pro venkov a zvýšení počtu spojů mezi 

menšími městy a vesnicemi. Snížení ekologického dopadu na životní prostředí by měla 

dopomoci i investice do železniční dopravy a oblastních komunikací, které zajistí 

hospodářský růst a sociální soudržnost venkova. Ve spojitosti s Brexitem strana vnímá i 

důležitost přístavů, které se stanou pojítkem mezi Irskem a zbytkem Evropské unie. Sinn 

Féin samozřejmě chápe obrovský přínos a potenciál cestovního ruchu a pomocí 

postupných investic chce zachovat a rozvíjet přirozené i vybudované dědictví.  

Sport má neocenitelný přínos zejména pro fyzické a duševní zdraví, nezanedbatelný je 

ale i ten finanční – ať už z pohledu sportovní turistiky nebo samotné aktivity. Problémem 

jsou nerovnosti založené na třídě, pohlaví a zeměpisu. To jsou oblasti, na které by se 

strana chtěla zaměřit a smazat rostoucí mezitřídní polarizaci v Irsku (ibid. 88-95).  

2.3.1.18 Politická reforma 

Poslední roky se irské politické instituce potýkaly s rostoucím počtem skandálů napříč 

kanceláří prezidenta i Oireachtas. Sinn Féin si klade za cíl obnovit důvěru a reformovat 

politiku tak, aby pracovala pro lidi, a ne pro soukromé zájmy. V rámci Dáil Éireann se 

jedná o větší finanční transparentnost či zákon o možnosti odvolání a obžalování 

jakéhokoliv poslance zapojeného do korupce, v rámci senátu poté o změnu v otázce voleb, 

a to minimálně 50% zastoupení senátorů zvolených veřejností. U úřadu prezidenta Sinn 

Féin prosazuje snížení trvání funkčního období ze 7 na 5 let (ibid. 96-97).  
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2.3.1.19 Práva pracujících 

Zvyšování životní úrovně s sebou nese negativa typu zvyšování nájmů, cen potravin aj. 

Lidé pracující za minimální mzdu tak nyní žijí od výplaty k výplatě a jsou rádi, že 

dokážou zaplatit všechny účty. Zvýšení minimální mzdy na 12,30 eur za hodinu by 

přineslo důstojné živobytí pro všechny. Nerovnosti mezi platy žen a mužů jsou v celé 

Evropské unii na úrovni cca 16 %, v Irsku poté 13,9 %. Sinn Féin požaduje, aby 

zaměstnavatelé zveřejňovali informace ohledně rozdílů mezi platy mužů a žen. Dále pak 

chce zavést rozhovory s odbory s cílem naprosté rovnosti ve výši výdělků. Jedinou cestou 

je úcta a respekt všech stran vůči sobě, přebudování právních předpisů včetně práva na 

kolektivní vyjednávání by tuto změnu mohlo přinést (ibid. 98-101).  

2.3.1.20 Veřejné výdaje a finance 

Práce s veřejnými výdaji byla v posledních letech tragická. Sinn Féin se zavazuje k 

uzavření nové smlouvy s poskytovateli veřejných služeb a vyjednání lepší dohody pro 

pracovníky s nízkými platy. Využívání peněz daňových poplatníků musí být transparentní 

a efektivní. Tím hlavním způsobem, jak rodinám zvýšit příjmy, je spravedlivé zdanění a 

snížení daní pro téměř všechny vrstvy obyvatelstva. Všechny příjmy pod 30 000 euro by 

byly osvobozeny od USC (náhrada za daň z příjmu a zdravotní pojištění) nebo třeba daně 

z nemovitosti. V rámci pojištění je v Irsku povinnost mít pojištěné vozidlo a cena strmě 

stoupá. Zákon o ochraně spotřebitelských pojistných smluv vešel v platnost v roce 2019 

a napomohl k větší jistotě na straně spotřebitelů. Kompletním řešením je ale pouze 

absolutní reforma pojišťovnictví v Irsku.  

Bankovní sektor, který přivedl Irsko před více než 10 lety do krize, se vzpamatoval díky 

úsilí Irů. Irskou společnost to tehdy stálo 42 miliard eur, a přestože irské banky v roce 

2018 dosáhly na zisk 2,2 miliardy eur, nezaplatili nic na dani z příjmu právnických osob 

a nic tak Irům nevrátili zpět. Sinn Féin si klade za cíl postarat se o spravedlivé chování 

bank a spravedlivé splácení svého podílu společnosti. Svou pozici na trhu a v podpoře 

mají také tzv. družstevní záložny, které poskytují úvěry menším a středním podnikům, 

komunitám a regionům.  

V rámci budoucích investic si Sinn Féin nechala vyčíslit daňové a výdajové plány, které 

jsou zcela udržitelné. Tato fiskální politika ochrání veřejné finance před riziky, která 

mohou v budoucnu nastat. Každodenní výdaje tak budou financovány z daňových příjmů, 
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které také budou tvořit rozpočtové přebytky v letech 2021-2025. Díky přebytkům pak 

bude Irsko schopné odolat jakémukoliv výpadku příjmů (ibid. 101-108).  

2.3.1.21 Shrnutí 

Výše zmiňované body tak tvořily program do voleb do Dáil Éireann v roce 2020. Každý 

jednotlivý bod byl shrnut a k němu byl předložen návrh řešení. Po těchto volbách se Sinn 

Féin stala druhou nejsinější stranou v dolní komoře irského parlamentu a po povolebním 

vyjednávání obsadila hlavní pozici na opoziční lavici.  

2.4 Porovnání volebních programů 2017, 2019, 2020 
Všechny tři zmiňované programy lze považovat za velmi úspěšné, přestože se jednalo o 

zcela jiné instituce, pro jejichž volby byly využity. Každý z těchto manifestů zohledňoval 

priority dané oblasti či pravomoci dané instituce, proto se nedá hovořit o stoprocentním 

propojení programů jako takových. Důležitou roli však hraje ideologické propojení, 

jednotlivé body, které poté v celkovém kontextu dávají dohromady záměr celoostrovního 

charakteru. Signifikantním pojítkem tak zůstává všudypřítomná idea sjednocení Irska 

v jeden stát, kdy v rámci všech programů je zmiňována jako to zásadní, jediné východisko 

a naplnění irského snu. V rámci jednotlivých manifestů pak specifikuje přípravy, 

předpoklady a záruky pro tento krok. Celkový duch nacionalismu se táhne skrze všechny 

programová prohlášení, je zde silný princip irského národa, irštiny jako samostatného 

jazyka a zejména touha po návratu k historické stabilitě v rámci jednoho státního útvaru. 

Důkladností je pak opatřen zejména program do voleb do Dáil Éireann, který je pro stranu 

centrum moci, kterou lze využít k uvedení vlastních priorit do běhu.  

Výrazným pojítkem je také důraz na sociální politiku, a to zejména v programovém 

prohlášení pro Severoirské shromáždění a Dáil Éireann, což jsou aspekty, které ve velké 

míře tamní obyvatele trápí a zároveň se jedná o jasně formulovaný a deklarovaný statut 

strany, u které se jedná o význačnou oblast jejího zájmu. Tento programový bod je tak 

plně v souladu s dlouhodobým levicovým charakterem strany. Dostupné bydlení, sociální 

péče a zdravotnictví – tři velké problémy jak Irské republiky, tak Severního Irska. 

Všechna tato témata mají společného jmenovatele, a to snižování přílivu peněz, který 

chce Sinn Féin zvrátit a přinést tyto finanční prostředky zpět, zřídit nová pracovní místa, 

vystavět nové městské byty a celkově zvýšit odměny lékařskému personálu (ve spojitosti 

s reformou zdravotního pojištění). Z celkového pohledu je poté zcela zřetelná levicová 

programatika této strany, zaměřená na lidi, sociální jistoty a pracující třídu. Otázka, které 

historicky věnuje velký prostor, se týká rovnosti – jak té před zákonem, tak ve společnosti 
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s ohledem na vzdělávání či pracovní příležitosti. Tato otázka zejména postihuje Severní 

Irsko, kde je stále více než 90 % škol striktně oddělených dle toho, zda jsou žáci z 

protestanté nebo katolické skupiny (popř. bez vyznání aj.), což ovlivňuje i následný 

„dospělý“ život (Gardner 2016). Ty samé problémy se pak týkají bydlení či zaměstnání. 

V pohledu na všechny tři manifesty pak strana zobecňuje své poznámky a požadavky na 

úplnou rovnost náboženství, pohlaví, barvy pleti, sexuální orientace či genderu. 

Podporuje stejnopohlavní manželství, potraty a LGBT komunitu tak, jak je tomu 

v zahraničí, a snaží se tak zbořit hranice tradičního irského (i britského) konzervatismu. 

Na konci je také potřeba zmínit jméno Brian Tumilty, který je národním ředitelem voleb 

(National Director of Elections) a je tak zodpovědný za sestavování programů do 

jednotlivých voleb jak na severu, tak na jihu (Keena 2020a). 

Strana si drží jasnou linii priorit, kterou zmiňuje ve všech volebních programech, avšak 

program do Dolní sněmovny Westminsterského paláce zcela pohltil Brexit a je zde pouze 

otázka sjednocení Irska, ve které lze nalézt známky touhy po rovnosti a spravedlnosti. Je 

to dáno zejména tím, že Sinn Féin praktikuje stále politiku abstencionismu a reálný vliv 

v britském parlamentě tak nemá. Dle užití modelu Angela Panebianca (Panebianco 1988) 

a porovnání stupně shody mezi ideologickým zaměřením a „reálným“ využitím dané 

politiky v těchto manifestech je lze považovat za zcela výhradně propojené, zohledňující 

své priority, a to i s přihlédnutím k odlišnosti jednotlivých prostředí. Vysoce rezonující 

témata sociálního charakteru jako plná rovnost, zdravotnictví či sociální péče plně souzní 

jak s programem, tak s ideovým zaměřením strany a utužuje tak svou jednotnou agendu 

ve dvou rozdílných společnostech. To vše následuje důraz na historicky neutuchající 

volání po sjednocení ostrova.  

3 Financování strany 
Financování politických stran je specifikem každého jednotlivého státu a tato kapitola 

tedy rozebere problematiku získávání finančních prostředků v Irsku a Severním Irsku, 

konkrétně poté zhodnotí, jak strana získává finance, jaké jsou možnosti a pravidla 

přiznávání finanční podpory a jaké regulace se týkají politických darů. Následně nastíní 

i přeshraniční vliv Sinn Féin a získávání finančních prostředků vně Britských ostrovů a 

jejich zevrubné využití. V samém závěru bude financování Sinn Féin podrobeno srovnání 

s Panebiancovým modelem, a to v oblasti diverzifikace příjmů, která indikuje sílu vlivu 

a zapojení strany ve společnosti (Panebianco 1988).  
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Ačkoliv se jedná o jednu a tu samou politickou stranu, zcela pochopitelně existují 

regulace pro využívání darů a dotací v rámci každého státního útvaru, ve kterém působí. 

Jedna strana – dva účty, dva finanční výkazy, dva odlišné způsoby přiznání finanční 

podpory. Nutnost vyvolaná existencí ve dvou politických systémech zároveň. Peníze 

získané v rámci státní podpory či dotací v Irské republice nelze využít na financování 

jakékoliv činnosti ve Spojeném království a naopak, v jednoduchosti řečený obecný 

zákaz financování ze zahraničí (IDEA 2021). V každé zemi tak existují rozdílné zákony 

pro financování politických stran a možnosti využití.  

Strana dlouhá léta vévodila tabulkám tzv. party taxes, což zjednodušeně znamená odvod 

z platů poslanců či senátorů zvolených za danou stranu do stranické pokladny. Takzvané 

nepřímé státní financování se objevuje zejména u zelených, levicových či křesťanských 

stran a pro příklad lze uvést britskou Labour Party, jejíž členové odvádí 4 % svého 

výdělku či Skotskou národní stranu s přibližně 5 %. Sinn Féin vysoce převyšovala ostatní 

strany s odvodem 67 % platu do stranické poklady a ponecháním si průměrné průmyslové 

mzdy (Bolleyer a Gauja 2011, 779-787). Na začátku roku 2020 Mary Lou McDonald 

přiznala, že posledních pět let si poslanci Sinn Féin v Irské republice své platy ponechali 

a darovali straně legislativou „povolených“ 2 500 euro jako dar fyzické osoby a ani ona, 

ani strana, nemá jakoukoliv pravomoc členy přinutit k odevzdání vyšší části jejich mzdy. 

Sama prezidentka SF svůj plat využívá na dofinancování provozu své kanceláře 

v Dublinu, jež není zcela pokryt z veřejných peněz poskytnutých na výdaje strany 

(O'Halloran 2020). Velkou část financí tvoří také členské příspěvky, které se v základní 

výši pohybují na 5 (pro členy bez pravidelné mzdy) a 10 (pro členy s pravidelnou mzdou) 

eurech/librách (Sinn Féin 2016). Na začátku roku 2020 před volbami do Dáil Éireann pak 

dosáhl počet členů Sinn Féin až na 15 000 jednotlivců, kdy jen od vyhlášení voleb v lednu 

až po samotný volební den v únoru přibylo 4 200 přihlášek do strany a dalších 500 do její 

mládežnické organizace (Keena 2020b). 

V rámci Severního Irska a Spojeného království se financování strany řídí zákonem 

z roku 2000, tj. „Political Parties, Elections and Referendums Act 2000“ a jeho 

pozdějšími úpravami. Tento zákon zavádí limit pro množství peněz, které mohou být 

použity pro všeobecné volby a přináší nové regulace dotýkající se dárcovství vyšších 

obnosů peněz vedoucích k vetší transparentnosti. Dárce zároveň musí být ve Velké 

Británii registrovaná společnost nebo člověk, který je zde voličem. Obnosy vyšší, než pár 

tisíc liber musí být veřejně hlášeny a musí za ně být „zodpovědná“ konkrétní osoba či 
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společnost s jasným zdrojem těchto peněz. Za tímto účelem byla také vytvořena komise, 

tj. „Electoral Commission“, která se těmito regulacemi zabývá (Wilks-Heeg 2011). Pro 

Severní Irsko začal tento zákon platit až rokem 2006 přidáním dodatku s účinností pro 

sever irského ostrova. Přestože se dary vyšší, než určitá částka musely nahlašovat, komise 

po nějakou dobu nemusela tato hlášení zveřejňovat. Plné transparentnosti darů se dosáhlo 

až zákonem z roku 2018 s retrospektivním zásahem od července 2017, kdy každý, kdo 

daruje více než 7 500 liber, musí být zveřejněn a nahlášen k volební komisi zmíněné výše 

(Northern Ireland Office 2018). Na rozdíl od většiny západních demokracií, ve Spojeném 

království pro strany neexistuje přímá podpora státního financování. Strany sedící ve 

Westminsterském paláci se silou alespoň dvou mandátů mohou čerpat finanční pomoc 

formou „Policy development grants“. Vzhledem k tomu, že Sinn Féin odmítá zasedat 

v Londýně, tak na tento druh podpory nedosáhne, zároveň zvolení zástupci nemají nárok 

na poslanecký plat. Podporou, na kterou SF dosáhne, jsou tzv. „Short money“ – finanční 

prostředky pro opoziční strany zasedající v Parlamentu se silou dvou mandátů, nebo 

jednoho a více než 150 000 hlasů v posledních všeobecných volbách. Tento režim již 

dovoluje Sinn Féin žádat o finanční prostředky, avšak pouze v rámci reprezentativní 

činnosti, spojené s náklady na asistenty, mluvčí, tiskoviny a jiné úkony umožňující 

zastupovat lid bez usednutí v parlamentu. Toto usnesení bylo přijato parlamentem v roce 

2006. V rámci posledních 4 volebních období se pohybuje roční příspěvek na zvoleného 

člena mezi 20 000 – 25 000 librami (House of Commons Library 2020). 

Severoirské shromáždění a jeho vyplácení finanční podpory pro politické strany a jejich 

členy, jež zasedají v Severoirském parlamentu, se taktéž řídí zákonem z roku 2000. Zde 

se pohybuje příspěvek vyplácený straně za jednoho člena parlamentu okolo 3 000 liber 

ročně a 60 000 liber za pozici hlavní opoziční strany (Northern Ireland Assembly 2016).  

Strany ve Velké Británii přežívají zejména z darů od jednotlivců a organizací. Jinak tomu 

není ani u Sinn Féin, která je severu irského ostrova považována za nejbohatší stranu. Na 

jihu poté strana vlastní velké množství majetku a v rámci své základny se dá považovat 

taktéž za stranu s největšími prostředky. Jen v roce 2019 v Severním Irsku strana na 

darech získala více než 2 miliony liber – což bylo ovlivněno zejména odkázáním 1,5 

milionu liber v poslední vůli jednoho podporovatele. I přesto strana získává každoročně 

nejvíce darů v nejvyšším objemu na severu ostrova (Keena 2020b). Je zcela zřetelné, že 

právě dary dělají rozdíl, zda strana po zúčtovacím období zůstane v zisku či ve ztrátě. 

V roce 2019 Sinn Féin ve Spojeném království operovala s příjmem téměř 2 500 000 liber 
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(přes 2 miliony liber vzešlo z finančních darů), což vedlo k účetnímu zisku téměř milionu 

liber na konci zúčtovacího období roku 2019 (The Electoral Commission 2020).  

V Irsku se státní financování řídí zákonem z roku 1997 a pozdějšími dodatky. Na státní 

podporu má nárok každá kvalifikovaná strana, jejíž kandidát v předchozích všeobecných 

volbách získal minimálně 2 % prvních preferencí. Na podporu v parlamentní činnosti má 

poté nárok ta strana, které přísluší minimálně jeden mandát v Dáil Éireann nebo Senátu. 

Výše zmíněný zákon také stanoví maximální částku, kterou lze využít pro kampaň 

v jednotlivých volbách a pro všeobecné volby se to řídí počtem obsazovaných míst pro 

danou oblast. Částky se pohybují mezi 30 150-45 200 eury, z čehož plyne možnost 

náhrady v maximální míře 8 700 eur. Každá kvalifikovaná strana ročně obdrží 126 973 

eur a poměrnou část z fondu čítajícího 3 809 214 eur dle celkového počtu prvních 

preferencí (Standards in Public Office Commission 2016). V roce 2012 byl dodatkem 

číslo 42 přidán paragraf snižující tyto částky na polovinu, pokud alespoň 30 procent 

kandidátů nebude ženského pohlaví nebo 30 procent kandidátů nebude mužského pohlaví 

(Legislationline 2016). Podpora v parlamentní činnosti se poté váže na počet mandátů – 

do 10 mandátů je to 64 368 eur ročně na mandát, 11-30 mandátů získává 51 493 eur ročně 

na mandát a více než 30 mandátů získává 25 754 eur ročně na mandát. Pokud se jedná o 

vládní stranu, tyto částky jsou kráceny o třetinu (Department of Public Expenditure and 

Reform 2018). Strany dále získávají podporu na začleňování žen, mladých, vzdělání, 

výzkum či vytváření programu. Finanční dary jsou v Irsku až neobvykle pod vysokým 

dohledem a regulací, což zavádí dodatek z roku 2012 k výše zmíněnému zákonu. V Irsku 

je plný zákaz darů ze zahraničí, pro anonymní dárce je stanovena maximální částka 100 

eur, roční maximální částka, kterou lze darovat straně je 6 350 eur a kandidátovi 2 540 

eur. Maximální částka, kterou lze přijmout jako dar politické straně je poté 2 500 eur 

(Standards in Public Office Commission 2015). Sinn Fén v roce 2019 takto obdržela něco 

málo přes 73 000 eur, o rok dříve to bylo více než 86 000 eur. Účetní uzávěrka za rok 

2019 přiřkla Sinn Féin v Irské republice zisk téměř půl milionu eur z celkového příjmu 

téměř 4 000 000 eur (z čehož více než 3 500 000 eur straně přidělila podpora státu, která 

jasně demonstruje rozdílnost systémů a jejich financování) (Standards in Public Office 

Commission 2020). 

Diskvalifikace získávání peněz v jiných zemích, než v místě zisku je zcela logická, a tak 

se strana stává terčem častého nařčení z využívání peněz získaných v Irsku pro kampaň 

v Severním Irsku nebo získaných zejména na fundraisingových akcích v USA, které 
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pořádá organizace Friends of Sinn Féin spadající pod regulace Ministerstva spravedlnosti 

USA. V rámci pořádaných akcí od svého založení v roce 1994 získala organizace více 

než 15 milionů dolarů. Zatímco mezi lety 2000-2007 ze získaných 5 milionů dolarů celé 

2 miliony doputovaly a byly využity v Irsku, po zavedení regulací se odhaduje využití 

v letech 2008-2018 „pouhých“ 180 000 $ ze 4,5 milionu. Strana i přes tyto pochybnosti 

tvrdí, že peníze ze zahraničí plně odpovídají pravidlům (Fagan 2018). Zbytek peněz 

využívá strana v zahraničních diasporách k rozšiřování povědomí o irské kultuře, 

pořádání akcí, vydávání novin a na jiné události.  

Ve srovnání finančních toků se nedá hovořit o úplné propojenosti strany, v obou státních 

uskupeních fungují jiná pravidla pro podporu a taktéž zákaz využívání peněz ze zahraničí. 

Velká Británie má poněkud volnější pravidla pro darování finančních prostředků, ale 

zároveň nižší podporu od státu či samosprávných celků. V této části země to však 

vyrovnávají právě štědré dary od podporovatelů. Na jihu ostrova jsou sice utaženější 

pravidla, ale zato silná podpora ze strany státu. V této části práce a porovnání financování, 

zejména pak jeho diverzifikace, se dá hovořit o tom, že existují jisté podobnosti, a tedy 

organizační propojení na bázi donorů. Sinn Féin se daří v obou částech získávat na svou 

stranu dárce, což z ní dělá populární a „bohatou“ stranu, která může peníze dále využívat 

dle své potřeby. Neméně zajímavé jsou i organizace působící v zámoří fungující 

k podpoře a propagaci irské kultury a Sinn Féin, které nejen poutají pozornost, ale taktéž 

připravují úrodnou půdu pro podporu irského sjednocení, jehož chce strana i tímto 

způsobem dosáhnout. Z pohledu organizačního modelu dle Panebianca (Panebianco 

1988) lze považovat zdroje strany za diverzifikované a nespoléhající pouze na jeden 

hlavní příjem. Tento fakt tak jasně hovoří o silném a vlivu začlenění strany do společnosti. 

4   Struktura strany 
Za účelem zjištění soudržnosti strany je potřeba zmínit stanovy, ze kterých dále vychází 

působnost jednotlivých orgánů Sinn Féin a rozdělení pravomocí. V této kapitole tak bude 

stručně zmíněn obsah těchto stanov a rozvinuty otázky týkající se elit strany, Sinn Féin a 

její role ve společnosti (volební základny, přidružené organizace aj.) a následné shrnutí 

jednotných, a naopak rozdělujících prvků fungování. V samotné závěru dojde 

k porovnání struktury strany s Panebiancovým modelem, a to zejména v oblasti 

mimoparlamentního rozvoje organizace, stranické struktury a shody psaných pravidel a 

reálného rozložení moci (Panebianco 1988). 
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4.1 Stanovy Sinn Féin (2013) 
Stanovy, tedy Constitution and Rules, má strana pouze jedny, aktuálně z roku 2013, které 

budou zkoumány v této práci. Lze tedy jednoznačně říct, že se strana nikterak nerozděluje 

do dvou odlišných politických systémů, naopak se snaží si držet rámec jedné strany 

bojující za sjednocení překonáním dvou systémů v jeden.  

V samotném úvodu se v preambuli strana odkazuje k Velikonočnímu povstání (1916) a 

následnému vyhlášení samostatného státu, k těmto myšlenkám se členové organizace 

poutají a zavazují se plnit následující „ústavu“. Jako dva principy je poté zmiňována 

svrchovanost Irů pod „křídly“ suverénní Irské republiky vyhlášené v roce 1916 a jednota 

a svrchovanost republiky, jež je nezcizitelná a nesouditelná. Skrze další cíle je poté třeba 

zmínit ukončení britské vlády, sjednocení všech Irů či vytvoření Demokratické 

socialistické republiky (Sinn Féin 2013, 4-5). 

4.1.1 Členství ve straně 

Členem se může stát každý člověk, který má bydliště na území irského ostrova a je starší 

16 let. Takto nově přijmutí členové jsou v prvních třech měsících ve zkušební době a 

nemají tak hlasovací právo. Pokud jej chtějí získat, musí absolvovat vzdělávací kurz, 

který zahrnuje výuku struktur Sinn Féin, její historii, zásady, politiku a strategii. Členství 

je naopak zapovězeno všem, kteří by se v případě zvolení hodlali účastnit zasedání ve 

Westminsterském parlamentu nebo by jakkoliv podporovali či schvalovali kandidaturu 

osob tak zamýšlejících (ibid. 6-7).  

4.1.2 Struktura Sinn Féin 

Nejvyšším správním a legislativním orgánem je každoroční Ard Fheis (sjezd strany), 

který svolává generální rada strany10 a kterého se účastní delegáti zemských rad, 

okresních rad, jednotlivých poboček, zemských mládežnických organizací, národního 

fóra radních a parlamentních skupin ze severu i jihu. Jen tito delegáti mají právo hlasovat, 

ostatní zvolení členové mají možnost se účastnit a vystupovat, je jim však upřeno 

hlasovací právo. Členy důstojnické rady jsou poté stranický prezident, viceprezident, 

generální tajemník, dva pokladníci (irský a severoirský), předseda strany a ředitel 

propagace. Generální rada ustavuje 8 členů stálého výboru, který se stará o rutinní 

 
10 Generální rada se skládá ze 7 členů důstojnické rady a dalších 12 volených členů Ard Fheis. Členové 

generální rady mají také právo hlasovací. 
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agendu, když se generální rada neschází. Zemské rady jsou taktéž ustavovány generální 

radou, a to po konzultaci s místními členy. Zemská volební rada má poté na starosti 

dohlédnout na poměr kandidátů do voleb, aby splňovali minimálně 30 % mužů a 30 % 

žen. To samé se týká i okresních rad. Jednotlivé pobočky poté schvaluje buď okresní rada, 

zemská rada nebo generální rada. Všechny pozice v Sinn Féin jsou voleny, jedinou 

výjimku tvoří nově vytvořená pobočka, jejíž člen nemůže být zvolen do žádné výkonné 

funkce z pozice člena ve zkušební době. S finančními prostředky jsou oprávněni jednat 

pouze správci, kteří jsou minimálně 3 a maximálně jich je 5, jsou voleni doživotně nebo 

do rezignace či odvolání generální radou. Ti se zodpovídají národním pokladníkům, kteří 

jsou tak odpovědní za správu a ochranu majetku, finančního vývoje a strategie strany 

(ibid. 7-26).  

4.1.3 Volby 

O tom, zda se bude strana účastnit jakýchkoliv voleb, může rozhodnout pouze Ard Fheis 

nebo Generální rada. Dle druhu voleb pak okresní či zemské rady mají kontrolu nad 

danými volbami, svolávají shromáždění pro volbu kandidátů. Generální rada poté 

ratifikuje vybrané kandidáty. K ratifikaci se ještě připojuje národní volební výbor, který 

podává zprávy k jednotlivým ratifikacím a generální rada je povinna jakoukoliv zprávu 

zohlednit. Po ratifikaci jednotliví kandidáti skládají volební slib ohledně prosazování 

zájmů Sinn Féin, dodržování pravidel aj. Kandidáti do Westminsteru navíc přidávají, že 

pokud budou zvoleni, nebudou se účastnit jednání Dolní komory parlamentu Spojeného 

království. Pokud se jednotliví kandidáti chtějí účastnit parlamentních voleb, musí se 

podrobit pohovoru s výborem o pěti lidech zřízeným Generální radou. Národní volební 

oddělení poté připraví volební postupy a pokyny týkající se přípravy Sinn Féin na 

nadcházející volby (ibid. 26-28).  

4.2 Elity strany 
Organizace strany dává jasně najevo, že se nejedná o hierarchickou stranu, každý člen má 

stejné postavení a členové parlamentů nepožívají žádných výhod. Do nedávna to bylo 

signalizované taky pobíráním pouze průměrného dělnického platu a odvádění zbytku 

v rámci „party taxes“. Přesto je zjevné, že rozhodnutí udělané vedením strany je 

povětšinou bez námitek ratifikováno zbytkem stranických struktur. Vcelku ji tedy je 

možné popsat jako „leader-driven party“, neboli stranou založenou na výjimečné 

osobnosti vůdce, kterým bezpochyby byl Gerry Adams. Byl to právě on, kdo sjednotil 
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severní a jižní části strany (Walsh a O'Malley 2012). V současnosti jeho místo drží Mary 

Lou McDonald, zástupkyní a viceprezidentkou jí je Michelle O’Neill. Obavy z dob „bez 

Gerryho Adamse“ jsou pryč, nové vedení zažívá úspěchy a samozřejmě se jedná o ženy, 

což pro stranu vyznávající naprostou rovnost dodává jejímu programu na síle. Pozvolný 

přesun politické moci z Belfastu do Dublinu již započal Gerry Adams a Mary Lou 

McDonald mu dopomohla, stála v čele kampaně týkající se opuštění zákazu potratů a 

nasadila svou tvář otázce rovnosti. Zkrátka dokázala nahradit svého předchůdce se vším 

všudy, tvrdě se chopila opratí a posunula Sinn Féin směrem kupředu (Maguire 2018). 

4.3 Sinn Féin a společnost 
Strana Sinn Féin se neopírá pouze o širokou voličskou základnu, ale také o další 

přidružené organizace, které samy o sobě vytváří zdánlivý „svět Sinn Féin“. Historicky 

strana stála vždy na straně rovnosti ve společnosti, jako první irská strana do svého čela 

zvolila ženu, a to již v roce 1937. Za další milník lze považovat utvoření Sinn Féin 

Women’s Department v roce 1979, který vytvořil uvnitř strany ženskou sekci. V té době 

to nebylo ničím novým, UUP v té době také měla svou ženskou část, avšak pouze aby se 

dostala k více voličům. Sinn Féin Women’s Department se od svého prvopočátku začal 

věnovat obhajobě v té době kontroverzních otázek rozvodů, domácího násilí, rovnosti 

LGBT komunity či dostupnosti antikoncepce, a stal se tak silným hlasem feminismu. 

Samotná existence této sekce měla dopady i na politiku strany, z otázky rovnosti se pro 

stranu stala primárním cílem rovnost pohlaví, bylo otevřeno několik ženských center a 

v Severním Irsku se tradičně dostávalo do Severoirského shromáždění nejvíce žen právě 

za Sinn Féin. Zánik Sinn Féin Women’s Department na přelomu tisíciletí vedl k ustavení 

Equality Department (později Gender Equality Department – nyní člen National 

Women’s Council) zabývající se širší podporou rovnosti a následné opuštění přímého a 

radikálnějšího feministického proudu (Gilmartin 2017, 276-288).  

Ógra Shinn Féin, ve společnosti známá jako republikánská mládež, je mládežnické křídlo 

Sinn Féin vzniklé roku 1997. Jeho důležitost a výsadní postavení potvrzuje také fakt jeho 

přítomnosti ve stanovách strany. Cílem této sub-organizace je vést kampaně, vzdělávat a 

vytvářet politický prostor pro mladé. Politická kampaň poté spočívá v popularizaci 

republikanismu, feminismu, socialismu, enviromentalismu a internacionalismu s cílem 

podpory k dosažní unifikace Irska. Členem se pak může stát každý obyvatel irského 

ostrova, kterému je mezi 16 a 29 lety a podporuje myšlenky republikanismu. Všichni 

členové Sinn Féin pod 26 let jsou automaticky členy Ógra Shinn Féin.  Na irském ostrově 



 

54 
 

se v současnosti nachází více než 50 členských buněk, z čehož každá musí mít minimálně 

5 členů. Organizace je také plnohodnotným členem Irské národní rady mládeže a 

Evropské sítě mladé demokratické levice (Ógra Shinn Féin 2021).  

Přeshraniční dosah a popularizace je zajištěna organizací Přátelé Sinn Féin založenou 

v roce 1994 a nejúspěšněji působící v USA. Jejím cílem je informovat a zesilovat vazby 

na stranu v USA, zejména poté utužovat mírový proces a propagovat sjednocení Irska. 

Časté sbírky slouží pro vzdělávání veřejnosti o irské historii, pořádání akcí pro 

přistěhovalce žijící v USA a udržování dobrých vztahů s vládami daných teritorií a 

stranou samotnou. Samotní politici Sinn Féin poté využívají popularity daných organizací 

k setkání s lidmi s irskými kořeny v zahraničí (Friends of Sinn Féin 2021).  

Strana samotná také vydává čtvrtletník An Phoblacht a provozuje stejnojmenný 

zpravodajský web, který navazuje na celou řadu republikánských tisků již z konce 

18. století a je určen lidem, kteří podporují mírový proces, stranu Sinn Féin a převážně se 

pohybují na levé straně politického spektra (An Phoblacht 2021). Tištěná verze se ve 

formě týdeníku objevila rokem 1970, následně jí v roce 2010 vystřídala verze měsíčníku 

a v roce 2018 se definitivně změnila v magazín vycházející čtyřikrát ročně. V tu chvíli se 

také stala primárním zpravodajským zdrojem online verze (Halpin 2017).  

Voličská podpora v Severním Irsku a Irské republice se v lecčems liší. Na severu si strana 

skoro již tradičně drží několik volebních okrsků, na jihu se pak dá hovořit o posledních 

úspěšných volbách, skvělém marketingu, ovládnutí všech „voličských“ věkových 

kategorií pod 65 let a změně politické mapy Irska.  

V rámci Severního Irska volební základna drží v západní polovině země a kopíruje tak 

historicky silnější katolické okrsky. V posledních volbách Sinn Féin zcela ovládla okrsek 

Belfast West, ve kterém získala přes 60 % hlasů a 4 z 5 křesel ve Stormontu. Je to také 

jeden ze dvou okrsků (South Down a 38 % hlasů) s historicky protestantskou většinou, 

kde Sinn Féin dokázala obsadit první místo. Celkem pak strana v roce 2017 vyhrála v 7 

z 11 volebních okrsků. Jedním z důležitých aspektů je také počet žen, které byly za Sinn 

Féin zvoleny. V roce 2017 to bylo 11 kandidátek, což tvoří 40 % všech žen 

v Severoirském shromáždění (Northern Ireland Assembly 2017). Voliči v Severním Irsku 

se nijak významně neliší od ostatních a kopírují a potvrzují etnické skupiny, do kterých 

patří. Tento fakt tak potvrzuje spíše vizitku mainstreamové strany, přesto se jedná 

zejména o voliče muže nižšího věku a členy dělnické třídy (Walsh a O'Malley 2012).  
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Voliči na jihu ostrova se dělí na dvě skupiny, tradiční anti-britskou na venkově a 

dělnickou ve městech zklamanou předchozími středopravicovými vládami. Nejvyšší 

výskyt voličů je tak v oblastech sousedících se Severním Irskem a v okolí industriálního 

Dublinu. Zpravidla Sinn Féin volí více muži než ženy, spíše mladší než starší a méně 

vzdělaní lidé (Walsh a O'Malley 2012). Z pohledu voleb 2020 je pak vidět zcela překotný 

nárůst podpory během dvou volebních období. Zatímco v roce 2016 získala 13,8 % hlasů, 

v roce 2020 to bylo 24,5 %. Strana ovládla všechny věkové skupiny pod 65 let – 18-24 

let (32 %), 25-34 let (32 %), 35-49 let (22 %), 50-64 let (23 %). Voliči nad 65 let poté 

preferují Fine Gael a Sinn Féin obsazuje třetí místo s 12 % procenty preferencí. Důležitým 

ziskem je podpora v Dublinu, ve kterém Sinn Féin obsadila první místo s 22,3 % hlasů, a 

to zejména z toho důvodu, že ve městě a jeho okolí žije celých 40 % obyvatel Irska a je 

tak velkou spádovou oblastí voličů (McGee 2020). Strana tak jako na severu ostrova drží 

prim v „ženských mandátech“ s počtem 13 žen a poměrem 36% zastoupení v Dáil 

Éireann (Houses of the Oireachtas 2020). 

Sinn Féin se z pohledu struktury strany jeví jako zcela jednotná, silná strana s vazbou na 

své vedení a voliče. Pouze jedny stanovy s platností pro oba irské státy, společné sjezdy, 

stejná pravidla i postavení pro všechny členy jasně indikují vůli k udržení soudržnosti. 

Dosah do mimoparlamentní roviny zvyšují přidružené organizace, které fungují jako 

propagátoři a zároveň skupiny, které vzdělávají a shlukují podobně smýšlející jedince 

(nejlépe to demonstruje mládežnická nebo zahraniční organizace). V otázce voličů strana 

benefituje z podpory mladých lidí, zejména nižšího vzdělání a postavení. Tento fakt 

potvrzují jak data z Irské republiky, tak ze Severního Irska, kde se skupiny voličů 

protínají, provázanost ukazuje i silná podpora v rámci přilehlých oblastí k hranici mezi 

těmito státy. Při porovnání s Panebiancovým modelem (Panebianco 1988) lze Sinn Féin 

popsat jako stranu se silně rozvinutou mimoparlamentní organizací s vysokým přesahem 

do společnosti (Přátelé Sinn Féin, Republikánská mládež, čtvrtletník a zpravodajský 

portál An Phoblacht). Zajisté se také jedná o zcela centrální byrokracii s homogenními 

organizačními strukturami (identické organizační rozložení orgánů strany) a taktéž 

faktickým příkladem dodržování stanov a pravidel. Všechny tyto body tak poukazují na 

vysokou institucionalizaci a zároveň potvrzují úzkou propojenost strany. 
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Závěr 
Předkládaná práce se věnovala komparativní analýze irské a zároveň severoirské politické 

strany Sinn Féin, která figuruje v obou státních útvarech na všech úrovních politiky.  

Analýza každého jednotlivého aspektu jako je historický vývoj, volební program, 

financování strany, struktura a volební základna byla koncipována tak, aby nalezla 

podobnosti či odlišnosti uvnitř jedné strany na dvou stranách hranice. Tato analýza tak 

měla za úkol nalézt odpověď, zda je strana jednotná či pouze vystupuje na venek jako 

jedna, ale ve svém nitru je rozštěpená a různorodá.  

Při porovnání obou částí strany je však třeba připomenout a zhodnotit prostor a kontext, 

ve kterém se tento politický subjekt pohybuje a jak jsou nastavené podmínky jednotlivých 

aspektů v daných politických systémech, a to zejména legislativní, ekonomické a sociální. 

U této strany se nedá zcela jednoznačně mluvit o jasných odlišnostech, protože na rozdíl 

od většiny komparativních analýz, které porovnávají zcela samostatné příklady, zde se 

dostáváme k rozeznávání odlišností způsobených rozdíly politických systému, proto zcela 

nelze proti sobě stavit jiné parametry než volební programy do jednotlivých institucí, 

které zcela jasné ukážou na jednomyslnou ideologickou provázanost či naprosté 

odloučení strany. Historický vývoj, který stranu vedl z vrcholu řetězce a nadšení voličů 

do silného útlumu, přes Troubles až k Velkopáteční dohodě a znovudosažení vrcholu 

v posledních letech přinesl těžké časy, několikeré vnitřní rozpady strany vedly až téměř 

k zániku uskupení či možnosti rozštěpení do dvou odlišných organizací v rámci 

jednotlivých států. Jako čistě levicová strana sází na sociální problémy lidí, které hrají 

v Irsku i v Severním Irsku velkou roli. Podstatným pojmem je jednota či sjednocení, který 

je hlavním bodem každého manifestu a strana se jím prezentuje skrze celou svou staletou 

existenci. Ačkoliv jednotlivé programy veskrze znázorňují problémy daných lokalit, je 

znatelná linie priorit strany, zejména pak sociální sféra či všeobecná rovnost. Volby do 

Westminsteru byly poněkud odlišné, a to zejména blížícím se datem Brexitu, proto se 

není čemu divit, že strana dala přednost otázkám týkajících se Severního Irska a 

sjednocení. V rámci financování se každá země řídí svými vlastními pravidly a chrání 

toky peněz ať už do nebo i ze zahraničí. Nutno však podotknout, že přeshraniční aktivity 

strany v zámoří hovoří o jasném jednomyslném postupu strany a poměrně produktivní 

strategii rozšiřování jména Sinn Féin jako celku. Vedení strany v obou státech poté tvoří 

ti samí lidé, jeden orgán sídlící v Dublinu, nižší stupně v organizaci jsou pak rovnoměrně 

rozestřeny do jednotlivých oblastí a místních samospráv. Přesto vše podléhá jedné 
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generální radě. Okolí Sinn Féin tvoří či tvořilo množství menších organizací hájící zájmy 

strany v rozlišných oblastech, avšak všechny se stejným cílem unifikace a posílení vazeb 

na stranu jako takovou. Posledním zkoumaným aspektem byla voličská základna, která 

na severu kopíruje historické etnické rozdělení. V jižní části ostrova se pak v posledních 

volbách rozprostřela skrze celou zemi, zejména pak v okolí Dublinu a hranic na severu. 

Podporu straně vyjadřuje na obou stranách více mladých a méně vzdělaných lidí s nižšími 

příjmy.  

Dle výsledků využitého Panebiancova organizačního modelu a skrze analýzu vnitřního 

fungování, programatiky a politického smýšlení lze Sinn Féin popsat jako zcela jednotnou 

stranu. Přes odlišnosti politických systémů a financování lze spatřit jasnou linii, kam 

strana směřuje a čím toho chce dosáhnout. Čím více analýza pokračovala do útrob strany, 

tím více bylo možné rozpoznat, že strana není odlišná, ale naučila fungovat v rozdílných 

systémech a zároveň si ponechat své přesvědčení v maximální možné podobě.  

Vzhledem k výše představeným důkazům tak tato práce potvrzuje hypotézu, že Sinn Féin 

je, jako strana skládající se ze dvou částí fungující ve dvou politických systémech, 

propojená a jednotná. Toto zjištění z ní tedy dělá specifický model organizace, který zcela 

odpovídá její roli v prosazování principu jednoho národa tak jako žádná jiná strana na 

irském ostrově. 
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Summary 
The present work was devoted to a comparative analysis of the Irish and Northern Irish 

political party Sinn Féin, which appears in both states at all levels of politics. The analysis 

of each individual aspect such as historical development, electoral program, party 

financing, structure and electoral base was designed to find similarities or differences 

within one party on two sides of the border. The purpose of this analysis was to find the 

answer as to whether the party is united or merely appears as one, but is divided and 

diverse within. 

However, when comparing the two parts of the party, it is necessary to evaluate the space 

and context in which this political entity moves and how the conditions of individual 

aspects are set in the given political systems, especially legislative, economic and social. 

For this party, it is not possible to speak unequivocally of distinct differences, because 

unlike most comparative analyzes, which compare completely separate examples, here 

we come to recognize the differences caused by differences of political systems, so it is 

completely impossible to pit other parameters than election programs into individual 

institutions that clearly show a unanimous ideological interconnectedness or complete 

separation of the party. The historical development that led the party from the top of the 

chain to a strong decline, through the Troubles to the Good Friday Agreement and re-

peak in recent years brought hard times, several internal disintegrations led almost to the 

demise of the group or the possibility of splitting into two different organizations within 

individual states. As a purely left-wing party, it relies on the social problems of people 

who play a major role in both Ireland and Northern Ireland. An essential concept is unity 

which is the main point of every manifesto and the party presents itself through its entire 

century-old existence. Although the individual programs generally depict the problems 

of the given localities, the line of party priorities is noticeable, especially the social sphere 

or general equality. The elections to Westminster were different, especially with the 

approaching date of Brexit, so it is not surprising that the party preferred issues related to 

Northern Ireland and unification. In terms of funding, each country follows its own rules 

and protects cash flows, both to and from abroad. It should be noted that the party's cross-

border activities overseas speak of a clear unanimous approach by the party and a 

relatively productive strategy for spreading the name Sinn Féin as a whole. The party 

leadership in both states consists of the same people, one body based in Dublin, the lower 

levels of the organization are then evenly distributed to individual areas and local 
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governments. Nevertheless, everything is subject to one general council. Sinn Féin's 

surroundings are made up of many smaller organizations that cover the interests of the 

parties in different areas, but all aim at unifying and contribute to the bond with the party. 

The last aspect examined was the electorate, which in the north copies the historical ethnic 

division. In the southern part of the island, in the last elections, it spread throughout the 

country, especially around Dublin and the borders in the north. The party is supported on 

both sides by more young and less educated people with lower incomes. 

According to the results of Panebianco's organizational model used and through the 

analysis of internal functioning, programmatics and political thinking, Sinn Féin can be 

described as a completely united party. Despite the differences in political systems and 

funding, a clear line can be seen where the party is heading and what it wants to achieve. 

The more the analysis went into the bowels of the party, the more it was possible to 

recognize that the party is not different, but learned to function in different systems while 

keeping their beliefs in the maximum possible form. 

Given the evidence presented above, this work confirms the hypothesis that Sinn Féin, as 

a party consisting of two parts working in two political systems is interconnected and 

united. This finding makes it a specific model of organization that fully corresponds to 

its role in promoting the principle of one nation like no other party on the island of Ireland. 
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Seznam zkratek 
AP Alianční strana Severního Irska 

EU Evropská unie 

DUP Demokratická unionistická strana 

FF Fianna Fáil 

FG Fine Gael 

INLA Irská národně osvobozenecká armáda 

IPP Irská parlamentní strana (1882-1922) 

PIRA Provizorní irská republikánská armáda 

PSNI Policie Severního Irska 

RIRA Pravá irská republikánská armáda 

SDLP Sociálně demokratická a labouristická strana 

SF Sinn Féin 

UUP Ulsterská unionistická strana 

  

  

  

  

  

  

  

 


