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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá politickým systémem Autonomní správy severní a východní 

Sýrie, neboli Rojavy. I přestože jsou de facto autonomními institucemi, zpravidla se pod 

Autonomní správu člení i Syrská demokratická rada a hnutí TEV-DEM, jimiž se tato práce bude 

taktéž zabývat. Tyto instituce dohromady tvoří politický systém oblastí nalézajících se na 

severovýchodě Sýrie, které od roku 2012 fungují nezávisle na oficiální syrské vládě. Tato práce 

nejprve přiblíží kontext, prostředí a základní principy na nichž je tento systém stavěn. Hlavní částí 

práce je popis a analýza výše zmíněných institucí, které tento politický systém tvoří. Specifikem 

tohoto systému je, že neaspiruje o to být státocentrickým modelem společenského uspořádání, ale 

mnohdy se prezentuje jako alternativa založená na dobrovolné spolupráci jednotlivých komun, 

oblastí a regionů. Cílem práce je zachytit hlavní mechanismy tohoto neobvyklého politického 

systému a zodpovědět otázku, zda se doopravdy jedná o demokratický systém, v němž moc putuje 

“zespoda-nahoru”.  

 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the political system of the Autonomous Administration of North 

and East Syria. Even though they are de facto autonomous institutions, the Syrian Democratic 

Council and TEV-DEM, which will also be discussed in this thesis,  are generally grouped under 

the Autonomous Administration. Those institutions together form the political system of the 

regions located in the northeast of Syria, which since 2012 function independently from the official 

Syrian government. This thesis will first describe the context, the environment and the basic 

principles on which this system is based. The main part of this thesis is the description and analysis 

of the above mentioned institutions, which form this system. This political system is specific in 

that it does not aspire to be a state-centered model of social order, but often presents itself as an 

alternative based on the voluntary cooperation of individual communes, districts and regions. The 

goal of this thesis is to capture the main mechanisms of this unusual political system and to answer 

the question, whether it truly is a democratic system with a “bottom-up” power structure. 
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Úvod 

 

“Autonomní region Rojava, tak jak dnes existuje, je jedním z mála světlých míst, které vzešly z 

tragédie syrské revoluce. Po vyhnání Assadova režimu v roce 2011 si Rojava, navzdory 

nepřátelství téměř všech svých sousedů, nejenže uchovala svou nezávislost, ale je i pozoruhodným 

demokratickým experimentem.” 1  

 

Takto popisuje antropolog David Graeber území tzv. Rojavy, které navštívil v roce 2014. Graeber 

patřil mezi ty výraznější podporovatele tohoto politického experimentu v severovýchodní Sýrii a 

ačkoliv nelze říct, že by v této otázce byl nezaujatý, je tento jeho popis místního uspořádání dle 

mého názoru výstižný. V porovnání s režimem Bašára Assada v Damašku, který má dlouhodobé 

problémy s dodržováním základních lidských práv, případně se zbytkem syrské opozice, jejíž část 

přispěla k vzniknutí Islámského státu, zatímco její zbytek byl najat Tureckem, které taktéž směřuje 

k čím dál více autoritářské formě vlády, je tato oblast na severovýchodě Sýrie i přes své nedostatky 

až nečekaně demokratická. Tento kontrast vůči ostatním aktérům na Blízkém východě však sám o 

sobě není jedinou překvapivou vlastností tohoto uskupení. V těchto autonomních oblastech se 

zároveň odehrává nevídaný politický experiment založený na odmítnutí státu a přímé demokracii 

“zdola”.  Tento systém, který zde souhrou mnoha náhod získal šanci vzniknout je bezpochyby v 

mnoha ohledech unikátní - sám se i prezentuje jako alternativa vůči západním státocentrickým 

modelům vládnutí, spočívající v přímé demokracii a spolupráci autonomních komun. Proto je 

důležité ho zkoumat - úspěchy tohoto systému mohou posunout i paradigmata naší společnosti, 

zatímco varovné jsou jeho neúspěchy. Mnoho bylo napsáno o obecných principech tohoto 

systému, avšak konkrétní mechanismy jeho fungování jsou stále do velké míry neznámé.  

 

Tato práce je příspěvkem k tomuto výzkumu.  Jejím primárním cílem je ve formě případové studie 

popsat konkrétní způsob fungování tohoto politického systému na základě analýzy jednotlivých 

institucí, které v něm hrají roli. Ačkoliv je tato práce nazvána Politický systém Autonomní správy 

severní a východní Sýrie, Autonomní správa je ve skutečnosti pouze jednou z několika politických 

institucí, které v těchto oblastech operují. Jelikož se nejedná o státní uspořádání, nejsou ostatní 

instituce Autonomní správě nutně podřízené, přesto však v důsledku absence lepšího označení se 

pojmem Autonomní správa zpravidla označuje celý politický systém těchto oblastí. Ačkoliv 

označení Rojava také označuje celé tyto oblasti a jejich politický systém, jedná se o označení již 

neoficiální a problematické z toho důvodu, že je spojeno s kurdským etnikem (v kurdštině doslova 

 
1 GRAEBER, David. Why is the world ignoring the revolutionary Kurds in Syria? The Guardian. 
8.10.2014. [cit. 23.3.2021]  
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znamená “západ”), zatímco ve zdejším území žije nespočet dalších etnik, jejichž rovnoprávnost 

by byla etnicky zabarveným názvem zpochybněna. Z těchto důvodů se tato práce označení Rojava 

pokud možno vyhýbá. Předmětem zkoumání tudíž není pouze Autonomní správa jakožto 

konkrétní instituce, ale i všechny další instituce, které se na chodu tohoto systému podílejí, 

zejména Syrská demokratická rada a hnutí TEV-DEM. Zkoumané období je ohraničeno lety 2012 

a 2019, tedy dobou od rojavské revoluce po vpád turecké armády do častí regionů Eufrat a Džazíra. 

Pro poskytnutí kontextu však jsou v práci podle potřeby zmíněny i některé události spadající mimo 

toto období.  

 

Politický systém autonomních oblastí je mnohdy považován za demokracii “zdola”, neboli 

“bottom-up democracy”. Tím je zpravidla myšleno to, že velké množství politické moci v tomto 

systému leží u těch nejmenších správních jednotek - zejména vesnic, neboli komun. Vyšší správní 

úrovně, například správy regionální či federální by ideálně měly pouze zprostředkovávat 

spolupráci komun, nikoli jim vládnout. Ačkoliv je politický systém autonomních oblastí mnohdy 

takto popisován, je nejasné, do jaké míry na těchto principech doopravdy funguje.  Sekundární 

výzkumným cílem této práce je tudíž odpovědět na otázku, zda v tomto systému doopravdy putuje 

politická moc “zespoda nahoru”. Této otázce se práce věnuje ve třetí kapitole, v níž je tento 

koncept blíže definován a proti této definici jsou následně porovnány politické instituce 

autonomních oblastí, tak jak jsou popsány ve druhé kapitole.  

 

Největším úskalím této práce může být omezený počet dostupných odborných zdrojů týkajících se 

tohoto tématu. Zatímco obecných rozprav o syrských Kurdech, či o jejich boji proti Islámskému 

státu a souběžné emancipaci žen ve společnosti je mnoho, odborných publikací o zdejším 

politickém systému zatím bylo vydáno pouze několik. Proměnlivost politického systému 

autonomních oblastí má dále za důsledek to, že informace v těchto zdrojích jsou často zastaralé, 

či si i protiřečí. Ačkoliv odborné publikace jsou primárními zdroji této práce, je to i z těchto 

důvodů, proč nejsou zdroji jedinými.  V práci do velké míry čerpám i z oficiálních dokumentů, 

mediálních článků, ale i z mých vlastních rozhovorů, které jsem spolu s Josefem Škrdlíkem pořídil 

při návštěvě této oblasti v roce 2019. Smyslem naší návštěvy v té době bylo napsání článků o zdejší 

politice, ekonomice a dalších záležitostech. Za tímto účelem jsme pořídili mnoho rozhovorů s 

místními osobnostmi (týkající se zejména života v komunách), z nichž některé jsou využity i v této 

práci. Spíše než konkrétní empirická data mi tato zkušenost však dala větší vhled do této 

problematiky, který byl nutný pro práci s ostatními typy zdrojů.  
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1. Pozadí politického systému 

 

V této kapitole rozeberu základní hodnoty, na nichž je politický systém Autonomní správy 

postaven a taktéž přiblížím specifika prostředí, v němž se tento politický systém nachází a na němž 

je závislý. Jelikož cílem této práce není analyzovat ani veškerou politickou filosofii Abdullaha 

Öcalana, ani prostředí severovýchodní Sýrie, budu se věnovat pouze těm aspektům, které mají 

přímý vliv na chod místní politiky.   

 

1.1 Abdullah Öcalan, PKK a demokratický konfederalismus 

 

Zrod hnutí, z něhož později vzešel i celý systém politické organizace v severovýchodní Sýrii, je 

spojován s Abdullahem Öcalanem a stranou PKK (Kurdská strana pracujících,  Partîya Karkerên 

Kurdistanê). PKK vzešla v sedmdesátých letech dvacátého století z turecké radikální levice a 

primárně čerpala své členy z řad znevýhodněných a zneprávněných příslušníků kurdské menšiny 

v Turecku, kteří byli tureckou vládou považováni za občany druhé kategorie. Již od jejího počátku 

byl Abdullah Öcalan jednoznačným a nezpochybnitelným vůdcem PKK. V době, kdy PKK poprvé 

začala svou kampaň ozbrojeného boje proti tureckému státu, dosahoval počet jejích členů a 

ozbrojenců pouze řádu několika stovek, avšak za pouhých deset let vzrostlo toto číslo k 15 až 20 

tisícům.2 

 

Politická ideologie PKK byla u jejího zrodu do velké míry odlišná od jejích pozdějších hodnot. 

První manifest vydaný PKK v roce 1978 do velké míry připomíná typický program tehdejších 

komunistických politických stran východního bloku. PKK tehdy sama sebe definovala jako 

Marxisticko-Leninistickou stranu a revoluční stranu kurdského proletariátu. PKK ve svém 

manifestu dále deklaruje otevřený boj proti tureckému státu a za svůj cíl staví vytvoření 

samostatného socialistického kurdského státu.3 

 

Přestože si PKK, zejména po pádu východního bloku začala tvořit své vlastní specifické pojetí 

marxistické politické teorie, opravdový přerod se uskutečnil až po uvěznění Abdullaha Öcalana v 

Turecku v roce 1999.  Ve své obhajobě před tureckým soudem Öcalan značně reinterpretoval 

historii PKK a její vztah k tureckému státu, zejména vyjádřil lítost nad smrtí mnoha tureckých 

vojáků, kteří padli v boji proti PKK a vyzval PKK k respektování příměří, které tehdy bylo v 

 
2 JONGERDEN, Joost. PKK. In:CEU Political Science Journal. 2008;1(3):127-132. Central European 
University. (str. 127 - 128) 
3 ÖZCAN, Ali Kemal. Turkey's Kurds in perspective: a theoretical analysis of Abdullah Öcalan and the 
PKK. Londýn, Routledge. 2006. (str. 85 - 87) 
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platnosti. Dále Öcalan označil cíl nezávislého kurdského státu za neproveditelný a dokonce 

nežádoucí - zejména toto prohlášení vyvolalo rozruch v řadách ostatních členů PKK a interní krizi. 

Ve své obhajobě, nazvané Deklarace demokratického vyrovnání přichází Öcalan s vizí 

demokratického řešení kurdské otázky, které by spočívalo v uznání existence kurdů ze strany 

Turecka a respektování základních práv, jako jsou svoboda slova a svoboda volně používat 

kurdský jazyk.4 

 

Nejenom Deklarace demokratického vyrovnání, ale i všechny následující Öcalanovy texty byly od 

této chvíle do velké míry inspirovány autory, jejichž knihy Öcalan v době svého uvěznění četl. 

Jednalo se například o Je třeba bránit společnost od Michela Foucaulta, či Představy společenství 

od Benedicta Andersona. Největší vliv na Öcalanovo politické myšlení mělo však dílo tehdy 

relativně neznámého autora Murrayho Bookchina, anarchistického myslitele a zakladatele 

politické teorie komunalismu. Öcalan v samovazbě jakožto jediný vězeň na vezeňském ostrové 

İmralı četl i Bookchinovo stěžejní dílo The Ecology of Freedom, rozsáhlé přehodnocení Marxova 

Kapitálu, v němž Bookchin tvrdí, že nikoliv kapitalismus, ale hierarchické společenské vazby jsou 

hlavním původcem nerovnosti mezi lidmi. V jednu chvíli Öcalan dokonce sdělil, že pracuje na 

změně paradigmatu PKK, založené na učení Murrayho Bookchina. Bookchinova vize na dosažení 

nezávislosti prostřednictvím komunálních shromáždění se stala pro Öcalana cestou k naplnění 

kurdského snu o svobodě a podle ní byl následně modelován i Öcalanův směr demokratického 

konfederalismu.5 

 

Ve svém spise Demokratický konfederalismus definuje Abdullah Öcalan tento směr jako druh 

nestátní politické správy, neboli bezstátní demokracie. Öcalan zde dále staví do opozice stát a 

demokracii; píše, že “Státy jsou založeny na moci; demokracie na kolektivním konsenzu”. Za 

hlavní rysy demokratického konfederalismu jsou považovány flexibilita, multikulturalismus, 

antimonopolismus a důraz na konsenzuální rozhodování. Ekologie a feminismus jsou taktéž 

základními pilíři. 6 

 

“Oproti centralizovanému a byrokratickému chápání správy společnosti a výkonu moci, předkládá 

demokratický konfederalismus typ politické samosprávy, v níž se mohou všechny části společnosti 

a všechny kulturní identity vyjádřit v místních zasedáních, obecných shromážděních a radách.” … 

 
4 DE JONG, Alex. Stalinist caterpillar into libertarian butterfly? The evolving ideology of the PKK. 

libcom.org. 11.3.2015. [cit. 21.3.2021] 
5 ENZINNA, Wes. A Dream of Secular Utopia in ISIS’ Backyard. The New York Times. 24.11.2015. [cit. 
14.3.2021] 
6 ÖCALAN, Abdullah. Democratic Confederalism. 2nd ed. Londýn, Transmedia Publishing Ltd. 2011. (str. 
21) 
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“Politika se stává součástí každodenního života” 7, píše Öcalan ve svém spise Demokratický 

konfederalismus. V článku o problematice národních států dokonce charakterizuje demokratický 

konfederalismu jakožto směř, v němž poslední slovo mají vždy jednotlivé komunity. “Vyšší 

úrovně slouží pouze ke koordinaci a implementaci vůle komunit, které vysílají své zástupce na 

obecná shromáždění. (....) Základní rozhodovací moc však leží u místních občanských institucí.” 8 

 

Jsou to právě tyto hodnoty a ideje, které přejala PKK a potažmo většina levicové větve kurdského 

politického hnutí. Jelikož se k těmto hodnotám hlásí i velká většina institucí v rámci politického 

systému v autonomních oblastech a lze říct, že na nich byl tento systém vystavěn, je důležité 

reflektovat nad jejich fungováním v praxi. Zatímco v druhé kapitole této práce popíši konkrétní 

způsob fungování jednotlivých institucí, ve třetí kapitole se pokusím toto fungování kontrastovat 

s hodnotami demokratického konfederalismu a zjistit, zda se doopravdy jedná o politický systém, 

v němž moc putuje “zespoda nahoru”. 

 

 

1.2 Prostředí severovýchodní Sýrie 

 

Komplexně pojmout sociální, kulturní a historické rysy prostředí, v němž se autonomní oblasti 

nachází by nebylo možné ani v jediné knize, natož v této práci. Proto v této kapitole ve zkratce 

popíši pouze ty specifika těchto oblastí, která přímo přispívají, či naopak škodí místnímu 

politickému experimentu.  

 

Pod označení “severovýchodní Sýrie” spadají v kontextu této práce všechny oblasti Sýrie na 

východ od řeky Eufrat a dále oblasti Afrín a Manbídž. Toto území lze vidět na mapě v příloze č.1, 

převzané z knihy Revolution in Rojava.9 Je to právě toto území, v němž je (či byl) implementován 

politický systém, jež je tématem této práce. V rámci tohoto území žije velké množství různých 

etnik a náboženství, v oblastech Afrín, Kobání a Džazíra jsou to z většiny Kurdové, zatímco jinde 

tvoří většinu Arabové.10 

 

 
7 ÖCALAN, Abdullah. Democratic Confederalism. 2nd ed. Londýn, Transmedia Publishing Ltd. 2011. (str. 
26) 
8 ÖCALAN, Abdullah. A nation state is not the solution but rather the problem. Libcom.org. 7.4.2012. [cit. 

15.3.2021] 
9 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 3) 
10 ALLSOPP, Harriet, VAN WILGENBURG, Wladimir. The Kurds of Northern Syria: governance, diversity 
and conflicts. Londýn, I.B. Tauris. 2019. (str. 15-16) 
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Pro mnohé západní pozorovatele může být na první pohled nepochopitelné, jak se mohl systém, 

který se hlásí k feminismu, ekologii a dalším hodnotám popsaným výše (viz. 1.1) zjevit zrovna v 

tomto tradičně patriarchálním, upozaďovaném koutu světa. Vskutku, je to dnes pouze několik 

desetiletí od doby, kdy jednotlivé klany přestaly být de facto jedinou politickou autoritou. Přestože 

byl společenský systém založený na klanovém uspořádání silně potlačován ze strany syrské vlády 

již od šedesátých let, zůstala identifikace s rozsáhlými příbuzenskými sítěmi ve formě klanů, i s 

konkrétními geografickými lokalitami silnou hybnou silou v kurdské a zejména i arabské 

společnosti. Zatímco klany ztratily svou oficiální politickou moc, morální hodnoty a zvyklosti s 

nimi spjaté i nadále do velké míry definovaly společenské vazby, stejně jako vnímání osobní, 

skupinové i etnické identity. Tyto tradiční, patriarchální a značně hierarchické společenské vazby 

byly do velké míry neslučitelné s hodnotami PKK, potažmo strany PYD11, což byl i důvod, proč 

při Rojavské revoluci těžily tyto strany i z těch částí společnosti, které byly těmito tradičními 

vazbami marginalizované (například ženy, lidé bez klanové příslušnosti, či lidé v nepříznivém 

vztahu s místními klanovými strukturami) . 12 

 

Avšak i přesto, že některé aspekty místního tradičního společenského života jsou protichůdné s 

novou koncepcí politiky, zdánlivě ve více případech se tradiční zvyky s novým systémem naopak 

vzájemně posilují. V rámci kultur severovýchodní Sýrie je přítomno i mnoho forem společenské 

organizace, které jsou velmi kompatibilní se systémem, který čerpá z předkapitalistických 

společenských struktur. V místní společnosti, která má stále do velké míry venkovský charakter, 

hraje velkou roli vzájemná pomoc či různé formy kolektivní ekonomiky. Společenský systém 

založený na příslušnosti k rodině a klanu historicky vedl i ke spolupráci mezi těmito celky skrze 

vytváření federací a rozhodování skrze místní shromáždění.13  

 

To, že demokratický konfederalismus je nejlépe aplikovatelný v předkapitalistických 

společnostech artikuloval i Abdullah Öcalan. Öcalan se rozešel s marxistickým pojetím 

historického materialismu, které vnímal jako euro- a androcentrické a nepovažoval za žádoucí 

myšlenku historického vývoje v etapách od feudalismu, přes kapitalismus ke komunismu. Naopak 

to, že se v oblastech severovýchodní Sýrie ještě plně neetabloval kapitalismus bylo vnímáno jako 

 
11 PYD je politickou stranou a dle některých de facto odnoží PKK v severní Sýrii. PYD je inspirována 

myšlenkami Abdullaha Öcalana a zejména v prvních letech po rojavské revoluci hrála v místním 
politickém systému zásadní roli, důležitou zůstává však i nadále. (viz. 2.3.) 
12 ALLSOPP, Harriet, VAN WILGENBURG, Wladimir. The Kurds of Northern Syria: governance, diversity 
and conflicts. Londýn, I.B. Tauris. 2019. (str. 29-34) 
13 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 15-16) 
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výhoda - bylo možné navazovat na tradiční hodnoty vzájemné pomoci a tudíž umožnit nový 

způsob vývoje společnosti podél nemodernistických linií.14 

 

 

1.3. Role žen 

 

Emancipace žen ve společnosti je jedním z hlavních témat jak v myšlení Abdullaha Öcalana, tak i 

v rámci politického systému autonomních oblastí. V této kapitole popíši hlavní způsoby, jimiž se 

tato snaha do zdejšího politického systému promítá.  

 

Přestože některé feministické myšlenky byly přítomny již u zrodu PKK, po dlouhou dobu byla ve 

straně role mužů dominantní a ženy se na zásadních rozhodnutích v podstatě nepodílely. PKK v 

této době uznávala existenci patriarchální společnosti, v níž jsou ženy podrobenými subjekty a 

brala si na zodpovědnost vzdělávání žen za cílem vytvořit z nich “svobodné jednotlivce”. Tento 

program však vyznívá do velké míry paternalisticky, přihlédneme-li k tomu, že struktury v PKK 

byly z naprosté většiny obsazeny muži. Změna přichází až ke konci devadesátých let, spolu se 

všeobecnou proměnou politického směřování PKK. Velký vliv mělo založení ženské militantní 

organizace YAJK (Jednotky svobodných žen Kurdistánu), která operovala spolu s PKK, byla na 

ní však nezávislá. Byly to právě i ženské jednotky, které se zasloužily o to, že si Öcalan i po jeho 

uvěznění udržel kontrolu nad PKK.15  

 

Ve svém spise z roku 2013 píše Öcalan o ženské roli ve společnosti následující: “To, do jaké míry 

je možná celková proměna společnosti, je určeno měrou změny dosažené mezi ženami. Úroveň 

svobody a rovnoprávnosti žen určuje svobodu a rovnost všech částí společnosti.” 16 Tento způsob 

myšlení přispěl i k vzniku tzv. Jineoloji, neboli kurdské varianty feminismu a genderových studií. 

 

PKK, jakožto militantní politická organizace však neměla možnost své představy o roli žen ve 

společnosti aplikovat mezi širokou veřejnost. Tato příležitost nastala až po rojavské revoluci, po 

níž bylo možné tyto myšlenky aplikovat i v širokém měřítku. Změna role žen je jedním z nejvíce 

povšimnutelných důsledků této revoluce. Z mé vlastní zkušenosti mohu říct, že jsem byl až 

překvapen, do jaké míry (i v porovnání s Iráckým Kurdistánem) jsou ženy zastoupeny ve veřejném 

 
14 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 

women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 40-41) 
15 NOVELLIS, Andrea.  The Rise of Feminism in the PKK: Ideology or Strategy? In: Zanj: The Journal of 
Critical Global South Studies. 2018;2(1):115-133. Pluto Journals. (str. 129-130) 
16 ÖCALAN, Abdullah. Liberating Life: Woman’s Revolution. Köln, International Initiative Edition. 2013. 
(str. 57) 
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životě - v politických strukturách, v družstvech i ve vojenských jednotkách. Například u městského 

soudu ve městě Qamishli působilo více soudkyň, než soudců. Tento postoj se zdánlivě rozšířil i 

mezi širokou veřejnost - v rozhovorech nám několik místních obyvatel (automechanik, švec, 

instalatér) řeklo, že chtějí, aby jejich dcery mohly vykonávat ve společnosti všechny stejné role 

(včetně vojenské služby), jako jejich synové. 17 

 

Mezi konkrétní způsoby, jimiž je v politickém systému autonomních oblastí podporována účast 

žen v politice, patří například zavedení 40% kvóty na zastoupení obou pohlaví ve veřejných 

institucích.18 Důležitou roli dále hraje hnutí Kongreya Star (do roku 2016 Yekîtiya Star), které 

zastupuje všechny ženské seskupení, hnutí a organizace, včetně ženských ozbrojených jednotek 

YPJ. Toto hnutí například zřizuje ženské výbory, které operují na všech úrovních Autonomní 

správy - od komun až po federální úroveň. 19 

 

Další způsobem, kterým je podporováno zastoupení žen v politice je takzvaný  “systém 

spolupředsedajících”.20 Tento systém vyžaduje, aby vedoucí pozice všech institucí byly 

zastoupeny jednou ženskou a jedním mužským předsedajícím. Tento systém se používá v 

institucích, kterým se tato práce věnuje v následující kapitole, ale je i rozšířen mimo oficiální 

politické instituce - často je uplatňován na vedoucích pozicích různých družstev, spolků, 

politických stran či odborů. 21 

 

2. Institucionální rámec politického systému Autonomní správy 

 

Konkrétní způsob fungování politického systému autonomních oblastí se na první pohled může 

zdát být nejasný, nebo i zmatečný. Tato pověst nevznikla náhodou, politický systém v rámci 

autonomních oblastí procházel po dobu jejich existence neustálými proměnami. I v rámci období 

zkoumaného v této práci se nesčetněkrát změnily názvy institucí i způsoby jejich fungování, avšak 

i přesto byly zachovány principy politického uspořádání založené na decentralizaci a idee 

demokratického konfederalismu. Sám oficiální název tohoto území byl mnohokrát změněn. Za 

 
17 Rozhovory s obyvateli města Kobání, Osman - krejčí, Khalil - automechanik, Mostafa - instalatér. 
Kobání. Edmund Trubáček a Josef Škrdlík. Kobání. 21.7.2019. 
18 Tato kvóta byla zavedena TEV-DEM, podobné typy kvót se však uplatňovaly i v mnohých jiných 

strukturách. 
19 DIRIK, Dilar, STAAL, Jonas. Living Without Approval. In: New Worlds: The Democratic Self-
Administration of Rojava & New World Summit. Norsko, KORO/URO. 2016. (str. 87-90) 
20 Častěji uváděno v angličtině jako “co-chair system”. 
21 SCHMIDINGER, Thomas. Rojava. Revolution, War, and the Future of Syria’s Kurds. Londýn, Pluto 
Press. 2018. (str. 236 - 237) 
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svou krátkou existenci byly tyto oblasti nazývány (volně přeloženo) “Západní Kurdistán”, 

“Autonomní Regiony”, “Rojava”, “Federální Severní Sýrie”, “demokraticky konfederální oblasti 

severní Sýrie”, od roku 2015 “Federace severní Sýrie - Rojava” , od roku 2016 “Demokratická 

federace severní Sýrie” a konečně současným oficiálním názvem od roku 2018 “Autonomní 

správa severní a východní Sýrie”.22 Změnil-li se oficiální název celého uskupení tolikrát, je 

nepřekvapivé, že ještě častějšími změnami procházely názvy jednotlivých institucí fungujících 

uvnitř tohoto systému. Vypisování všech těchto jmen by vydalo na nesmírně dlouhý seznam. I 

proto budu v této části práce popisovat instituce převážně pod jmény, které měly na konci 

zkoumaného období (v roce 2019) a ve většině případů dodnes.  

 

Vysvětlení těchto častých změn názvů je, alespoň v případě názvu celého uskupení, přisuzováno 

snaze pozměnit způsob, kterým se Autonomní správa prezentuje navenek. Je to zároveň pokus o 

odstranění spojitosti v názvu s kterýmkoliv etnikem. (Jména Kurdistán či Rojava odkazují ke 

kurdskému etiku, zatímco například vláda Bašára Assada se sídlem v Damašku používá název 

Syrská arabská republika.) Autonomní správa se tak snaží dokázat svou multi-etnickou povahu a 

odstranit ve svém názvu jakoukoliv spojitost s kurdským, arabským, či jiným etnikem. Dalším 

faktorem zapříčiňujícím časté změny názvů je snaha uspokojit zájmy jednotlivých subjektů, s 

nimiž jsou tvořeny aliance, či je zájem o získání jejich podpory. K tomu všemu je zde navíc 

problém s překladem původních kurdských či arabských názvů do angličtiny, potažmo do 

češtiny.23 

 

I přes tuto proměnlivou povahu místních institucí lze hovořit o třech základních pilířích, tvořených 

konkrétními institucemi, na nichž byl na konci zkoumaného období stavěn místní politický systém. 

Jedná se zejména o Syrskou demokratickou radu, Autonomní správu Severní a Východní Sýrie a 

TEV-DEM.  

 

Autonomní správa Severní a Východní Sýrie (založena v roce 2018) je vyústěním systému 

místních komun a rad. Tato instituce funguje zejména jako systém, jehož hlavním úkolem je 

umožňovat spolupráci mezi místními politickými institucemi na všech geografických úrovních. 

Autonomní správa nedisponuje až takovým množstvím politické moci na federální úrovni, jako na 

lokálních úrovních. 24 

 

 
22 ALLSOPP, Harriet, VAN WILGENBURG, Wladimir. The Kurds of Northern Syria: governance, diversity 
and conflicts. Londýn, I.B. Tauris. 2019. (str. 89) 
23 ALLSOPP, Harriet, VAN WILGENBURG, Wladimir. The Kurds of Northern Syria: governance, diversity 

and conflicts. Londýn, I.B. Tauris. 2019. (str. 90) 
24 tamtéž 
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Syrská demokratická rada (založena v roce 2015) je politickým zastřešením oblasti 

severovýchodní Sýrie, zakládajícím se na participaci politických stran a zástupců ostatních 

zdejších institucí. Cílem této instituce je vytvořit politický rámec pro eventuální vyřešení syrského 

konfliktu, v němž budou zastoupeny zájmy obyvatel severovýchodní Sýrie.25 

 

TEV-DEM (založeno v roce 2011), volně přeloženo jako Hnutí za demokratickou 

společnost, si v průběhu své existence prošlo významným přerodem ve smyslu své politické role. 

Původně byl skrze toto hnutí zaváděn systém decentralizovaných komun, od roku 2018 do 

současnosti však plní roli zastřešující organizace pro občanskou společnost, sdružující družstva a 

další občanské spolky od místní až po federální úrovně. Jeho úlohou je zároveň fungovat jako tzv. 

“proti-moc” vůči ostatním politickým institucím.26 

 

Zjednodušený model vzájemných interakcí mezi těmito institucemi lze vidět na následujícím 

diagramu, převzatém z publikace Beyond the Frontlines od Rojava Information Center. 27  

 
25 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str.18-19) 
26 tamtéž 
27 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str.17) 
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V politickém systému autonomních oblastí zároveň figuruje i nespočet dalších institucí, včetně 

například těch usilujících o ženskou emancipaci, či ozbrojených složek. Tyto tři výše zmíněné i 

vybrané další instituce budou popsány v následujících kapitolách.  
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2.1. Autonomní správa severní a východní Sýrie (AANES) 

 

Pojmem Autonomní správa severní a východní Sýrie (známá též pod zkratkou z anglického názvu 

jako AANES) se mnohdy označuje celý systém autonomního uskupení nacházejícího v této oblasti 

Sýrie. Ačkoli tento výklad není nesprávný, je mnohdy pomíjeno, že zároveň pojem označuje 

konkrétní instituci operující na tomto území spolu s ostatními institucemi, která není jedinou 

reprezentací politické moci. Tento dvojí význam se může zdát matoucí pro západního 

pozorovatele, jelikož pokud chceme v západním světě mluvit o některé politické entitě spravující 

území, mluvíme o státu a můžeme tedy použít oficiální jméno dotyčného státu. Autonomní oblasti 

severovýchodní Sýrie se však nepovažují za stát a neexistuje tedy žádné oficiální označení, které 

by pod sebou jednotilo všechny aspekty politické moci. Z tohoto důvodu je k označení těchto 

oblastí nejčastěji používáno jméno instituce, která plní funkci nejpodobnější té, kterou ve zbytku 

světa plní státy. Používáme-li toto označení, je však jednoduché zapomenout, že zde na stejné 

rovině existují i další autonomní politické instituce, které taktéž vykonávají politické funkce.  

 

Do Autonomní správy, jakožto politické instituce, je zahrnut celý systém samospráv od těch 

nejmenších místních komun až po její nejvyšší orgán, který sdružuje všechny menší celky na celém 

území severovýchodní Sýrie. Autonomní správa je v teorii nehierarchická (v praxi však vyšší 

úrovně mají možnost některá opatření vymáhat, avšak stále znatelně méně, než v západních 

politických systémech)  - vyšší úrovně (federální, regionální) nejsou nutně nadřazeny těm nižším 

(komunální) a naopak co největší množství rozhodování je delegováno na co nejnižší možné 

úrovně. Na federální úrovni se tudíž řeší pouze ty záležitosti, u kterých je nutná spolupráce všech 

nižších celků, například zdravotnictví, školství, bezpečnost, cla, těžba nerostných surovin, či 

stavba dálkových silnic.28 

 

U mnohých z těchto oblastí je navíc funkce federální, případně regionální úrovně ve svém 

charakteru spíše mediační. Například v otázce školství mají místní samosprávy téměř neomezenou 

moc definovat jeho charakter (alespoň u nižšího stupně) a federální úroveň pouze zprostředkovává 

spolupráci mezi lokálními celky a pokouší se je vést ke vzájemné kompatibilitě školských 

systémů.29 

 

Přestože systém komun a demokracie organizované zdola existuje v autonomních oblastech již od 

jejich vzniku, Autonomní správa jakožto instituce, která tento systém zastřešuje, byla ustanovena 

 
28 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 

North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 21) 
29 Rozhovor s obyvateli vesnice Jinwar. Edmund Trubáček a Josef Škrdlík. Jinwar. 26.7.2019. 
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až v září roku 201830 a získala tak funkce, které dříve spadaly primárně pod TEV-DEM, nebo již 

zaniklé MGRK (lidová rada západního kurdistánu). Jednalo se však spíše o formální změnu, 

komunální i regionální úrovně i před tímto přeskupením fungovaly v téměř nezměněné podobě. 

 

 

Samotné úrovně, které tvoří Autonomní správu, jsou zpravidla následující: 31 

 

Komuna 

 Sousedství 

  Subdistrikt 

   Distrikt 

    Kanton 

     Region 

      Autonomní správa severní a východní Sýrie 

 

V některých, mnohdy řídce obydlených či nově nabytých oblastech jsou některé z těchto úrovní 

vynechány, vždy však jejich posloupnost alespoň přibližně odpovídá tomuto modelu.  

 

 

2.1.1. Komunální úroveň 

 

Základní stavební jednotkou tohoto systému jsou komuny - malé uskupení zahrnující všechny 

obyvatele dané oblasti, jejichž posláním je řešit otázky týkající se místních záležitostí. Ve městech 

se komuny sestávají zpravidla ze 30 až 200 domácností a na venkově mohou být tvořeny 

jednotlivými vesnicemi. Už v roce 2015 existovalo jen v kantonu Cizîre přes 1600 komun.32 

 

“Všechny skupiny lidí ve společnosti a všechny kulturní identity se vyjadřují v místních 

schůzích, obecných shromážděních a radách. Tato forma demokracie otevírá politický prostor pro 

všechny sociální vrstvy a umožňuje různým politickým skupinám se vyjádřit. Tímto způsobem 

 
30 COORDINATION SERVICE DIRECTORATE FOR NORTH AND EAST SYRIA. Final declaration of the 

founding congress of the Autonomous Administration of North and East Syria.  6.9.2018, Ayn Issa. [cit. 
20.12.2020] 
31 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 21) 
32 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 87) 
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podporuje politickou integraci společnosti jako celku. Politika se stává součástí každodenního 

života.” 33 

 

Komuny, tak jak jsou definovány v odstavci 48. Listiny společenské smlouvy (tato listina slouží v 

autonomních oblastech jako de facto ústava, viz. 2.4), stanovují organizační a administrativní 

systém, v jehož rámci mohou obyvatelé rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich sousedství.  

Jedná se samostatný orgán, který alespoň v teorii není podřízený žádným jiným orgánům 

fungujících na vyšších správních úrovních, ale je si s nimi ve svém rozhodování rovný. V praxi 

však existují tři základní oblasti, které jsou obvykle řešeny na úrovni komun. Těmi jsou 

sebeobrana, vzdělávání a řešení konfliktů skrze budování konsenzu. Dále mohou komuny vytvářet 

komise, které se zabývají specifickou problematikou relevantní pro danou komunu. 34 

 

Shromáždění komun, kdy se všichni obyvatelé mohou sejít, diskutovat a rozhodovat o místních 

záležitostech se konají podle potřeby, zpravidla však minimálně jednou za dva měsíce. K těmto 

shromážděním se používají lidové domy, tzv. mala gel, které také slouží jako fóra pro všechny 

formy politického organizování a jsou vždy 24 hodin denně přístupné pro veřejnost. 35 

 

Komuny si volí své organizační výbory, které řídí administrativu a dělají menší rozhodnutí v době, 

kdy se nekonají obecná shromáždění, kterým jsou podřízeny. Organizační výbory se sestávají ze 

dvou předsedajících (muže a ženy) a zástupců všech ostatních ustanovených výborů. (viz. 2.1.4) 

Tyto výbory jsou voleny obyvateli komun zpravidla každý jeden až dva roky. 36  

 

V komunách probíhá diskuze o všech problémech týkajících životů jejich se obyvatel a je 

rozhodováno o těch otázkách, které lze vyřešit v rámci jednotlivých komun. V případech, kdy daná 

problematika přesahuje působnost komuny a vyžaduje spolupráci s ostatními komunami, je řešena 

na vyšších federativních úrovních. Například, většina majetkových sporů je vyřešena na úrovni 

komun skrze mediaci a hledání konsenzu mezi zúčastněnými stranami a pouze malý počet případů 

se řeší na federální úrovni skrze oficiální soudnictví. 37 

 

 
33 ÖCALAN, Abdullah. Democratic Confederalism. 2nd ed. Londýn, Transmedia Publishing Ltd. 2011. 
(str. 26) 
34 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 22-23) 
35 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 88 - 89) 
36 tamtéž 
37 Rozhovor s Abdullahem Khalilem, zástupcem soudního dvoru ve městě Qamishli. Edmund Trubáček a 
Josef Škrdlík. Qamishli. 23.7.2019. 
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V předchozích odstavcích byly popsány základní principy fungování místních komun. Přestože 

systém komun je v zapsán ve Společenské smlouvě a zpravidla se drží výše popsaných 

charakteristik, nelze očekávat, že po celé rozloze autonomních oblastí bude tento systém fungovat 

stejně. Naopak, přestože existuje tlak na sladění způsobu organizace jednotlivých komun, ve svých 

specifikách se stále zásadně liší. Níže uvedu krátkou případovou studii fungování komun ve 

vesnici Hemo, tak jak nám ho popsal spolustarosta obce. 

 

Hemo je vesnice na samém západním okraji města Qamishli, jejíž počet obyvatel se řádově 

pohybuje v rámci vyšších stovek.  Ve vesnici Hemo v současné době fungují čtyři komuny, 

které se scházejí jednou týdně a volí si dva zástupce - jednoho muže a jednu ženu. Některé 

záležitosti jsou vyřešeny přímo na zasedání komun a jiné jsou delegovány na vyšší úroveň. 

Jednou týdně referují o aktivitách komun jejich zástupci starostům obce (opět jeden muž a 

jedna žena) a společně řeší záležitosti týkající se celé vesnice. Starostové obce mají dále 

možnost tyto záležitosti delegovat na úroveň distriktů, které taktéž zasedají jednou týdně. 

Ve městě Qamishli existují dva administrativní distrikty - západ a východ. 

Při otázce, do jaké míry je tento systém ve vesnici Hemo opravdu funkční starosta říká, že 

jde o pomalý proces. Lidé podle něj byli zvyklí na dřívější baasistický režim, který 

kteroukoliv politickou sebeorganizaci trestal a nejsou tudíž zvyklí sami dělat rozhodnutí. 

Míra participace místních se podle něj v posledních letech sice zvýšila, ale mnoho lidí se 

účastní zasedání jen sporadicky v reakci na nějaký akutní nedostatek, nikoliv aby přicházeli 

s vlastní iniciativou.  Poznamenává však, že situace v Hemo je stále mnohem lepší, než v 

některých jiných (podle něj spíše etnicky arabských) oblastech, kde je místní 

sebeorganizace téměř nefunkční. 38 

 

Je obtížné zjistit, jaký podíl populace autonomních oblastí se doopravdy účastní politického života 

v rámci komun, jelikož tyto hodnoty se mezi jednotlivými vesnicemi mohou výrazně měnit a 

detailních dotazníkových průzkumů je málo. Při terénních výzkumech z roku 2017 v kantonech 

Kobání a Džazíra uvedlo z náhodného vzorku 180 dotázaných 61 osob (34%), že se zasedání 

komun neúčastní. Opravdový podíl lidí, kteří se zasedání komun neúčastní může být výrazně vyšší, 

jelikož nemálo z dotázaných na tuto otázku vůbec neodpovědělo. Z rozhovorů s obyvateli kantonu 

Afrín dále vyplývá, že účast v komunách byla v tomto kantonu až výjimečně vysoká oproti 

kantonům Kobání a Džazíra, kde se zdála být relativně nízká.39 

 

 
38 Rozhovor se starostou vesnice Hemo. Edmund Trubáček a Josef Škrdlík. Hemo. 27.7.2019. 
39 ALLSOPP, Harriet, VAN WILGENBURG, Wladimir. The Kurds of Northern Syria: governance, diversity 
and conflicts. Londýn, I.B. Tauris. 2019. (str. 144) 
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2.1.2. Regionální úroveň  

 

Posouváme-li se výše v úrovních Autonomní správy přes sousedství, distrikty a kantony, 

dostáváme se na regionální úroveň. Sousedství, distrikty a kantony v této práci nebudou 

popisovány, jelikož mají do velké míry pouze facilitační úlohu - jejich úkolem je zejména 

zprostředkovávat spolupráci mezi komunami, o konkrétních záležitostech se zde zpravidla 

nerozhoduje. Je to až regionální úroveň, na níž jsou znovu tvořeny zásadní rozhodnutí a která je 

zodpovědná za správu širokého spektra záležitostí. Těmito záležitostmi jsou zejména regionální 

ekonomika, sociální služby, vnitřní bezpečnost, zdravotnictví, kultura, soudnictví a vzdělávání.40 

Například v oblasti vzdělávání spadá systém vyššího školství pod správu regionů, které mohou 

zřizovat střední školy i univerzity. První vysoká škola na území autonomních oblastí vznikla z 

iniciativy regionální správy v regionu Afrín a stala se první vysokou školou v Sýrii, která 

poskytovala výuku kurdštiny či genderových studií.41 

 

Na konci zkoumaného období existovalo v autonomních oblastech 7 regionů: Džazíra, Eufrat, 

Afrín, Manbídž, Rakká, Tabka a Dejr ez Zur.42 Tyto regiony však prošly za dobu jejich existence 

značnou proměnou, jak v jejich velikosti, tak i v jejich počtu. Původními regiony, které stály u 

zrodu autonomních oblastí byly Afrín, Džazíra a Eufrat (tehdy pod názvem Kobání). Jsou to právě 

tyto tři regiony, které se objevují v názvu první Společenské smlouvy z roku 2014, v anglickém 

překladu: The Social Contract of the Autonomous Regions of Afrin, Jazeera, and Kobane.43  V 

průběhu let byl skrze dobývání území dříve spravovaného Islámským státem začleněn zbytek 

regionů, a naopak v důsledku turecké invaze v roce 2018 se region Afrín zmenšil na pouhý zlomek 

své původní rozlohy. Následující turecká vojenská invaze v roce 2019 taktéž zasáhla regiony 

Džazíra a Eufrat, avšak v tomto případě nebyly ztráty na území tak dramatické. Z původních 

regionů zůstávají Džazíra a Eufrat těmi, které mají nejjasněji vymezenou autonomii a v nichž se 

nejlépe daří implementovat koncepci decentralizovaného politického systému. 

 

 
40 Social Contract of the Democratic Federation of Northern Syria. 29 December 2016. (článek 54.) 
41 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 27) 
42 DFNS. Decree No. / 1 / of the Administrative Division Law. 29.7.2017. [cit. 28.12.2020] 
43 The Social Contract of the Autonomous Regions of Afrin, Jazeera, and Kobane. 29.1.2014. [cit. 
16.2.2021] 
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Autonomie regionů je explicitně zapsána i do Společenské smlouvy z roku 2016 a specificky se jí 

věnuje její třetí kapitola.44 Společenská smlouva definuje práva, pravomoci a zodpovědnosti 

regionů, stejně tak jako určuje způsob fungování dvou základních orgánů regionálních samospráv: 

sněmu zastupitelů a exekutivní rady. 45 

 

Sněm zastupitelů je hlavní volený orgán na regionální úrovni, jehož úkolem je rozhodovat o 

zásadních otázkách regionálního měřítka a určovat hrubé směřování regionální politiky. Mezi jeho 

pravomoci patří například schvalování nových zákonů, rozpočtu daného regionu či udělování 

amnestie. Sněm zastupitelů je volený na čtyřletá období v obecných přímých volbách a počet 

zastupitelů se liší podle jednotlivých regionů, například v regionu Džazíra zasedalo v roce 2014 

101 zastupitelů. 46 40 % zastupitelů je voleno na základě etnických či náboženských kvót, zatímco 

zbylých 60% kvótám nepodléhá. Sněm zastupitelů dále volí členy exekutivní rady a může vetovat 

její rozhodnutí. Pro správu jednotlivých sektorů vytváří sněm zastupitelů rady, které dané sektory 

spravují. Počet rad a jejich účel je závislý na potřebách jednotlivých regionů. 47 Poslední volby do 

sněmu zastupitelů proběhly v roce 2017, kdy bylo voleno v regionech Afrín, Eufrat a Džazíra. 

Průměrná volební účast se pohybovala okolo 70%. 48 

 

Exekutivní rada je, jak již bylo řečeno, volena sněmem zastupitelů. Její funkce je zejména 

exekutivní - bere rozhodnutí sněmu zastupitelů a pracuje na jejich implementaci. Společenská 

smlouva požaduje, aby složení exekutivní rady reflektovalo zastoupení jednotlivých etnik, 

náboženství a sociálních skupin v daném regionu, avšak nespecifikuje přesné proporce. Exekutivní 

rada dále vybírá z jejích zvolených členů dva, kteří budou jejími spolupředsedajícími. Exekutivní 

rada má, stejně jako sněm zastupitelů, možnost vytvářet rady, které řeší jednotlivé oblasti veřejné 

správy.49 Akceschopnost celého regionálního systému stojí zejména na těchto radách. Například v 

 
44 Zde je nutno podotknout, že anglický překlad Společenské smlouvy z roku 2016 mluví o regionech pod 
označením kantony. Toto je pravděpodobně dáno tím, že jednotlivé administrativní celky mají své 
specifické názvy v kurdštině, které však nemají jasně daný anglický ekvivalent a mohou tak být 
překládány zaměnitelně jako kantony i regiony. Pod slovem kanton je ve Společenské smlouvě myšleno 
to, co tato práce označuje slovem region. 
45 Social Contract of the Democratic Federation of Northern Syria. 29 December 2016. (kapitola 3.) 
46 HAWARNEWS. Declaration of democratic autonomy in Cizîre canton. Hawar News Agency. 20.1.2014. 
[cit. 5.1.2021] 
47 Social Contract of the Democratic Federation of Northern Syria. 29 December 2016. (článek 55.) 
48 ANHA. High Commission: 70% participated in communes’ elections. ANHA Hawar News Agency. 

24.09.2017. [cit. 5.1.2021] 
49 Social Contract of the Democratic Federation of Northern Syria. 29 December 2016. (článek 56.) 
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regionu Rakká existuje od roku 2017 14 rad, mezi nimiž je například rada financí, rada vzdělávání, 

rada ženských záležitostí, nebo dokonce i rada pekáren a mlýnů.50 

 

Jak je z předchozích odstavců patrné, regionální úroveň má oproti ostatním úrovním Autonomní 

správy značnou autonomii ve svém rozhodování. Jedná se po komunách o druhou úroveň, ve které 

jsou její zastupitelé voleni přímou volbou a tudíž se nesestává pouze z vyslanců z nižších úrovní, 

jak je tomu například u distriktů či kantonů. 

 

Jedním z úkolů regionálních vlád je řešit nesoulady ve společenských hodnotách na nichž je zdejší 

politický systém vystavěn a hodnotách některých společenských skupin, které se v jednotlivých 

etnických a náboženských skupinách severovýchodní Sýrie mohou razantně lišit. Příkladem 

takového nesouladu může být otázka polygamie. Zatímco polygamie není v souladu s 

dominantními hodnotami uvnitř Autonomní správy a s hodnotami většiny kurdského obyvatelstva, 

u arabského obyvatelstva se stále mnohdy vyskytuje. Na jednu stranu je zde tlak na prosazování 

hodnot, které vzešly z revoluce v roce 2011 a jsou nadále populární, ale na druhou stranu si 

regionální vlády nemohou dovolit znepřátelit si jednotlivé etnické skupiny, které v dané oblasti 

žijí. Často skloňovanou úlohou regionálních vlád je tedy balancovat mezi těmito nesoulady a 

hledat dlouhodobá řešení. V tomto příkladě jedno možné řešení mohou poskytnout rady žen, které 

vedou dlouhodobé dialogy s klanovými vůdci za účelem vzájemného pochopení.51 

 

Regionální vlády by podle teorie demokratického konfederalismu neměly být nadřazeny nižším 

úrovním společenské organizace, a naopak by neměly podléhat těm vyšším. Jejich autorita by měla 

být dobrovolně delegována od nižších celků, které by měly mít možnost vzít záležitosti zpět do 

svých rukou, pokud by si tak přály. Do jaké míry tato teorie doopravdy funguje v praxi je 

diskutabilní. Na jednu stranu se regionální vlády zdají být připraveny svěřit nižším úrovním plnou 

moc například nad otázkami vzdělávání, nebo dokonce i ve vydávání některých zákonů, avšak 

třeba v otázce nerostných surovin, zejména ropy, se takováto míra decentralizace zdá být 

nepředstavitelná. 

 

 

2.1.3. Federální úroveň 

 

 
50 RAQQA CIVIL COUNCIL. Raqqa Civil Council forms 14 committees to manage Raqqa. Civil Council of 
Raqqa. 9.5.2017. [cit. 6.1.2021] 
51 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 27) 
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Narozdíl od nižších úrovní Autonomní správy, které byly zavedeny už na počátku fungování 

rojavské samosprávy, jejich zastřešující federální úroveň procházela v této době častými změnami. 

Ještě před ustanovením systému Autonomní správy (AANES), byla funkce její federální úrovně 

vykonávána jinými institucemi. V této kapitole popíši historii vzniku této instituce, avšak zaměřím 

se na její fungování po zavedení systému Autonomní správy. 

 

V srpnu 2011, téměř rok před dosažením faktické autonomie byla na schůzi přibližně tří set 

delegátů z různých oblastí, skupin a stran v severovýchodní Sýrii, založena Lidová Rada 

Západního Kurdistánu (MGRK). Zde byl zvolen její koordinační orgán o velikosti 33 zastupitelů, 

který byl nazván TEV-DEM52 a dále bylo ustanoveno osm komisí, z nichž se každá zabývala 

specifickým politickým, ekonomickým či kulturním sektorem. V roce 2011 byla severovýchodní 

Sýrie stále pod kontrolou syrské centrální vlády v Damašku, její moc se však s postupem času 

snižovala. Tam, kde syrský režim ztratil svou moc, byl střídán právě Lidovou Radou Západního 

Kurdistánu. V létě roku 2012, kdy syrský režim definitivně opustil většinu těchto území, objevila 

se naléhavá poptávka po novém systému politického uspořádání. Funkce MGRK v této době byla 

spíše koordinační - bylo možné skrze tuto instituci řídit spolupráci mezi rozličnými skupinami, 

které zastupovala, avšak nedisponovala efektivními přímými nástroji pro vládu nad celým 

územím. Politické záležitosti se v tuto chvíli, při absenci centralizované vlády, přirozeně začaly 

řešit na lokální úrovni - v jednotlivých vesnicích, čtvrtích, někdy i ulicích. Tento lokální charakter 

společenské organizace byl následně za strany MGRK formalizován vytvořením systému komun, 

sousedství a kantonů, které MGRK zastřešovalo. 53 54 

 

Od léta roku 2013 začaly útoky Islámského státu a jiných skupin a jejich nabývání území 

znemožňovat cestování mezi jednotlivými kantony autonomních oblastí. Jelikož Islámský stát 

získal kontrolu nad územím v okolí měst Tell Abyad a Al Bab, byly tehdejší kantony Kobání, 

Afrín a Džazíra od sebe kompletně odtrženy. V důsledku toho se i rozpadl federativní charakter 

MGRK a TEV-DEM, které následně v jednotlivých kantonech existovaly odděleně. V každém 

kantonu v tomto období bylo TEV-DEM složeno z 11 členů a osmi výborů. Mezikantonální 

charakter MGRK byl částečně obnoven až v roce 2015, kdy byla města Tell Abyad a  Serê Kaniyê 

osvobozena od Islámského státu a byl tak obnoven kontakt mezi kantony Kobání a Džazíra. 55 

 
52 TEV-DEM v této době zastávalo výrazně odlišnou roli od té, kterou zastává od roku 2018. (viz. 2.3) 
53 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 

women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 85 - 86) 
54 JAN, Polat, ABDI, Mazloum. Practical Projects for Building the Autonomous Administration.  Amazon 
Press. 2020. (str. 47 - 49) 
55 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 91) 
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Další změnu charakteru institucí na federální úrovni přinesla reorganizace politického systému v 

roce 2018. Na konferenci TEV-DEM v srpnu 2018 bylo dohodnuto vytvoření systému Autonomní 

správy (AANES), pod nějž by spadal celý soubor lokálních úrovní samosprávy, který dříve 

fungoval v rámci MGRK a TEV-DEM. Tímto rozhodnutím MGRK zaniklo a TEV-DEM změnilo 

svou roli, kdy v nové koncepci politického systému pracovalo s těmi částmi občanské společnosti, 

které do tohoto systému doposud nebyly začleněny. 56 (viz. 2.3) 

 

Od roku 2018 do současnosti spočívá práce Autonomní správy na federální úrovni v koordinování 

regionů, mezi nimiž se liší jejich interní politický systém v důsledku různých úrovní regionální 

autonomie, s cílem usnadnit jejich spolupráci. Autonomní správa je na federální úrovni tvořena 

třemi rady: obecnou radou, exekutivní radou a justiční radou. Obecná rada zastává zejména 

legislativní funkci, avšak jejím primárním úkolem není tvoření zákonů, nýbrž jejich sjednocování 

mezi jednotlivými regiony a zprostředkovávání komunikace mezi legislativními institucemi 

jednotlivých regionů. Obecná rada je tvořena z 49 delegátů z jednotlivých regionů (z každého 7) 

a z 21 specialistů na konkrétní odvětví, jimiž se obecná rada zabývá. Exekutivní rada se sestává z 

10 výborů a 7 úřadů, které se zabývají jednotlivými odvětvími, například problematikou 

zdravotnictví, přírodních zdrojů a ekonomiky. Úlohou justiční rady je sjednocovat justiční systémy 

napříč regiony a dohlíží nad soudními procesy v jednotlivých regionech.57 

 

Autonomní správa si pravidelně volí dva předsedající zastupitele, naposledy v září roku 2018 byli 

zvoleni Siham Qeyro (syrská křesťanská politička) a Farid Ati (kurdský právník). 58 Avšak 

narozdíl například od předsedajících Syrské Demokratické Rady (SDC), nejsou tyto jména příliš 

povědomá běžným obyvatelům, jelikož role federální úrovně Autonomní správy je převážně 

byrokratická - důležitější jsou zejména její lokální instituce.  

 

 

2.1.4. Výbory na jednotlivých úrovních samosprávy 

 

Výbory jsou uskupení, které se zabývají konkrétními tématy relevantními pro jejich oblast 

působení. Tyto výbory jsou v různých formách přítomny na všech úrovních Autonomní správy, 

 
56 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 

North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 37) 
57 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 30) 
58 VAN WILGENBURG, Wladimir. New administration formed for northeastern Syria. Kurdistan24. 
6.9.2018. [cit. 15.1.2021] 
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od komun až po federální úroveň. Jejich primární úlohou je sběr podnětů, vypracovávání plánů a 

doporučení pro dané oblasti. Tyto návrhy bývají následně probírány na příslušných úrovních 

Autonomní správy, kde mohou být přijaty či zamítnuty.  Mnohdy jsou to právě výbory, v nichž se 

odehrává většina politické aktivity Autonomní správy. Zejména v komplexnějších otázkách bývají 

výbory pověřeny obecnými zasedáními daných úrovní pro vypracování konkrétních návrhů a 

doporučení. Podíl žen v jednotlivých výborech je podmíněn 40% kvótou. 59 

 

Knapp, Flach a Ayboga ve své knize Revolution in Rojava z roku 2016 popisují osm základních 

oblastí, které bývají spravovány skrze výbory. Těmito oblastmi jsou:  

 

- Ženské výbory (Jin), které mají mezi ostatními speciální status, jelikož taktéž fungují 

jakožto rady v rámci zastřešujícího ženského hnutí Kongreya Star (dříve Yekîtiya Star). 

Na komunální úrovni vybírají ženské výbory ženskou spolupředsednici dané komuny. 

Hlavní oblasti fungování ženských výborů jsou podpora účasti žen na sociálních i 

politických aktivitách a zakládání ženských družstev za cílem posílení ekonomické 

soběstačnosti žen.  

- Obrana (Parastin). Úlohou těchto výborů je zajistit bezpečnost v oblastech jejich působení, 

v každé komuně jsou do obranného výboru tři zástupci. Tato úloha nabírá materiální formu 

zejména na komunální úrovni, kde obranné výbory mají za úkol tvořit jednotky domobrany 

jednotlivých koimun (Hêzên Parastina Civakî). Úlohou těchto jednotek je chránit jejich 

vlastní vesnice či sousedství od jakýchkoliv forem ozbrojeného nebezpečí. Tyto jednotky 

operují nezávisle na ozbrojených složkách YPG, YPJ, či Asayîş60 a v případě napadení 

dané komuny jsou první linií její obrany.  

- Ekonomické výbory (Aborî) se snaží podporovat ekonomickou soběstačnost všech osob v 

dané oblasti. Působí zejména v oblastech výstavby, zemědělství, obchodů, dodávky paliv 

a jídla a podílí se na správě veřejných podniků.  

- Politika (Siyasî). Přestože tyto výbory existují na všech úrovních samosprávy, 

nejdůležitější jsou na úrovních distriktů a kantonů. Jejich cílem je zprostředkovávat kontakt 

mezi politickými stranamy podílejícími se na politice v Autonomní správě. Tyto strany 

dále propojují s ostatními skupinami občanské společnosti. 

 
59 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 91 - 92) 
60 Asayîş jsou hlavními policejními složkami v autonomních oblastech. Zatímco zpočátku byly sestaveny z 
neplacených dobrovolníků, později začaly fungovat na bázi regulérních placených úvazků. Nejedná se 
však o centralizovanou strukturu - jednotky Asayîş v jednotlivých regionech vůči sobě fungují nezávisle.  
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- Občanská společnost (Civakî). Tyto výbory sdružují jednotlivce a skupiny občanské 

společnosti, například družstva, malé obchodníky, odbory a dílny, které zastupují na 

vyšších úrovních Autonomní správy. 

- Svobodná splečnost (Civaka Azad). Tyto výbory se zabývají problematikou rodin 

válečných obětí, mládeže a dalšími humanitárními otázkami.  

- Justiční výbory (Adalet) jsou základem nového justičního systému. Zejména na komunální 

úrovni facilitují mimosoudní řešení sporů skrze dosažení konsenzu mezi účastníky sporu. 

Pro ženské otázky a dopady patriarchálního násilí jsou vyhrazeny samostatné výbory. 

- Ideologie61 (Ideologî). Tyto výbory se zabývají všemi vzdělávacími aktivitami od školství 

po tisk, umění, kulturu a jazyk. Mnohdy spolupracují s akademickou sférou a pořádají 

semináře a přednášky.   62 

 

Podobně, ač s malými změnami, kategorizují jednotlivé typy výborů i citované publikace Beyond 

the Frontlines a Practical Projects for Building the Autonomous Administration.63 První z těchto 

publikací mluví též o výborech zabývajících se zdravotnictvím. Jelikož většina zdravotnictví je 

centrálně řízena mimo systém úrovní Autonomní správy, tyto výbory se zabývají zejména těmi 

oblastmi zdravotnictví, které nespadají do centrálně řízeného systému. 64 

 

Těchto osm typů výborů je typických pro všechny úrovně samosprávy od komun po federální 

úroveň. Zatímco na vyšších úrovních jsou zpravidla zastoupeny všechny tyto výbory, na 

komunální úrovni toto není časté. V jednotlivých komunách operují zejména ty výbory, které jsou 

pro chod dané komuny relevantní - některé mohou být vynechány, zatímco mohou být vytvořeny 

i úplně nové výbory zabývající se specifičtějším okruhem témat. 65 

 

Jednotlivé výbory nejsou mezi sebou provázané pouze vertikálně (napříč jednotlivými úrovněmi 

samosprávy), ale i horizontálně. Výbory řešící podobná témata v sousedících komunách spolu 

zpravidla spolupracují a pořádají společná zasedání. Vertikální spolupráce zároveň není 

 
61 Slovo ideologie má v Rojavě, jako ve zbytku Blízkého východu, méně negativních konotací, než v 
západních zemích. V tomto případě je nahraditelné například slovem osvěta. 
62 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 92 - 95) 
63 JAN, Polat, ABDI, Mazloum. Practical Projects for Building the Autonomous Administration.  Amazon 

Press. 2020. (str. 41 - 43) 
64 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 23) 
65 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 23 - 24) 



23 
 

podmínkou, komuny mohou vytvářet výbory, které nemají zastoupení na vyšších úrovních a 

operují tak de facto mimo systém Autonomní správy.66 

 

Systém výborů není pro mnohé obyvatele neznámý, jelikož do velké míry čerpá z tradičního 

systému rad starších, které byly v Sýrii rozšířeny až do sedmdesátých let minulého století, kdy 

byly potlačeny Baathistickým režimem. (viz. 1.2.) 

 

 

2.2. Syrská demokratická rada  

 

Syrská demokratická rada (SDC) je politické shromáždění, které zastupuje politické strany a 

organizace na území autonomních oblastí severovýchodní Sýrie. Zatímco Syrská demokratická 

rada je součástí systému reprezentovaného Autonomní správou severní a východní Sýrie, není 

Autonomní správě podřízená a funguje jako samostatná instituce. SDC se snaží tvořit potenciální 

politický rámec nejen pro autonomní oblasti, ale pro celou Sýrii na základě decentralizovaného, 

federálního modelu. Z povahy této činnosti je jedním z hlavních úkolů SDC vést diplomatické 

jednání zejména s režimem Bašára Assada, ale i s jinými aktéry na syrském území za cílem 

znovusjednocení Sýrie ve formě demokratické, decentralizované federace. Kromě vnitrosyrské 

diplomacie má SDC na starosti i diplomacii a udržování vztahů s mezinárodními aktéry. SDC se 

tudíž zabývá zejména širšími politickými a mezinárodními otázkami, zatímco systém Autonomní 

správy je orientován spíše dovnitř a má administrativní charakter.67 

 

Syrská demokratická rada byla ustanovena 8. prosince 2015, kdy byla ve městě Derik na popud 

TEV-DEM uspořádána konference umírněné syrské opozice68 pod názvem “Spolu k budování 

svobodné a demokratické Sýrie”.  Ve stejnou dobu byla pořádána i další konference syrské opozice 

Rijádu v Saudské arábii, z níž měl vzejít nový nejvyšší orgán zastupující budoucí jednotnou Sýrii. 

Na tuto konferenci nebyli pozváni zástupci autonomních oblastí, jelikož jejich vedení bylo 

zbytkem opozice označováno za příliš přátelské vůči režimu v Damašku. V zásadě to však byl jen 

další krok ve vzájemném odcizení převážně kurdské Autonomní správy a proturecké opozice. Po 

 
66 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 

women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 95) 
67 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 32) 
68 Za umírněnou syrskou opozici se zpravidla označují všechna uskupení, která jsou v opozici vůči režimu 
v Damašku, mimo těch, které zastávají fundamentalisticky islamistické názory.  
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ustanovení SDC v Deriku byla zvolena první exekutivní rada o 43 členech v čele s arabským 

aktivistou Haytham Manna z hnutí QMH a kurdskou političkou Ilham Ahmed ze strany PYD.69 70 

 

Exekutivní rada Syrské demokratické rady byla volena členy všech podílejících se hnutí, 

organizací a politických stran. Všeobecné volby do SDC byly naplánovány na rok 2018, později 

však byly odloženy. Do SDC mělo být voleno v rámci třífázových voleb, kdy by v prvním a 

druhém kole byli voleni zastupitelé do místních a regionálních zastupitelstev Autonomní správy a 

ve třetím kole do Syrské demokratické rady. Zatímco první dvě fáze voleb proběhly, třetí byla 

odložena na neurčito. Spolupředsedající Autonomní správy Fouzah Youssef uvedla, že volby byly 

odloženy, protože nebylo realisticky proveditelné zajistit volební infrastrukturu na všech územích, 

zejména těch nově nabytých od Islámského státu. Dále uvedla, že se jedná o první zkušenost s 

takto masovými volbami a že Autonomní správa byla zahlcena procesem ustavování místních a 

regionálních zastupitelstev vzešlých z prvních fází voleb. Youssef odmítla politickou 

motivovanost tohoto rozhodnutí, vzhledem k její pozici je však tento postoj nepřekvapivý.71 

 

Syrská demokratická rada se skládá ze směsi politických stran, občanských hnutí a jednotlivců. Je 

kladen důraz na to, aby byly zastoupeny všechny náboženské i etnické skupiny severovýchodní 

Sýrie v míře, která odpovídá jejich zastoupení ve společnosti. Jednotlivci, kteří se chtějí stát 

součástí SDC tak činí na základě písemné žádosti a prohlášení, že souzní se základními hodnotami 

a pravidly SDC. Podmínkou je syrské občanství, nikoliv však pobyt v Sýrii - je možné se na 

zasedání připojit vzdáleně.72 73  

 

Syrská demokratická rada je tvořena třemi orgány - exekutivní radou (Meclîsa Cîbicîkar), 

politickou radou (Meclîsa Siyasî) a valným shromážděním (Konferansa Giştî).  

Exekutivní rada většinou zaujímá vedoucí pozici, jelikož se schází nejčastěji a je tvořena 

nejmenším počtem členů, politická rada a valné shromáždění jsou jí však nadřazeny. Exekutivní 

rada se schází alespoň jednou za 15 dní a plní zejména exekutivní funkci - zajišťuje implementaci 

rozhodnutí politické rady a valného shromáždění a dohlíží na práci jednotlivých úřadů v rámci 

SDC. Její členové jsou voleni politickou radou na období jednoho roku.  

 
69 KHORSHID, Ahmed. Syrian Democratic Council. Syriainside.com. 09.01.2016. [cit. 27.1.2021] 
70 ANF. Executive Board of Democratic Syria Assembly elected. ANF News. 13.12.2015. [cit. 27.1.2021] 
71 IBRAHIM, Mohammad Abdulssattar, EDWARDS, Madeline. Elections in Kurdish-held northern Syria 

postponed with no date set. SYRIA|direct. 08.01.2018. [cit. 27.1.2021] 
72 Například jeden z předsedajících SDC Riad Dirar žije dlouhodobě ve Vídni a a připojuje se na zasedání 
vzdáleně.  
73 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 33) 
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V politické radě jsou zastoupeny všechny subjekty, které se podílí na valném shromáždění, je 

tvořena z 80-90 členů a schází se zpravidla jednou za měsíc. Její role je označována za exekutivní 

i legislativní. Stejně tak jako exekutivní rada podléhá 40% kvótě na ženské zastoupení.  

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SDC, jehož velikost není nijak omezena. Valného 

shromáždění se mohou účastnit delegace ze všech participujících stran a hnutí, ale i jednotlivci. 

Valné shromáždění rozhoduje nad obecným politickým směřováním SDC a volí politickou radu. 

Od roku 2018 jsou předsedajícími valného shromáždění arab Riad Dirar a kurdka Amina Omar.74 

 

Jako místo zasedání Syrské demokratické rady bylo původně vybráno město Ayn-Issa, jelikož bylo 

snadno přístupné a nacházelo se mimo většinově kurdské území. Po turecké invazi v roce 2019 se 

však SDC přesunulo do města Rakká. 75 

 

V rámci Syrské demokratické rady je ustanoveno několik úřadů, které se zabývají konkrétními 

aspekty chodu SDC. Některé z nich disponují exekutivními pravomocemi, avšak jejich role je do 

velké míry administrativní. Při ustanovení SDC v roce 2015 mezi tyto úřady patřili: úřad žen, úřad 

vnějších vztahů, mediální úřad, úřad pro mládež, finanční úřad a archivační úřad.76  

 

Diplomatická role Syrské demokratické rady je jedním z jejích hlavních poslání - SDC zastupuje 

Autonomní správu v mezinárodích i vnitrosyrských jednáních, zejména s režimem v Damašku. 

Například při turecké invazi v říjnu 2019 byla vyslána delegace SDC do Spojených států, kde se 

setkala se členy kongresu. Se syrským režimem jedná SDC o budoucnosti severní a východní Sýrie 

a jejím vztahu se zbytkem země. SDC byla po dobu své existence otevřená začlenění autonomních 

oblastí zpět do zbytku Sýrie, avšak pouze v rámci federálního systému, v němž by byla zachována 

jak politická autonomie, tak i práva všech etnických a náboženských skupin. Jedním z hlavních 

témat těchto jednání je otázka ozbrojených sil SDF a jejich případné začlenění do syrské armády. 

Až do turecké invaze v roce 2019 jednoznačně odmítali zástupci SDC jakoukoliv možnost 

rozpuštění SDF, či změny jeho velení, jelikož jsou to právě ozbrojené síly, které garantují 

autonomii a díky nimž má SDC vůbec nějakou vyjednávací pozici vůči syrské vládě. Po turecké 

invazi a přizvání syrské armády na obranu severovýchodní Sýrie se vyjednávací pozice SDC v 

 
74 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 33-34) 
75 ANHA. SDC holds dialogue session in al-Raqqa city. ANHA Hawar News Agency. 30.9.2020. [cit. 

30.1.2021] 
76 MECLÎSA SÛRIYA DEMOKRATÎK. Introduction to the Council. 2015. [cit. 29.3.2021]  
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tomto ohledu zhoršila, stále je však přítomna jasná snaha o zachování autonomních ozbrojených 

složek. 77  

 

V rozhovoru pro Al-Monitor rozlišuje jeden z předsedajících SDC od roku 2017 Riad Darar mezi 

dvěma koncepcemi pro jednotnou Sýrii, první ve formě národního státu, která dle něj přinesla 

pouze útlak a totalitářství a druhou ve formě systému, který představuje Autonomní správa a který 

je založen na demokratických principech skrze systém stavěný na autonomních samosprávách.  

Dále mluví o federálním projektu, který funguje na severovýchodě Sýrie, je však rozšiřitelný na 

Sýrii celou. “Namísto centralizované vlády by byla politická moc distribuována do každého 

regionu a města Sýrie. To znamená, že každé město či region by se stalo dějištěm demokratické 

politiky prostřednictvím místních rad a samospráv, v nichž by lidé přímo vyjadřovali své potřeby 

a názory.” 78 

 

Listina společenské smlouvy z roku 2016 v své preambuli dokonce zdůrazňuje, že projekt 

autonomní severovýchodní Sýrie je koncipován jako součást jednotné federální Sýrie. 79 (viz. 2.4) 

Předchozí znění této listiny z roku 2014 dokonce mluví o autonomních oblastech jakožto o 

integrální součásti Sýrie, které představují předlohu pro budoucí správu Sýrie. 80 Jsou to tyto 

zásady, kterými se Syrská demokratická rada řídí při vyjednávání s vládou v Damašku. 

 

 

2.3. TEV-DEM 

 

Třetím pilířem politického systému autonomních oblastí je (či alespoň do roku 2018 bylo) Hnutí 

za demokratickou společnost, neboli TEV-DEM (Tevgera Civaka Demokratîk). Nelze vytvořit 

jednotný popis funkcí a rolí TEV-DEM napříč celým zkoumaným obdobím, jelikož zejména v 

roce 2018 prošlo toto hnutí rozsáhlým přeskupením. Proto rozdělím tuto část na popis fungování 

TEV-DEM před tímto rokem a po něm.  

 

V roce 2011, kdy v Sýrii teprve začínala revoluce a občanská válka a oblasti severovýchodní Sýrie 

byly poprvé zbaveny vlády Syrského režimu stála za zrodem a první implementací demokraticky 

 
77 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 35) 
78 DARWISH, Sardar Mullah. What federalism would mean for northern Syria. Al-Monitor. 27.3.2017. [cit. 
4.2.2021] 
79 Social Contract of the Democratic Federation of Northern Syria. 29.12.2016. [cit. 19.2.2021] (str. 1) 
80 The Social Contract of the Autonomous Regions of Afrin, Jazeera, and Kobane. 29.1.2014. 
[cit.16.2.2021] (článek 12) 
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autonomního systému zejména strana PYD. Přímá kontroly strany PYD nad nově autonomním 

územím by však nebyla dlouhodobě únosným systémem a také by šla proti základním hodnotám 

demokratického konfederalismu. I z těchto důvodů bylo už v roce 2011 zřízeno stranou PYD hnutí 

TEV-DEM, jehož úkolem se měla stát implementace systému komun a rad na autonomním území. 

Při jeho zrodu bylo TEV-DEM tvořeno nejen členy PYD, ale i lidmi z řad různých občanských 

hnutí, ženských organizací (zejména Yekîtiya Star), mládežnických a studentských kolektivů a 

dalších prvků tehdy se aktivizující občanské společnosti.81 

 

V letech 2013 a 2014 se TEV-DEM, stále pod velkým vlivem PYD, věnovalo snahám o vytvoření 

formální koncepce decentralizovaného systému komun, který do té doby fungoval spíše 

neformálně. Docíleno toho bylo v roce 2014 skrze sepsání první listiny Společenské smlouvy, 

sloužící de facto jako ústava. (viz. 2.4.) Tato událost mimo jiné vedla i k dalšímu vyostření již 

problematického vztahu dominantních PYD a TEV-DEM s pravicovou opozicí, sjednocenou pod 

Kurdskou národní radou (KNC)82. Ihned po ustavení decentralizovaného systému v listině 

Společenské smlouvy se KNC rozhodla tento systém bojkotovat, jelikož její účast by podle nich 

tento systém pouze legitimizovala. KNC ze svých řad následně vyloučila kterékoliv uskupení, 

které se rozhodly se na tomto systému podílet a obvinila TEV-DEM z autoritářského chování. V 

odpovědi na tyto obvinění TEV-DEM odmítlo, že by bylo “jedinou autoritou v Rojavě” a že 

přestože vedlo sepisování dané listiny, byl tento proces otevřený pro veřejnost, včetně KNC, které 

bylo konzultováno.83 

 

Na tomto sporu lze dobře vidět, jaký byl vztah TEV-DEM a pravicové opozice za doby dominantní 

pozice TEV-DEM. Lze říct, že mezi lety 2011 a 2018 mělo TEV-DEM takovou mocenskou pozici 

v autonomních oblastech, že mohlo tvořit podobu politického systému zcela podle sebe. Nelze 

však říct, že by se jednalo o autokratickou formu vlády, jelikož samotné TEV-DEM nebylo 

homogenní - bylo utvořeno z mnoha uskupení (přestože strana PYD měla silnou pozici), mezi 

nimiž mohla probíhat demokratická debata a mohla se formovat vnitřní opozice; absence KNC 

byla dána faktem, že se sama rozhodla tento systém bojkotovat. Navíc, přestože TEV-DEM 

udávalo hrubý rámec politického systému, reálná rozhodnutí se mnohdy odehrávala na komunální 

či regionální úrovni, nezávisle na ústředním orgánu TEV-DEM. Ačkoliv TEV-DEM, jakožto 

 
81 ALLSOPP, Harriet, VAN WILGENBURG, Wladimir. The Kurds of Northern Syria: governance, diversity 

and conflicts. Londýn, I.B. Tauris. 2019. (str. 90-91) 
82 KNC je politická strana působící v Syrském Kurdistánu, která pod sebou sdružuje větší množství 
menších pravicových stran. Zatímco v období krátce po rojavské revoluci zastávala silnou roli a byla 
hlavní opoziční silou, její vliv se s postupem času spíše umenšil.  
83  ALLSOPP, Harriet, VAN WILGENBURG, Wladimir. The Kurds of Northern Syria: governance, diversity 
and conflicts. Londýn, I.B. Tauris. 2019. (str. 94) 
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zastřešující instituce autonomních oblastí nebyla podle mnohých zvolena demokraticky, tak takto 

zvolena ani být nemohla - v roce 2011 nebylo v čerstvě autonomních územích, zbavených politické 

infrastruktury, představitelné uspořádat masové volby. I proto bylo výhodné sestavit vrchní orgán 

primárně ze skupin již na tomto území operujících a přenechat reálnou administrativu lokálním 

samosprávám. Přesto však byly instance, kdy podle některých TEV-DEM o určitých otázkách 

rozhodlo nedemokraticky. Například v publikaci Centralization and Decentralization in Syria: 

Concepts and Practices od syrského think-tanku Omran Center for Strategic Studies se za případy, 

kdy bylo rozhodnuto bez dostatečné politické debaty považují například změny v předrevolučních 

učebních plánech, zákony o zacházení s majetkem odstěhovalých, zákon o statistice, či zákon 

upravující práva žen při sňatku, který byl v rozporu s právem šaría a byl prosazen i přes odpor 

určité části obyvatel.84 Velmi kontroverzním aktem TEV-DEM byl v této době dále zákon o 

vojenské službě z roku 2014. Zatímco do roku 2014 byla účast v ozbrojených složkách YPG a YPJ 

dobrovolná, tímto zákonem se ustavila povinnost každé rodiny poslat alespoň jednoho člena (muže 

či ženu ve věku 18 až 30 let) na vojenskou službu. Výjimkou byly rodiny, v nichž už alespoň jeden 

člen zemřel v boji, rodiny pouze s jedním potomkem a rodiny, v nichž nebyl nikdo zdravotně 

způsobilý. Ačkoliv mnozí chápali nutnost tohoto zákonu v situaci, kdy byly autonomní území v 

přímém ohrožení od Islámského státu, i přesto se zvedla nezanedbatelná vlna odporu. Tento odpor 

nabýval forem od demonstrací a věšení opozičních vlajek až po hrozby sebeupálením a emigraci.85 

 

Změna v roli TEV-DEM přichází v roce 2018, kdy na konferenci 27. srpna je úloha zavádět 

decentralizovaný systém komun a rad přenechána Autonomní správě a TEV-DEM získává novou 

roli - organizovat občanskou společnost skrze odbory, družstva, či některá občanská hnutí a 

pracovat s těmi, kteří do těchto seskupení zatím nejsou začleněni. Jako impuls k restrukturalizaci 

politického systému pravděpodobně přispěla i výše popsaná kritika. Jak popsal v rozhovoru člen 

TEV-DEM a předsedající strany PYD Salih Muslim, “V poslední době se vytvořilo chápání, že 

TEV-DEM reprezentuje politickou hegemonii. Není tomu tak. TEV-DEM nikdy nebude 

hegemonem; vždy bude aktivizovat občanskou společnost a bude mít pozorovatelskou roli. V tomto 

smyslu, restrukturalizace v tuto chvíli bude návratem k jeho základním posláním…” 86 

 

Zelal Jeger, která je spolu s Kharibem Hisso spolupředsedající TEV-DEM uvedla k jeho nové roli 

to, že ačkoliv novým cílem je pracovat se společností mimo Autonomní správu, není jeho úlohou 

 
84 OMRAN CENTER FOR STRATEGIC STUDIES. Centralization and Decentralization in Syria: Concepts 

and Practices. OmranDirasat. 2018. (str. 219-223) 
85 AL-JABASSINI, Abdullah.  Civil Resistance to Military Conscription in Kurdish Areas of Northern Syria: 
The Untold Story. In: Journal of Peacebuilding & Development. 2017;12(3):104-110. (str. 105-106) 
86 TOLHILDAN, Axi̇n. Muslim: Our goal is for TEV-DEM to organize the 3rd territory. ANF News. 
27.8.2018. [cit. 7.2.2021]  
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být jí v opozici. “Jelikož náš systém vlády není stát, naše myšlení není takové, jako státu.” Dále 

však uvedla, že novou úlohou TEV-DEM je sbírat od lidí kritiku vůči autonomní správě a mediovat 

mezi nimi debatu. TEV-DEM dle ní nově funguje jakožto protiváha vůči Autonomní správě, jejíž 

cílem je zamezit jí se reprodukovat ve formě státu, a tudíž bránit hodnoty demokratického 

konfederalismu.87  

 

Přestože hlavní úlohu TEV-DEM po roce 2018 převzala Autonomní správa, zůstal v TEV-DEM 

přítomný systém organizace zespoda-nahoru. TEV-DEM je taktéž rozdělené na jednotlivé úrovně, 

od té komunální (ačkoliv v některých komunách stále chybí) až po federální. Cílem je vyřešit co 

nejvíce problémů na co nejnižší úrovni, dříve než budou přeloženy na úrovně vyšší. Nejvyšší 

federální úroveň se sestává ze 64-členné exekutivní rady, která se schází jednou za tři měsíce, 

zatímco regionální rady se schází jednou za měsíc a lokální za měsíc dvakrát. Zejména na nižších 

úrovních TEV-DEM se jejich činnost sestává z pravidelných schůzek se zástupci odborů, kteří 

sdělují svou kritiku, problémy a návrhy. Ve většině případů jsou požadavky odborů vyřešeny na 

lokální, či regionální úrovni a pouze menšina je delegována na úroveň federální. 88 

 

Spolupředsedkyně TEV-DEM Zelal Jeger dále popisuje v rozhovoru pro Rojava Information 

Center jeho novou funkci: “TEV-DEM sjednocuje všechny syndikáty, které se v občanské 

společnosti vyskytují, všechny odbory. Doktory, právníky, učitele, pracovníky… všichni mají své 

vlastní odbory, které jsou na nás napojené. (...) Uspořádáváme schůze. Například s výrobními 

odbory jsme řešili, jak by mohli sestavit radu, která by zastupovala všechny, kdo pracují ve výrobě 

- jak ty, kteří pracují v továrnách, tak i ty, kteří pracují rukama. Aby si mohli bránit svá vlastní 

práva. (...) Například, pokud by Autonomní správa nerespektovala jejich práva, mohou se tímto 

způsobem bránit.” 89 

 

Zelal Jeger dále mluví o přístupu, který TEV-DEM prosazuje v rámci politiky Autonomní správy. 

“Ti, kteří se účastní chodu Autonomní správy na nejvyšších úrovních musí překonat opresivní směr 

myšlení a místo něj vytvořit směr demokratický. Tak abychom mohli jeden druhému naslouchat a 

dělat společné rozhodnutí, nelze jenom mluvit o zákonech, či ústavě. Ne. Chceme vytvořit etickou 

a politicky angažovanou společnost.” Později vyjadřuje další antipatie vůči příliš legalistickým 

 
87 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 

North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 37) 
88 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 37-38) 
89 ROJAVA INFORMATION CENTER. ‘We have very long meetings, because we must reach an 
understanding’ – Zelal Jeger on building democracy in NES. Rojava Information Center. 26.8.2020. [cit. 
10.2.2021] 
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formám státního uspořádání, které shledává u většiny státocentrických politických systémů: 

“Takto je to vedeno u soudů - jsou tam pouze zákony, podle nichž se musí postupovat. Ale my 

nechceme takto legalistický systém.” 90  

 

Výše uvedené postoje vyjadřují, jaká je skutečná nová funkce TEV-DEM: starat se o to, aby se 

ostatní politické instituce řídily původními hodnotami revoluce, zejména těmi formulovanými 

Abdullahem Öcalanem a jeho ideou demokratického konfederalismu. Cílem je zamezit tomu, aby 

byly tyto hodnoty překrucovány ostatními institucemi tak, jak by jim v danou chvíli přišlo vhod. 

Na jednu stranu by tato činnost mohla limitovat šíři akceptovaného politického myšlení, nicméně 

TEV-DEM není v pozici, aby mohlo ostatní instituce omezovat proti jejich vůli, funguje spíše na 

bázi doporučení a vzájemné debaty. Zdá se však být příliš brzo na smysluplnou reflexi nad úlohou 

hnutí TEV-DEM; za dva roky jeho fungování v nové formě se zdá být jeho vliv na politické 

směřování autonomních oblastí menší, než je tomu u Autonomní správy, či Syrské demokratické 

rady. 

 

 

2.4. Listina společenské smlouvy 

 

Listina společenské smlouvy slouží jakožto prozatímní ústava autonomních oblastí, vytyčuje 

základní hodnoty, na nichž je postaven politický systém a definuje instituce, které tento systém 

tvoří. V této kapitole rozeberu nejdůležitější body této listiny, stejně tak jako její funkci a význam. 

 

Cesta k sepsání této listiny započala podle dostupných zdrojů někdy před rokem 2013, kdy byla 

jmenována rada zabývající se jejím sepsáním. Ačkoliv impuls pro vytvoření této rady 

pravděpodobně přišel od TEV-DEM, potažmo PYD, byly do této rady přizvány i osobnosti z 

opozičních uskupení včetně Kurdské národní rady (KNC).91 Není však jasné, do jaké míry měla 

tato rada reálný vliv na znění listiny, která byla následně vydána v roce 2014. V tomto roce 

vstoupilo v platnost její první znění pod názvem Společenská smlouva autonomních regionů Afrín, 

Džazíra a Kobání.   

 

 
90 ROJAVA INFORMATION CENTER. ‘We have very long meetings, because we must reach an 
understanding’ – Zelal Jeger on building democracy in NES. Rojava Information Center. 26.8.2020. [cit. 
10.2.2021] 
91 RUDAW. PYD Announces Surprise Interim Government in Syria’s Kurdish Regions. Rudaw. 
13.11.2013. [cit. 16.2.2021] 
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Listina společenské smlouvy z roku 2014 se sestává z Preambule a devíti kapitol. Již v první větě 

preambule jsou autonomní oblasti definovány jakožto “konfederace Kurdů, Arabů, Asyřanů, 

Chaldejců, Aramejců, Turkmenů, Arménců a Čečenců”, za čímž lze vidět snahu vyzdvihnout jejich  

multietnický charakter. V preambuli je dále vyzdvihnuta snaha “budovat společnost bez 

autoritářství, militarismu, centralismu a intervence náboženských autorit do veřejných 

záležitostí”. Pro mnohé kontroverzní je však hned další věta, v níž se píše, že “tato listina uznává 

teritoriální integritu Sýrie”.92 Toto prohlášení je ve své podstatě definitivním vzdálením se od 

myšlenky kurdského národního státu, jenž by byl samostatný od zbytku Sýrie. Zatímco snaha o 

kurdský národní stát nebyla na programu většiny kurdské politické levice již mnoho let, zde tomu 

bylo poprvé, kdy bylo osamostatnění syrského Kurdistánu odmítnuto v oficiální listině platné 

napříč celým autonomním územím. Lze očekávat, že tento krok byl nepopulární zejména v řadách 

KNC a zbytku pravicové opozice.  

 

První kapitola této listiny se týká obecných principů, na nichž je politický systém postaven. 

Zajímavým je zde například článek 12, v němž se píše o autonomních regionech, jakožto o modelu 

pro budoucí správu celé Sýrie v decentralizované federální formě. Dále například článek 10 

výslovně zakazuje jakékoliv zasahování do domácích záležitostí cizích zemí a zdůrazňuje nutnost 

mírového řešení konfliktů. Důležitá je dále třetí kapitola, která upravuje jednotlivá práva obyvatel. 

Základní soubor práv není nepodobný od  práv, která občanům zpravidla udělují ústavy západních 

zemí; je zde vytyčeno například právo na svobodné vyjádření názoru, právo na vlastnictví majetku, 

právo na spravedlivý proces, svobodu pohybu, vyznání a další. Tato kapitola také zakazuje trest 

smrti a stanovuje primární funkci vězení poskytovat nápravu, vzdělávání a sociální rehabilitaci 

vězňů. Všem lidem je dále přiřčeno právo na práci, sociální bezpečnost, zdravotnictví a bydlení. 

V dalších kapitolách jsou definovány zejména jednotlivé instituce tvořící tehdejší Demokratické 

autonomní regiony Afrín, Džazíra a Kobání a jejich pravomoce. Tyto instituce však jsou však již 

popsané výše, navíc v aktuálnější formě, než jak je popisuje tato listina z roku 2014.93 

 

Původní listina společenské smlouvy zůstala v platnosti do roku 2016, kdy byla nahrazena novým 

upraveným zněním. Hlavním důvodem pro změnu listiny bylo vyhlášení nového federálního 

systému na konferenci 16-17 března ve městě Rumaylan.94 Vyhlášení tohoto systému reagovalo 

zejména na situaci, kdy ozbrojené jednotky YPG a YPJ dobývaly větší množství území od 

 
92 The Social Contract of the Autonomous Regions of Afrin, Jazeera, and Kobane. 29.1.2014. [cit. 

16.2.2021] 
93 The Social Contract of the Autonomous Regions of Afrin, Jazeera, and Kobane. 29.1.2014. [cit. 
16.2.2021] 
94 ALHURRIA. Approval of the democratic federal system for Rojava - northern Syria. AlHurria. 17.3.2016. 
[cit. 16.2.2021] 
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Islámského státu, které leželo mimo původní tři regiony Afrín, Džazíra a Kobání. Cílem bylo 

umožnit efektivní samosprávu těchto území v rámci federace sestávající se nejenom ze tří, ale z 

mnoha více či méně autonomních jednotek. Změna politického systému vytvořila i nutnost sepsání 

nové Listiny společenské smlouvy, pro tuto úlohu sestavilo ustavující shromáždění tehdy nově 

vzniknuvší Demokratické federace severní Sýrie (DFNS)95 radu, která se měla přípravě listiny 

věnovat. V následujících měsících byla listina sepsána a ratifikována byla v červnu téhož roku. 96 

 

Zatímco listina z roku 2016 se opírá o stejné hodnoty, jako ta z roku 2014 a přiznává lidem totožná 

základní práva, je z ní na první pohled patrné, že je psána v politicky radikálnějším duchu. Hned 

v úvodní větě preambule je psáno: “[my obyvatelé autonomních oblastí] uznáváme, že národní 

stát vytvořil z Kurdistánu, Mezopotámie a Sýrie středisko chaosu v rámci Blízkého východu a 

přinesl problémy, závažné krize a agonii pro naše lidi.” Kritika národního státu, který je později 

v listině nazýván i jako tyranický, je opětovným, tentokrát razantnějším, vzdálením se od myšlenky 

samostatného kurdského státu. Listina z roku 2016 taktéž dává i větší důraz na ekologická opatření, 

sociální směřování ekonomiky a na práva žen. Ilustrací tohoto faktu může být článek 11, jenž zní: 

“Demokratická federace severní Sýrie je založena na principu veřejně vlastněné půdy, vody a 

přírodních zdrojů; přijímá ekologickou formu průmyslu a sociální ekonomiku; nedovoluje 

vykořisťování, monopolizaci a objektivizaci žen; zajistí zdravotní a sociální jistoty pro všechny 

jednotlivce.” 97 

 

Další změna politického systému přišla v roce 2018, kdy byla ustanovena Autonomní správa 

severní a východní Sýrie, která převzala mnoho funkcí dřívějšího DFNS a TEV-DEM. Spolu s 

touto změnou byla upravena i Listina společenské smlouvy. Tato verze listiny však stále nebyla 

přeložena do anglického jazyka a nepodařilo se mi ji dohledat ani v kurdském či arabském 

originále.  

 

Otázkou však stále zůstává, jaký má tato listina reálný vliv na chod autonomních oblastí. I přestože 

obě dostupné vydání Listiny společenské smlouvy definují funkci ústavního soudu, který by měl 

dohlížet nad ústavností vydaných zákonů a jednání politických institucí, není jasné do jaké míry 

tomu tak opravdu je. Například opoziční politik a právník Ghazwan Kronfol řekl v rozhovoru pro 

 
95 Demokratická federace severní Sýrie (Federaliya Demokratîk a Bakûrê Sûriyê) bylo mezi lety 2016 a 

2018 oficiálním názvem politického zastoupení autonomních oblastí. V této době stále ještě hrálo hlavní 
roli při zavádění decentralizovaného systému TEV-DEM. V roce 2018 tuto roli převzala Autonomní správa 
severní a východní Sýrie. 
96 ARA NEWS. The Constituent Assembly of the Federation of Rojava - Northern Syria approves the draft 

social contract. Ara news. 29.06.2016. [cit. 19.2.2021] 
97 Social Contract of the Democratic Federation of Northern Syria. 29.12.2016. [cit. 19.2.2021] 
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Al-Monitor: “Tato ústava obsahuje několik textů ohledně respektování práv všech národností a 

jednotlivců v regionu, který byl nazýván Rojava. Problémem není samotný text ani jeho znění, ale 

skutečnost, že tento text není dodržován. Toto souvisí s okolnostmi, za nichž byl text sepsán a odráží 

se to na legitimitu autority, která ho vytvořila…” 98 Tak jako s mnoha aspekty celého politického 

systému, je však pravděpodobné, že míra, do které je tato listina dodržována, se razantně liší napříč 

jednotlivými regiony. (V regionech na severu, které nebyly přímo zasaženy válkou a jsou v 

důsledku dlouhodobě stabilnější bývá míra funkčnosti tohoto systému zpravidla vyšší. Rozdíly v 

entusiasmu vůči tomuto systému bývají patrné taktéž napříč jednotlivými etniky. I přestože její 

vymahatelnost mnohdy nemusí být absolutní, je Listina společenské smlouvy přinejmenším 

deklarací o směřování politiky autonomních oblastí, na níž se musely shodnout minimálně dvě 

třetiny federálních politických zástupců. 

 

 

2.5. ozbrojené složky 

 

Přestože smyslem této práce není zkoumat vojenská uskupení v autonomních oblastech, v 

některých případech se mohou činnosti těchto uskupení promítat do chodu politického systému, 

proto zde ve zkratce vysvětlím, jak k tomuto dochází. Na území severovýchodní Sýrie se ve většině 

zkoumaného období vyskytovaly tři hlavní vojenská uskupení, nejdříve je zde ve zkratce uvedu. 

 

YPG a YPJ, respektive Lidové obranné jednotky a Ženské obranné jednotky jsou hlavními 

uskupeními, které se podílely na obranně autonomních území v prvních letech jejich existence a 

svedly velkou část boje s Islámským státem. Jejich původ je v jednotkách YXG, které vznikly v 

reakci na kurdské povstání v Qamishlo v roce 2004, které bylo brutálně potlačeno syrským 

režimem. Tyto jednotky operovaly na území tehdy kontrolovaném syrskou vládou skrytě a s 

menším počtem členů, a to až do jejího vyhnání v roce 2012. V návaznosti na revoluci v červenci 

2012 byly tyto jednotky přeskupeny do YPG, které se (tak jak situace vyžadovala) stalo vojenským 

uskupením s mnohem větším množstvím vojáků, jehož účelem se stala obrana celých nově 

autonomních území. Na počátku jeho existence bylo YPG tvořeno zejména kurdskými vojáky, 

avšak s postupujícím časem byli začleňováni i arabští vojáci a další z jiných etnik. Původně se také 

jednalo o smíšené jednotky, v nichž sloužili muži i ženy, a zatímco na vedoucích pozicích bylo v 

jednu chvíli i více žen, než mužů, u obyčejných vojáků bylo zastoupení žen stále výrazně nižší. 

Politický tlak na ženské zastoupení ve všech oblastech společnosti, včetně ve vojenských 

 
98 DARWISH, Sardar Mullah. After approving constitution, what's next for Syria's Kurds? Al-Monitor. 
22.7.2016. [cit. 23.2.2021] 
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jednotkách byl však značný a za poměrně krátkou dobu se povedlo v očích společnosti vojenskou 

službu žen relativně normalizovat, což vedlo k rychlému nárůstu ženských dobrovolných bojovnic. 

Tyto snahy následně vedly v roce 2013 k vytvoření i čistě ženských vojenských jednotek YPJ, do 

nichž byly začleněny všechny předchozí členky YPG, které se tak stalo pouze mužskou ozbrojenou 

silou. I přestože byly rozděleny, tyto dvě uskupení operovaly do velké míry paralelně - jejich 

poslání a nasazenost byly totožně, účastnily se stejných bojů. Už v roce 2014 bylo hlášeno, že ze 

všech žen každého věku se v autonomních oblastech 50% zúčastnilo tréninku se zbraněmi. 99 

 

SDF neboli Syrské demokratické síly byly založeny v říjnu roku 2015 jako zastřešující organizace 

třiceti různých ozbrojených sil, včetně YPG a YPJ. SDF, jakožto sjednocená bojová síla sestávající 

se z Kurdů, Arabů, křesťanů a dalších etnik a náboženství má za svůj vytyčený cíl osvobození 

Sýrie od Islámského státu a vytvoření federální, demokratické Sýrie. Svým vznikem se SDF stalo 

největší bojovou silou na území autonomních oblastí. Přestože v rámci SDF hrály YPG a YPJ stále 

významnou roli, nebyli již v dominantní pozici; více než polovina vojáků byla z jiných, z velké 

části arabských jednotek. SDF se také stalo příjemcem vojenské podpory ze strany USA a jejich 

hlavním spojencem v boji proti Islámskému státu. 100 

 

Co se týče otázky vlivu těchto ozbrojených složek na politický systém autonomních oblastí, je 

nutné k ní přistupovat z hlediska dvou odlišných etap - první etapou je doba od vyhlášení 

autonomie v roce 2012 do vytvoření SDF v říjnu 2015 a druhou etapou je doba po vzniku SDF.  

 

Mluvíme-li o době v prvních letech po vyhoštění syrského režimu a před vznikem SDF, je nutné 

brát v potaz, že autonomní oblasti v této době nabývaly jinou formu jak z hlediska území, tak i 

etnického složení. V době, kdy byly autonomní pouze převážně kurdské oblasti Džazíra, Kobání 

a Afrín, zapadaly do těchto oblastí taktéž převážné kurdské jednotky YPG a YPJ lépe než do 

později dobytých arabských území. Z tohoto důvodu nebyla otázka etnického a náboženského 

zastoupení zprvu tak palčivá, oproti pozdějším letem. Oproti SDF měly tudíž YPG a YPJ mnohem 

bližší vazby na kurdské politické organizace. Na konferenci YPG v roce 2013 bylo vydáno 

prohlášení, které deklarovalo, že YPG není spjato s žádnou stranou, ale operuje pouze pod 

Kurdským nejvyšším výborem (KSC)101, tehdejším nejvyšším politickým zastoupením 

 
99 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 

women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 133 - 137) 
100 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 156 - 158) 
101 KSC byl od roku 2012 do roku 2013 pokusem o vytvoření zastřešujícího politického orgánu 
autonomních oblastí, který vznikl na základě smlouvy mezi stranou PYD a opoziční KNC. 
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autonomních oblastí. “Tehdy jsme začali od sebe oddělovat politické a vojenské síly”, řekl k této 

události velitel PKK a později YPG Xebat Dêrik.102  

 

Právě kontinuita mezi PKK a YPG však byla nepopíratelná, velké množství velení YPG i YPJ se 

sestávalo z tzv. cadro, tedy z dlouholetých bojovníků z řad PKK v Turecku a Iráku, kteří po 

rojavské revoluci přicestovali do Sýrie. Tyto prominentní osobnosti netvořily pouze velkou část 

velení YPG a YPJ, ale mnozí působili i v tehdy dominantní straně PYD. I přestože byly politické 

a vojenské instituce od sebe na papíře odděleny, bylo jasné že zejména velitelé těchto ozbrojených 

sil měli na chod politiky značný vliv. 103 

  

Například Thomas Schmidinger, se kterým jsem měl příležitost o tomto tématu diskutovat, o tomto 

ve své knize píše: “Jsou zde vskutku indikace, že YPG, a skrze YPG velitelství PKK v horách 

Qandil, má poslední slovo v mnoha klíčových otázkách.” Dodává, že Abdullah Öcalan už však z 

důvodu svého uvěznění nehraje v tomto rozhodování žádnou významnou roli a působí spíše jako 

poskytovatel nápadů. Reálná rozhodnutí dělají jeho bývalí pobočníci. Poznamenává také, že 

zástupci mnoha jiných soupeřících milic v syrské občanské válce zpravidla vždy považovali YPG 

za jejich pravý kontaktní bod, nikoliv zástupce politických struktur.104 

 

Vznik SDF souvisel s vyhlášením nového federálního systému v roce 2015 a založením Syrské 

demokratické rady. SDF, jakožto od podstaty multietnická bojová síla obsahovalo ve svém vedení 

nižší množství bývalých velitelů PKK a celkově bylo rozhodování SDF závislé na konsenzu od 

většího množství aktérů. SDF však bylo koncipováno jakožto vojenské křídlo Syrské 

demokratické rady. Je otázkou, zda přenechání velení nad největší vojenskou silou Syrské 

demokratické radě nepřispělo k upozadění federálního zastoupení Autonomní správy, či jiných 

institucí. SDF se dále stalo hlavním partnerem Spojených států v boji s Islámským státem v Sýrii 

a spolu s SDC bylo první v řadě politických vyjednávání s USA. 105 106 Je taktéž diskutabilní, zda 

se skrze toto jednání neocitlo příliš mnoho politické moci v rukou relativně úzké skupiny lidí, což 

by šlo proti principům, na nichž byl místní politický systém vystavěn. 

 
102 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 134) 
103 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 118) 
104 SCHMIDINGER, Thomas. Rojava. Revolution, War, and the Future of Syria’s Kurds. Londýn, Pluto 

Press. 2018. (str. 135) 
105 ALLSOPP, Harriet, VAN WILGENBURG, Wladimir. The Kurds of Northern Syria: governance, diversity 
and conflicts. Londýn, I.B. Tauris. 2019. (str. 120 - 121) 
106 KNAPP, Michael, FLACH, Anja, AYBOGA, Ercan. Revolution in Rojava: democratic autonomy and 
women's liberation in Syrian Kurdistan. Londýn, Pluto Press. 2016. (str. 156 - 157) 
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3. Reflexe nad fungováním politického systému ve vztahu k jeho 

vytyčeným cílům 

 

Sekundárním cílem této práce je zodpovědět na základě výše popsaných charakteristik politického 

systému, zda v něm politická moc opravdu putuje “zdola nahoru”, jak se o něm často tvrdí.  

 

První je však třeba definovat, co je tímto pojmem konkrétně myšleno. V českém prostředí se jedná 

o relativně neobvyklý termín, zatímco o něco častěji se skloňuje v anglickém jazyce pod 

označením “bottom-up democracy”. Přesto však neexistuje žádná obecně přijímaná definice - 

někdy stačí, aby alespoň část politické moci ležela u nejnižších společenských celků, jindy je 

požadována jejich moc absolutní. Zmíním například koncept “parpolity” od politologa Stephena 

Shaloma. V této konceptualizaci demokracie je společnost rozdělena do jednotlivých skupin o 25-

50 členech, přičemž tyto skupiny mají neomezenou moc prosazovat skrze konsensuální 

rozhodování  taková opatření, která se týkají čistě jich samotných. Žádné vyšší rady (s některými 

výjimkami, předpokládá se zde například existence soudu pro lidská práva) by nemohly rozhodnutí 

nižších celků zvrátit. 107 

 

Jedná se samozřejmě o popis ideálního stavu, který nelze nikde v této podobě nalézt v praxi, avšak 

některé jeho cíle nejsou nepodobné těm, které jsou na programu politických institucí v 

autonomních oblastech. Relevantnější (ačkoliv vágnější) definici tohoto pojmu pro kontext 

zkoumané oblasti lze však nalézt přímo v díle Abdullaha Öcalana, z něhož tento systém vychází.  

Pro Öcalana je demokratický konfederalismus “typ politické samosprávy, v níž se mohou všechny 

části společnosti a všechny kulturní identity vyjádřit v místních zasedáních, obecných 

shromážděních a radách.” Vyšší úrovně podle něj mají sloužit pouze jako jakési fóra pro 

umožnění spolupráce jednotlivých komunit, které na ně vysílají delegáty. Nemají mít tyto vyšší 

úrovně však rozsáhlou moc k tomu zasahovat do záležitostí jednotlivých komunit. (viz. 1.1) 108 

 

Ačkoliv se definice mohou lišit, jejich základním rysem je vždy autonomie a rozsáhlé pravomoci 

těch nejmenších celků společnosti. Není jasné konkrétně jak široké spektrum pravomocí musí 

jednotlivé komunity mít, aby mohly být nazvány tzv. bottom-up democracy, a tudíž nebudu tento 

 
107 SHALOM, Stephen Rosskamm. ParPolity: Political Vision for a Good Society. 2005. (str. 5-6) 
108 ÖCALAN, Abdullah. A nation state is not the solution but rather the problem. Libcom.org. 7.4.2012. 
[cit. 15.3.2021] 
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koncept uplatňovat binárně (zda jí je, či není), ale spíše se pokusím určit, do jak velké míry se k 

tomuto konceptu politický systém autonomních oblastí přiklání. 

 

 

3.2. Putuje v tomto systému politická moc “zespoda nahoru”? 

 

Při odpovídání na tuto otázku je důležité rozlišovat mezi sebeprezentací rojavského systému 

navenek a jeho reálného fungování. Právě toto je i častým kamenem úrazu pro mnohé, kteří tento 

systém zkoumají. Například Janet Biehl, aktivistka a dlouholetá spolupracovnice Murrayho 

Bookchina popsala tuto oblast jako místo, kde byly popřeny myšlenky hierarchie, moci a 

hegemonie. Tyto tvrzení, jak míní autor článku Rojava, byly však zpochybněny výzkumem 

mnohých, včetně Biehl samotné. 109  

 

Podíváme-li se na způsob, kterým byl rojavský systém implementován, těžko lze mluvit o 

demokracii zdola. V prvních měsících po revoluci byla politická moc pevně v rukou PYD a 

ozbrojených sil (případně tam, kde nebyla, byla snaha o její konsolidaci). Jednalo se o hektickou 

revoluční dobu, v níž primárním cílem bylo nahradit syrský režim a zabránit upadnutí 

severovýchodní Sýrie do takového chaosu, který se tehdy nalézal v mnoha jiných oblastech Sýrie. 

Přesto však byla u vůdčích skupin přítomna vize demokracie budované zdola, která později dala 

popud k vzniknutí hnutí TEV-DEM a Autonomní správy. (viz. 2.1.3, 2.3)  

 

Tímto se však odkrývá situace, v níž jsou instituce místní samosprávy vytvářeny z iniciativy, která 

velmi jasně přichází shora. Jedná se o jeden z vnitřních rozporů tohoto systému - systém komun 

byl vytvořen právě těmi institucemi, na nichž se měl stát nezávislý. Dle některých byl však tento 

způsob jediným možným, jak takový systém vytvořit. Článek Rojava považuje za zásadní 

předpoklady pro tento typ sociální změny drastické omezení moci národního státu, desetiletí 

pečlivé práce s místními komunitami, přítomnost etnické většiny se spřízněnou revoluční skupinou 

a vytvoření vojenských orgánů a potlačení protichůdných milic. To vše může být uskutečněno jen 

skrze centralizovanou politickou skupinu, která své zájmy strategicky prosazuje. 110 Podle této 

teorie se stane možným vytvářet systém demokracie zdola pouze pokud jsou tyto dané podmínky 

splněny. Vytvoří-li se však nejprve orgány centralizované moci, je neintuitivní předpokládat, že 

tyto orgány by se své moci dobrovolně vzdaly i ve prospěch kterýchkoliv jejich vizí. Nelze však 

pouze na základě těchto předpokladů hodnotit skutečný způsob fungování politického systému, a 

proto se nyní zaměřím na zhodnocení jednotlivých institucí autonomních oblastí ve vztahu ke 

konceptu demokracie zdola, zejména v pozdějších letech zkoumaného období. 

 

 
109 SAED. Rojava. In:  Capitalism Nature Socialism, Vol. 26, No. 1. Londýn, Routledge. 2015. (str.  11) 
110 SAED. Rojava. In:  Capitalism Nature Socialism, Vol. 26, No. 1. Londýn, Routledge. 2015. (str.  11-12) 
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V případě Autonomní správy a jejího systému na sebe navazujících správních úrovní od komun až 

po federální úroveň se setkáváme se systémem ze všech institucí nejpodobnější tomu, který 

popisuje Öcalan či Shalom. Komuny jsou ve svém rozhodování vskutku do jisté míry svobodné a 

v některých otázkách mohou jednat i nezávisle na vůli úrovní vyšších. Tyto pravomoce však nejsou 

neomezené - záležitosti, které mají přesah za hranice komuny (jichž je u takto malých uskupení 

mnoho) zpravidla nespadají pod jejich plnou pravomoc. Rozsáhlým spektrem pravomocí disponují 

tudíž zejména regionální úrovně Autonomní správy.  (viz 2.1.1., 2.1.2.) Další problematickou 

oblastí je otázka zapojení místních obyvatel do systému komun, které ač není zanedbatelné, nezdá 

se být příliš velké, zejména v méně prosperujících oblastech. (viz. 2.1.1.) I přes všechny tyto 

nedostatky se však systém Autonomní správy zdá být blíže demokracii zdola než dřívější pokusy 

o zavedení tohoto systému v autonomních oblastech. 

 

Stejně tak jako Autonomní správa, TEV-DEM (zdánlivě i do větší míry) je institucí, která se hlásí 

k hodnotám demoktratického konfederalismu a snaží se o demokracii řízenou zdola. Tato míra 

sebeidentifikace s těmito hodnotami však stojí v kontrastu s některými rozhodnutími TEV-DEM, 

které podniklo před rokem 2018. Za příliš autoritativní jsou považovány například zákony o 

statistice, učebních plánech, sňatcích, majetkových poměrech či vojenské službě.111 Narozdíl od 

Autonomní správy však TEV-DEM již (od roku 2018) není institucí, která by systém komun 

zastřešovala. Ačkoliv jejím úkolem je vytvářet tlak na Autonomní správu k rozšiřování systému 

lokální autonomie, není jasné, jak velký má na politický systém doopravdy vliv. Ve vztahu ke 

zkoumané otázce se zdá být role TEV-DEM spíše menší. (viz. 2.3.) 

 

Syrská demokratická rada na druhou stranu sama o sobě připomíná parlament a zastává roli, která 

může připomínat roli státu. V případě SDC nelze mluvit o demokracii zdola - tato instituce 

zpravidla nemá zastoupení na komunální úrovni a její rozhodnutí jsou tvořena skupinou zástupců 

vzešlých z podílejících se stran a organizací, případně z voleb. Posláním SDC je však řešit pouze 

tu problematiku, která se dotýká všech částí autonomních oblastí; zasahovat do každodenních 

záležitostí komun není na jejím denním programu. (viz. 2.2.) 

 

Na základě těchto skutečností docházím k závěru, že se jedná o hybridní systém. V některých 

záležitostech se zdá být systém demokracie zdola v provedení Autonomní správy relativně funkční 

- komuny například mají pravomoc řešit velké množství lokálních sporů mimosoudně, zatímco k 

oficiálnímu soudnictví jich pokračuje pouze menšina.112 Dále mají komuny rozsáhlé pravomoci v 

oblasti sebeobrany a vzdělávání. 113 Mnohé záležitosti, z nichž některé přímo ovlivňují život v 

komunách, spadají však mimo jejich dosah - je o nich rozhodováno shora na regionálních či 

 
111 OMRAN CENTER FOR STRATEGIC STUDIES. Centralization and Decentralization in Syria: 

Concepts and Practices. OmranDirasat. 2018. 
112 Rozhovor s Abdullahem Khalilem, zástupcem soudního dvoru ve městě Qamishli. Edmund Trubáček 
a Josef Škrdlík. Qamishli. 23.7.2019. 
113 ROJAVA INFORMATION CENTER. Beyond the frontlines – The building of the democratic system in 
North and East Syria. Rojava Information Center. 2019. (str. 22-23) 
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federální úrovni Autonomní správy, které na systém komun alespoň navazují, či v Syrské 

demokratické radě, která stojí mimo něj. (viz. 2.1.2., 2.1.3., 2.2.) Nelze tudíž mluvit o tom, že by 

tento systém kompletně splňoval ani jednu z konceptualizací demokracie zdola představených 

výše. Jedná se o mnohostranný systém, v němž se překrývají různé správní struktury, vyvinuté od 

začátku syrské krize v roce 2011, s různou mírou decentralizace. 

 

 

Závěr 

 

Syrská revoluce v roce 2011 se stala katalyzátorem mnoha dříve nemyslitelných událostí, jednou 

z nich bylo vytvoření autonomních oblastí na severovýchodu země. To, že se v nich po revoluci 

uchytil takový systém, jaký je popisován v této práci nebylo vůbec samozřejmé. I přes to, že byla 

Rojava mnoho let základnou PKK a Abdullaha Öcalana před jeho uvězněním, jehož vliv zde byl 

znatelný, nikdy nebylo očekávatelné, že se jeho idea politického systému zde uchytí.  

 

V této práci bylo rozebráno praktické fungování tří hlavních institucí, které ve zdejším politickém 

systému hrají primární roli. Nejzajímavější z politického hlediska je asi Autonomní správa severní 

a východní Sýrie, která zastřešuje systém samospráv na komunálních, regionálních a dalších 

úrovních. Je to právě tento systém, který přinesl místnímu uspořádání tolik pozornosti - je 

oceňován značnou částí mezinárodní levice jako nový, odvážný a spravedlivější model demokracie 

budované zdola, zatímco jinými je považován za utopický a nefunkční. Mezi známé podporovatele 

tohoto systému patří například Slavoj Žižek, či David Graeber. Vskutku není těžké si tento systém 

oblíbit ve světle toho, že se stal hlavní silou při porážce Islámského státu, či toho, jak účinný je v 

emancipaci žen v jinak patriarchálním regionu. Jiné jeho nároky na slávu je však těžší dokázat - 

jedná se o systém, který překonal problémy národních států a v němž politická moc skutečně putuje 

zespoda nahoru?  

 

Komunální úroveň Autonomní správy se ukazuje jako místo, na němž je v porovnání se západním 

typem komunálních samospráv činěno znatelně větší množství rozhodnutí. I přesto však je soubor 

pravomocí komun zdánlivě menší, než jak je mnohdy prezentován. Výraznější roli, než komuny v 

tomto systému hrají vyšší úrovně Autonomní správy, Syrská demokratická rada, případně jiné 

instituce s politickým vlivem - například ozbrojené složky. Všechny správní struktury, které v 

tomto prostředí vznikly od počátku revoluce se překrývají a vytvářejí mnohostranný a neustále se 

měnící systém. Tato mnohostrannost se na jednu stranu vylučuje s centralizací politické moci do 

jediné instituce, avšak také zvyšuje zmatečnost a netransparentnost tohoto systému. Tato práce je 

příspěvkem ke snaze poodkrýt nejasnou podstatu tohoto unikátního systému. Práce nejen popisuje 

Autonomní správu, Syrskou demokratickou radu a hnutí TEV-DEM, ale odpovídá i na otázku, zda 

v tomto politickém systému lze hovořit o “demokracii zdola”. V třetí kapitole této práce dospívám 

k závěru, že se jedná o hybridní systém, který vykazuje některé znaky “demokracie zdola” podle 

použitých definicí, avšak v četných ohledech je s tímto konceptem v rozporu. 
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Summary 

 

The Syrian revolution of  2011 was the catalyst of many previously unimaginable events, one of 

which was the creation of an autonomous political administration in northeastern Syria. That after 

the revolution, it would be this kind of system, which would take hold in this region, was not at all 

obvious. Despite the fact that Rojava was the base of the PKK and Abdullah Öcalan for many 

years prior to his imprisonment, whose influence on this area was noticeable, it was never expected 

that this political vision would take root here.  

 

In this thesis, the specific ways in which operate the three main institutions that play a primary 

role in the local political system were discussed. The most politically interesting seems to be the 

Autonomous Administration of North and East Syria, which consists of the self-governing system 

on the communal, regional and other levels. It is precisely this system, which has brought so much 

attention to this governance system - it is praised by much of the international left as a new, bold 

and fairer model of democracy built from the bottom-up, while by others it is considered utopian 

and dysfunctional. Well-known supporters of this system include, for example, Slavoj Žižek and 

David Graeber. Indeed, it is not difficult to like this system for that it has become a major force in 

the defeat of the Islamic State and also enabled the emancipation of women in an otherwise very 

patriarchal region. However, its other claims to fame are more difficult to prove - is it a system 

that has overcome the notion of nation-states and in which  apolitical power really travels from the 

bottom up? 

 

The communal level of the Autonomous Administration is shown to be a place, in which a 

significantly larger number of decisions are being made in comparison to western concepts of 

municipal self-administration. Nevertheless, the scope of the political power of the communes is 

seemingly smaller than is often presented. Higher administrative levels within the Autonomous 

Administration, the Syrian Democratic Council, or other institutions with political influence - such 

as the armed forces - play a more prominent role than the communs in this system. All the 

administrative structures that have emerged in this region since the beginning of the revolution 

overlap and create a multifaceted and ever-changing system. On the one hand, this multilateralism 

rules out the centralisation of political power into a single institution, but it also makes the system 

more confusing and less transparent. This thesis is a contribution to the effort to uncover the 

unclear essence of this unique system. The thesis not only describes the Autonomous 

Administration, the Syrian Democratic Council and the TEV-DEM movement, but also answers 

the question of whether this political system is a “bottom-up democracy”. In the third chapter of 

this thesis, I come to the conclusion that it is a hybrid system that shows some features of "bottom-

up democracy" according to the definitions used, but in some aspects it contradicts this concept.  
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The timespan which this work will examine is defined by the years 2012 and 2019. These 



 

dates have been chosen, since before 2012 much of the political institutions had not yet 

formed and in 2019 the political process was interrupted by the invasion of the Turkish 

army.  

There exist three ways in which one can examine the political system of Rojava. The first 

being defined by the way in which the administration presents its political system to the 

outside world, the second which is defined by the local constitution, laws and political 

institutions and finally there is the actual way in which the system functions on the ground. 

This thesis seeks to describe primarily the second interpretation - the abstract form of the 

political system, which is defined by official documents and institutions. The thesis will 

mention instances, where there is a stark contrast between the political theory and the 

reality on the ground, or the way in which the administration presents itself, however the 

main goal of this thesis is not to compare these interpretations. 

This thesis will also explore whether this system does in fact practice some kind of 

anarchic, radical vision of democracy, so-called "bottom-up democracy", since as such it 

is often described. The thesis will try to find out, whether this type of rhetoric has actually 

projected its values into the constitution or into the functioning of individual political 

entities. 
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