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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá úspěšností dokončených peacekeepingových misí OSN v
Africe, , které byly vyslány během let 2000 až do současnosti a zároveň vyhovují autorkou
nastaveným kritériím pro výběr misí. Nejprve práce krátce shrnuje vývoj mírových operací
a jejich členění a následně se, v teoreticko-metodologické části, zabývá rozborem
odborné literatury, definicemi vybraných proměnných (ne)úspěšnosti misí a kritérii
výběru mírových operací coby případových studií práce. První výzkumná otázka se tedy
bude zabývat závislou proměnnou – úspěšnosti mírové operace. Druhá výzkumná otázka
bude zodpovězena prostřednictvím výzkumu skupiny nezávislých proměnných (faktorů),
které se zabývají dílčími aspekty úspěchu či neúspěchu mise. Závislá proměnná bude
zkoumána na základě reportů generálních tajemníků týkajících se konkrétní mírové
operace. Nejprve bude zjištěno, zdali byla mírová operace úspěšná a posléze se bude
diplomová práce zabývat jednotlivými nezávislými proměnnými (ne)úspěchu mírových
operací. Na základě vytyčených kritérií pro výběr misí bylo zvoleno 5 mírových operací
OSN, a to v Etiopii a Eritree (UNMEE), v Pobřeží Slonoviny (MINUCI, UNOCI), v Libérii
(UNMIL) a v Burundi (ONUB).

Abstract
The diploma thesis deals with the effectiveness of the completed UN peacekeeping
missions in Africa from the year 2000. Firstly, a development of peacekeeping is
summarized. The next part -the theoretical part- is focused on a definition of
effectiveness criterion (a dependent variable), chosen independent variable and there is
analysed literature which the female author used. There is explained chosen criterion for
the researched peacekeeping operation – UNMEE, MINUCI, UNOCI, UNMIL and ONUB
question is focused on the dependent variable – the effectiveness of the peacekeeping
missions. The second research question deals withs the group od the dependent variables
(Factors of effectiveness).
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Úvod
Od založení Organizace spojených národů byla provedena celá řada mírových
operací, které byly více či méně úspěšné a prošly značným vývojem. Z počátku se
jednalo o převážně mise s malým rozsahem, kde bylo sledováno především plnění
mírových dohod mezi jednotlivými svrchovanými státy, jejichž svrchované postavení
nechtěla a ani neměla OSN nikdy nahradit. Při provádění misí OSN byl kladen důraz na
jejich nestrannost, lehké vyzbrojování a dodržování mírových hodnot, a to především
v rámci tzv. první generace peacekeepingových operací. Vzhledem k výrazným
geopolitickým a národnostním změnám, které přinesl rozpad Sovětského svazu, došlo
i ke změnám struktury a náplně misí. V rámci výzkumu peacebuildingových
a peacekeepingových operací byla postupně dávána přednost pozitivnímu pojetí míru1.
Zatímco negativní mír je založen především na absenci přímého fyzického násilí,
pozitivní pojetí míru se zaměřuje, kromě absence násilí, na přítomnost sociálních práv,
rozdělení mocí a zdrojů či nestranné vymáhání práva2.

Při zpětném zhodnocení

na základě závislých a nezávislých proměnných lze říct, že existují mise OSN, které jsou
úspěšné, a které nikoliv. Z takového hodnocení lze vyvodit, v čem spočívaly nedostatky
či naopak silné stránky jednotlivých misí, a to za účelem navýšení míry úspěšnost misí
dalších, v čemž spočítá hlavní cíl této práce. Tato diplomová práce se bude zabývat
misemi vybranými na základě předem daných kritérií v časovém období od roku 2000
do současnosti, u kterých budou zkoumány jednotlivé proměnné jejich úspěchu či
neúspěchu.

1

GIZELIS, Theodora-Ismene, Han DORUSSEN a Marina PETROVA. Oxford Research Encyclopedia of
Politics [online]. Oxford University Press, 2016 [cit. 2019-09-21], s. 4-6
2
VAN DER LIJN, Jaïr. If Only There Were a Blueprint! Factors for Success and Failure of UN PeaceBuilding Operations. Journal of International Peacekeeping [online]. 2009, 13(1-2), 45-71 [cit. 2019-0921].
DOI:
10.1163/187541109X402981.
ISSN
1875-4104.
Dostupné
z:
https://brill.com/view/journals/joup/13/1-2/article-p45_4.xml, s. 2-3
1

Cílem diplomové práce je analýza úspěšnosti pěti misí OSN v Africe, které byly
vyslány během let 2000 až do současnosti a zároveň vyhovují autorkou nastaveným
kritériím pro výběr misí. Stěžejní výzkumnou otázkou pro to tuto práci bude zjištění,
„Zdali byla jednotlivá mise úspěšná či nikoliv?“ a dále bude zkoumána důležitost
jednotlivých proměnných a tedy, „Které ze zkoumaných faktorů jsou pro úspěšnost
mise klíčové a proč.“ První výzkumná otázka se tedy bude zabývat závislou proměnnou
– úspěšnosti mírové operace. Druhá výzkumná otázka bude zodpovězena
prostřednictvím výzkumu skupiny nezávislých proměnných (faktorů), které se zabývají
dílčími aspekty úspěchu či neúspěchu mise. Závislá proměnná bude zkoumána
na základě reportů generálních tajemníků týkajících se konkrétní mírové operace.

Nejprve budou představeny mírové operace jako takové – jejich vývoj a členění.
Druhá část diplomové práce, teoreticko-metodologický rámec se bude skládat ze třech
hlavních částí, a to rozboru literatury, definice vybraných proměnných úspěchu
a neúspěchu a kritérií výběru mírových misí. Budou zde rozebrány odborné vědecké
práce, které byly vyhodnoceny pro tuto diplomovou práci jako klíčové, konktrétně se
bude jednat o práci If Only There Were a Blueprint! Factors for Success and Failure of
UN Peace-Building Operations Van der Lijna, z čehož bude čerpáno v obou částech
teoreticko-metodologické části práce. Dalšími důležitými zdroji pro tuto práci jsou:
Historical Overview and Current Issues3, International peacekeeping4, Measuring the
Success of Peace Operations: Directions in Academic Literature5, A Recipe for Success?

3

BROWNE, Marjorie Ann. United Nations Peacekeeping: Historical Overview and Current Issues: Report
for Congress. In: CRS Issue Brief for Congress: Washington DC: Congressional Research Service [online].
Foreign Affairs, Defense, and Trade Division: The Library of Congress, 10.6.2005 [cit. 2020-04-19].
Dostupné
z:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I0lb50T7cEsJ:https://fas.org/sgp/crs/natsec/
IB90103.pdf+&cd=12&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-b-d
4
DIEHL, Paul F. International peacekeeping: [with a new epilogue on Somalia, Bosnia, and Cambodia].
Baltimore: Johns Hopkins University Press, c1994. ISBN 0801850320.
5
PETER, Mateja. Measuring the Success of Peace Operations: Directions in Academic Literature [online].
Oslo: Norwegian Institute of International Affairs, 2016 [cit. 2019-09-22]. Dostupné z: www.nupi.no, s. 911
2

Ingredients of a Successful Peacekeeping Mission. International Peacekeeping 6,
Evaluating the succes of peace operations7 a Assessing the success of UN peacekeeping
operations. International Peacekeeping8. Všechna použitá díla budou v teoretickometodologické části analyzována a posléze z nich bude vytvořeno šest skupin
nezávislých proměnných, které budou zkoumat úspěch či neúspěch vybraných
mírových misí vybraných na základě kritérií, které budou také definovány pomocí
vybrané odborné literatury. Třetí část se bude skládat z analýzy vybraných mírových
operací optikou definovaných proměnných a následného shrnutí, úspěšnosti misí.
Nejprve bude zjištěno, zdali byla mírová operace úspěšná a posléze se bude diplomová
práce zabývat jednotlivými nezávislými proměnnými (ne)úspěchu mírových operací.

Na základě vytyčených kritérií pro výběr misí bylo zvoleno 5 mírových operací
OSN, a to v Etiopii a Eritree (UNMEE), v Pobřeží Slonoviny (MINUCI, UNOCI), v Libérii
(UNMIL) a v Burundi (ONUB). K jednotlivým misím bude přistupováno jako
k odděleným případovým studiím, které budou na základě vybraných faktorů
posuzovány a v závěru práce budou závěry výzkumu porovnány.

6

PUSHKINA, Darya. A Recipe for Success? Ingredients of a Successful Peacekeeping Mission.
International Peacekeeping [online]. 2006, 06/2006, 13(2), 133-149 [cit. 2019-11-19]. DOI:
10,1080/13533310500436508.
7
GARB, Maja. EVALUATING THE SUCCESS OF PEACE OPERATIONS. Scientia Militaria [online]. Slovenia:
Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2014, 44-63 [cit. 2019-11-24]. DOI: 10,5787/42-11080.
8
BRATT, Duane. Assessing the success of UN peacekeeping operations. International Peacekeeping
[online]. 1996, 3(4), 64-81 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.1080/13533319608413640. ISSN 1353-3312.
Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533319608413640
3

1 Mírové operace OSN
Přestože peacekeepingové, peacebuildingové ani peacemakingové mají
dlouholetou tradici, první z nich byla zahájena již v roce 1948, nejsou právně ukotveny
v Chartě OSN9. Často jsou nazývány mírovými operacemi „VI+ 1 ½“ neboli „6 a půl“10,
představují totiž mezistupeň mezi opatřeními OSN zakotvenými v šesté kapitole Charty
OSN, tedy „akcemi k pokojnému řešení sporů“, a v sedmé kapitole Charty OSN, tedy
„akcemi při ohrožení míru“11. V následující části diplomové práce budou mírové
operace OSN, jejich historie, rozdělení a problémy krátce přiblíženy jako uvedení
čtenáře této práce do tématu.

Aby mohla být samotná mírová mise ustanovena, jsou klíčové dvě podmínky:
1) Souhlas Rady bezpečnosti OSN, na základě, kterého je následně vyhlášena rezoluce
o mírové operaci a 2) Souhlas státu nebo států, na jejichž území se bude mírová
operace odehrávat12. Právě první ze dvou výše uvedených podmínek působila značné
problémy
při ustavování mírových operací v průběhu studené války, kdy státy RB OSN vetovaly
jednotlivé mise z ideologických důvodů, proto docházelo k situacím, kdy některé
z činností RB přebíralo v daném období Valné shromáždění13. K tomu řešení závažného
problému mocensko-ideologického boje států RB OSN v době konfliktu mezi západním
a východním blokem mohlo dojít na základě závěrů Mezinárodního soudního dvora
z roku 1962. V tomto roce byla řešena problematika nejasného právního zakotvení

9

PTÁČNÍK, Jan. Mírové operace OSN a jejich právní zakotvení. E-Polis.cz [online]. 2010, 25.02.200 [cit.
2020-11-14].
Dostupné
z:
http://www.e-polis.cz/clanek/mirove-operace-osn-a-jejich-pravnizakotveni.html
10
RAMSBOTHAM, Oliver a Tom WOODHOUSE. Encyclopedia of International Peacekeeping Operations.
Santa Barbara: ABC-Clio, 1999. ISBN 978-0874368925., s. 11
11
UN. UN Charter [online]. [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://www.un.org
12
Vše o OSN: mír a bezpečnost. V Praze: Informační centrum OSN, [2014]. ISBN 978-80-86348-33-9.
13
PTÁČNÍK, Jan. Mírové operace OSN a jejich právní zakotvení. E-Polis.cz [online]. 2010, 25.02.200 [cit.
2020-11-14].
Dostupné
z:
http://www.e-polis.cz/clanek/mirove-operace-osn-a-jejich-pravnizakotveni.html
4

mírových operací a Mezinárodní soudní dvůr došel k závěrům, které poukazují na fakt,
že v článku č. 24 Charty OSN není uvedeno, že udržování mezinárodního míru patří
výlučně mezi pravomoci RB OSN, ale může se na něm také podílet Valné shromáždění
a Generální tajemník, a to prostřednictvím doporučení vyslání peacekeepingové
operace14. Zde je však důležité zdůraznit, že se může jednat pouze o doporučení,
nikoliv o rozhodování s konečnou platností15.

V průběhu existence mírových operací se samotné operace vyvinuly,
proto je dnes rozdělit celkově do 3 skupin: 1. generace mírových operací
„klasický peacekeeping“, 2. generace mírových operací „širší peacekeeping“
a 3. generace mírových operací „vymáhání míru“. Operace se vyvíjely společně se
vývojem a změnami mezinárodního prostředí, s čímž souvisela také změna charakteru
konfliktů16. V rámci první generace se jednalo o tradiční mírové operace,
které byly určeny pro řešení konfliktu mezi státy, a které byly v průběhu 90. let
z většiny nahrazeny operacím druhé generace17. Jedním z nejdůležitějších důvodů
pro změnu charakteru mírových operací, byl rozpad SSSR, konec studené války
a komplexnost konfliktů, které bylo nutné řešit18. Ačkoliv se někteří autoři snaží přesně
definovat jednotlivé roky, kterými by se daly generace mírových operací rozdělit,
autorka této diplomové práce zde tato dělení neuvádí proto, že je považuje na uměle
nastavené , a tedy nepřesné. Toto dokazují názory mnoha dalších odborníků,
jež popisují rozdíly mezi jednotlivými generacemi, ale neuvádějí přesné roky,

14

PTÁČNÍK, Jan. Mírové operace OSN a jejich právní zakotvení. E-Polis.cz [online]. 2010, 25.02.200 [cit.
2020-11-14].
Dostupné
z:
http://www.e-polis.cz/clanek/mirove-operace-osn-a-jejich-pravnizakotveni.html
15
ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-506-7. s. 212.
16
BUREŠ, Oldřich. Mírové operace OSN v postbipolárním světě – méně znamená více. Mezinárodní
vztahy [online]. 2003, 2003(3), 24-43 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://mv.iir.cz/article/view/83, s.
29
17
PTÁČNÍK, Jan. Mírové operace OSN a jejich právní zakotvení. E-Polis.cz [online]. 2010, 25.02.200 [cit.
2020-11-14].
Dostupné
z:
http://www.e-polis.cz/clanek/mirove-operace-osn-a-jejich-pravnizakotveni.html
18
BUREŠ, Oldřich. Mírové operace OSN v postbipolárním světě – méně znamená více. Mezinárodní
vztahy [online]. 2003, 2003(3), 24-43 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://mv.iir.cz/article/view/83, s.
29
5

které je velmi náročné určitě také proto, že přerod generací mírových operací je
doprovázen změnami charakteristiky konfliktu a mezinárodního systému, které
probíhají několik let, nikoliv tzv. „ze dne na den“. Do konce studené války docházelo
k paralyzování RB OSN a udržování míru se primárně omezovalo na udržování příměří
a stabilizaci situace v terénu a poskytovalo zásadní podporu politickému úsilí o vyřešení
konfliktu mírovými prostředky. První generace mírových operací se skládaly
z neozbrojených vojenských pozorovatelů a lehce ozbrojených jednotek s rolí primárně
v monitorování, hlášení a budování důvěry19.

Druhá generace mírových operací reagovala právě na již zmíněné změny
mezinárodního systému, které následovaly po konci studené války, a s tím spojené
změny povahy a příčin konfliktů v 90. letech, které byly spíše etnické a vnitrostátní než
mezi jednotlivými státy, jak tomu bylo před tím20.

Druhogenerační operace lze

charakterizovat jako komplexnější a multinárodní/multikulturní operace, které lze
spíše zařadit do kategorie „conflict resolution“ než „conflict prevention“ – tedy jejich
cílem bylo spíše řešení vyhrocené situace/konfliktu v daném státu než předcházení
vzniku samotných konfliktů21. Mírové operace druhé generace mohly být nasazovány
již v průběhu konfliktu a jejich mandát mohl poté upravován na základě potřeby 22.
Po skončení studené války došlo k rychlému nárůstu počtu mírových operací.
S novým konsensem a společným smyslem pro účel schválila Rada bezpečnosti v letech
1989 až 1994 celkem 20 nových operací, čímž se počet mírových sil zvýšil z 11 0000

19

Our History: United Nations Peacekeeping [online]. United Nation [cit. 2020-11-14]. Dostupné z:
https://peacekeeping.un.org/en/our-history
20
PTÁČNÍK, Jan. Mírové operace OSN a jejich právní zakotvení. E-Polis.cz [online]. 2010, 25.02.200 [cit.
2020-11-14].
Dostupné
z:
http://www.e-polis.cz/clanek/mirove-operace-osn-a-jejich-pravnizakotveni.html
21
BUREŠ, Oldřich. Mírové operace OSN v postbipolárním světě – méně znamená více. Mezinárodní
vztahy [online]. 2003, 2003(3), 24-43 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://mv.iir.cz/article/view/83, s.
29
22
PTÁČNÍK, Jan. Mírové operace OSN a jejich právní zakotvení. E-Polis.cz [online]. 2010, 25.02.200 [cit.
2020-11-14].
Dostupné
z:
http://www.e-polis.cz/clanek/mirove-operace-osn-a-jejich-pravnizakotveni.html
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na 75 00023. Mírové operace druhé generace měly mnohem lépe definované své
vojenské, politické a humanitární dimenze.
Tabulka 1 Funkce mírových operací OSN druhé generace 24

Deset let po zahájení širších mírových operací se nedostatky tohoto typu
intervence byly zvýrazněny selháními operace v Somálsku, Bosně a Rwandě, kde bylo
od dubna do července 1994 zavražděno 800 000 lidí. Rok po rwandské genocidě, v roce
1995, byl kontingent mírových sil OSN svědkem jednoho z nejstrašnějších válečných
23

Our History: United Nations Peacekeeping [online]. United Nation [cit. 2020-11-14]. Dostupné z:
https://peacekeeping.un.org/en/our-history
24
RAMSBOTHAM, Oliver a Tom WOODHOUSE. Encyclopedia of International Peacekeeping Operations.
Santa Barbara: ABC-Clio, 1999. ISBN 978-0874368925
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zločinů v Evropě od konce druhé světové války, kdy srbské milice prorazily enklávu
muslimského bosenského města Srebrenica a zabily 8 000 muslimů poté,
co byla enkláva ve rezoluci OSN 819 z roku 1993 prohlášena za demilitarizovanou
bezpečnou zónu, kde platí ochrana civilního obyvatelstva 25. Mírové operace třetí
generace tedy nemají přesný rok vzniku, ale jedná se typ mírových operací, který byl
rozvinut na základě mnoha neúspěchů mírových operací generace předchozí.
V průběhu třetí generace operací se jejich rozsah zaměřuje také na jiné aktivity než jen
pozorování, ale také umožnění použití vojenské síly26.

Mírové operace lze také dělit na peacekeeping, peacebuilding a peace
enforcement. Definice jednotlivých typů mírových operací z pohledu OSN byly sepsány
v Agendě pro mír v roce 199227. Peace enforcement, tedy použití řady donucovacích
opatření, včetně použití vojenské síly. Vyžaduje výslovné povolení Rady bezpečnosti
a používá se k obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti v situacích, kdy se Rada
bezpečnosti rozhodla jednat tváří v tvář ohrožení míru, porušení míru nebo
agresi28.Peacekeeping

je

definován

jako

rozmístění

pracovníků

OSN

v poli

a se souhlasem států, na jejichž území se mise bude odehrávat, což zahrnuje
vojenský/policejní personál a také civilní personál29. Třetím typem mírových operací je
peacebuilding, na jehož základě jsou prováděny činnosti k rozpoznání a podpoře
struktur, které směřují k posílení a upevnění míru za účelem zabránění opakování

25

SOLÀ-MARTÍN, Andreu a Tom WOODHOUSE. The United Nations, armed conflict and peacekeeping.
Universitat Overta de Catalunya. s. 22.
26
PTÁČNÍK, Jan. Mírové operace OSN a jejich právní zakotvení. E-Polis.cz [online]. 2010, 25.02.200 [cit.
2020-11-14].
Dostupné
z:
http://www.e-polis.cz/clanek/mirove-operace-osn-a-jejich-pravnizakotveni.html
27
BOUTROS-GHALI, Boutros. An Agenda for Peace, preventive diplomacy, peacemaking, and
peacekeeping, UN. 1992. Dostupné na: http://www:un:org/documents/ga/docs/50/plenary/a5060:htm.
28
UNITED NATION peacekeeping: TERMINOLOGY [online]. [cit. 2021-04-03]. Dostupné z:
https://peacekeeping.un.org/en/terminology
29
“Peace-keeping is the deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent
of all the parties concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and
frequently civilians as well. Peacekeeping is a technique that expands the possibilities for both the
prevention of conflict and the making of peace.” In An Agenda for Peace, čl. 20.
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konfliktu30. Zaměřuje se především na obnovení země a institucí důležitých pro její
fungování a stabilizaci.

Celkově bylo od roku 1948 realizováno 71 mírových operací, a to včetně
13 současných. Celkově již zahynulo př výkonu své práce 4 017 pracovníků OSN31.
Pro další shrnutí základních údajů o mírových operacích využila autorka diplomové
práce již existující tabulku, kterou rozšířila o sloupec, který je zaměřený na aktuální
údaje z března 2020.
Tabulka 2 Mírové operace OSN v číslech (primární zdroj pro původní data
data33 , zdroj pro data z března 202034)

Počet aktivních misí
Počet zemí poskytujících
vojáky pro mise OSN
Vojenský personál
Civilní policejní personál
Mezinárodní civilní personál
Rocní rozpocet mírových
operací OSN v mil. $

32

,sekundární zdroj pro původní

Leden 1988 Leden 1992 Prosinec 1994 Září 2002 Březen 2020
5
11
17
15
13
26

56

76

90

120

9570
35
1516

11495
155
2206

76393
2130
2260

44356
N.A
3807

1143
2055
4386

230.40

1689.60

3610.00

2630.00

6500

30

„The present report in addition will address the critically related concept of post-conflict peacebuilding – action to identify and support structures which will tend to strengthen and solidify peace in
order to avoid a relapse into conflict.” In An Agenda for Peace, čl. 21.
31
Fatalities: United Nations Peacekeeping. United Nations [online]. [cit. 2020-11-14]. Dostupné z:
https://peacekeeping.un.org/en/fatalities
32
RAMSBOTHAM, Oliver a Tom WOODHOUSE. Encyclopedia of International Peacekeeping Operations.
Santa Barbara: ABC-Clio, 1999. ISBN 978-0874368925
33
BUREŠ, Oldřich. Mírové operace OSN v postbipolárním světě – méně znamená více. Mezinárodní
vztahy [online]. 2003, 2003(3), 24-43 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://mv.iir.cz/article/view/83, s.
34 (Autorka diplomové práce si zde dovoluje uvést sekundární zdroj tabulky, protože se nepodařila najít
konkrétní strana v primárním zdroji, kde se tabulka nachází)
34
, Peace and Security Section of the United Nations Department of Global Communications,
Department of Peace Operations a Department of Operational Support. United Nations Peacekeeping:
Peacekeeping Operation fact Sheet. DPI/1634/Rev.225 March 2020. 2020. Dostupné z:
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/pk_factsheet_3_20_english.pdf
9

Celkem 6 mírových operací ze 12 probíhá aktuálně na africkém kontinentu.
Z již dříve ukončených operací se jich 24 rovněž odehrálo na africkém kontinentu.
Z celkového počtu 71 mírových operací (ukončených a aktuálních) se jich 30 věnovalo
konfliktům v Africe, což dělá 42 % všech uskutečněných mírových operací.
Hlavní problémy afrického kontinentu, které vedou ke konfliktům, budou rozebrány
v části diplomové práce, která se bude věnovat vybraným případovým studiím
a příčinám konfliktů.
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2 Teoreticko-metodologická část
Teoretický rámec práce bude založen na práci několika odborných výzkumníků,
kteří

se

v rámci

svého

výzkumu

zabývají

faktory

úspěchu

a

neúspěchu

peacekeepingových operací, jejich hodnocení a způsoby, jak toto hodnocení provést.
Výsledky výzkumů uvedených autorů budou použity pro definování kritérií a faktorů
úspěšnosti mise (tzv. závislých a nezávislých proměnných, které budou tvořit teoretický
rámec této diplomové práce. Tento postup byl zvolen především za účelem
co nejkvalitnější analýzy. Práce bude pracovat s jednou závislou proměnnou, která určí,
zdali byla mise úspěšná. Za tuto závislou proměnou byl zvolen mandát mírové operace,
a jeho naplňování v průběhu mírové operace. Poté, co bude stanoveno, která mise byla
či nebyla úspěšná, budou použity nezávislé faktory úspěšnosti misí jako nezávislé
proměnné. Faktory úspěšnosti mise se zaměří na okolnosti úspěšnosti mise. Kritérium
naplnění mandátu (závislá proměnná) je shodné s faktorem naplnění mandátu,
se kterým pracují mnozí odborníci, proto se autorka této diplomové práce rozhodla
s ním pracovat pouze jako se závislou proměnnou – kritériem, nikoliv jako s faktorem.
V druhé části bude na každou mírovou operaci pohlíženo jako na případovou studii,
kde bude nejprve zkoumáno kritérium úspěšnosti mise a budou tedy zkoumány
jednotlivé faktory-nezávislé proměnné.
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2.1 Použitá odborná literatura

Tato diplomová práce čerpá z několika autorů, kteří se v rámci své odborných
studií a článků věnují úspěšnosti peacekeepingových misí a jejich dalšímu členění.
Prvním z vybraných autorů, jehož závěry budou použity, je Van der Lijn, který ve své
práci If Only There Were a Blueprint! Factors for Success and Failure of UN PeaceBuilding Operations aplikoval 11 skupin faktorů na 4 případové studie 35.

Darya Pushkina36 je další významnou autorkou, z níž tato práce čerpá.
Definovala čtyři kritéria úspěchu37: 1) Primárním cílem je omezit násilný konflikt
v hostitelském státě udržováním míru, 2) Omezení lidského utrpení, 3) Zamezení šíření
konfliktů za hranice a 4) Podpora řešení konfliktů je konečným měřítkem účinnosti
mise OSN. Prvním kritériem D. Pushkina vymezuje primární cíl mise, kterým by mělo
být omezení násilného konfliktu v hostitelském státě a udržování míru, přičemž tvrdí,
že pokud jsou v hostitelském státě taktéž umístěny mírové jednotky, měly by se snažit
udržovat mír. To může být náročným úkolem především v národních konfliktech,
kde různé armády a frakce mohou pokračovat v boji navzdory obecnému příměří,
a to především pokud chybí národní hranice, které by mohly oddělit bojující strany.
Kritérium omezení násilného konfliktu je posléze vyhodnocováno dle toho, zdali se
prostřednictvím činností mise podařilo omezit násilí, udržet dohody o příměří
a případně snížit počet násilných konfliktů, a to včetně snížení počtu obětí.

35

VAN DER LIJN, Jaïr. If Only There Were a Blueprint! Factors for Success and Failure of UN PeaceBuilding Operations. Journal of International Peacekeeping [online]. 2009, 13(1-2), 45-71 [cit. 2019-0921].
DOI:
10.1163/187541109X402981.
ISSN
1875-4104.
Dostupné
z:
https://brill.com/view/journals/joup/13/1-2/article-p45_4.xml
36
PUSHKINA, Darya. A Recipe for Success? Ingredients of a Successful Peacekeeping Mission.
International Peacekeeping [online]. 2006, 06/2006, 13(2), 133-149 [cit. 2019-11-19]. DOI:
10,1080/13533310500436508.
37
PUSHKINA, Darya. A Recipe for Success? Ingredients of a Successful Peacekeeping Mission.
International Peacekeeping [online]. 2006, 06/2006, 13(2), 133-149 [cit. 2019-11-19]. DOI:
10,1080/13533310500436508., s. 134-135
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Druhým kritériem, kritériem omezení lidského utrpení, je myšlený cíl zabránit hrůzným
činům proti civilnímu obyvatelstvu (jsou zde také myšleny zločiny proti lidskosti),
ke kterému během konfliktů dochází. Úspěch tohoto kritéria je měřen prostřednictvím
odhadu rozsahu jakéhokoliv omezení porušování lidských práv. Třetím kritériem je
Zamezení šíření konfliktu za hranice daného státu, což má silné dopady především
na regionální bezpečnost. Pushkina zde argumentuje tím, že u vnitrostátního konfliktu
existuje hrozba jeho rozšíření do okolních států, což může způsobit také vlnu uprchlíků.
Toto kritérium je posuzováno dle toho, zdali integrita dané země zůstala zachována.
Poslední, čtvrté, kritérium Podpory řešení konfliktů coby konečné měřítko účinnosti
mise OSN je založeno na schopnosti zabránit opakování nepřátelství a konfliktu
Úspěšnost tohoto kritéria je hodnocena dle míry podpory potlačování budoucího násilí
ze strany mírových sil. Také vymezila 12 relevantních domácích i zahraničních faktorů
úspěchu misí, při čemž každý z nich je prezentován jako hypotéza38.

Pushkina faktory ukazuje na 17 zkoumaných misích. Hlavním závěrem 39 autorky
je tvrzení, že mírové operace OSN mohou být v občanském konfliktu úspěšné
za předpokladu dodržení určitých podmínek, které existovaly ve všech misích,
které autorka v rámci svého výzkumu označila za úspěšné, a naopak chyběly v těch
neúspěšných. Dle analýzy autorky činnost regionálních organizací, vedení členů Rady
bezpečnosti a příbuzných bojovníků vojenská síla nesouvisí s výsledky mírových
operací. S úspěšností misí rovněž nesouvisí ani charakteristiky samotných misí, tedy
délka mise, druh mise a vynucovací schopnosti. Úspěch naopak souvisí s důsledným
závazkem OSN, izolací konfliktu od vnější podpory, účinnými vyjednávacími procesy
a závazkem bojujících zejména strany mise OSN a obecně nenásilné metody řešení
problémů, jakož i jejich schopnost posílit tento závazek formální dohodou.
První a druhá hypotéza společně s pátou, šestou a sedmou byly potvrzeny.
38

PUSHKINA, Darya. A Recipe for Success?
International Peacekeeping [online]. 2006,
10,1080/13533310500436508., s. 138-145
39
PUSHKINA, Darya. A Recipe for Success?
International Peacekeeping [online]. 2006,
10,1080/13533310500436508., s. 146-147

Ingredients of a Successful Peacekeeping Mission.
06/2006, 13(2), 133-149 [cit. 2019-11-19]. DOI:
Ingredients of a Successful Peacekeeping Mission.
06/2006, 13(2), 133-149 [cit. 2019-11-19]. DOI:
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Pro účely této diplomové práce budou hypotézy přetransformovány na jednotlivé
faktory, které budou použity jako jedny z výchozích pro syntézu faktorů úspěšnosti
mírových operací OSN, které bude následně využita v druhé části této diplomové
práce.

Paul Diehl je dalším autorem, z jehož odborné práce International
Peacekeeping40 bude čerpáno. V této práci provádí syntézu existující literatury s diskusí
založené na jeho vlastním přínosu. Jeho originalita především spočívá v navrhování
a systematickém uplatňování kritérii pro hodnocení účinnosti operací na udržování
míru a pomocí svých nálezů k posouzení doporučení pro změnu povahy a funkce
udržování míru s ohledem na nové globální bezpečnostní výzvy41,42. Avšak v Diehlově
argumentaci je mnoho nedostatků – nerozlišování situací, kdy došlo k násilí kvůli
selhání mírové operace a kdy kvůli dalším důvodu. Dle autora Roberta Johansena,
který provedl rozbor Diehla pro Mershon International Studies Review, což pro práci
bylo použito jako zdroj informací díle International Peacekeeping, je Diehlovo první
kritérium nedostatečné pro měření některých hlavních výhod udržování míru43.
Druhé Diehlovo kritérium „schopnost usnadnit řešení sporů, na nichž je konflikt
založen“44 pro posuzování míru vyžaduje více mírových sil, než je rozumné očekávat,
protože nejsou určeny k řešení základních konfliktů. Ale dle Roberta Johansena45

40

DIEHL, Paul F. International peacekeeping: [with a new epilogue on Somalia, Bosnia, and Cambodia].
Baltimore: Johns Hopkins University Press, c1994. ISBN 0801850320.
41
JOHANSEN, Robert C. a Paul F. DIEHL. U. N. Peacekeeping: How Should We Measure Success?
Mershon International Studies Review [online]. 1994, 38(2), 307-310 [cit. 2020-04-19]. DOI:
10.2307/222731.
ISSN
10791760.
Dostupné
z:
https://academic.oup.com/isr/articlelookup/doi/10.2307/222731, s. 307
42
Poznámka autorky diplomové práce: pro nedostupnost Diehlova díla International Relation bude
v práci čerpáno z jiných prací věnujících se P. Diehlovi, což se liší oproti záměrům uvedených v projektu
diplomové práce.
43
JOHANSEN, Robert C. a Paul F. DIEHL. U. N. Peacekeeping: How Should We Measure Success?
Mershon International Studies Review [online]. 1994, 38(2), 307-310 [cit. 2020-04-19]. DOI:
10.2307/222731.
ISSN
10791760.
Dostupné
z:
https://academic.oup.com/isr/articlelookup/doi/10.2307/222731, s. 308
44
DIEHL, Paul F. International peacekeeping: [with a new epilogue on Somalia, Bosnia, and Cambodia].
Baltimore: Johns Hopkins University Press, c1994. ISBN 0801850320, p. 3; p. 37
45
JOHANSEN, Robert C. a Paul F. DIEHL. U. N. Peacekeeping: How Should We Measure Success?
Mershon International Studies Review [online]. 1994, 38(2), 307-310 [cit. 2020-04-19]. DOI:
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neposuzuje mírové operace na základě toho, zda usnadňují řešení konfliktu.
Hodnocení založená na Diehlových kritériích by mohla vést k závěrům o udržování
míru, které jsou nespravedlivě pozitivní či nezaslouženě negativní 46.

Paul Diehl spolupracoval i s dalšími autory při výzkumu hodnocení
peacekeepingových operací, za účelem přehledu a analýzy odborné literatury je zde
uvedena práce Evaluating Peacekeeping Missions47, která byla sepsána na základě
debaty 5 výzkumníků, přičemž každý z nich, včetně Diehla, byl vybrán na základě svých
publikovaných příspěvků48. Celkově se jedná o výrazně teoretickou debatu, na jejíž
počátku se zúčastnění identifikovali obecné úvahy, které by měly řídit vývoj definice
kritérií pro hodnocení úspěchu misí49.

Pro vyšší míru srozumitelnost bude použito shrnutí, které na závěr své práce
vypracoval Peter Mateja50. Analytici se v debatě zabývali několika položenými
otázkami, které jsou shrnuty ve 4 tematických celcích: 1) Zúčastněné strany v mírových
operacích, 2) Časová perspektiva, 3) Základní hodnota pro vyhodnocení úspěchu mise
a 4) Typy mírových operací. Analytici dochází k závěru, že vždy při vyhodnocování
10.2307/222731.
ISSN
10791760.
Dostupné
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46
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10.2307/222731.
ISSN
10791760.
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úspěchu musí být položena otázka, pro koho je daná situace úspěch – tj. různí aktéři
mají různé cíle nebo pro jednotlivé cíle mají přiřazenou odlišnou prioritu. Zde je
uveden příklad, kdy má daná mise civilní a vojenskou část. Cíle pro danou misi mohou
být do jisté míry určeny již při výběru ukazatelů úspěchu. Při vyšší míře konkrétnosti
těchto ukazatelů se lze dozvědět, pro koho bude jejich naplnění úspěchem. Někteří
analytici upozorňují, především právě Diehl a Druckman, že mnoho výzkumníků se
zaměřuje na úspěchy na makro úrovni, ale opomíjí, ku příkladu, zájmy místních
civilních obyvatel, tedy není definované kritérium, jehož naplnění by mělo pozitivní
dopad na civilní obyvatele. V souvislosti s časovou perspektivou, musí být zřetelně
odděleny dlouhodobé úspěchy misí od krátkodobých, přičemž krátkodobé úspěchy
nemusí mít nutně pozitivní dopad na ty dlouhodobé, u kterých je nutné zahrnout i větší
množství vnějších faktorů, které na ně mohou mít vliv (např. změna režimu, přírodní
katastrofa či globální ekonomický pokles). Jako třetím tematickým celkem se analytici
při debatě zabývali základní hodnotou pro posouzení úspěchu mírové operace. Přičemž
se shodují na tom, že porovnávat aktuální stav dané situace se stavem ideálním je
neproduktivní. Oproti tomu analýzy založené na různých scénářích, které zahrnují
různé alternativy, je obtížné vést, ale nabízejí dobrý způsob, jak posoudit úspěch
peacekeepingových operací.

Dalším možným způsobem je porovnání výchozího stavu a stavu po zahájení
mise – zde je ale důležitým faktorem to, kdy byla mise zahájena, zdali během konfliktu
nebo po mírové dohodě. Čtvrtým tematickým celkem byly druhy mírových operací. Zde
došli analytici k závěru, že nejlépe se porovnávají mírové operace s totožnými
charakteristickými

rysy.

Primárně

by

měl

být

identifikován

cíl

operace,

které jsou obecnější na rozdíl od mandátů misí, jež se liší u každé mise zvlášť.
Ale protože cílem této diplomové práce není typologie misí OSN, není tento celek pro
práci relevantní.
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Na Paula Diehla navazuje další důležitý autor, a to Peter Mateja, který se ve své
práci Measuring the Success of Peace Operations: Directions in Academic Literature 51
zabývá vývojem výzkumu úspěšnosti misí, zabývá se několika dalšími autory, kteří
taktéž definovali několik faktorů, kterými by se mohla hodnotit míra úspěchu
jednolitých misí. Mateja Peter zmiňuje, ku příkladu, 2 míry úspěchu Paula Diehla, jehož
práce International Peacekeeping bude pro tuto diplomovou práci také použita jako
zdroj, a který definuje úspěch jako kombinaci omezení ozbrojeného konfliktu a řešení
základních příčin konfliktu. Diehlova kritéria úspěchu jsou, jak uvádí Mateja, dnes
pravděpodobně irelevantní, protože k jejich vývoji došlo na základě Diehlových
poznatků získaných v průběhu studené války, tedy v jiné politické a bezpečnostní
situaci. Peter Mateja ve své odborné práci odkazuje na autorku Ann Browne, která
uvádí tři kritéria úspěchu, 1) Naplnění mandátu dle usnesení Rady bezpečnosti, 2)
Vyřešení konfliktu pomocí mírové operace a 3) Pozitivní dopad mírové operace na
udržení mezinárodnímu míru a bezpečnosti 52.

Další autorkou, z jejíž práce bude čerpáno, je Maja Garb53, která definovala tři
kritéria, která by měla určovat úspěch. Určila také na základě svého výzkumu
úspěšnosti pět podmínek, za kterých jsou operace nejúspěšnější. Autorka také zmiňuje
výzkumné práce dalších odborníků a vyhodnocuje je v kontrastu s výsledky své práce.
Dále dodává, že úspěchy by měly mít spíše dlouhodobé než krátkodobé dopady
a rozlišuje mezi úspěchy na strategické úrovni a na taktické úrovni. Dle M. Garb by
mělo být hlavním cílem mise ukončení konfliktu a stanovení podmínek pro trvalý mír
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a rozvoj54. Ve dvou ze tří kritérií se s autorkou shoduje Majou Garb další významný
výzkumník, a to Duane Bratt55, který definoval ve své práci Assessing the success of UN
peacekeeping operations 4 ukazatele úspěchu, a to: 1) Dokončení mandátu operace,
2) Operace usnadnila řešení konfliktu, 3) Operace neobsahovala přímý konflikt
a 4) Prostřednictvím mírové operace došlo ke snížení počtu civilních i vojenských
obětí56.

2.2 Kritérium a faktory úspěchu a neúspěchu misí OSN

V této, stěžejní, podkapitole teoreticko-metodologické části autorka diplomové
práce bude pracovat s kritériem, které určí úspěch mise, a bude stěžejní coby závislá
proměnná analýzy. Jedná se o kritérium naplnění mandátu mise. Dále bude v této části
diplomové práce představena syntéza faktorů, která byla vytvořena autorkou práce,
dle které budou vyhodnocováno naplnění jednotlivých faktorů úspěchu, se kterými
bude autorka pracovat jako s nezávislými proměnnými. Faktory budou rozděleny do
šesti skupin na základě použité odborné literatury. Jednotliví autoři se svými pracemi
doplňují, proto bude čerpáno z několika odborných prací, a nikoliv pouze z jedné,
aby bylo možné zkoumat vybrané mírové mise co nejkomplexněji.
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2.2.1 Kritérium úspěšnosti mise (závislá proměnná)

Nejprve bude zkoumáno kritérium naplnění mandátu mírové operace coby
hlavní ukazatel úspěšnosti mise. Naplnění mandátu bude zkoumáno prostřednictvím
zkoumaných aspektů, které se týkají mandátu mise, tedy kritériem naplnění mandátu
dle usnesení Rady bezpečnosti dle A. Browne, kritérium dopadu druhu mise na úspěch
konfliktu dle D. Pushkiny, kritérium naplnění mandátu mise či vytyčených cílů mise
dle M. Garb a kritérium dokončení mandátu mise dle D. Bratta a kritérium jasného,
vhodného a dosažitelného mandátu dle Van der Lijna. Kritérium jasného, vhodného
a dosažitelného mandátu57, který definuje Sekretariát OSN, jenž zároveň vytyčuje cíle
mise. Vytyčení jasných cílů mandátů je klíčové pro jeho úspěch. Mandát musí být jasný,
důvěryhodný a dosažitelný, což potvrzují také další autoři58.

Také je nutné mít jasně formulované nejen mandáty, ale také mírové smlouvy.
Neúspěšné mise v 90. letech zapříčinili především to, že je nyní zřejmá nutnost mít
definované jiné politické nástroje pro každou úroveň konfliktu. Neznamená to ovšem,
že konkrétní nástroje se vztahují pouze k určitým fázím konfliktu, ale spíše to,
že je nutné zabránit příliš volné interpretaci. Darya Pushkina zde uvádí, že úspěch mise
je přímo spojen s tím, o jaký typ mise se jedná. Zde autorka dodává argument,
že „tradiční“ mírové mise jsou mnohem méně úspěšně. A také tvrdí, že udržování míru
je úspěšnější v řízení občanských konfliktů, když je mandát mise silný (má silné
vynucovací schopnosti). Autorka dodává, že většina mandátů nepředpokládala použití
síly v rámci mise a prokázala různou míru úspěšnosti. Vynucovací schopnosti jsou
definovány při vzniku mandátu a jsou poskytovány buď přímo OSN nebo
mezinárodními silami.
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Mandát mise by měl být definován s ohledem na určitou situaci, konfliktu
a problémy, které bude mírová operace řešit. Neměl by být nastavený takovým
způsobem, aby bylo možné jej vyložit více způsoby a znění mandátu by mohlo,
popřípadě, zkomplikovat řešení nenadálé situace.

2.2.2 Faktory úspěchu a neúspěchu mírové operace (nezávislé proměnné)
První skupina faktorů bude syntézou faktorů zaměřených na souhlas stran
konfliktu s realizací mírové operace dle D. Pushkiny a faktoru souhlasu, ochoty
a upřímnosti dle Van der Lijna, Druhá skupina bude zaměřena na nestrannost
a neutralitu stran konfliktu i vnějších aktérů, konkrétně dle faktoru nestrannosti
a nepoužívání síly dle Van der Lijna a faktorů vojenského nepodporování jedné nebo
více stran konfliktu v průběhu konání mise a rovnováhy stran konfliktu dle D. Pushkiny.
Zároveň se bude zabývat faktory zaměřenými na chování vnějších aktérů a následný
vliv na úspěch konfliktu, zde bude čerpáno z faktorů spolupráce ze strany důležitých
vnějších aktérů, včasného nasazení a interní a externí komunikace dle Van der Lijna
a faktoru poskytnutí dostatečných zdrojů na uskutečnění mírové operace ze strany
OSN a mezinárodního společenství dle Pushkiny. Třetí skupina syntézy jsou faktory
bezpečnosti stran konfliktu a faktory zaměřené na nepoužívání síly během konfliktu dle
Van der Lijna, P. Diehlem, D. Pushkiny a D. Bratta. Zde autorka diplomové práce
zařadila faktory smyslu pro bezpečnost stran a vlastnictví dle Van der Lijna, faktory
vyřešení/zlepšení bezpečnostní či politické situace státu a pomoci místní populaci dle
M. Garb a faktor snížení počtu civilních i vojenských obětí dle D. Bratta. Čtvrtá skupina
se skládá z faktorů zaměřených na kompetenci a strukturu vedení, což by mělo být
jasně vymezeno. Bude zkoumána na základě faktoru kompetencí a jasně definovaných
struktur vedení dle Van der Lijna a faktorů vedení ze strany hlavní mocenské síly
v konkrétní situaci a dopadu síly mandátu na udržování míru v konfliktech
dle D. Pushkiny. Pátá skupina faktorů se bude zabývat faktory trvání mise dle Van der
Lijna a D. Pushkiny. Šestá skupina bude zaměřena na faktory (vy)řešení příčin konfliktu
tak, jak se jimi zabývali Van der Lijn, A. Browne, P. Diehl a D. Bratt.
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2.2.2.1 Faktor souhlasu, ochoty a upřímnosti stran konfliktu

Jak již bylo uvedeno v úvodu této podkapitoly, tento faktor bude posuzován
na základě syntézy dvou faktoru, a to sice faktoru souhlasu, ochoty a upřímnosti
(Jaïr Van der Lijn) a faktor souhlasu stran konfliktu se zahájením mírové mise
(Darya Pushkina). První z uvedených tvrdí59, že strany by měly svou touhu po míru
potvrdit smlouvou60. Aktivitní mírová operace na daném území nutí násilníky zohlednit
nebezpečí, kterému by se vystavili v případě porušení mírových podmínek. Zde záleží
na tom, zdali signatáři mírové smlouvy považují mír za alternativu k válce
a peacekeepingové či peacebuildingové operace za vhodný prostředek, pomocí
kterého dosáhnout svého cíle. V tomto směru se předpokládá, že strany učiní volby na
základě designu, typu a konfigurace mise. Mírové dohody ale také, dle Van de Lijna,
vyvolávají napětí mezi jednotlivými zástupci/frakcemi jedné strany konfliktu, které
držela pospolu válce, respektive společný cíl na její ukončení, ale po vypuknutí míru
může dojít k destabilizaci situace. Například v Angole poté, co nebyl naplněn
očekáváný dopad mírové dohody (vítězství dané strany ve volbách), vypukl konflikt
znovu. Mírová operace tedy musí splňovat určité požadavky, aby tak byly navýšeny
šance na úspěch operace a došlo k trvalému míru. Další z uvedených patří mezi faktory
úspěšnosti, které Darya Puskina vymezuje61. Zde autorka zastává názor, že udržování
míru je úspěšnější v případě mírové operace, jež následuje po občanských konfliktech,
a to, pokud strany konfliktu souhlasí se zahájením peacekeepingové mise a činnostmi
s ní spojené.
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Je tedy důležité, aby ti aktéři, kteří budou posléze v mírovém procesu
a udržování míru klíčoví, souhlasili s jeho uzavřením a s podmínkami mírové smlouvy.
Je zde také důležité, aby mírové smlouvy obsahovaly případné restrikce, kterým se
aktéři, v případě porušení ustanovených podmínek, vystavují – již v minulosti se
ukázalo že pokud nejsou nastaveny restrikce, je větší pravděpodobnost, že se konflikt
bude opakovat. Dalším důležitých prvkem, který musí mírová dohoda obsahovat,
je vyřešení současných poměrů a nastínění směru, jakým se budou vztahy mezi
jednotlivými stranami konfliktu ubírat. Je to především proto, aby se zamezilo vzniku
napětí mezi jednotlivými aktéry konfliktu, a to i těch, kteří byli během konfliktu
na stejné straně. K tomu může dojít velmi snadno poté, co zmizí ukončením konfliktu
jejich společný cíl a na povrch se dostanou témata a odlišnosti jednotlivých aktérů,
které mohou rovněž destabilizovat čerstvě upevněnou situaci. Jak již bylo tedy
zmíněno klíčový je souhlas stran konfliktu s mírovou dohodou, bez něhož mír nelze
vybudovat a ani udržet.

Aby bylo možné přesně určit, zdali byl tento faktor v rámci mírové operace
naplněn, bude důležité si hledané odpovědi jasně definovat, proto bude tento faktor
posuzován na základě klíčové otázky „Existoval souhlas všech stran konfliktu při
podpisu mírové smlouvy a vyslání mírové operace?“
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2.2.2.2 Faktor důležitosti konfliktu pro vnější aktéry

Faktor důležitosti konfliktu pro vnější aktéry je syntézou třech faktorů
vytyčených Van der Lijnem, a to faktor spolupráce ze strany důležitých vnějších aktérů,
faktor včasného nasazení a faktor interní a externí komunikace. Čtvrtým faktorem,
který tvoří syntézu, je faktor poskytnutí dostatečných zdrojů na uskutečnění mírové
operace ze strany OSN a mezinárodního společenství, který definovala Darya Pushkina.
Tento faktor je rovněž zaměřen na zaměřen na nestrannost a neutralitu stran konfliktu
i vnějších aktérů, konkrétně dle faktoru nestrannosti a nepoužívání síly (Van der Lijn)
a faktorů vojenského nepodporování jedné nebo více stran konfliktu v průběhu konání
mise a rovnováhy stran konfliktu (Darya Pushkina).

Faktor spolupráce ze strany důležitých vnějších aktérů62, dle kterého je šance
na úspěch mírové operace větší, pokud „mezinárodní společenství“, které tvoří stálí
členové Rady bezpečnosti a přispívající země plně podporují operaci a jsou ochotni
pro ni vyčlenit prostředky a zdroje. Podstatnou roli při úspěchu mise má také politická
vůle mezi. Společenství, která se ukázala jako jeden z klíčových faktorů neúspěchu mise
ve Rwandě63. Faktor včasného nasazení/nasazené možnost ve správný čas,
jehož hlavním argumentem je negativní dopad na možnosti řešení konfliktu ze strany
vnějších aktérů při zahájení mise v pozdní fázi/ve fázi vysoké intenzity konfliktu.
Fáze vysoké intenzity je vymezena omezenými politickými nástroji, které by měli
pozitivní efekt na průběh konfliktu. V pozdní fázi konfliktu je již málo času na analýzu
jeho příčin a volby správných nástrojů. Nejvyšší šance na úspěšné nasazení či zásah
jsou ve fázi před vypuknutím konfliktu, kdy graduje určité napětí či těsně po jeho
vypuknutí, je zde k dispozici nejširší škála opatření. Jsou zde ale i autoři, kteří tvrdí,
62
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že čím déle trvá konflikt před intervencí OSN, tím je větší šance na úspěch mise,
protože strany touží po míru, protože jsou z války unaveny. Jiní naopak souhlasí s Van
der Lijnem, že čím déle konflikt trvá, tím je nižší šance na úspěch misí a spíše bude
konflikt i před intervenci OSN pokračovat. Jakmile se strany dohodnou na zahájení
mise, je nutné ji zahájit co nejdříve, nejdéle však do dvanácti týdnů. Důvěryhodnost
operace a její schopnost provádět mandát se nejvíce ukotvuje na jejím počátku, pokud
tyto své kapacity mise neprokáže, může to ovlivnit budoucí spolupráci stran.
Mírové operace musí být začleněny do širší a komplexnější struktury a strategie řešení
konfliktu. Očekává se zde koordinace operace s organizacemi jako je Mezinárodní
měnový fond, či UNHCR. Interní koordinace operace taktéž zvyšuje šanci na úspěch
mise.

Darya Puskina k tomuto doplňuje, že udržování míru ze strany OSN je
úspěšnější v řízení občanských konfliktů, když členové OSN prokážou důsledný závazek
k vyřešení konfliktu – zdali poskytly v čas potřebné zdroje (ze strany mezinárodního
společenství se jedná o zdroje ve formě vojenské i logistické podpory a že udržování
míru v je úspěšnější v řízení občanských konfliktu při spolupráci OSN s regionálními
organizacemi.

Faktor neutrality a nepoužívání síly je druhý Van der Lijnův faktor 64 a spočívá
v nestrannosti peacekeepingové operace, v opačném případě hrozí její neúspěch
a vypuknutí konfliktu. Taktéž plátí pravidlo, že pokud je operace považována
za nestrannou, je nízká šance, že dojde k použití síly. Praktickým příkladem významu
tohoto faktoru jsou operace OSN UNPROFOR v Jugoslávii v 90. letech a UNOSOM
v Somálsku v roce 2006. Nestrannost je u tohoto faktoru definována jako dodržování
zásad charty a cíle mandátu, které jsou zakořeněny v těchto zásadách charty.
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Faktorem nepodporování jedné nebo více stran konfliktu v průběhu konání mise Darya
Puskina myslí, že peacekeepingové operace je v řízení občanských konfliktů méně
úspěšná, pokud vnější státy či skupiny konfliktu vojensky podporují jednu nebo více
stran konfliktu v období vyslání mise. Faktorem rovnováhy stran konfliktu myslí, že
úspěšnost mírové operace je vyšší, když panuje v konfliktu rovnováha stran. Tento
faktor navazuje na tvrzení Barbary Walter ohledně pozitivního dopadu vojenského
patu na udržování míru, protože obě strany konfliktu jsou stejně připraveny na útok,
a proto nedojde k překvapivému útoku.

Tento faktor se tedy rovněž zaměřuje na chování mezinárodního společenství
a jeho vůle poskytnout potřebné lidské zdroje a materiální pomoc. Navíc se zaměřuje
na

politickou

vůli

mezinárodního

společenství

–

mezinárodních

aktérů,

jež se v minulosti ukázal pro úspešnost mírové mise jako klíčový. Je tedy důležité,
aby mezinárodní aktéři a společenství obecně byli nakloněni přispět k řešení konfliktu
a následnému nastolení míru. V mnoha případech, ze kterých je pravděpodobněji
nejznámější konflikt ve Rwandě, docházelo k bagatelizací závažnosti situace
a k odkládání zapojení se do konfliktu a jeho řešení ze strany mezinárodního
společenství. Zde je silně akcentován včasný zásah ze strany mezinárodního
společenství, tedy ještě před tím, než se vysoké napětí změní v přímý konflikt.
Další důležitý aspekt je komplexnost navrhovaného řešení ze strany mezinárodního
společenství a tedy to, aby při vstupu do konfliktu či při navržení mírového řešení
konfliktu měli mezinárodní aktéři navržené komplexní řešení situace, a nejen konflikt
ukončit a zemi konfliktu opustit.

Otázkami, které budou hledat odpovědí na to, zdali bylo dosaženo naplnění
tohoto faktoru, je 1) Jak dlouho po schválení rezoluce OSN byla zahájena mírová
operace? a 2) Předcházelo schválení rezoluce nějaké veto? Zde si autorka práce
dovoluje stanovit také kvantifikující determinant úspěchu, kterým je začátek mírové
operace do 12 dnů od schválení operace RB OSN.
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2.2.2.3 Faktor intenzity konfliktu

Tento faktor se skládá z nejvíce aspektů, je zaměřen na zlepšení bezpečnostní,
politické situace, pomoc civilnímu obyvatelstvu, snížení civilních i vojenských obětí,
nepoužívání síly ani násilných prostředků během konfliktu a absenci přímého konfliktu
v průběhu mírové operace. Syntézu, která umožní zkoumat tento faktor tvoří dva Van
der Lijnovi faktory (faktor smyslu pro bezpečnost stran a faktor vlastnictví). Další část
syntézy tvoří dva faktory od autorky jménem Maja Garb (faktor pomoci místní populaci
a faktor vyřešení/zlepšení bezpečnostní či politické situace státu), dva faktory
od Duana Bratta (faktor snížení počtu civilních i vojenských obětí a faktor absence
přímého konfliktu během mírové operace), dva faktory od autorky jménem Darya
Puskina (faktor diplomatického řízení mírové mise a faktor řešení konfliktu pouze
nenásilnými prostředky na základě shody stran konfliktu) a posledním faktorem je
faktor omezení ozbrojeného konfliktu od Paula Diehla.

Faktor smyslu pro bezpečnost stran65 , který se zaměřuje na bezpečností
dilema, kterému zúčastněné strany čelí. Aby se spirála dilematu eliminovala,
je zapotřebí nabídnout alternativní zdroje bezpečí a navýšit tak šanci na odzbrojení
a demobilizaci. Aby byla navýšena šance na úspěch operace, musí zdroj bezpečí
zúčastněné strany vnímat jako trvalý, musí být zapojený všechny klíčové strany.
V tomto smyslu by měly být peacekeepingové operace připraveny na nejhorší
možnosti, které mohou nastat a na ně následně reagovat. Faktor vlastnictví 66,
které zahrnuje souhlas a odpovědnost vůči místnímu obyvatelstvu. Místní obyvatelstvo
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by mělo cítit, že výsledkem operace bude to, co chce a že se klíčové území konfliktu
nebude obsazené správou zahraničního aktéra. Chersteman k tomuto poznamenává,
že pokud je obyvatelstvo daného území schopno ovládat své území, není zde potřeba
mezinárodní správa. V opačném případě se podle něj jedná o absenci konsensu
o strategiích a konfliktech, což vyžaduje zásah mírových operací67. Duane Bratt68
definoval ve své práci Assessing the success of UN peacekeeping operations 4 ukazatele
úspěchu, a to: 1) Dokončení mandátu operace, 2) Operace usnadnila řešení konfliktu,
3) Operace neobsahovala přímý konflikt a 4) Prostřednictvím mírové operace došlo
ke snížení poštu civilních i vojenských obětí69. Paul Diehl70 tvrdí, že udržování míru lze
přiměřeně

hodnotit

pozorováním

omezení

ozbrojeného

konfliktu 7172

a také, že73 míroví vojáci jsou lehce vyzbrojeni a při vlastní obraně nevystřelují.

Pushkina zde tvrdí, že udržování míru je úspěšnější v řízení občanských
konfliktů, když dochází ke shodě mezi stranami konfliktu, že konflikt lze vyřešit již
pouze nenásilnými prostředky, nikoliv prostřednictvím pokračování násilí. Tento faktor
byl definován na základě tvrzení mnoha dalších autorů, že zásahy třetích stran mohou
být úspěšné pouze tehdy, když dojde ke shodě všech stran konfliktu.
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Je tedy klíčové, aby v průběhu úspěšné mírové došlo ke zlepšení bezpečnostní
situace civilních obyvatel, ale také stran konfliktu. Je důležité, aby mírová operace
poskytla místním obyvatelům ochranu, zlepšila bezpečnostní situaci, ale zároveň
nedošlo k situaci, kdy by se obyvatelé mohli domnívat, že se nejedná o snahu
o upevnění míru, ale rovněž o záměr zabrat jejich území. Tomuto jednání se musí
mezinárodní společenství důrazně vyvarovat, pokud má být mírová mise úspěšná.
Jednotky mírové operace samozřejmě mohou být ozbrojeny, aby v případě nutnosti,
mohli zahájit sebeobranu, ale zároveň nesmí zhoršit situaci či vyprovokovat k boji.
Tento faktor bude zkoumán prostřednictvím hledání odpovědí na dvě otázky,
a sice 1) Došlo v průběhu konfliktu k násilí mezi státy konfliktu navzájem nebo mezi
stranami konfliktu a zástupci mírové operace? a 2) Došlo při těchto střetech k civilním
či vojenským obětem?

2.2.2.4 Faktor jasně definovaných kompetencí a struktur vedení

Tato syntéza se skládá z faktorů zaměřených na kompetenci a strukturu vedení,
což by mělo být jasně vymezeno. Bude zkoumána na základě faktoru kompetencí
a jasně definovaných struktur vedení dle Van der Lijna a faktorů vedení ze strany hlavní
mocenské síly v konkrétní situaci a dopadu síly mandátu na udržování míru
v konfliktech dle D. Pushkiny.
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Faktor kompetencí a jasně definovaných struktur vedení74 spočívá především
v tom, že dobře nastavené struktury vedení zvyšují šance na úspěch 75. Brahnini ve své
zprávě uvedl, že průběh celé mise může být silně ovlivněn charakterem a schopností
civilního a vojenského personálu, který je za operaci zodpovědný76.

V souvislosti

s tímto faktorem Van der Lijn upozorňuje také na nezbytnost přiměřeného vybavení
pro provoz mise, protože, jak uvádí Brahini, struktury vedení jsou základem pro
provádění mandátu mise a každého politického nástroje, který je v souvislosti
s mandátem používán77. Darya Puskina k tomuto tvrdí, že udržování míru je úspěšnější
v řízení občanských konfliktů, pokud se hlavní mocenská síla ujímá vedení v konkrétní
situaci. Pro posouzení tohoto faktoru je také nutné určit, který z aktérů konfliktu je
hlavní mocenskou silou – obvykle RB OSN, která bude poskytovat politickou vůli
a vojenskou podporu při hledání konkrétních řešení konfliktu. Další faktor tvrdí,
že udržování míru je úspěšnější v řízení občanských konfliktu při spolupráci OSN
s regionálními organizacemi. Dále udržování dle Pushkiny78 míru je úspěšnější v řízení
občanských konfliktů, když je mandát mise silný (má silné vynucovací schopnosti).
Autorka dodává, že většina mandátů nepředpokládala použití síly v rámci mise
a prokázala různou míru úspěšnosti. Vynucovací schopnosti jsou definovány při vzniku
mandátu a jsou poskytovány buď přímo OSN nebo mezinárodními silami a také,
je, dle Pushkiny, udržování míru je úspěšnější v řízení občanských konfliktů, pokud se
hlavní mocenská síla ujímá vedení v konkrétní situaci. Pro posouzení tohoto faktoru je
také nutné určit, který z aktérů konfliktu je hlavní mocenskou silou – obvykle RB OSN.
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Důležité je tedy nastavit a určit aktéra, který bude stát v čele mírové operace –
většinou RB OSN. Tento aktér bude hlavní mocenskou silou mise a bude také
představovat hlavním zdrojem mocenské a politické vůle. Zároveň je nutné, aby měl
hlavní aktér dostatečnou mocenskou pozici a případně vyjednávací sílu, a to v případě,
že by bylo nutné za účelem zajištění mírové operace vyjednávat. Dalším klíčovým
aspektem je zapojení všech klíčových regionálních aktérů, kteří by mohli s řešením
konfliktu pomoci – nelze vyřešit konflikt v daném regionu, když nejsou do mírové
operace zapojeni místní aktéři s výrazně vyšší mírou znalosti dané situace
a také personální kapacitou, jež místní obyvatelé budou více důvěřovat. Hlavní otázka,
která bude zkoumat naplnění tohoto faktoru bude zkoumat, se bude ptát Zdali byl
u mise jasně definován vůdčí aktér, který byl na vrcholu struktur vedení?

2.2.2.5 Faktor trvání mise

Šestá skupina faktorů se bude zabývat faktory trvání mise dle Van der Lijna a D.
Pushkiny. Faktor delšího trvání mise se zaměřuje na dostatečně dlouhou dobu trvání
mise79. Mise má vyšší šanci na úspěch, když bude trvat déle80. Jiní autoři dodávají,
že přestože zdlouhavá mezinárodní přítomnost nezajišťuje úspěch, předčasné ukončení
mise zaručuje selhání81. Dle Evanse je nutné si jasně vytyčit jasný bod ukončení nebo
jasná kritéria a dále by se mělo zajistit, prostřednictvím nastavení měření pokroku
a výslovné doložky o skončení platnosti, že se obnovení mandátu mise nestane
rutinou82.
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Každá mise by měla mít cíl – tedy stanovený bod při udržování míru, kterým lze
považovat mírovou operaci za úspěšně ukončenou. Tento úkol je velmi složitý,
protože je zde riziko předčasného ukončení mise, po které může následovat opětovná
destabilizace situace v zemi, znovuvypuknutí konfliktu a nutnost misi opět vytvořit.
Zároveň je zde hrozí opačná situace – tedy že mise bude trvat příliš dlouho, místní
a regionální aktéři si zvyknout na stálou finanční, vojenskou a další podporu
mezinárodního společenství a nebudou motivování situaci v daném státě vyřešit
natolik, aby mohla být mise ukončena. Ačkoliv se o to mnoho odborníků pokoušelo,
nelze přesně stanovit ideální délku mírové operace – zde vždy záleží na závažnosti
příčin konfliktu a možnostech jejich řešení. Faktor trvání mise bude zkoumán
prostřednictvím dvou otázek, a to sice 1) Zdali byl do mandátu mise zahrnut její cíl,
které by měla dosáhnout? a 2) Jak dlouho daná mise trvala? Tato kombinace otázek je
spojená s odbornou literaturou, kterou autorka při psaní diplomové práce studovala
a ze které vznikla syntéza nezávislých proměnných.

2.2.2.6 Faktor (vy)řešení příčin konfliktu

Faktor (vy)řešení příčin konfliktu je tvořen syntézou faktor příčiny konfliktu (Jaïr
Van der Lijn), faktoru vyřešení konfliktu pomocí mírové operace (Marjorie Ann
Browne), faktor řešení základních příčin konfliktu (Paul Diehl) a faktor usnadnění řešení
konfliktu (Duane Bratt). Faktor příčiny konfliktu83 klade důraz na význam odstranění
příčin konfliktu při jeho řešení, protože v opačném případě hrozí jeho obnovení
na čemž se shodnou všichni výše uvedení autoři. Darya Pushkina k tomu dodává,
že udržování míru OSN je v řízení občanských konfliktů méně úspěšné84.
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Příčiny konfliktu mohou být různé – mohou mít jinou závažnost, mohou
existovat různou dobu a rovněž pro jejich řešení mohou být nutné jiné kroky.
Pro jejich vyřešení je, jak již bylo uvedeno výše, důležité včasné zahájení mírové
operace – tedy dříve, než výrazné napětí přeroste v přímý konflikt. Pokud k tomuto
nedojde, je nutné, správně analyzovat příčiny konfliktu a dle toho daný problém řešit.
Snáze se řeší problémy, které nejsou ve společnosti dlouhodobě zakořeněni
a jež neprobouzí v jednotlivých členech společnosti pocit křivdy, se kterým je nutné se
vyrovnávat po delší dobu. V tomto směru jsou nejnáročnější na řešení konflikty
s etnickými příčinami. Takovéto konflikty jsou v Africe velmi časté, a to také proto,
že v průběhu kolonizace došlo k umělému určení hranic, navzdory místním etnickými
a demografickým poměrům. V průběhu dekolonizace, kdy docházelo k osvobození
jednotlivých (nejen) afrických států, sice odešli dřívější koloniální mocnosti, ale zůstaly
zde národy a etnické skupiny, jejichž problémy teprve vyvstaly na povrch – koloniální
nadvláda pro ně sloužila jako inkubátor. Zde budou položeny dvě otázky,
a to 1) „O jaký typ konfliktu se jedná?“ a 2) „Byly vyřešeny příčiny konfliktu?“.
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2.3 Rozdělení nezávislých a závislých proměnných

Níže uvedenou tabulku vytvořila autorka diplomové práce pro lepší přehled
proměnných, se kterými bude v práci pracovat. Při výzkumu faktorů, díky kterým
jednotlivé mise (ne)byly úspěšné budou nápomocné otázky uvedené v druhém
sloupečku tabulky. Odpovědi na tyto otázky budu sloužit jako determinanty.

Tabulka 3 Rozdělení nezávislých a závislých proměnných (vytvořila autorka diplomové práce)

Jak budou proměnné posuzovány? (kritéria pro
(ne)splnění)
Závislé proměnné (Které mise byly úspěšné?)
Úspěšnost mise

Byl naplněn mandát mise dle definice RB OSN?

Nezávislé proměnné = faktory úspěšnosti (Proč byly mise úspěšné?)
Faktor souhlasu, ochoty a upřímnosti stran konfliktu

Faktor důležitosti konfliktu pro vnější aktéry

Faktor intenzity konfliktu

Faktor jasně definovaných kompetencí a struktur vedení
Faktor trvání mise

Faktor (vy)řešení příčin konfliktu

Existoval souhlas všech stran konfliktu při
podpisu mírové smlouvy a vyslání mírové
operace?
1) Jak dlouho po schválení rezoluce OSN byla
zahájena mírová operace?
2) Předcházelo schválení rezoluce nějaké veto?
1) Došlo v průběhu konfliktu k násilí mezi státy
konfliktu navzájem nebo mezi stranami konfliktu
a zástupci mírové operace?
2) Došlo při těchto střetech k civilním či
vojenským obětem?
Zdali byl u mise jasně definován vůdčí aktér, který
byl na vrcholu struktur vedení?
1) Zdali byl do mandátu mise zahrnut její cíl,
které by měla dosáhnout?
2) Jak dlouho daná mise trvala?
1) O jaký typ konfliktu se jedná?
2) Byly vyřešeny příčiny konfliktu?
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2.4 Kritéria výběru mísí OSN

Tato diplomová práce bude u Van der Lijna čerpat nejen faktory, které budou
u jednotlivých vybraných misí zkoumány, ale také částečně kritéria, dle kterých budou
zkoumané mise vybrány. Pro účely této práce budou Lijnovy faktory85 upraveny dle
jejích potřeb.

První kritériem bude časové rozmezí operací, a tedy aby peacekeepingové
operace provedena nikoliv po r. 1989, s čímž pracuje Van der Lijn, ale v rozmezí let
2000-2019. Důvodem pro takto stanovené časové rozmezí mírových operací byl cíl
dosažení co nejvyšší míry novosti a vyloučit tak z diplomové práce mírové operace, jež
byly realizovány v 90. letech a dříve, kterým se již věnuje mnoho odborných, ale také
akademických prací. Druhým kritériem bude mandát operace, a tedy na základě
mírové dohody mezi stranami konfliktu. S tímto souvisí rovněž faktor souhlasu aktérů
konfliktu s mírovou operací coby jedno z dílčích měřítek úspěchu mírové operace. Bez
souhlasu s peacekeepingovou operací by jednotliví aktéři nepodepsali mírovou
dohodu, a tedy by operace nemohla být úspěšná.

Třetím kritériem je alespoň jeden nestranný nestátní signatář již zmíněné
mírové dohody. Toto kritérium opět souvisí se zkoumanými faktory, konkrétně
faktorem nestrannosti. Třetím, nestranných aktérem by ideálně měl být člen
mezinárodního společenství, kterého není možné spojit se žádnou stranou ukončeného
konfliktu.

Čtvrté kritérium podle Van der Lijna je přítomnost mírových jednotek
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do r. 1997, pro účely této práce bylo toto kritérium autorkou diplomové práce
upraveno tak, že se musí jednat o již ukončenou misi, aby bylo možné misi vyhodnotit.
Takto bylo původní kritérium upraveno především proto, že pokud by mírová operace
stále trvala, nebyly by zřejmé její výsledky, a to čeho dosáhla, a tedy by rovněž nebylo
možné určit, zdali byla úspěšná.

Předposledním kritériem pro výběr mírové operace je vedoucí úloha OSN,
kterou Van der Lijn hodnotí dle toho, zdali došlo k nasazená vojenské složky operace.
Vedoucí úloha OSN je, podle autorky práce, klíčová proto, že se diplomová práce věnují
misím OSN, a tedy by nedávalo smysl, aby v daných misích nemělo OSN klíčovou roli.
Autorka diplomové práce doplňuje rovněž poslední kritérium, kterým je dostupnost
zdrojů pro informace o jednotlivých faktorech a vybraných mírových operacích.
Na základě zpracování jednotlivých případových studií je tedy možné, že nebudou
zjištěny všechny potřebné informace, aby bylo možné určitě úspěšnost či neúspěšnosti
mise, a dané mírová operace nebude v druhé části diplomové práce zpracována,
což bude shrnuto v závěru práce.

Kritéria pro výběr misí
1. Časové rozmezí operací v mezi 2000-2019.
2. Mandát operace stanoven na základě mírové dohody mezi stranami
konfliktu.
3. Alespoň jeden nestranný nestátní signatář mírové dohody.
4. Přítomnost mírových jednotek nejdéle do r. 2019 –již ukončená mise.
5. OSN musí mít v rámci mise vedoucí úlohu.
6. Dostupnost relevantních zdrojů
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Ačkoliv časové kritérium splňovalo více mírových operací, než kolika se tato
diplomová práce věnuje, problém nastává při spojitosti mandátu mise a mírové
smlouvy, která ukončila konflikt, jež předcházel peacekeepingové operaci. Vytyčená
kritéria splnily tyto mise: United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE),
United Nations Mission in Côte d'Ivoire (MINUCI, UNOCI), United Nations Mission in
Liberia (UNMIL) a United Nations Operation in Burundi (ONUB).
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3 Vybrané případové studie
V této části diplomové práce bude analyzováno pět peacekeepingových
operací, které byly vybrány na základě kritérií popsaných v teoreticko-metodologické
části jako jednotlivé případové studie. Budou to tyto mírové operace: United Nations
Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE), United Nations Mission in Côte d'Ivoire
(MINUCI, UNOCI), United Nations Mission in Liberia (UNMIL) a United Nations
Operation in Burundi (ONUB). K jednotlivým misím bude přistupováno jako
k odděleným případovým studiím, které budou na základě vybraných faktorů
posuzovány a v závěru práce budou závěry výzkumu porovnány.

3.1 United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE)

Etiopie a Eritrea se nachází v tzv. Rohu Afriky. Jedná se o místo s dlouho tradicí
pohraničních sporů z převážně etnických příčin. Kromě problémů, které mají etnické
a politické příčiny, Jsou obě země zasaženy problémy se socioekonomickými příčinami.
Konkrétně v Eritrea se v době trvání mise nacházela ve stavu, kdy bylo 80 % HDP
závislého na zemědělství, které bylo v roce 2003 stále založené na drobném
zemědělství. Eritrea byla během mírové operace velmi závislá na dovozu potravin,
konkrétně pšenice. V roce 2001 a 2002 činil dovoz potravin až pětinu celkového dovozu
do země. Takovouto situaci způsobila kombinace války a období sucha, která se
opakují, s tímto souvisí právě velmi výrazný podíl zemědělství na celkovém HDP
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Eritree. Dalšími příčinami pro nedostatek potravin jsou nízké celkové srážky a jejich
distribuce, nedostatečná dostupnost orby, problémy s přístupem ke kvalitnímu osivu,
rychlá degradace půdy a vodních zdrojů v důsledku eroze půdy a vody, neefektivní
rozšiřování

zemědělských

služeb

a

špatné

nebo

nedostatečné

venkovské

infrastruktury86.

Etiopie je druhou nejlidnatější zemí Afriky a je, stejně jako Eritrea, ekonomicky
silně závislá na zemědělství, které zde tvoří přibližně polovinu HDP 87, který se od roku
2000 stabilně vyvíjí, a to v důsledku vyšší míry diverzifikace exportu a vyšší zemědělské
výkonnosti88. Eritrea byla dříve etiopskou kolonii, nezávislost získala v roce 1991.
V Etiopii byla až do roku 2018 ve vedení země etnická skupina Tygrayan. V roce 2018
převzal vládu etiopský premiér Abiy Alhmed, který následně podepsal mírovou
smlouvu, která po téměř 30 letech ukončila konflikt mezi oběma zeměmi89.

Etiopie a Eritrea se nacházely v dlouhodobém konfliktu, který trval téměř tři
desetiletí, ještě před Etiopsko-eritrejskou válkou, jež vyústila v peacekeepingovou misi
UNMEE. Takřka třicetiletá etiopsko-eritrejská válka za nezávislost skončila v roce 1991.
V průběhu 90. let nebyly některé aspekty spolupráce (regulace přeshraničního
obchodu, vytvoření eritrejské měny, vymezení hranice) mezi oběma státy vyřešeny
ke spokojenosti obou aktérů, což vedlo k eskalaci vzájemných vztahů a nové válce, jež
začala v roce 1998. Tento konflikt trval dva roky, do roku 2000, kdy obě strany
podepsaly Alžírskou dohodu. Na základě této dohody byla zřízena komise, tzv. EritreaEthiopia Boundary Commission neboli EEBC, která měla za úkol vytyčit hranice mezi
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Etiopií a Eritreou. Zde lze však najít jednu ze základních příčin nestability mezi oběma
státy, protože Etiopie odmítla konečné rozhodnutí EEBC i přes podpis Alžírské
dohody90. Alžírská dohoda byla výsledkem dvou let intenzivního mezinárodního
vyjednávání91. Níže budou popsány optikou faktorů úspěchu a neúspěchu jednotlivé
aspekty mírové mise, která trvala od roku 2000 do roku 2008.

3.1.1 Kritérium (ne)úspěchu

V této a všech následujících případových studiích bude úspěch mise posuzován
prostřednictvím odpovědi na otázku „Byl naplněn mandát mise dle definice RB OSN?“.
Aby tato otázka mohla být zodpovězena a bylo možné říct, zdali mise kritérium
naplnila, bude nejprve uvedeno zdění mandátu tak, jak ho schválila RB OSN a následně
k tomu bude doplněn komentář autorky diplomové práce. U každé z vybraných
mírových operací coby případových studií budou vybrány alespoň dva reporty
generálního tajemníka – jeden report na začátku mise a na konci mise, tedy závěrečný
report.

Rezoluce 1320 definovala mandát peacekeepingové mise UNMEE takto:
a) sledovat zastavení nepřátelských akcí;
b) případně pomáhat při zajišťování dodržování bezpečnostních závazků
dohodnutých stranami;
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c)

sledovat

a

ověřovat

přesun

etiopských

jednotek

z pozic přijatých po 6. únoru 1999, které nebyly před etiopskou
správou před 6. 5 1998;
d) sledovat polohu etiopských sil po jejich znovu nasazení;
e) současně sledovat polohu eritrejských sil, které měly být znovu
nasazeny, aby zůstaly ve vzdálenosti 25 kilometrů od pozic, do nichž se
měly etiopské síly přesunout;
(f) monitorovat dočasnou bezpečnostní zónu (TSZ), aby pomohla zajistit
dodržování dohody o zastavení nepřátelství;
g) předsedat Vojenské koordinační komisi (MCC), která byla řízena OSN
a OAJ v souladu s Dohodou o zastavení nepřátelství;
h) koordinovat a poskytovat technickou pomoc při činnostech
humanitární akce v TSZ a v oblastech, které s ním sousedí;
i) koordinovat činnost mise v TSZ a v sousedních oblastí s humanitárními
činnostmi a činnostmi v oblasti lidských práv OSN a dalších organizací
v těchto oblastech.92.

Původní mandát mírové operace z roku 2000 byl v roce 2002 rezolucí rozšířen
o záměr odminovat území obou států. Rozšířený mandát rovněž pověřil UNMEE,
aby poskytovala administrativní a logistickou podporu orgánům hraniční komise
v Eritrei a Etiopii.
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Naplňování jednotlivých bodů mandátu bude sledováno prostřednictvím tzv.
Zpráv (reportů) generálního tajemníka, které byly vydávány během celé mírové
operace. V reportu z 12.1.200193 jsou rovněž shrnuty závěry z prvních dvou zasedání
Military Cordination Commission (MMC), která proběhla koncem roku 2000 v Nairobi.
Samotné konání těchto zasedání, jemuž předsedal zástupce generálního tajemníka
OSN, naplňuje výše uvedený bod g) mandátu. Body a) a b) byly dodržovány především
prostřednictvím dohod o zlepšení protokolů o pohybu UNMEE (např. možnost pohybu
rotačních letounů v oblasti) či dohoda o poskytnutí informací o všech minových polí
stran Eritree a Etiopie. Bodu c) mandátu se obě zasedání věnovala, ale strany konfliktu
prozatím nenašly shodu. Body d) a e) mandátu byly drženy prostřednictvím připomínky
ze strany OSN ohledně nastavených parametrů. Body f), h) a i) mandátu jsou zaměřeny
na tzv. Temporary Security Zone. Body mandátu byly dodržovány, a to tím,
že již 28.11.2000 byla otevřena přístupová cesta z Eritree do centrálního sektoru
v Etiopii a další dvě cesty byly odevřené do východního a západního sektoru v Etiopii na
začátku prosince 2000. Pátá cesta byla otevřena na začátku roku 2001. Samotná
Temporary Security Zone, ale zatím nebyla vytvořena. Rovněž docházelo k monitoringu
a zabezpečování lidských práv oblasti, a to konkrétně k výměně zajatců,
ale také k repatriaci osob.

V reportu z 8.3.200294 je již zřejmé, že se povedlo Temporary Security Zone
vytvořit, a dokonce je v reportu konstatováno, že v ní panuje klid a k porušování
podmínek ze strany Etiopie i Eritree dochází jen výjimečně (bod f), h) a i) mandátu).
Zároveň docházelo k monitorování přesunu sil Eritree a došlo rovněž ke zlepšení
styčných vztahů s eritrejskými veliteli. Mohla tak být dostatečně monitorována
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i situace mimo bezpečnostní zónu (bod e) mandátu). Report také poukazuje na to,
že zatím nedošlo k dohodě na podobě hranic, a proto je ukončování sil i nadále
sledováno (bod a) mandátu). Report rovněž informuje o zasedání MCC, které proběhlo
28.11.2001, kde Eritrea souhlasila s tím, že UNMEE může navštívit tábory jednotek
eritrejských obranných sil (bod g) mandátu). Řešením ojedinělých případů násilí
je naplňován bod b) mandátu. Bod i) mandátu byl rovněž dodržován staráním
se o údajné vyhoštění obyvatele z Etiopie, konkrétně oblasti Tygray, které se nakonec
ukázalo jako dobrovolné opuštění státu ze strany civilistů – jako důvod
uvedli diskriminaci obyvatel Eritree. Dalším, nakonec neopodstatněným obviněním,
kterým se UNMEE zabývala, bylo podezření, že Etiopie unesla 4 mladistvé chlapce
– vyšetřování ukázalo, že opustili zemi, aby se vyhnuli povinné vojenské službě.

Ve speciálním reportu ze 7.4.200895 je uvedeno, že obě strany konfliktu po
dobu trvání mise zaručovaly svobodu pohybu a přístup mírovému kontingentu,
Etiopie dodržela posunutí vojsk na pozice před 6. květnem 1998 a Eritrea rovněž
dodržovala vzdálenost 25 kilometrů od pozice etiopských sil, čímž na jaře 2001 vznikla
a byla respektována Temporary Security Zone. Rovněž byla založena a pravidelně se
2001-2006 scházela Military Cordination Commission, která vznikla ve spolupráci OSN
a Organizací africké jednoty, nyní Africkou unií. Úkolem Komise bylo koordinovat
a řešit otázky spojené s výkonem mandátu mise, zejména vojenské otázky vzniklé
během období provádění. Od roku 2006 se MCC nescházela, protože Etiopie se odmítla
zúčastnit, a to z důvodu nesouhlasu s porušením TSZ ze strany Eritree. V průběhu
mírové operace byli rovněž repatriováni váleční zajatci a další zadržení v důsledku
války.
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Prakticky nejdůležitější cíl mírové operace bylo stanovení hranit mezi Etiopií
a Eritreou. Tomu se od roku 2001, kdy byla založena, věnovala Boundary Commission,
která společnou hranici mezi oběma zeměmi stanovila na základně koloniálních smluv
a zároveň platného mezinárodního práva. Vymezené hranice obě země nakonec,
dle předchozí dohody, považovaly za závaznou a požádaly OSN po moci s převodem
územní kontroly, včetně důsledků pro jednotlivce pobývající na dříve sporném území.
Své rozhodnutí hraniční komise vydala v dubnu 2002, Etiopie následně podala žádost
o přezkum, protože s některými body nesouhlasila, ale Komise její žádost označila
za nepřípustnou. Byl tedy následně připraven souboru demarkačních pokynů a mapou,
kde byla vyznačena hranice. K mapám se opět Etiopie vymezila, že by hranice měla být
vedena s ohledem na geografii země a to, aby nebyly hranicí rozděleny vesnice
či silnice. Eritrea naopak vyjádřila naprostý souhlas s nastavením hranice z dubna 2002,
a neudělila tedy povolení ke změně hranic. Při vymezování hranice v jednotlivých
sektorech v průběhu roku 2003 došlo ke komplikacím, když Etiopie souhlasila
s vymezením ve východním sektoru, ale vyzvala opět k revizi hranice v centrálním
a západním sektoru. Eritrea na to reagovala tak, že odmítla vytyčovat hranici
ve východním sektoru, aniž by zároveň hranice nebyla vymezena ve dvou dalších
sektorech. Situace se zkomplikovala na konci roku 2003, kdy předseda etiopské vlády
zaslal dopis, kde označil vymezení hranic z dubna 2002 za nezákonné a nespravedlivé,
navrhl alternativní mechanismus pro určení hranic. Navzdory snahám Boundary
Commission o dosažení pokrok při vymezování hranic, patová situace nebyla
prolomena. Komise proto vydala 27.11.2007 prohlášení, že pokud strany nedosáhnou
dohody do 30.11.2007, hranice budou vytyčeny dle rozhodnutí komise z dubna 2002
a svůj úkol tak bude Komise považovat za splněný. Nakonec k tomuto kroku skutečně
došlo a hranice byla vytyčen na základě souřadnic – tzv. „virtuální omezení“.
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Eritrea se k tomuto vymezení vyjádřila sice se souhlasem, ale s výtkou, že se nejedná
o dokončení procesu a že může v souvislosti se způsobem vymezení hranic vyvstat
množství otázek ohledně jeho důsledků. Zároveň Eritrea požádala Komisi o ukončení
její činnosti až v momentě, kdy dojde k uzavření procesu. Etiopie označila demarkační
hranice jako neplatné a to proto, že nejsou výsledkem procesu uznaného
mezinárodním

právem.

Etiopie

se

snažila

vynutit

opětovné

vyjednávání

prostřednictvím řady záminek jejichž cílem je zmařit demarkační proces, paralyzovat
hraniční komisi.

Dalším problémem byl fakt, že v listopadu 2007 Etiopie stále okupovala
eritrejská území, což bylo v rozporu s mezinárodním právem a Alžírskou dohodou.
Zmocněnec OSN pro UNMEE vyzval přímo generálního tajemníka, aby zasáhl a
eskalující napětí vyřešil prostřednictvím nezbytných opatření. V roce 2007 Etiopie
tvrdila, Eritrea okupovala Temporary Security Zone a omezovala přístup pro kontingent
UNMEE, což bylo v rozporu s Dohodou o ukončení nepřátelství. Eritrejský prezident
toto popřel. Generální tajemník vyzval obě země, aby dodržovaly uzavřené dohody a
rozhodnutí Boundary Commission o vymezení hranic. RB OSN vydala rezoluci 1798
(2008)96, kde zdůraznila, že fyzické vymezení hranic mezi oběma zeměmi podpoří
komplexní a trvalé urovnání sporu a normalizaci jejich vztahů. RB rovněž požadovala,
aby strany okamžitě přijaly konkrétní kroky k dokončení procesu zahájeného
Komplexní mírovou dohodou ze dne 12. prosince 2000 umožněním fyzického vymezení
hranic. Eritrea na to reagovala tiskovou zprávu, ve které uvedla, že rezoluci 1798
(2008) považuje za „irelevantní“ a nemá oporu v Alžírských dohodách.

96

Security Council Resolution 1798 - UNSCR. UNSCR – Search engine for the UN Security Council
Resolutions
[online].
Copyright
©
unscr.com
[cit.
01.07.2020].
Dostupné
z:
https://digitallibrary.un.org/record/618030
44

Obecně lze říct, že do října 2006 byla situace, s výjimkou několika incidentů,
v TSZ relativně klidná. V říjnu 2006 eritrejští vojáci vstoupili s dělostřelectvem
do TSZ v západním sektoru, což bylo v rozporu s bezpečnostními opatřeními.
Následně na to Etiopie rovněž zvýšila přítomnost svých vojenských složek.
V tomto období došlo k několika palebným incidentům. Eritrea již v roce 2004
zatarasila zásobovací silnici mezi západním sektorem TSZ a hlavním městem Eritree.
V roce 2005 pak omezovala volný pohyb složek UNMEE a následně na to zakázala OSN
fungovat ve vzdušném prostoru Eritree, a to konkrétně zaměstnancům UNMEE
z Kanady, Ruska, USN a evropských zemí. Následně Eritrea omezovala dodávky paliva
pro UNMEE, pouze na 50 % měsíčních potřeb mise. V prosinci 2007 byly všechny
dodávky paliva pro UNMEE Eritreou zastaveny, došlo tak k nucenému přemístění mise
z Eritree. Kontingent mise v Etiopii touto situací nebyl ovlivněn. Při snaze OSN řešit
tuto situaci, byla pracovníkům OSN zamítnuta víza do Eritree.

Touto situací byl mandát UNMEE skutečně ohrožen, protože došlo k reálnému
ohrožení podmínek nezbytných pro jeho výkon. Protože Eritrea neustoupila
a neumožnila tak UNMEE, aby dál pokračovala ve své snaze, schválila 30. 7. 2008 RB
OSN rezoluci 1827 o ukončení mandátu mise. Rozhodnutí Rady přišlo v reakci
na ochromující omezení, která Eritrea uvalila na UNMEE, a na přerušení dodávek paliva
– což znemožnilo operaci pokračovat v plnění jejích pověřených úkolů a ohrozilo
bezpečnost a ochranu personálu OSN97.
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Přestože tedy byly naplněny dílčí vytyčené body mandátu a jednotlivé cíle byly
naplněny, autorka diplomové práce hodnotí mírovou operaci UNMEE jako neúspěšnou,
a to proto, že odpověď na položenou otázku „Byl naplněn mandát mise dle definice
RB OSN?“ je záporná. Mandát nebyl naplněn, nebyly stanoveny hranice mezi zeměmi,
které by Etiopie i Eritrea uznaly. K tomu došlo až v roce 2018, ale protože musela být
mise předčasně ukončena, protože jedna ze stran konfliktu znemožnila její fungování,
úspěšná nebyla.

3.1.2 Faktory (ne)úspěchu (nezávislé proměnné)

Prvním zkoumaným faktorem je faktor souhlasu, ochoty a upřímnosti stran
konfliktu. Tento faktor naplněn byl, protože v červnu 2000 Etiopie a Eritrea podepsaly
dohodu o zastavení nepřátelství pod dohledem Organizace Africké jednoty. Zároveň se
obě země dohodly na vytvoření dočasné bezpečnostní zóny, jež hlídala mise UNMEE.
Následně v prosinci 2000 podepsaly Alžírskou mírovou dohodu a dohodly se na zřízení
hraniční komise, která měla za úkol vymezit hranici na základě koloniálních smluv
a komise pro vymáhání pohledávek za účelem vyslechnutí nároků na odškodnění
za války a vyšetřování příčin války. Oba státy se navíc dohodly, že rozhodnutí
pohraniční komise budou konečná a závazná98. Peacekeepingová operace UNMEE byla
schválena Radou bezpečnosti OSN 15. září 2000 v rámci rezoluce č. 1320/200099.
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V případě mírové operace v Etiopii a Eritree nelze říct, že faktor ochoty a upřímnosti
stran napomohl k úspěšnosti mise, protože, jak je uvedeno v dokumentech OSN100,
a to i přesto, že se obě strany konfliktu dohodly na ukončení nepřátelství, na následné
komplexní mírové dohodě a obě strany, Etiopie i Eritrea požádaly OSN o vyslání mírové
operace. UNMEE musela být totiž ukončena z důvodu neochoty Eritree spolupracovat.
Země nastolila takové podmínky, které znemožnily operaci pokračovat v plnění jejích
pověřených úkolů a ohrozily bezpečnost a ochranu personálu OSN 101.

Etiopie již na konci roku 2004 přesunula na hranici s Eritreou jednotky vojsk,
protože se bála napadení v jedné ze sporných oblastí Irob, o rok později zde měla
přibližně 17 divizí vojsk102. Takovéto jednání vypovídá o napjatých vztazích mezi státy.
V roce 2005 nastaly komplikace, které ve svém důsledku vedly ke snížení schopnosti
UNMEE

naplnit

svůj

mandát.

Eritrea

zakázala

přelet

vrtulníků,

což znemožnilo evakuaci nemocných a zraněných pracovníků OSN a následně Eritrea
požadovala stažený všech osob, které pocházejí z Evropy či USA, což mělo za následek
jejich zpětný transport zpět do Etiopie103. V reakci na ro RB OSN přijala usnesení,
ve kterém hrozily Eritrei sankce, pokud své chování nezmění a zároveň zde bylo opět
po Etiopii požadováno, aby přijala vymezení hranic tak, tak jej určila EEBC 104.
V roce 2006 bylo na hranicích mezi státy vysazeno okolo 256 nášlapných min,
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a to navzdory schválené smlouvy o pozemních minách105. V létě roku 2008 došlo
ke střelbě na hraničících mezi oběma státy, a to i proto, že Etiopie neuznala výsledky
jednání EEBC a následné určení společné hranice 106. Navzdory napjatým vztahům
a snížení ochoty spolupracovat ze strany zemí konfliktu a mnoha komplikacím, které
toto chování realizaci mise UNMEE přineslo komplikace, OSN misi nestáhla navzdory
vysokým nákladům (alespoň do roku 2008), aby se snažila stabilizovat situaci.
Mezinárodní společenství se již od konce války mezi Etiopií a Eritreou angažovalo
v eliminaci napětí. Ihned po podpisu dohody v červnu 2000 o ukončení nepřátelství
bylo OSN požádáno o rozmístění mírových sil, což bylo schváleno rezolucí v září 2000.

Dalším důkazem angažovanosti byly dvě komise, které byly zřízeny za účelem
dořešení konfliktních bodů mezi Etiopií a Eritreou, a to konkrétně Hraniční komise
k vymezení a vymezení sporné hranice a Komise pro nároky na náhradu škod
a zranění způsobené konfliktem107. Mírová operace UNMEE byla rezolucí RB OSN
schválena 31.7.2000 a až 15.9.2000 byl schválen mandát mise a následně byl rozmístěn
kontingent v Etiopii a Eritree. Nebyl tedy dodržen doporučený interval zahájení mírové
operace do 12 dnů ode dne, kdy byla schválena rezoluce108. Rezoluci o zahájení mírové
operace žádný ze států nevetoval109.
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Třetím faktorem zkoumaným za účelem analýzy úspěšnosti mise je faktor
intenzity konfliktu. V průběhu války mezi Etiopií a Eritreou bylo dle odhadů usmrceno
70 000 až 100 000 lidí a 1 milion obyvatel byl vysídlen110. Osoby vysídlené v průběhu
války byly ubytovány v komunitách nedaleko hlavních sporných oblastí konfliktu,
Badme a Shiraro, podél etiopsko-eritrejské hranice111. Eritrejští uprchlíci opouštěli svou
zemi také v průběhu UNMEE, které se nepodařilo eliminovat hrozby jako politická
nestabilita v Eritrei ani nucené odvody112. I přes probíhající misi OSN proudilo
do oblasti Tigrinya mnoho uprchlíků z obav z branné povinnosti113. V roce 2008 byla
Eritrea stále hlavní zemí původu uprchlíků vstupujících do Etiopie. Agentura OSN pro
uprchlíky (UNHCR) otevřela nový tábor v severní Etiopii, a míří rostoucí počet
eritrejských uprchlíků vstupujících do země 114. Bezpečnost stran konfliktu a chodu mise
byla

také

ohrožena

tím,

že

obě

země

pokračovaly

v nákupu

zbraní115.
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Již v roce 2000 došlo k palebným akcím na obou stranách, při kterých zemřeli lidé.
Vyšetřování UNMEE ale došlo k závěru, že je nejednalo o úmyslné porušení příměří
stranami konfliktu116. Rovněž v roce 2001 docházelo k incidentům v Temporary
Security Zone, a to na jižní hranici zóny117, kdy docházelo k náhodným výstřelům,
údajným únosům vesničanů a překročení hranic, a to oběma stranami konfliktu.

Čtvrtým faktorem je faktor jasně definovaných kompetencí a struktur vedení.
RB OSN prostřednictvím peacekeepingové operace UNMEE zaujala jasné vedoucí
postavení a jasně definovalo mandát a pravomoci mise. Zaujalo také jasné stanovisko
vůči uprchlíkům, kteří prchali z Eritree a také proti umisťování Etiopských jednotek
na hranicích. Jak již bylo uvedeno výše, bylo ohledně tohoto chování obou států
vydáno usnesení, kde byly varovány a bylo jim pohrozeno sankcemi. OSN na misi také
vyčlenila dostatečné zdroje, které byly potřeba především, když chování obou státu
začalo být přítěží pro vedení UNMEE. Do roku 2005 byly náklady mise ve výši 2 624
milionu dolarů118. V tomto směru mise faktor kompetencí naplnila, OSN jasně vedlo
celou operaci, a to rovněž zasedání hraniční komise, ale rovněž MCC, jak je jasně vidět
z již citovaných reportu generálního tajemníka.
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Pátým faktorem je faktor trvání mise, který bude u všech misí porovnán
v závěru diplomové práce s ohledem na jejich délku. Konkrétně u UNMEE ale lze říct,
že navzdory jejímu trvání po dobu 8 let, napětí mezi státy vyřešeno nebylo a docházelo
ke konfliktním situacím v roce 2015, kdy Etiopie dvakrát bombardovala Eritreu,
což usmrtilo celkem 8 osob. Byly bombardovány také civilní cíle a jednalo se
o jasné porušení Ženevských konvencí. Ze strany mezinárodního společenství nedošlo
k odpovídající reakci na tyto úroky. O rok později Etiopie zabila přes sto vojáků a došlo
k vysídlení doposud neznámému počtu civilistů119. Navíc UNMEE musela být předčasně
ukončena, a to z důvodu chování Eritree a nastavení podmínek, ve kterých mise
nemohla fungovat. Země nastolila takové podmínky, které znemožnily operaci
pokračovat v plnění jejích pověřených úkolů a ohrozily bezpečnost a ochranu
personálu OSN120.

Faktorem příčin konfliktu se zabývali hned čtyři autoři, ze kterých bylo čerpáno
pro syntézu faktorů úspěchu a neúspěchu. Tento faktor patří mezi klíčové, pokud má
být kterákoliv peacekeepingová mise úspěšná. Je tomu tak především proto,
že pokud nejsou v rámci mírové mise vyřešeny příčiny konfliktu, může se kdykoliv spor
mezi státy opakovat po skončení mise či dokonce ještě před jejím ukončením.
To lze spatřit u Etiopie a Eritrei, kde se problémy s hranicí mezi oběma státy zcela
nevyřešily a došlo k opětovnému vypuknutí násilí121.
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Ačkoliv došlo k uzavření Alžírské dohody a tím k dohodě o ukončení
nepřátelství, příčiny konfliktu v dohodě vyřešeny nebyly. Vzhledem k tomu, že hlavní
příčinou konfliktu je vymezení hranice mezi Etiopií a Eritreou 122. Aby došlo k vyřešení
konfliktu, musí být vyřešena příčina, jak je popsáno v předchozí části práce. Proto byla
ustanovena hraniční komise, která měla problémy vyřešit. Její závěry ale nepřijala
Etiopie navzdory tomu, že článek IV. Alžírské dohody obsahoval ujednání obou stran,
že budou respektovat hranice, jež byly stanoveny Organizací Africké jednoty v roce
1964. Bylo také dohodnuto zřízení hraniční komise, která doslala mandát vymezit
hranici také s ohledem na koloniální smlouvy z let 1900, 1902 a 1908. Tzv. Hraniční
komise pro Etiopii a Eritreu (EEBC) vydala v dubnu 2002 rozhodnutí, jež vymezilo
hranici mezi státy spíše pro spokojenost Eritree, které přiřadila také území Badme 123.
Jak

již

bylo

zmíněno,

Etiopie

odmítla

rozhodnutí

EEBC

respektovat 124.

Hlavním problémem mnoha hranic vytyčených na africkém kontinentu je že byly uměle
nakresleny bez ohledu na dopad, který tato skutečnost bude mít na obyvatelstvo.

Navzdory tomu je Etiopie jediným africkým státem, který se mohl podílet
na tvorbě vlastních hranici, které jsou zakotveny ve smlouvě mezi Etiopií,
Velkou Británií a Itálií z roku 1902125. tato smlouva zahrnovala město Badme do území
státu Etiopie126, ale EEBC jej připojila k Eritree, což byl hlavní důvod odmítnutí usnesení
komise ze strany Etiopie. V roce 2006 ani jedna ze stran konfliktu nebyla ochotna učinit
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první krok k usmíření127. Příčiny konfliktu v průběhu UNMEE vyřešeny nebyly,
obě země až do roku 2018 byly v konfliktu. Dohoda, kterou osobně připravil etiopský
premiér Abiy Ahmed Ali a prezident Isaias Afwerki z Eritree, symbolizovala konec 20 let
„no war, no peace“ a zahájení vřelých vztahů mezi oběma zeměmi. V mírové dohodě
se vedoucí představitelé dohodli na zahájení politické, hospodářské, sociální, kulturní
a bezpečnostní spolupráce. Rozhodli se obnovit diplomatické, dopravní, obchodní
a komunikační vazby, které byly zmrazeny na dvě desetiletí128. Zde je důležité říct,
že téměř deset let po ukončení etiopsko-eritrejské války budila Eritrea obavy z důvodu
militaristické povahy svého politického režimu129. V případě konfliktu mezi Etiopií
a Eritreou se jednalo o lokální mezistátní konflikt s geografickými příčinami spojenými
s koloniální minulosti obou států. Spor o území by se tedy dal vyřešit kompromisem,
se kterým by však musely souhlasit oba státy, což v tomto případě, alespoň v době
trvání mírové operace, nenastalo.
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3.2 United Nations Missions in Côte d'Ivoire (MINUCI, UNOCI)

V roce 1960 získalo Pobřeží slonoviny nezávislost a od té doby bylo politicky
stabilní. O zemi mělo rovněž zájem velké množství zahraničních pracovníků a investorů.
Když v roce 1993 zemřel zakladatel státu a prezident Félix Houphouët-Boigny,
začal dlouholetý boj o moc, který vyvrcholil v roce 1999 převratem. Prezidentské volby
v roce 2000 se neobešly bez násilných střetů a usmrcení více než 50 lidí. O rok později
nově zvolený prezident uspořádal fórum pro národní usmíření, které se zabývalo nejen
polarizací společnosti v Pobřeží slonoviny, ale také otázkami státní příslušnosti,
vlastnictví půdy, legitimity vlády a dalších témat, které právě rozdělovaly společnost.
Rezolucí 1479 (2003) ustavila Rada bezpečnosti Misi OSN v Pobřeží Slonoviny
(MINUCI)130. Vzhledem ke skutečnosti, že mírové operace MINUCI a UNOCI na sebe
přímo navazovaly a týkaly se stejného území, budou níže analyzovány a v závěru
shrnuty zároveň. V únoru 2004 byla mise MINUCI nahrazena misí UNOCI rezolucí č.
1528131, a to především z důvodu rozšíření mandátu, protože ale druhá mírová operace
v Pobřeží slonoviny navazuje na první a je jejím rozšíření, nelze se v této diplomové
práci věnovat pouze jí a první misi vynechat, a to také s ohledem na to, že obě mise
splnily kritéria pro výběr misí stanovená v první části diplomové práce.
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3.2.1 Kritérium (ne)úspěchu

V této podkapitole bude zkoumána klíčová otázka, která je zároveň kritérium
(ne)úspěchu mise, a sice otázka „Byl naplněn mandát mise dle definice RB OSN?“.
Aby tato otázka mohla být zodpovězena a bylo možné říct, zdali mise kritérium
naplnila, bude nejprve uvedeno zdění mandátu tak, jak ho schválila RB OSN a následně
k tomu bude doplněn komentář autorky diplomové práce. U každé z vybraných
mírových operací coby případových studií budou vybrány alespoň dva reporty-jeden
report na začátku mise a na konci mise, tedy závěrečný report.

Mandát mírové operace MINUCI132, která trvala jen od května 2003
do dubna 2004, byl velmi omezený – operace mohla pouze: poskytovat poradenství
zvláštnímu zástupci ve vojenských záležitostech; sledovat vojenské situace, včetně
bezpečnosti liberálních uprchlíků a podávat zprávy zvláštnímu zástupci; navázat spojení
s francouzskými silami a silami ECOWAS za účelem poskytování poradentství a pomoci
zvláštnímu zástupci v otázkách vojenského a souvisejícího vývoje; navázat spojení
s Forces armées nationales de Côte d´Ivoire (FANCI), aby se vybudovala důvěra mezi
ozbrojenými skupinami, ve spolupráci s Francií a ECOWAS; poskytovat vstupů
pro budoucí plánování v oblasti odpojení, odzbrojení, demobilizaci a určení budoucích
úkolů za účelem poskytování poradenství vládě Pobřeží slonoviny a podpory
francouzských sil a jednotek ECOWAS; podávat zprávy zvláštnímu zástupci generálního
tajemníka o výše uvedených skutečnostech a problémech.
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Report generálního tajemníka z března 2003133 shrnuje spíše základní příčiny
nestability na Pobřeží Slonoviny, a sice boje o politickou moc po smrti HouphouëtBoignyho v roce 1993, které vyvrcholili pučem v roce 1999. Spory se vedly rovněž
o zákony o státní příslušnosti a podmínek volebního práva pro celostátní volby,
zejména ty prezidentské. Generální tajemník rovněž popisoval snahu o diplomatické
a politické vyjednávání a utišení eskalující situace v zemi. O nízké účinnosti a slabosti
mandátu MINUCI, vypovídá i vyjádření generálního tajemníka z ledna 2004134,
kde zmiňuje návrh prezidenta Pobřeží slonovina na posílení mandátu či návrhy,
že by se doposud působící ECOWAS přeměnila na misi při OSN. O možných způsobech
posílení mandátu rozhodovala posuzovací mise, která byla v zemi od 3. do 11. prosince
2003, aby získala všechny potřebné informace k posouzení fungování MINUCI.
Samotný mírový proces v zemi byl, dle hodnotící komise, smíšený, a to kvůli např.
násilným demonstracím kvůli premiérovi země nebo dalším překážkám. Nová vláda se
posléze snažila implementovat ustanovení v mírové dohodě Linas-Marcoussis, včetně
vypracování návrhu programu pro provádění dohody, rozvoje odzbrojení, demobilizace
a reintegrace a zřízení Národního výboru pro odzbrojení atp. Na začátku srpna 2003
opět nastalo několik konfliktních okamžiků – např. když prezident jmenoval ministra
obrany a vnitra. Kromě toho se objevily obavy z aktivit milicí a mládežnických skupin,
propagace provokativních a pobuřujících prohlášení různých stran a pokračující de
facto rozdělení země. Tyto obavy se naplnily, když se 30. listopadu 2003 pokusila
skupina „mladých vlastenců“ podporovaná přibližně 100 jednotkami z FANCI násilně
překročit hranici příměří v oblasti Mbahiakro s cílem zahájit útok proti Nouvelles
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forces, což znamenalo porušení příměří. V prosinci 2003 byli hlavní představitelé země
znepokojeni s tím, jak MINUCI svůj mandát vykonává. Již v tomto reportu generální
tajemník dokonce navrhuje možnosti posílení role OSN na Pobřeží slonoviny.
Tedy navzdory tomu, že byl mandát označen za slabý, byl dodržen tak, jak byl vytyčen.
A v případě MINUCI je odpověď na otázku „ano“ mandát byl dodržen – otázka síly
mandátu zde není podstatná.

UNOCI měla oproti MINUCI až výjimečně široké pole působnosti. Mandát
mírové operace byl rozdělen do deseti oblastí, a sice135: 1) Ochrana civilistů, , 2)
Politická podpora, 3) Řešení zbývajících bezpečnostních hrozeb a výzev souvisejících
s hranicemi, 4) odzbrojení, demobilizace a reintegrace (DDR – disarmament,
demobilization

and

reintegration programme),

5)

Rekonstrukce

a

reforma

bezpečnostních institucí, 6) Monitorování zbrojního embarga, 7) Podpora dodržování
mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, 8) Podpora humanitární pomoci,
9) Informování veřejnosti a 10) Ochrana personálu OSN.

V prvním reportu generálního tajemníka, který se týká mise UNOCI z června
2004136 je popisován vývoj, ke kterému v mírovém procesu docházelo. Je zde uvedena
také informace o restrukturalizaci management televize a rozhlasu, a to v souladu
s mírovými dohodami Linas-Marcoussis. Již na začátku roku 2004 začalo probíhat
odzbrojování, a to rovněž díky komisi, která se sešla v únoru a začala plánovat proces
DDR. Poté se situace zhoršila, a to především z vnitropolitických důvodů.
Situace dospěla až do té míry, že musely být zavřeny a vůdci vlády a opozice státu se
setkali s prezidentem Ghany, tehdejším předsedou ECOWAS a nigerijským ministrem
zahraničí, aby zabránili demonstracím a snížili napětí. To se nepodařilo a na jaře 2004
vypukla série demonstrací v různých městech na Pobřeží slonoviny, které měly
135
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za následek alespoň 120 smrtelně zraněných osob. Tyto události byly prošetřeny
Komisí OSN pro lidská práva, která navrhla řadu doporučení jako např. vyšetřit
pachatele nejen těchto vražd, ale i všech událostí, kde byla porušována lidská práva od
září 2002, k čemuž misi nově posílený mandát opravňoval. Komise tedy došla k závěru,
že během obou misí byla lidská práva porušována, čímž byla zároveň porušována
mírová dohoda Linas-Marcoussis. Pátou oblast začala mise UNOCI naplňovat již
v květnu 2004, kdy začala plánovat zřízení národního vzdělávacího programu
pro národní policii a četnictvo a rovněž o reformě ohledně restrukturalizace
bezpečnostních složek. Lidská práva na počátku mise MINUCI porušována byla, ale OSN
se snažilo v souladu s mandátem tyto problémy řešit. I přesto v zemi narostl výskyt
případů dětské prostituce, sexuálního násilí atd. Bohužel zde docházelo i omezení
svobody tisku a novinářů samotných. Hlavním cílem nadále zůstávalo uspořádání
svobodných a spravedlivých voleb v říjnu 2005. Co se týče oblasti mandátu zaměřené
na informování veřejnosti, mise UNOCI již v roce 2004 posílila spolupráci s místními
médii, komunitami a organizacemi. Rovněž byly provedeny návštěvy místních médii
jako součást strategie zaměřené na vysvětlení mírového procesu široké veřejnosti.

V závěrečném reportu137 mise z ledna 2017 generální tajemník shrnuje celkový
postup v jednotlivých oblastech vytyčených mandátem. Klíčová rozhodně byla druhá
oblast mandátu, a to podpora ze strany mise UNOCI, aby se v Pobřeží slonoviny
stabilizovala politická situace a v zemi se tak mohly odehrát demokratické volby.
Toto bylo rozhodně naplněno již v roce 2015, kdy byly v zemi uspořádány prezidentské
volby. V roce 2006 byla dokonce stanovena rada odborníků, kteří měli za úkol
vypracovat novou ústavu, a to rovněž na základě konzultace se zástupci různých skupin
a frakcí v zemi (opoziční politici, náboženští představitelé a zástupci organizaci
občanské společnosti). Nová ústava byla schválena na začátku října 2006.
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Třetí oblast mandátu UNOCI, dle reportu, rovněž naplňovala, ať už
monitoringem či aktivní podporou. Generální tajemník v reportu konstatuje, že v roce
2017 bezpečnostní situace zůstala stabilní a vykazovala známky zlepší, na rozdíl od
roku 2016, kdy došlo k incidentům např. k ozbrojeným loupežím, násilným činům
založeným na pohlaví a také k násilí na nezletilých. Napětí rovněž narostlo v souvislosti
s obnovením repatriace uprchlíků z Libérie, kteří mířili na západ Pobřeží slonoviny.
Dalšími problémy byly v roce 2016 demonstrace, které měly příčinu ve zvýšení cen
za elektřinu, dále došlo k demonstracím studentů vysokých škol za lepší podmínky
terciálního vzdělávání či ke stávce pedagogů. Avšak vláda země tyto problémy řešila
bez závažného incidentu. Největší bezpečnostní hrozbou byl teroristický útok 13.
března 2006, na základě, kterého vláda posílila hraniční kontroly a rovněž byl přijat
plán boje proti terorismu. Situace v zemi se v průběhu mise UNOCI tedy natolik
stabilizovala, že vláda byla schopná nastalé problémy řešit bez další eskalace násilí.
Podél západní a východní hranice země docházelo k bojům kvůli území, bylo usmrceno
30 osob a 2000 osob uprchlo do sousední Burkiny Faso. UNOCI tuto situaci stabilizovala
nasazením kontingentu, a to především na ochranu civilistů a byly zde rovněž zřízena
dočasná velitelská stanoviště, čímž mise opět plnila ty oblasti mandátu, které se týkají
lidských práv, ochrany civilistu a podpory při dodržování humanitárního práva.

Mise se rovněž zaměřila na bezpečnostní hrozby na hranicích, a to například
na hranicích s Libérií, kde došlo na jaře 2006 k eskalaci napětí kvůli podezření
na přítomnosti velkého počtu bývalých bojovníků. Dva vojáci byly dokonce zraněni při
útoku neidentifikovaných útočníků na armádní stanoviště poblíž liberijských hranic.
V dubnu 2006 se vyskytly nepokoje na hranicích s Mali, ačkoliv se vlády Mali a Pobřeží
slonoviny snažily tyto aktivity spojené rovněž s terorismem mít pod kontrolou. V pátém
oblasti byl mandát mise rovněž dodržen, a to nejen novou ústavou, která již byla
zmíněna. Ale i přes snahu o pomoc vládě a koordinaci změn, přetrvávají závažné
problémy, pokud jde o stav reformy bezpečnostního sektoru, včetně soudržnosti,
disciplíny, výcviku a podmínek služby v armádě. DDR, čtvrtý bod mandátu,
v rámci opětovného začlenění bylo v letech 2021 až 2015 úspěšně reintegrováno
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69 506 vojáků, a to včetně 6 105 žen. Z toho se téměř 66 tisíc zúčastnilo pomoci UNOCI
ze strany Pobřeží slonoviny. Od roku 2012 bylo celkem nashromážděno 43 510 nábojů
a 14 121 zbraní.

Na lidská práva je zaměřená první a devátá oblast mandátu mise. Ačkoliv se
díky UNOCI situace postupně zlepšuje, k porušování lidských práv stále dochází. OSN se
tomuto

problému

věnovalo

v několika

svých

rezolucích

a

dokumentech.

Od dubna 2016 do ledna 2017 bylo zaznamenáno 88 případů, a to včetně porušení
práva na život či porušení fyzické integrity. UNOCI například vyšetřovala porušování
lidských práv, k nimž došlo během březnového násilí mezi komunitami v Bouně.
Mise dále poskytovala technickou pomoc k posílení kapacity a účinnosti Národní
komise pro lidská práva, společného mechanismu pro lidská práva armády, Národní
komise a UNOCI a místních organizací občanské společnosti pro lidská práva se
zaměřením na posílení jejich lidských práv dovednosti v oblasti monitorování
a reportování nastalé situace. UNOCI nadále podporovala začleňování lidských práv do
mapování vzdělávacích potřeb policie a četnických akademií.

Mise UNOCI naplnila svůj mandát ve všech částech, kromě jednoto,
a to ochrana pracovníků OSN. Během mise jich zemřelo celkem 151, přičemž 56 osob
zemřelo při nehodě, 76 zemřelo následkem nemoci a 11 zemřelo na následky
násilného činu. U devíti osob není známa příčina úmrtí. Přestože se jedná o lidské
životy, průběh mise to nijak nenarušilo a pokračovala úspěšně dál138.
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3.2.2 Faktory (ne)úspěchu

Na podporu snahy o stabilizaci situace v zemi, začalo mediační úsilí organizace
ECOWAS. Počátkem roku 2003 se konal kulatý stůl politických skupin Pobřeží slonoviny
pod záštitou RB OSN, jehož výsledkem bylo podepsání dohody Linas-Marcoussis139.
Tato dohoda vytvořila vládu národního usmíření, které byla pověřena přípravou
harmonogramu

plánovaných

bezpečnostních

sil

a

transparentních

organizování odzbrojení

národních
všech

voleb,

obnovením

ozbrojených skupin 140.

Již po podpisu dohody začala OSN kontrolovat provádění dohody Linas-Marcoussis.
Faktor souhlasu, ochotu a upřímnosti stran konfliktu byl naplněn u obou misí. U mírové
operace UNOCI se jednalo především o rozšíření mandátů, a to především proto,
že dle RB OSN neprobíhal mírový proces v rámci politické míse MINUCI dostatečně
rychle, což také vedlo k rostoucímu napětí v zemi141. Země se v průběhu misí MINUCI
a UNOCI snažila spolupracovat a mírové dohody z roku 2003 dodržovat. I přesto
docházelo k případům, kdy byly dohodnuté podmínky porušeny, ale došlo k tomu ze
strany jednotlivých malých skupin a nešlo o záměrné narušení mírových snah
organizovaným Pobřeží slonoviny jako takovým, které se snažilo spolupracovat,
a dokonce bylo jedním z navrhovatelů posílení mandátu mise MINUCI a posílení tak
angažovanosti OSN v zemi. Při podpisu mírové dohody byli u kulatého stolu všichni
účastníci občanské války, kteří následně vytvořili vládu národního usmíření,
proto je odpověď na otázku „Existoval souhlas všech stran konfliktu při podpisu mírové
smlouvy a vyslání mírové operace?“ jednoznačné pozitivní, tedy ano.
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Příčinou konfliktu v Pobřeží slonoviny byla politická nestabilita, kterou vyvolala
smrt prezidenta. Na realizaci mírové dohody, jež byla základem pro mírovou operaci
MINUCI, se podílel výbor složený ze zástupců OSN, Africké unie, organizace ECOWAS
a Evropské komise142, čímž byla zajištěna nestrannost ze strany mezinárodních aktérů
a eliminace vlivů případných interních propojení mezi zástupci mezinárodního
společenství a stranami konfliktu. Mírová operace UNOCI spolupracovala také,
jak měla deklarováno ve svém mandátu143, spolupracovala s francouzskou operaci
Licorne. UNOCI měla rovněž rozmístěné kanceláře takovým způsobem, aby pokrývala
východní a západní část země a měla tedy přehled o všech případných povstaleckých
skupinách144. Faktor neutrality byl částečně narušen napětím mezi francouzskými
jednotkami a obyvateli Pobřeží slonoviny, a to s ohledem na fakt, že Pobřeží slonoviny
je bývala francouzská kolonie. Z tohoto důvodu docházelo k protifrancouzským
náladám, které vedly, především v letech 2004–2006, ke zvýšenému napětí.
To se dělo také s ohledem na, dle některých, tvrdé zakročení francouzské operace
Licorne vůči protestujícím obyvatelům pobřeží Slonoviny145 - více bude popsáno
u faktoru bezpečnosti stran konfliktu a nepoužívání síly.
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Jak již bylo popsáno, mezinárodní společenství výrazně spolupracovalo. Mírová
dohoda, která vedla k první z mírových operací v Pobřeží slonoviny, byla podepsána
u kulatého stolu ve Francii pod záštitou jednání RB OSN. V průběhu 14 let trvající
mírové mise UNOCI se mezinárodní společenství podílelo na organizaci několika voleb,
odzbrojování atp146. Mezi země, které přispěly svými vojsky, byly především Bangladéš,
Benin, Ghana, Jordánsko, Niger, Maroko, Pákistán, Senegal a Togo 147, Mezinárodní
společenství se také výrazně a účinně zapojilo při povolebních krizích, především
v letech 2010–2011, aby nedošlo k destabilizaci politické situace a následnému
obnovení konfliktu148149. MINUCI nepotřebovala výrazný rozpočet, protože měla
především dohlížet na dodržování mírové dohody, ale UNOCI s rozšířeným mandátem
jej potřebovala. Jak uvádí člen vedení operace, dokud nebyl schválen a potvrzen
definitivní konec mise, disponovala 500 milióny dolarů ročně 150. Mezinárodní
společenství se také zapojilo do ukončení mandátu mírové operace UNOCI a plynulého
předání pravomocí ve všech oblastech mise, které formálně začalo v únoru 2013,
ale hlavním kritériem pro rychlost stahování mise byly volby v roce 2015,
které byly velmi úspěšné151. Mise MINUCI byla schválena v rezoluci 1479 13. května
200, ale až 23. června, o 41 dní později, došlo k počátečnímu nasazení kontingentu152.
Vyhlášení mise se, dle zdrojů zkoumaných autorkou diplomové práce, obešlo vez veta.
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Nejméně se v průběhu obou misí podařilo dodržet a naplnit faktor intenzity
konfliktu. Mírová operace MINUCI neměla dostatečně široký mandát, a tedy nemohla
adekvátně reagovat na vznikající napětí v zemi. Rozhodně úspěšná byla stabilizace
politické situace v zemi. V průběhu operace MINUCI došlo 30. listopadu 2003 k pokusu
o násilné překročení hranice dohodnuté v příměří v oblasti Mbahiakro, což znamenalo
porušení příměří153. Mírová operace UNOCI selhala v tomto směru hned na jejím
počátku, kdy ve městě Abidžan (ang. Abidjan) propukly násilné demonstrace,
a to dokonce nedaleko od sídla mírové operace. Podle statistik shromážděných
Mezinárodní

vyšetřovací

komisí

bylo

na

základě

obdržených

úředních

a jiných dokumentů zabito nejméně 120 lidí, 274 zraněno a 20 zmizelo 154.
Odpovědi na obě otázky „Došlo v průběhu konfliktu k násilí mezi státy konfliktu
navzájem nebo mezi stranami konfliktu a zástupci mírové operace?“ a „Došlo při těchto
střetech k civilním či vojenským obětem?“ jsou v obou případech ano.

Klíčové byly prezidentské volby v roce 2015, které byly určeny zároveň jako
kritérium, jež udávalo další směr a rychlost stažení mise. Dalšími volbami,
které se podařilo úspěšně zorganizovat, byly parlamentní volby v roce 2016,
kdy se rovněž konalo referendum o nové ústavě155. Prezidentských voleb v roce 2015
se účastnilo o 80 % více obyvatel než prezidentských voleb v roce 2010156,
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po kterých se zvedla řada protestů157. K nepokojům a k násilným událostem došlo
v průběhu listopadu 2004, kdy francouzské síly Licorne zahájily obranný útok
na protestující obyvatelé Pobřeží slonoviny takovou silnou, že se jeho vláda obrátila
mezinárodní společenství za účelem posouzení, zdali palba ze strany Francie byla
přiměřená. RB OSN vyjádřila podporu Francii, a to navzdory tomu, že dle Amnesty
International byla Francie obviněna ze zabití 57 civilistů a zranění více než 2 000
osob158. Nepoužívání síly a větší bezpečnost stran konfliktu bylo také v průběhu UNOCI
zajištěno embargem na zbraně, zákazem cestovaná a také ekonomických omezení pro
jednotlivce, kteří jsou podezřelí z ohrožování mírového procesu v zemi159160.
Ačkoliv se počet vnitřně vysídlených osob po roce 2003, tedy v rámci mise MINUCI,
zvýšil, rychlost růstu se zpomalil, což umožnilo následně UNOCI řešit také další
humanitární záležitosti (ochrana žen a dětí, šíření HIV/AIDS)161. Celkově OCHA pomohla
vrátit se domů až 80 000 vnitřně vysídlených osob a 70 000 uprchlíků162.
Přestože, jak již bylo uvedeno, v roce 2015 byla situace v zemi natolik stabilní,
že to rozhodlo o ukončení mise, v roce 2011 bylo nutné chránit civilisty natolik,
že se do toho vložila přímo RB OSN – docházelo k útokům těžkými zbraněmi bezi
podporovateli vítěze prezidentských voleb a podporovateli jeho soupeře 163.
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Jeden z aspektů faktoru jasně definovaných kompetencí a struktur vedení
je zaměřen na sílu mandátu a jeho vlivu na peacekeeping. V tomto směru lze říct,
že mírová operace MINUCI neuspěla, a to i proto, že byla nahrazena operací UNOCI
práce z toho důvodu, že vhledem ke svému mandátu, nezvládala dostatečně včas
a

efektivně implementovat ustanovení

mírové dohody z Linas-Marcoussis.

Mírová dohoda Linas-Marcoussis stanovila zřízení výboru, který bude sledovat její
implementaci. Výbor se skládal ze zástupců OSN, Africké unie, ECOWAS, Evropské
komise, Mezinárodní frankofonní organizace, brettonwoodských institucí, G8, EU
a vojenského zástupce vojsk přispívajících zemí a Francie. Kompetence tedy byly
stanoveny164.

Mírovou

operaci

vedly

síly

Licorne

a

ECONOMICI165,

což výrazně oslabovalo roli kontingentu OSN. UNOCI oproti tomu měla sice dostatečně
silný mandát, jak již bylo zmíněno a bude to popsáno rovněž níže. Ale byl zde problém
v přehledném rozdělení kompetencí s Francií, která měla v Pobřeží slonoviny své
vlastní zájmy, vzhledem k dřívější koloniální správě. Francie ovlivnila misi UNOCI
mnoha způsoby: zahájila debatu o vytvoření takto komplexní mírové mise, po celou
dobu jej vojensky podporovala prostřednictvím mise Licorne a někdy dokonce
přebírala mediační funkci UNOCI. Do roku 2007 bylo v rámci operace Licorne nasazeno
téměř 4 000 osob, což bylo výrazně rozdílné oproti roku 2013, kdy byl počet osob
snížen na 400166. V případě MINUCI struktury zcela jistě dostatečně definované nebyly,
vzhledem k velkému množství členů Výboru. Mise UNOCI již měla mandát a struktury
vedení definované lépe, jak je výše popsáno, a to pravděpodobně i proto,
že na nedostatečné vedení mise MINUCI bylo upozorňováno.
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Mírová operace MINUCI trvala přibližně rok, a to proto, že byla nahrazena misí
UNOCI se silným mandátem, která následně trvala 14 let. Za tu dobu došlo k jistým
pokrokům, které jsou uvedeny výše či níže v části diplomové práce, která se týká
mírových operací na Pobřeží slonoviny. Stejně jako u dalších zkoumaných
peacekeepingových operací, bude faktor trvání mise vyhodnocen v závěru práce.

Nestabilitu a následky konflikt na Pobřeží slonoviny vyvolala smrt prezidenta
země. Následovaly politické boje, jak již zde bylo pospáno. V průběhu konání mise
MINUCI a ONUCI došlo vyřešení příčin konfliktu, protože v roce 2015 se konaly
prezidentské volby, které rozhodly o ukončení mírové operace ONUCI, k čemuž došlo
až

v roce

2017.

V průběhu

trvání

mise,

především

v letech

2010–2011

po prezidentských volbám, se vyskytly nepokoje mezi voliči vítěze voleb a poraženého,
ale to se UNOCI podařilo, společně s francouzskou operací Licorne, zvládnout. Rovněž
byly podstatné prezidentské volby v roce 2015, které byly určeny zároveň
jako kritérium, jež udávalo další směr a rychlost stažení mise. Dalšími volbami, které se
podařilo úspěšně zorganizovat, byly parlamentní volby v roce 2016, kdy se rovněž
konalo referendum o nové ústavě167. Příčiny vnitrostátního konfliktu byly vyřešeny
a situace byla natolik stabilizována, že na začátku roku 2017 zvládala vláda Pobřeží
slonoviny nastalé konflikty zcela sama, jak uvádí generální tajemník ve svém reportu.
V případě Pobřeží slonoviny se jednalo o vnitrostátní občanský konflikt, který měl
příčiny v boji o moc mezi jednotlivými stranami v zemi.

Mise MINUCI měla spíše negativní dopad na stabilitu regionálního
a mezinárodního míru, a to i přesto, že trvala krátce. Lze říct, že ji stihla vystřídat mise
UNOCI dříve, než kvůli slabému mandátu způsobila eskalaci napětí do takové míry,
že by vznikl v zemi nový konflikt. Vedení země již v listopadu 2003 usilovalo o zapojení
sousedních států s cílem řešit regionální rozměr krize v zemi, a to konkrétně na setkání
prezidentů Burkiny Faso, Mali a Pobřeží Slonoviny. Rovněž se zahájením mírové
167
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operace v Libérii a začátkem procesu odzbrojení, demobilizace a reintegrace se
očekávalo, že zlepšení bezpečnostní situace v Libérii bude mít pozitivní dopad na úsilí
o stabilizaci Pobřeží Slonoviny. Tehdejším problémem rovněž byli vojáci z Libérie
a Sierra Leone, kteří se účastnili konfliktu v Pobřeží Slonoviny168. Mise UNOCI oproti
tomu měla pozitivní dopad na mezinárodní i regionální stabilitu, protože se podařilo
zbavit zbraně, navrátit vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky a nastavit demokraticky
fungující a především transparentní volby. Kontingent mise se především snažil
stabilizovat situaci na hranicích, a to i přesto, že například na hranicích s Libérií,
kde došlo na jaře 2006 k eskalaci napětí kvůli podezření na přítomnosti velkého počtu
bývalých bojovníků. Dva vojáci byly dokonce zraněni při útoku neidentifikovaných
útočníků na armádní stanoviště poblíž liberijských hranic. V dubnu 2006 se vyskytly
nepokoje na hranicích s Mali, ačkoliv se vlády Mali a Pobřeží slonoviny snažily tyto
aktivity spojené rovněž s terorismem mít pod kontrolou169. Docházelo k pohraničním
konfliktům, které byly postupně vyřešeny a ke konfliktům v sousedních státech, které
ale neměly příčiny ve vnitrostátním konfliktu Pobřeží slonoviny.
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3.3 United Nations Mission in Liberia (UNMIL)

Libérie se stala prvním nezávislým státem v Africe, v letech 1989 až 2003 prošla
dvěma občanskými konflikty. Občanská válka v Libérii si vyžádala až 250 000 životů,
převážně civilních obyvatel170. OSN se do konfliktu zapojilo již v roce 1997
prostřednictvím pozorovatelské mise UNOMIL, jež poté vystřídala právě mise
UNMIL171, která splnila kritéria stanovená v předchozí části práce a bude v následně
analyzována. Občanskou válku v Libérii ukončila mírová dohoda z Akkry v roce 2003,
prostřednictvím které signatáři požádali OSN o rozmístění mezinárodních sil dle článku
VII Charty OSN172. UNMIL byla zřízena na konci roku 2003 rezolucí RB OSN 1509 173
a ukončena byla v roce 2018 s tím, že přechod bezpečnostních povinností z mise
UNMIL na liberijskou vládu započal v roce 2016 a OSN v Libérii již nechala pouze
podporu pro případ náhlé krize174. Mise měla především za cíl udržet křehké příměří
země po proběhlé občanské válce a podpořit obnovu vlády175. Stejně jako v přechozích
podkapitolách této části diplomové práce, budou níže popsány aspekty jednotlivých
proměnných.
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3.3.1 Kritérium (ne)úspěchu

Kritérium naplnění mandátu mírové mise je zaměřené také na to, zdali mise
svůj mandát dostatečně využila a zdali se věnovala všem aspektům, které ji mandát
udává. UNMIL měla v rámci mandátu vykonávat tyto činnosti176:
a) sledovat a provádět dohody o příměří a zároveň vyšetřovat porušení příměří;
b) navázat a udržovat nepřetržité spojení s polním vojenským velitelstvím všech
stran;
c) pomáhat při rozvoji kantonů a zajišťovat bezpečnost;
d) pozorovat a sledovat uvolňování zapojení vojenských sil všech stran;
e) podporovat práci JMC (Joint Monitoring Committee);
f) rozvíjet, nejlépe do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení, ve spolupráci s JMC,
příslušné mezinárodní finanční instituce, mezinárodní rozvojové organizace a
dárcovské země, akce a plán na celkové realizace odzbrojení, demobilizaci,
reintegraci, a repatriaci (angl. DDRR) pro všechny ozbrojené strany; se zvláštní
pozorností ke zvláštním potřebám dětských vojáků a žen; řešení začlenění
bojovníků, kteří nepocházeli z Libérie;
g) provádět dobrovolné odzbrojení – sbírat a ničit zbraně a střelivo jako součást
organizovaného programu DDRR;
h) udržovat kontakt s JMC a poskytovat poradenství ohledně způsobu
implementace provádění mírové dohody a dohody o příměří;
i) poskytovat bezpečnost v klíčových vládních zařízeních, zejména v přístavech,
na letištích a dalších životně důležitých infrastruktura; Ochránit personál,
vybavení a civilisty OSN
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j) chránit personál a zařízení Organizace spojených národů; zajistit bezpečnost a
svobodu pohybu personálu a zároveň bez dopadu na úsilí vlády chránit civilní
obyvatelstvo před bezprostřední hrozbou fyzického násilí; Podpora humanitární
pomoci a podpora oblasti lidských práv;
k) usnadňovat poskytování humanitární pomoci, včetně: pomoc při stanovování
nezbytných bezpečnostních podmínek;
l) přispívat k mezinárodnímu úsilí o ochranu a propagaci lidských v Libérii, se
zvláštním důrazem na zranitelné skupiny včetně uprchlíků, návratu uprchlíků a
vnitřně vysídlených osob, žen, dětí a demobilizovat dětské vojáky, v rámci
schopností UNMIL a za přijatelných bezpečnostní podmínky, v úzké spolupráci s
dalšími agenturami OSN, související organizace, vládní organizace a nevládní
organizace;
m) zajistit odpovídající přítomnost, kapacitu a odbornost v oblasti lidských práv
v rámci UNMIL k prosazování lidských práv, ochraně a sledování činnosti;
podpořit reformy zabezpečení dodržování těchto práv;
n) pomáhat přechodné vládě Libérie při monitorování a restrukturalizaci
policejních sil Libérie v souladu s demokratickou policií, vypracování program
výcviku civilní policie a jinak pomáhat při výcviku – civilní policie ve spolupráci s
ECOWAS, mezinárodními organizacemi a – zúčastněnými státy;
o) pomáhat přechodné vládě při vytváření a restrukturalizaci liberijské armády
ve spolupráci s ECOWAS, mezinárodními organizacemi a zúčastněnými státy;
podpořit provádění mírového procesu;
p) pomáhat přechodné vládě ve spolupráci s ECOWAS a ostatními
mezinárodními partnery při znovuzavedení vnitrostátní autority, včetně
vytvoření funkční správní struktury na obou stranách národní a místní úrovně;
q) pomáhat přechodné vládě ve spojení s ECOWAS a dalšími mezinárodními
partnery

při

vývoji

strategie

konsolidace

vládních

institucí,

včetně

vnitrostátního právního rámce a soudních a nápravných opatření instituce;
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r) pomáhat přechodné vládě při obnově řádné správy přírodních zdrojů;
s) pomáhat přechodné vládě ve spojení s ECOWAS a dalšími mezinárodními
partnery při přípravě na národní volby naplánované do konce roku 2005“.

Naplnění mandátu mise, která trvala od září 2003 do března 2018, bude opět
posuzováno na základě informací z reportů generálního tajemníka o průběhu a vývoj
mise. Celkem zde budou zkoumány tři reporty generálního tajemníka OSN,
a to z roku 2003, 2010 a 2018. Byly zvoleny reporty, které byly napsány na počátku
mise, přibližně v polovině jejího trvání a ke konci jejího mandátu, aby bylo možné
sledovat pokrok v naplňování schválených ustanovení mandátu.

V reportu z 11. září 2003177 označil generální tajemník bezpečnostní situaci
v Libérii za mírně se zlepšující, ale rovněž poukázal na její nestabilitu, a to s ohledem
na ozbrojené skupiny milic, které se v zemi stále nacházejí – dle odhadů
to v roce 2003 mohlo být až 30 000 osob. Ozbrojený konflikt v Libérii také vedl
k závažnému porušování lidských práv a humanitárního práva, včetně úmyslného
a svévolného zabíjení, zmizení, mučení, rozsáhlého znásilňování a sexuálního násilí
na ženách, dívkách a mladých chlapcích, svévolného zatýkání a zadržování, nucené
branné povinnosti, nábor a využívání dětských vojáků, systematické a nucené
vysídlování a nevybíravé cílení na civilisty. Odhadovaný počet obětí v konfliktu
je 250 000 osob od roku 1989. Také docházelo k masakrům civilistů a jejich následného
pohřbívání do hromadných hrobů.
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Navzdory výrazné aktivitě mezinárodního společenství v 90. letech nebyla ani
humanitární situace v zemi nijak stabilní. Téměř jeden milion obyvatel Libérie bylo
vysídleno. Civilisté nebyli jen náhodnými oběťmi bojů, ale také přímými terči
ozbrojených skupin. V Libérii a okolních zemí se rovněž nacházelo velké množství
bojovníků různých národností, a to včetně dětí. Úspěšné odzbrojení, demobilizace
a opětovné začlenění všech těchto bývalých bojovníků bylo považováno za zásadní
pro udržitelný mír a bezpečnost. Těchto bojovníku se, dle odhadů, nacházelo v Libérii
až 38 000.

V dalším reportu z roku 2010178 generální tajemník shrnuje politický vývoj,
a sice přípravu na úpravu volebního zákona, konkrétně hranici pro přerozdělení
volebních obvodů, což odpovídá bodu p) v mandátu mise. Ze strany OSN byla zřízena
koordinační skupina, která se zaměřila na zajištění finančních prostředků na možné
uskutečnění voleb v roce 2011, čímž naplňuje bod q). Celkově hodnotí generální
tajemník bezpečnostní situaci za stabilní, ale křehkou. Situaci hluboce ovlivňovalo
etnické a komunální napětí a dále také spory o půdu, zdroje a nedůvěra v soudní
systém. Nadále se rovněž vyskytovaly trestné činy jako znásilnění či ozbrojené loupeže.
Za velmi problematické považoval generální tajemník fakt, že 70 % nahlášených
případů zahrnovalo oběti mladší 16 let. Relativně drobné spory nadále rychle
eskalovaly do velkých destabilizujících incidentů, o čemž svědčí rozsáhlé násilí v kraji
Lofa v únoru 2010 mezi komunitami převážně křesťanské Lormy a muslimů Mandingo.
Obě skupiny, vyzbrojené šavlemi, brokovnicemi a jinými zbraněmi, zaútočily na sebe
navzájem.
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K nastolení pořádku byl nutný zásah armády a UNMIL, v souladu s bodem c)
mandátu. Koordinace zajišťování humanitárních potřeb, v souladu s bodem k)
mandátu, pokračovala, ale sezónní záplavy i nadále postihovali tisíce obyvatel ročně.
Od roku 2004 UNMIL pomohla rovněž 123 000 uprchlíků se vrátit do Libérie. V souladu
s bodem o) mandátu byl realizován program pro výcvik armádních složek,
a to v následujících oblastech: pěchotní taktika, operační plánování, logistika,
strojírenství,

vojenské

soudnictví,

správa,

lékařské

služby

a

komunikace.

Armáda se nadále připravovala na to, že nakonec převezme odpovědnost za kontrolu
nad svými zbraněmi a střelivem, které zůstávají pod administrativní kontrolou
Spojených států. V roce 2010, dle oficiálního reportu generálního tajemníka probíhalo
rovněž 120 projektů zaměřených na národní polici, v souladu s bodem n). V souladu
s bodem i) byla v únoru 2010 otevřena nově zřízená liberijská pobřežní stráž, která
zahrnuje 50 pracovníků. Navzdory své rodící se úrovni vybavení a výcviku dosáhla
počáteční operační schopnosti v námořních pátracích a záchranných operacích.
V souladu s body l) a m) mandátu mise vláda Libérie s pomocí UNMIL pokračovala
v určitém pokroku, ale nijak výrazném. Obzvláště znepokojující bylo pokračující
zpoždění při zřízení Nezávislé národní komise pro lidská práva. Znepokojující byla
rovněž

přetrvávající

zpoždění

při

domestikaci

druhého

opčního

protokolu

k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, jehož cílem je zmírnění
trestu smrti. Přestože vláda od roku 1979 nepovolovala popravy, soudy
v roce 2010 nadále vydávaly rozsudky smrti. V souladu s bodem r) mandátu bylo
vyvíjeno úsilí zaměřené na vykonání doporučení zaměřená na zlepšení kontroly nad
těžbou diamantů a obchodem s nimi. Pracovní skupina, která se zacházením se zdroji
doposud zabývala, se stala výborem pro dohled na nad vzácnými minerály,
který by poskytoval platformu pro široké zapojení zúčastněných stran. Zprávy
o nelegální těžbě, pašování zlata a diamantů se těžce ověřovaly. Bohužel stále
pokračovala destruktivní těžba zlata v národním parku Sapo. Byl zřízen systém pro
správu informací o katastru nerostů, databáze povolení k průzkumu a těžbě. Rovněž
byly řešeny problémy s lesním hospodářství.
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Závěrečný report generálního tajemníka z dubna 2018179 se nejprve věnuje
prezidentským volbám, které se připravovaly již od roku 2017, a to především
ve spolupráci ECOWAS a UNDP. Od srpna 2017 do března 2018 odcházející
a nastupující vlády revidovaly s podporou UNMIL strategický plán pro národní
uzdravení, budování míru a usmíření. K 30. březnu 2018 zůstaly právní předpisy
navržené v roce 2014 na podporu usmíření, konkrétně zákony o právech na půdu
a místní správy, dosud nevyřešeny. Dále v každém z 15 kantonů byla vybudována
servisní střediska, která občanům umožňuje, poprvé v historii Libérie, přístup
ke službám mimo hlavní město, čehož bylo dosaženo podporou UNMIL a dalších
partnerů. Bezpečnostní situace byla v reportu označena za stabilní. Liberijská národní
policie zaznamenala v období od 1. června 2017 do 30. března 2018 10 263 incidentů,
které zahrnovaly zejména trestné činy jako krádež, vloupání, loupež a jednoduché
napadení, jakož i sporadické demonstrace a spory o půdu. Liberijská národní policie
účinně reagovala bez použití síly na všechny incidenty. Liberijská národní policie
zorganizovala a vedla společnou pracovní skupinu pro bezpečný průběh voleb, která
zahrnovala všechny donucovací orgány a UNMIL. Ke 30. březnu 2018 bylo registrováno
10 791 registrovaných uprchlíků z Pobřeží slonoviny, což je oproti počtu 224 000
uprchlíků z roku 2011 výrazný pokles, což odpovídá i uklidnění regionální situace.
Podmínky v Pobřeží slonoviny zůstávaly obecně příznivé pro návrat, i když někteří
uprchlíci uváděli jako odrazující prostředek nejistotu a nedostatečný přístup k půdě,
základním službám nebo možnostem obživy v oblastech návratu. Snahu o zlepšení
humanitárních podmínek obyvatelstva komplikovaly nemoci – od června 2017
do března 2018 bylo napočítáno celkem 23 ohnisek chorob, a to horečky, spalničky,
neštovice či meningokokové choroby. Světová zdravotnická organizace (WHO)
a další partneři podpořili ministerstvo zdravotnictví a Národní institut veřejného zdraví
při posilování vnitrostátních kapacit pro detekci, prevenci a reakci na ohrožení
veřejného zdraví a události. Avšak lidská práva byla i nadále porušována – zejména
práva žen a dětí, jak uvedl v reportu generální tajemník. Od června 2017 do února 2018
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bylo zaznamenáno 596 případů sexuálního a genderově podmíněného násilí,
včetně 391 případů znásilnění nebo sexuálního napadení, přičemž 67,3 % obětí byly
děti. Pokračovaly také škodlivé tradiční postupy, jako je mrzačení ženských pohlavních
orgánů. Revize národní bezpečnostní strategie byla končena v září 2017 s podporou
UNMIL. Rovněž fungování národní policie se zlepšilo a postupy byly revidovány – po
každém volebním kole liberijská národní policie s podporou UNMIL provedla následná
opatření, v nichž byly identifikovány výzvy a byla vypracována doporučení zaměřená
na zlepšení velení, řízení lidských zdrojů, logistiky a zapojení médií. UNMIL nadále
podporovala snahy Libérie k posílení správy hranic a zavedení migračního systému.
Rovněž došlo k vylepšení mechanismů řešení volebních sporů, byli vyškolení noví
soudci a rovněž byla oblast lidských práv začleněna do školních osnov, v souladu
s bodem l) mandátu.

Ke konci mise se její kontingent zmenšoval, policejní složka například v únoru
2017 dosáhla pouhých 310 zaměstnanců. Generální tajemník v reportu dále popisuje
postupné ukončování mandátu. V průběhu celé mise se UNMIL snažila ochránit svůj
personál, ale i přesto docházelo k nehodám či loupežím. Aktivity UNMIL souvisejících
s body e) a f), tedy aktivity spojené s Joint Monitoring Committee, se konaly již v roce
2003. UNMIL rovněž JMC předsedal. Při jednáních se diskuse zaměřily na porušování
příměří, přípravy na odzbrojení, demobilizaci, reintegraci a repatriaci a na snahy získat
vyrabovaná vozidla z ozbrojených frakcí. UNMIL nadále usilovala o to, aby ozbrojené
frakce předložily seznamy svých bojovníků, jakož i jejich umístění a vojenské vybavení,
aby se usnadnilo obnovení procesu DDRR. Podle komplexní mírové dohody podepsané
dne 18. srpna 2003 v Akkře bylo jedním z úkolů JMC bylo provádění, monitorování
a zajištěním věrného provádění dohody. UNMIL, ECOWAS a Mezinárodní kontaktní
skupina pro Libérii rovněž úzce spolupracovaly na pokroku v mírovém procesu 180.
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Poslední bod mandátu byl naplněn již v roce 2005181. Ohledně ochrany
personálu, které se také týkal jeden z bodů mandátu byla UNMIL úspěšná pouze
relativně, protože celkem průběhu mise zemřelo 204 osob náležících ke kontingentu,
což je i v porovnání s dalšími misemi velmi výrazný počet, ale pouze tři osoby zemřely
následkem násilného činu, dále 43 osob zemřelo následkem nehody a celkem
148 osob následkem nemoci182.

3.3.2 Faktory (ne)úspěchu

Prvním zkoumaným faktorem je faktor souhlasu, ochoty a upřímnosti stran
konfliktu. Jak již bylo uvedeno, OSN bylo vyzváno prostřednictvím dohody z Akkry,
aby v Libérii pomohlo udržet mír a vybudovat politickou stabilitu. Již před počátku
realizace mise UNMIL, na území Libérie probíhala pozorovatelská mise OSN UNOMIL.
Signatáři mírové dohody z Akkry tak vyzváním souhlasili s působením mezinárodního
společenství ve své zemi. Po ukončení konfliktu následoval hospodářský růst, který
trval až do let 2014, kdy ochromila ekonomiku epidemie Eboly183. Po dobu 2003–2014
trval také mír, který se podařilo udržet právě díky UNMIL, což vypovídá
o ochotě liberijských frakcí. Na otázku „Existoval souhlas všech stran konfliktu při
podpisu mírové smlouvy a vyslání mírové operace?“ je tedy odpověď ano,
jak je uvedeno v reportu generálního tajemníka, při podpisu mírové dohody byly
přítomni všichni aktéři vnitrostátního konfliktu 184.
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Přestože se mezinárodní společenství snažilo v Libérii nestraně působit,
napětí a problémy v zemi pokračovaly. Dokonce se UNMIL podařilo odzbrojit více než
100 000 bývalých bojovníků a stovky tisíc uprchlíků a vnitřně vysídlených oso bylo
navráceno zpět185. OSN společně s organizacemi ECOWAS a Africkou unií rovnoměrně
vyvíjelo tlak na hlavní liberijské frakce, aby se transformovaly to politických stran
či hnutí a pomohly tak stabilizaci politické situace v Libérii186. V roce 2005 se odehrály
první národní poválečné volby a operace UNMIL dohlížela na to, aby proběhly řádně
a poskytovala pomoc při logistice a technické podpoře. O deset let později už pouze
dohlížela prostřednictvím svých kanceláří187.

Když 1. října 2003 převzala mise UNMIL od sil ECOWAS mírové povinnosti, byly
rovněž oceněny vlády Gambie, Ghany, Guineje-Bissau, Mali, Nigérie, které přispěly
k tomu, aby mise UNMIL mohla být realizována coby regionální síly a podpora 188.
Jak již bylo uvedeno, OSN se již prostřednictvím pozorovatelské mise podílela
na uklidnění konfliktu a snažila se dovést jednotlivé frakce druhé liberijské občanské
války ke spolupráci. Mezinárodní společenství se tak zapojilo nejen do eliminaci
konfliktu, ale také posléze k udržení nastoleného míru, a to také ve spolupráci
s regionálními organizacemi a státy.

Zároveň bylo poskytnuto nejen dostatečné

množství finančních zdrojů, ale také personálních (organizace první voleb, pomoc
uprchlíkům, ale také pomoc ženám a dětem, které se setkaly s násilím189).
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Faktor důležitosti konfliktu pro vnější aktéry byl naplněn. Nedostatečné množství
prostředků bylo, jak se později ukázalo, vyčleněno na ochranu žen a dětí před
násilím190. Mezinárodní společenství se v Libérii angažovalo již od roku 1990, od kdy
tam fungovala mírová operace UNOMIL, a to rok roku 1999. Rovněž se při mírovém
procesu v 90. letech angažoval kontingent ECOWAS, který se rovněž stáhl v roce
1999.V roce 1997 byl rovněž generálním tajemníkem založen podpůrný úřad OSN
pro budování míru (UNOL), jehož mandát byl na jaře v roce 2003 revidován, avšak
snahy ze strany mezinárodního společenství byly, dle generálního tajemníka
zpomalovány „neschopností vládních a opozičních stranických vůdců vyřešit své spory
ohledně klíčových otázek správy“, jak uvedl generální tajemník. Dále také informoval,
že mise složené ze zástupců OSN, Africké unie a ECOWASu, shledala během svého
působení v květnu 2003 podmínky v Libérií za neslučitelné s konáním plánovaných
voleb na podzim téhož roku. Volby tedy byly naplánovány po podepsání mírové
dohody a nastolení přechodné vlády na rok 2005 191. Mise UNMIL byla schválena
rezolucí RB 1. června 2003, ale nasazena byla až v říjnu, tedy více než 120 dnů po jejím
schválení. Žádný ze státu misi nevetoval. Konsenzus mezinárodního společenství
o potřebnosti mise panoval po celou dobu jejího trvání, mandát mise byl celkem 16
obnoven ze strany RB OSN.
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Faktor intenzity konfliktu se zaměřuje nejen na to, zdali během trvání mírové
operace došlo k eskalaci napětí a nepodařilo se zabránit násilným událostem,
ale zaměřuje se také na bezpečnost civilních obyvatel a zlepšení politické situace
v zemi. Libérie uspořádala celkem troje volby pod dohledem UNMEE 192 s tím,
že při těch první se peacekeepingová operace stala logistickým pilířem pro konání
voleb, ale každé další volby zvládala Libérie s čím dál větší samostatností193. Došlo také
k reformám bezpečnostního sektoru, reformě soudnictví a lidská práva získala
mnohem více pozornosti a nabyla na důležitosti194. Celkově odzbrojování frakcí trvalo
3 roky, ale od roku 2006 byl konflikt na trvalo utlumen, ačkoliv situace v Libérii je stále
nestabilní, a to také proto, že zde stále existuje chudoba a mnoho dalších sociálních
problémů195. V roce 2010 došlo k eskalaci relativně drobných sporů, které přerostly
do velkých destabilizujících incidentů, o čemž svědčí rozsáhlé násilí v kraji Lofa
v únoru téhož roku mezi komunitami převážně křesťanské Lormy a muslimů Mandingo.
Obě skupiny, vyzbrojené šavlemi, brokovnicemi a jinými zbraněmi, zaútočily na sebe
navzájem.
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Výrazným problémem, se kterým se Libérie v průběhu UNMIL, i přes veškerou
snahu, potýkala, bylo násilí na ženách a dětech, které neměly takovou ochranu, jakou
jim mise zaručovala. Přestože zástupci mise v tomto směru vyvíjeli značné úsilí,
nefungovalo to197. Sexuální násilí na ženách a dětech bylo stále realitou každodenního
života198. Dokonce i v roce 2018, tedy v roce, kdy mírová operace UNMIL skončila,
pracoval UNICEF s 2 352 nahlášených případů199 - zde je důležité podotknout, že počet
nahlášených případů se automaticky nerovná počtu případů, které se reálně staly.
Ačkoliv se peacekeepingové operaci UNMIL podařilo zemi stabilizovat natolik, že zažila
hospodářský růst, v roce 2014 ekonomiku i společnost zasáhla epidemie Eboly,
která následně ochromila ekonomiku200. Odpovědi na otázky „Došlo v průběhu
konfliktu k násilí mezi státy konfliktu navzájem nebo mezi stranami konfliktu a zástupci
mírové operace?“ a „Došlo při těchto střetech k civilním či vojenským obětem?“ jsou
v obou případech ano.

Faktor jasně definovaných kompetencí a struktur vedení byl, jak již bylo
popsáno výše, také naplněn, a to proto, že operace UNMIL byla jasně vedena OSN
s tím, že pro zajištění úspěchu mise spolupracovala s dalšími organizacemi,
což bylo deklarováno již v jejím mandátu, který bude popsán dále v této práci
u příslušného faktoru. Zároveň byl mandát natolik silný, že liberijské frakce svolili
ke spolupráci, některé jejich části byly odzbrojeny a v Libérii se konalo několik voleb,
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které probíhali řádně. Země se díky nastolené stabilitě dočkala, i když pouze na čas,
hospodářského růstu. Žádný z dalších aktérů mezinárodního společenství misi ani její
mandát nezpochybnil. UNMIL se zaměřovala na politické a vojenské oblasti, na civilní
policii, trestní soudnictví, ochranu lidských práv, genderovou otázku, ochranu děti,
DDR, veřejné informační složky a volby. Mise se skládala z mechanismu pro koordinaci
činnosti v různých oblastech. UNMIL úzce spolupracovala s ECOEAS a Africkou unií.
Aby byla zajištěna koordinovaná reakce OSN na mnoho subregionálních otázek, UNMIL
úzce spolupracovala s UNAMSIL, misí OSN na Pobřeží slonoviny (MINUCI) a Úřadem
OSN pro západní Afriku201. Mírová opera UNMIL měla tedy mandát i vůdčí roli OSN
jasně a zřetelně danou.

Peacekeepingová operace UNMIL trvala od roku 2003 do roku 2018, tedy
patnáct let. Faktor trvání mise je založen na tvrzení, že čím je mise delší, tím má větší
šanci na úspěch. Vzhledem k tomu, že mise byla úspěšně potupně ukončena a všechny
struktury byly předány do rukou Libérie, která se stala stabilizovanou zemí s řádnými
volbami, lze říct, že patnáct let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se země posunula
do této fáze z bodu, kdy se nacházela ve velmi nestabilní situaci, jež souvisela s dvěma
občanskými válkami. V závěru diplomové práce bude tento faktor porovnám napříč
všemi zkoumanými misemi.

Dalším faktorem, kterým se diplomová práce v souvislosti s analýzou misí
zabývá, je faktor (vy)řešení příčin konfliktu.

Příčiny občanské války v Libérii byla

diferenciovaná společnost, která byla rozdělena do několika frakcí. Jednotlivé frakce
chtěli získat kontrolu nad územím a ekonomickými zdroji. Ihned po začátku UNMIL
zahájila odzbrojování, čímž eliminovala riziko opětovného vojenského konfliktu
a zároveň byly jednotlivé frakce donuceny naučit se fungovat v rámci politických,
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a nikoliv ozbrojených soubojů202. Přestože první národní a prezidentské volby v roce
2005 by se bez UNMIL prakticky neobešly, obecně lze říct, že jednotlivé názorové
skupiny se naučili pracovat do té míry, že bylo možné realizovat také další volby, které
lze označit za řádné, kde byla sice podpora UNMILL, ale pouze pro případ potřeby,
nikoliv jako nutnost. Příčiny konfliktu tedy vyřešeny byly, ale i přesto bylo i po ukončení
mise na čem pracovat, především na dodržování lidských práv v zemi.

Mírová operace UNMIL neměla negativní dopad na mezinárodní mír, nedošlo
k destabilizaci bezpečností situace v regionu z důvodů slabého mandátu mise
či nejasně definovaných struktur vedení. Naopak prostřednictvím mise došlo
ke spolupráci několika mez. organizací a mnoho států, které se na misi podílejí.
Další stabilizační prvek byla eliminace počtu uprchlíků či vnitřně vysídlených osob
směrem z Libérie do dalších států. Přítomnost liberijských bývalých bojovníků
a uprchlíků na západním Pobřeží slonoviny mise nadále znepokojovala. UNMIL,
operace OSN na Pobřeží slonoviny (ONUCI) a Rozvojový program OSN (UNDP)
uskutečnily v červnu společnou polní misi na západní Pobřeží slonoviny, která zjistila,
že odhadovaných 1 500-2 000 lib. bojovníků spojených s Pobřeží slonoviny milice
nepředstavují pro Libérii bezprostřední hrozbu203.

202

ROBINSON, Colin. LIBERIA: UNMIL's Hard-won Success. In: New Zealand International Review
[online]. 4. 2006, s. 26-29 [cit. 2020-07-15]. DOI: 10.2307/45235589. Dostupné z:
https://www.jstor.org/stable/45235589. s. 29
203
UN SECRETARY-GENERAL. Report of the Secretary-General to the Security Council
on
Liberia
[online].
In:
11.9.2003,
s.
28
[cit.
2021-03-05].
Dostupné
z:
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Liberia%20S2003%20875.pdf

83

3.4 United Nations Operation in Burundi (ONUB)

Burundi se s problémy ve společnosti spojenými s etnickou diferenciací
obyvatel potýká již od roku 1893204. Získalo nezávislost v roce 1962, ale i tuto událost
poznamenala dlouhá historie etnického napětí a politického chaosu. Peacekeepingová
operace ONUB byla zřízena rezolucí č. 1545 205, aby dohlížela na dodržování ustanovení
v mírové dohodě Arushy, která měla za cíl pomoci národnímu usmíření v Burundi
a obnovit trvalý mír206. Občanský konflikt v Burundi začal již v roce 1965,
když se skupina Hutu neúspěšně pokusila získat moc a svrhnout monarchii. Tutsiové
získali veškerou moc ve státě v a roce 1966 vyhlásili první republiku, v čelem
s kapitánem Micoberoem, během jehož režimu došlo k systematickému odstraňování
Hutu z veřejného života nebo byly donuceni k exilu. K dalším vraždám osob,
který se hlásili k etniku Hutu, došlo v roce 1972 – tyto činy byly však již mezinárodním
společenstvím odsouzeny. V roce 1993 došlo k prvním svobodným a spravedlivým
demokratickým volbám, ale již v říjnu byl zvolený prezident, příslušník Hutu, zavražděn
příslušníky Tutsiů. Hutové na to reagovali rozsáhlými masakry a Tutsijská armáda jim to
následně oplatila. Během několika dní si tato eskalace napětí vyžádala před 100 000
životů a události byly následně ze strany OSN označeny jako genocida 207.
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3.4.1 Kritérium (ne)úspěchu

Zde bude, jako u předchozích případových studií zkoumáno naplnění vytyčené
a schváleného mandátu mise, a to prostřednictvím reportů generálního tajemníka,
kde je postupně popisován pokrok či naopak problémy, ke kterým v průběhu mise
došlo. Mandát ONUB, který mi schválen v rámci rezoluce 1577208 , zněl takto:

a) zajistit dodržování dohod o příměří sledováním jejich provádění a vyšetřovat
jejich porušování,
b) podporovat znovunastolení důvěry mezi přítomnými burundskými silami,
monitorovat a

zajišťovat

bezpečnost

při

jejich

shromážděních

před

odzbrojením, shromažďovat a zabezpečovat zbraně a vojenský materiál, aby je
bylo možné vhodně zlikvidovat, a přispívat k odstranění milicí, jak bylo
požadováno
v dohodách o příměří,
c) provádět odzbrojení a demobilizace dle národního programu odzbrojení,
demobilizace a opětovné integrace bojovníků,
d) sledovat rozdělování ozbrojených sil v Burundi a jejich těžkých zbraní, jakož
i odzbrojení a demobilizaci prvků, které je třeba odzbrojit a demobilizovat,
e) ve spolupráci s misí Organizace spojených národů v Konžské demokratické
republice (MONUC) a případně se skupinou odborníků v maximální možné míře
monitorovat nelegální tok zbraní přes státní hranice, včetně jezera Tanganika
f) přispívat k vytváření nezbytných bezpečnostních podmínek pro poskytování
humanitární pomoci a usnadňovat dobrovolný návrat uprchlíků a vnitřně
vysídlených osob,
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g) přispívat k úspěšnému dokončení volebního procesu stanoveného v dohodě
z Arushy zajištěním bezpečného prostředí pro svobodné, transparentní a
pokojné volby,
h) chránit civilisty před bezprostřední hrozbou fyzického násilí, aniž by byla
dotčena odpovědnost přechodné vlády Burundi
i) zajišťovat ochranu personálu, zařízení, instalací a vybavení OSN, jakož
i bezpečnost a svobodu pohybu personálu ONUB a případně koordinovat
a provádět činnosti v oblasti minování na podporu svého mandátu.
j) sledovat hranice Burundi se zvláštním důrazem na uprchlíky a na pohyby
bojovníků, zejména v provincii Cibitoké,
k) provádět institucionální reformy a vytvoření integrovaných sil národní obrany
a vnitřní bezpečnosti, zejména školení a monitorování policie, přičemž je třeba
zajistit jejich demokratičnost a plné dodržování lidských práv a základních
svobod,
l) pokračovat ve snaze o volby,
m) dokončit reformu systému soudnictví a oprav v souladu s dohodou z Arushy,
n) zajistit v úzké spolupráci s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva podporu
a ochranu lidských práv se zvláštním důrazem na ženy, děti a zranitelné osoby
a vyšetřovat porušování lidských práv s cílem ukončit beztrestnost jejich
porušování
o) rozšíření státní správy a veřejných služeb na celém území, včetně policejních
a soudních institucí,
p) provádění národního programu odzbrojení, demobilizace a opětovného
začlenění bojovníků a jejich rodinných příslušníků (DDRR), včetně těch, kteří
pocházejí z území Konžské demokratické republiky, ve spolupráci s vládou této
země a MONUC, se zvláštním důrazem na specifické potřeby žen a dětí.

Mírová operace ONUB trvala dva roky, od června 2004 do prosince 2006,
proto budou pro dostatečně kvalitní výzkum naplnění mandátu použity celkem
tři reporty generálního tajemníka, a to z počátku mise, poloviny jejího trvání a jejího
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konce. První report generálního tajemníka je ze srpna 2004 209 informuje především
o prvotních snahách stran konfliktu o konsenzus ohledně volebního procesu
a přechodném sdílení moci na tzv. All Party Forum, kterého se zúčastnilo 27 politických
stran a hnutí, avšak bez výsledného konsensu. Tutsijské strany chtěly revizi mírové
dohody z Arushy, a to především ve smyslu dohody o střídání předsednictví mezi Tutsi
a Hutu. Dalším požadavkem bylo, aby se přechodné období prodloužilo z pěti na deset
let. Na dalších jednáních v Pretorii strany Hutu přijaly ujednání z Arushy, ale Tutsiové
nikoliv. Na dalších jednáních schválilo 20 stran složených převážně z Hutu model
střídání moci. Tyto snahy provádělo a moderovalo OSN v souladu s body a) a b)
mandátu.

Dále v souladu s body g) a l) mandátu byly připravovány volby. S ohledem na
mnoho překážek při jednáními a silnými vzájemnými antipatiemi stran, ONUB vyzval
strany, aby oddělily technické aspekty volebního plánování od politických jednání s
cílem pokročit v organizaci voleb. V srpnu 2004 byla vytvořena Volební komise, která
měla odpovědnost za organizaci, provádění a dohled nad volebními operacemi, jakož i
sčítání hlasovacích lístků a tabulku volebních výsledků. United Nations Development
Programme (UNDP) vypočítal náklady voleb na 21 milionů dolarů, kvůli kterým zřídil
a následně spravoval fond pro finanční příspěvky na volby. Generální tajemník
v prvním reportu rovněž informoval o aktivitách Implementation Monitoring
Committee, který zdůraznil potřebu všech politických aktérů zajistit přijetí právních
nástrojů nezbytných k zahájit volební proces, aby ozbrojené politické strany a hnutí
splňovaly předpoklady pro odzbrojení a demobilizaci. V souladu s bodem c), d) a p)
mandátu se generální tajemník ve svém reportu rovněž věnuje reformě
bezpečnostního sektoru a DDRR. V červnu 2004 byl schválen plán na odzbrojení
a demobilizaci bojovníků. Schválení plánu, který je nezbytným předpokladem pro
zahájení procesu odzbrojení, demobilizace a opětovné integrace, bylo na několik
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měsíců pozdrženo zdlouhavými diskusemi o definici bojovníka (a tedy jeho způsobilosti
pro demobilizační pomoc). Demobilizace se měla týkat až 14 000 bojovníků ročně.
Celkově se, dle odhadů, mohlo jednat až o 70 000 osob, z čehož mohl být celkový počet
dětských vojáků až 15 000. S podporou vlád Belgie, Francie, Nizozemska a Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska byl v Tenga (Bujumbura Rurale) zřízen tábor
pro integrovaný výcvik bojovníků z různých ozbrojených politických stran a hnutí,
a to za účelem reintegrace. UNICEF a národní struktura pro demobilizaci dětských
vojáků s podporou ONUB demobilizovaly více než 2100 dětských vojáků z burundských
ozbrojených sil.

Mise ONUB nadále rovněž monitorovala stav lidských práv a humanitárních
podmínek, a to v souladu s body mandátu f), k) a n). Generální tajemník popisuje, že se
situace ohledně lidských práv jen mírně zlepšila, stále se vyskytovaly popravy civilistů,
mučení, sexuální násilí, stálé beztrestné nezákonné a svévolné zadržování a zaměřují se
především na civilní obyvatelstvo – poslední jmenované se rovněž týká bodu h)
mandátu.

Rovněž se v roce 2004 objevila znovu obvinění z čarodějnictví, která byla
praktikována již v roce 1993, a to za účelem zastrašení venkovského obyvatelstva –
existují zprávy o údajných čarodějích a čarodějnicích, které byly zbity a v některých
případech upáleny. Bod n) mandátu byl také již v roce 2004 naplňován. Bylo plánováno
vyslání více než 40 pozorovatelů ve spolupráci ONUB a Úřadem vysokého komisaře,
a to za účelem pozorování porušování lidských práv a jeho následného monitoringu.
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V dalším zkoumaném reportu z listopadu 2005210 bylo uvedeno, že byly učiněny
pokroky v mírovém procesu, včetně úspěšného průběhu voleb a v oblasti DDRR.
Rovněž se zvýšil počet bývalých uprchlíků, kteří se vrátili zpět do země. Při volbách
ONUB poskytl technickou a logistickou pomoc nezávislé národní volební komisi
při organizování voleb a úzce spolupracoval s vládou ohledně zajištění bezpečnosti
během voleb, v souladu s body g) a l) mandátu. Nový kabinet se poprvé sešel 9. září
2005 a předběžně určil následující priority vlády: obnovení míru a demokracie;
dokončení reforem bezpečnostního sektoru; boj proti korupci; zlepšení životních
podmínek obyvatel Burundi; řešení otázek bezpečnosti, včetně snižování míry
kriminality; a podpora regionální spolupráce. DDRR bylo i nadále řešeno,
a to na příklad na zasedání v New Yorku, které se konalo v září 2005, kdy situaci
v Burundi řešili USA, Konžská demokratická republika, Rwanda a Uganda, toto
uskupení se nazývalo Tripartite Plus. Během sledovaného období zůstala bezpečnostní
situace ve většině oblastí země obecně stabilní, incidenty se vyskytly převážně
v západní části země. Výsledkem bylo, že obyvatelstvo, zejména v provincii Bujumbura
na venkově a v provincii Bubanza, nadále trpělo násilím a zastrašováním. Kromě toho
byla v celé zemi hlášena vysoká kriminalita. Tedy opět, stejně jako v předchozím
reportu, zde bylo problematické ochránit civilisty, tedy bod h) mandátu. Ve směru
reformy bezpečnostního sektoru a posilování kapacity národní obrany a police, došlo
jen k malému pokroku, jedná se o body k) a o) mandátu. V době zveřejnění reportu,
tedy do listopadu 2005 nebyl stále vyvinut komplexní program provádění reformy
bezpečnostního sektoru a nebyla parlamentem přijatá legislativa o postavení
personálu v ozbrojených silách a národní policii. Určitě se dařilo dodržovat body
mandátu týkající se DDRR, díky úspěšném procesu opětovného začlenění tvořily nyní
národní obranné síly přibližně 33 000 vojenských pracovníků. V programu odzbrojení,
demobilizace a opětovného začlenění došlo k výraznému pokroku.
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K 16. říjnu 2005 bylo demobilizováno 17 459 bojovníků bývalých ozbrojených sil
Burundi a členů ozbrojených politických stran a hnutí, včetně 3 007 dětí a 482 žen.
Držení velkého počtu ručních palných zbraní obyvateli Burundi a aktivní přeshraniční
obchod se zbraněmi představovalo významnou hrozbu pro snahy o snížení kriminality
a loupežnictví a obnovení bezpečnosti v Burundi – ONUB se na tuto problematiku
zaměřoval v souladu s bodem e) mandátu.

Na pozadí významného politického pokroku v zemi se zvyšuje bezpečnost
situace a rovněž se navyšuje důvěra související s vojenskou přítomností ONUB
v oblastech navracení se návraty uprchlíků od srpna 2005 ztrojnásobily. V říjnu vzrostly
na více než 18 000, čímž se v roce 2005 počet navrátilců zvýšil na více než 60 000.
Mnoho vnitřně vysídlených osob a uprchlíků se vrátilo do oblastí zničených válkou,
přičemž našly své zničené domovy a zabranou zemi, což často vedlo ke sporům.
Nestabilní bezpečnostní situace v některých příhraničních oblastech Burundi, zejména
podél hranic s východní Demokratickou republikou Kongo, kde ozbrojené skupiny
nadále působily, představovala hrozbu pro stabilitu v zemi. Posílení národních
armádních a policejních stanovišť v příhraničních oblastech, zejména v provinciích
Bujumbura Rurale a Cibitoké, zvýšilo schopnost vlády vykonávat nad tímto problémem
určitou kontrolu; příspěvky však zůstávají zranitelné vůči útokům – tyto aktivity byly
v souladu s bodem mandátu j). I přes relativně úspěšné naplňování bodů mandátu,
stále existovaly výzvy pro misi: podpora demokracie, řádná správa věcí veřejných
a posilování státní správy. Je zapotřebí reforma veřejné správy, aby se zajistil etnicky
vyvážený, nestranný a profesionální nábor státních zaměstnanců a decentralizace
vlády. Dále bylo důležité posílení právního státu, protože schopnost efektivního
fungování soudního systému bylo i nadále přísně omezeno z důvodu nedostatku
kvalifikovaného personálu, zdrojů a infrastruktury. Problematické bylo i nadále
respektování lidských práv – mezi porušování patřily hromadné popravy, mučení,
rabování,

vydírání,

nucené

práce

a

svévolné

zatýkání

a zadržování. Prioritou, dle generálního tajemníka, i nadále zůstalo DDRR.
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V posledním sledovaném reportu z prosince 2006211 informuje již o nově
zřízeném Integrovaném úřadu OSN v Burundi pro odchodu BINUB, který začal fungoval
již od ledna 2007. Jak popisuje generální tajemník, implementace mírové dohody
z Arushy se v roce 2006 zastavila, protože povstalecká skupina Hutu požadovala, aby
její zadržení členové byli propuštěni a jejich vůdcům byla poskytnuta imunita pro jejich
vůdce a byl jim tak zajištěn bezpečný návrat do země. Povstalecká skupina FNL
dokonce obvinila vládu z porušování dohody o příměří a z nepřiměřeného zadržování
jejich členů. Po vyjednávání byla vůdcům FNL poskytnuta v listopadu 2006 imunita.
V souvislosti

s tím

docházelo

k nízké

míře

reintegrace

bojovníků

FNL.

V severozápadních provinciích docházelo údajně k incidentům mezi FNL a národní
policií. Rovněž byl hlášen nábor FNL, a včetně mladých lidí. Došlo k výraznému pokroku
ohledně stabilizace politického prostředí, ale mnoho aspektů stále chybělo. V prosinci
2006 stále nebyly schválen zákony týkající se například ustanovení o zřízení
protikorupčního soudu a právní rámec pro národní komunikační radu. Stále ale
v politickém prostředí panovalo hodně napětí – v listopadu 2006 bylo zatčeno celkem
sedm osob, včetně bývalé více prezidentky, a to kvůli podezření z plánování puče.

Došlo rovněž ke zhoršení vztahů mezi vládou a médii, a to navzdory snahám
o navázání dialogu a zmírnění napětí. Představitelé médií nesouhlasili s prezidentským
výnosem jmenování nových osob do vedoucích pozic státních médií. Zástupci médií
požadovali, aby vláda udržovala dialog s médii a poskytovala včasné a přesné odpovědi
na dotazy médií. Docházelo rovněž k zatýkání novinářů, což vyvolalo rozsáhlé
odsouzení novinářských sdružení, politických stran a národních a mezinárodních
organizací pro lidská práva, které je považovaly za porušení svobody projevu
a za porušení vnitrostátních právních předpisů. Burundi mělo rovněž napjaté vztahy
s mezinárodními nevládními organizacemi – země dokonce vyhrožovala, že 32 z 95
organizací působících na území Burundi může být požádáno o odchod ze země, protože
nedodržovaly nařízení vlády o povinných podávání zpráv o jejich činnosti.
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Významného pokroku bylo dosaženo při vytváření mechanismů koordinace
budování míru mezi vládou a OSN. Oproti tomu bezpečnostní situace se nijak zvlášť
nezlepšila. Docházelo ke zpoždění ohledně opatření DDRR, došlo k nárůstu
lokalizovaných konfliktů s povstaleckou skupinou FNL. Stále docházelo k velkému
množství trestných činů, a to včetně krádeží, znásilnění a vražda. Rovněž se i nadále
mezi obyvateli vyskytovalo velké množství zbraní a střeliva, a to včetně granátů. ONUB
a mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC)
pokračovaly v úzké koordinaci přeshraničních otázek, včetně nedovolený pohyb zbraní
a personálu – v souladu s bodem e) mandátu. Z procesu DDRR nadále pokračovalo
Burundi v procesu reintegrace, v listopadu 2006 bylo reintegrováno 18 642 dospělých
bývalých bojovníků. V listopadu téhož roku byly rovněž prezidentem vydány dekrety
o DDRR, které zavedly mechanismus pro ověřování statusu bojovníka, kritéria
způsobilosti pro program demobilizace, opětovného začlenění a opětovného začlenění
a kritéria a způsoby přidělení hodností během demobilizace, včetně bojovníků
povstalecké skupiny FNL. ONUB se rovněž podílela na ničení zbraní a střeliva – do
prosince 2006 bylo zničeno více než 17 880 nábojů získaných v procesu demobilizace.
Rovněž probíhalo odzbrojení civilního obyvatelstva.

Na venkově Bujumbura Rural došlo k výraznému snížení násilného vydírání
peněz z populace ze strany FNL. V provinciích Bubanza a Cibitoke FNL však stále
přibývá zpráv využívajících donucovací prostředky k získávání potravin a dalších
opatření. Naopak v provinciích Bubanza a Cibitoke se vyskytlo více případů
využívajících donucovací prostředky k získávání potravin a dalších opatření. Docházelo
k politickému zasahování do soudního procesu. Bohužel bylo i nadále velmi rozšířené
sexuální násilí, a to i malých dětí, kteří představovali přibližně 60 % nahlášených
případů znásilnění. ONUB pokračoval ve své kampani za účelem zajištění pomoci
obětem a stíhání pachatelů. ONUB také prováděl propagační aktivity v celém Burundi
s cílem posílit národní kapacitu na ochranu lidských práv. Mezi příjemce patřili
bezpečnostní, soudní a civilní úředníci, občanská společnost včetně odborů a médií
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a

široká

veřejnost. ONUB

během

sledovaného

období

uskutečnil

školení

pro 80 vojenských pozorovatelů OSN a 50 národních partnerů o porušování práv
dítěte. ONUB se rovněž staral o uprchlíky, v roce do listopadu 2006 se vrátilo 38 181
uprchlíků z celkového plánovaného počtu 50 000 na tentýž rok. Zvýšený návrat
uprchlíků s sebou přinesl spory o půdu. S humanitární situací v zemi pomáhaly misi
ONUB také Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí a Organizace OSN pro výživu
a zemědělství. Obecně generální tajemník považoval humanitární situaci za relativně
uspokojivou, a to i přesto, že malá část obyvatel stále čelila vážnému nedostatku
potravin a vyžadovala přímou potravinovou pomoc. S nedostatkem potravin souvisely
nepravidelné srážky, ale i choroba, která postihla banány, základny a trží plodina
v Burundi.

Socio-ekonomický vývoj Burundi byl MMF a Světovou bankou stran
makroekonomických ukazatelů označen za uspokojivý. Mise ONUB pomohla dokončit
mírový proces, který začal v roce 2000 dohodou v Arushy. OSN od samého počátku
hrála zásadní, nikoliv vedoucí, úlohu zprostředkování, která vedla k dohodě
o prodloužení přechodného období, které mělo uplynout dne 31. října 2004, aby byl
poskytnut čas potřebný k přípravě, organizaci a provedení národní volby. Vedoucí
úlohu OSN však zastávala v Monitorovacím výboru pro provádění dohody z Arushy,
kde bylo vyřešeno mnoho kritických sporů mezi burundskými stranami, které vedly
k hladkému uzavření přechodného období a mírovému předání moci zvolené vládě.
OSN poskytovala rozsáhlou podporu volebnímu procesu a současně hrála velmi aktivní
roli při podpoře odzbrojení a demobilizace více než 20 000 bývalých bojovníků
a komplexního procesu. Přestože ONUB výrazně přispěla k lepším podmínkám při
dodržování lidských práv, ale i přesto přetrvává mnoho problém a stále se vyskytuje
mnoho případů nedodržování lidských práv, dospělých i dětí. Prostřednictvím
partnerství s národními a mezinárodními aktéry v oblasti lidských práv ONUB pracoval
na zřízení vnitrostátních institucí na podporu dodržování lidských práv. Aktivity ONUB
nadále pomohly k návratu uprchlíků, byly vybudovány nemocnice, sirotčince
či komunitních center. Prostřednictvím své veřejné informační kapacity uskutečnila
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mise ONUB důležité senzibilizační kampaně na podporu volebních a odzbrojovacích
a demobilizačních procesů a zvýšila tak povědomí veřejnosti o klíčových otázkách
správy. Mandát ONUB zahrnoval rovněž ochranu personálu 212, což se v porovnání
s ostatními misemi relativně povedlo, protože celkem zemřelo 24 osob, z toho 11
následkem nehody, 9 následkem nemoci a 3 následkem násilného činu.

3.4.2 Faktory (ne)úspěchu

Na

základě

odborné

literatury

a

monitorovacích

zpráv

je

zřejmé,

že všechny strany konfliktu v Burundi se dopustili během jednotlivých vln eskalace
etnického

konfliktu

závažného

porušování

lidských

práv

a

mezinárodního

humanitárního práva. Při hledání dohody muselo mezinárodní společenství hledat
řešení, která by bylo schůdná pro všechny. Zde se setkalo s neochotou z důvodu
nedůvěry ze strany úředníků a obyvatel Burundi, kteří byli zvyklí na personál z OHCHR
a nechtěli spolupracovat s personálem z peacekeepingové operace ONUB213.
Faktor souhlasu, ochoty a upřímnosti stran konfliktu v Burundi dodržen byl, přesto,
že se vyskytly v průběhu mise konflikty, se zahájením mise souhlasily všechny strany
a již v roce 2004 existovaly prvotní snahy stran konfliktu o konsenzus ohledně
volebního procesu a přechodném sdílení moci na tzv. All Party Forum, kterého se
zúčastnilo 27 politických stran a hnutí214. Odpověď na otázku „Existoval souhlas všech
stran konfliktu při podpisu mírové smlouvy a vyslání mírové operace?“ je tedy ano.
Podpisu mírové dohody z Arushy se zúčastnilo 19 politických stran a uskupení
z Burundi215.
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Dalším zkoumaným faktorem je chování vnějších regionálních či celosvětových
aktérů – Faktor důležitosti konfliktu pro vnější aktéry. OSN se prostřednictví mírové
operace snažila vyřešit etnické problémy, se kterými se Burundi potýká již více než
století. Avšak je zde důležité poznamenat problematičnosti jednoho z aspektů faktoru
nestrannosti, a to sice faktor rovnováhy sil stran konfliktu. Etnický konflikt probíhal
mezi většinovou částí populace Hutu a menšinovu částí populace Tutsiů, která tvoří
pouhých 15% podíl na obyvatelstvu, ale v době konfliktu zastávala většinu vedoucích
funkcí ve státní správě, armádě a v podnikatelském sektoru. Tato nevyrovnanost trvá
již od doby koloniální správy nad Burundi, když byli upřednostňováni obyvatelé Tutsi,
přestože Hutu tvořili takřka 80 % populace.

Jádrem operace se od 1. června 2004 stala operace Africké unie AMIB, která
však měla problém se zapojením přislíbených jednotek ze strany Ghany, Nigérie,
Senegalu a Mosambiku které se nakonec nepřipojily a operace AMIB byla vedena
jihoafrickými jednotkami až do září 2004, kdy se připojil etiopský kontingent,
který rovněž přislíbil svou účast na misi společně s výše uvedenými státy216. AMIB se
posléze začala transformovat do operace ONUB, a to také z důvodu opakované
projevované neochotě afrických států se finančně podílet na misi v Burundi217.
Ačkoliv konfliktu v Burundi není otázkou náhlé eskalace napětí stran konfliktu,
ale dlouhodobého pnutí mezi Hutu a Tutsi a země si prošla několikrát masovým
zabíjením, nedostalo se Burundskému konfliktu příliš mezinárodní pozornosti, na rozdíl
od konfliktu ve Rwandě. Rovněž neexistovalo příliš mnoho odborných prací
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zaměřených na konflikt, což také vypovídá o pozornosti, která mu byla věnována 218.
Před zahájením mírové operace ONUB poslalo OSN do Burundi tři vyšetřovací mise,
jejich doporučení se však posléze neřídilo219. OSN sice třídila Mezinárodní vyšetřovací
komisi pro Burundi v roce 1995, a to rezolucí 1012220. Náplní její činnosti bylo
vyšetřování atentátu na burundského prezidenta a následných masakrů s tím
spojených.

Následně

komise

vydala

zprávu, že

v průběhu

masakrů došlo

ke genocidě a mělo by tedy následovat mezinárodní vyšetřování, ale RB OSN tuto
zprávu pouze akceptovala a ke zřízení soudního orgánu nedošlo. Další vyšetřovací mise
byla vyslána v roce 2004 na základě žádosti burundského ministra spravedlnosti,
ta doporučila zřízení Komise pro pravdu a usmíření a také zahájení mezinárodního
vyšetřování

zaměřeného

na

válečné

zločiny

proti

lidskosti

a

genocidy.

RB OSN tuto zprávu opět zvážila a následně vyzvala burundskou vládu, aby pachatele
porušování lidských práv byli řádně souzeni a potrestáni 221.

Rezoluce 1545 byla schválena 21. května 2004 a mise ONUB byla zahájena
1. června 2004222, tedy 11 dní poté, což znamená, že odpověď na otázku „Jak dlouho
po schválení rezoluce OSN byla zahájena mírová operace?“ je 11 dní, a tedy splňuje
doporučený interval mezi schválením rezoluce a zahájení mise. Dle zkoumaných zdrojů
nedošlo k vetu ze strany žádného ze států.
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Faktor intenzity konfliktu byl porušen především v roce 2005, kdy došlo
k masakrům v podobě protestů proti vládě Tutsi223.

Zároveň je zde důležité

poznamenat, že v roce 2005 došlo k národním a prezidentským volbám224,
které

ukončily

přechodnou

fázi,

jež

trvala

od

začátku

mírové

operace,

a započalo tak budování právního státu225. V roce 2005 se rovněž konalo referendum,
které mělo za následek přijetí nové ústavy226. Faktor bezpečnosti stran konfliktu
se rovněž zaměřuje na situaci civilních obyvatel a případně také uprchlíků a vnitřně
vyhoštěných osob. Na konci roku 2004, tedy první rok mise ONUB, bylo téměř 700 000
tisíc burundských uprchlíků v uprchlických táborech v Tanzanii227,a to i přes to,
že v roce 2004 byla zajištěna repatriace více než 90 000 uprchlíků228. Dalším
problémem, se kterým se civilní obyvatelstvo, především ženy, musely potýkat, bylo
sexuální násilí. V letech 2004 až 2006 každoročně se s tímto setkalo každoročně 1346
žen229.
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V prosinci 2006 bylo 60 % nahlášených případů sexuálního násilí spácháno
na nezletilých230.

V průběhu jejího trvání mise ONUB výrazně přispěla k lepším

podmínkám při dodržování lidských práv, ale i přesto přetrvává mnoho problém a stále
se vyskytuje mnoho případů nedodržování lidských práv, dospělých i dětí.
Prostřednictvím partnerství s národními a mezinárodními aktéry v oblasti lidských práv
ONUB pracoval na zřízení vnitrostátních institucí na podporu dodržování lidských
práv231. Na obě otázky, které se věnují tomuto faktoru, tedy „Došlo v průběhu konfliktu
k násilí mezi státy konfliktu navzájem nebo mezi stranami konfliktu a zástupci mírové
operace?“ a „Došlo při těchto střetech k civilním či vojenským obětem?“, jsou ano.

Faktor jasně definovaných kompetencí a struktur vedení byl zcela naplněn,
a to konkrétně tím způsobem, že v rámci mandátu měla mise ONUB jasně definováno,
že bude tvořit podporu burundské vládě a bude jí, v případě potřeby, sekundovat.
Mandát, schválený v rámci rezoluce 1577232, neurčoval misi vedoucí úlohu v žádné
klíčové oblasti. Měla fungovat spíše jako podpora pro přechodný stav v Burundi,
který trval do voleb 2005. V roce 2006 končí mandát mírové operace ONUB
a je nahrazen integrovaným úřadem OSN (BINUB). OSN však hrála zásadní úlohu
zprostředkování, která vedla k dohodě o prodloužení přechodného období, které mělo
uplynout dne 31. října 2004, aby byl poskytnut čas potřebný k přípravě, organizaci
a provedení národní volby. Vedoucí úlohu OSN však zastávala v Monitorovacím výboru
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pro provádění dohody z Arushy, kde bylo vyřešeno mnoho kritických sporů mezi
burundskými stranami, které vedly k hladkému uzavření přechodného období
a mírovému předání moci zvolené vládě233. Odpověď na otázku „Zdali byl u mise jasně
definován vůdčí aktér, který byl na vrcholu struktur vedení?“ je ano, faktor byl tedy
dodržen.

Mírová mise ONUB trvala dva roky, zdali měla délka trvání vliv na úspěšnost
bude především zhodnoceno v závěru diplomové práce s ohledem na to, zda jiné
mírové operace, které trvaly odlišnou dobu, byly úspěšné či nikoliv. Faktor trvání mise
je založen na tvrzení, že čím je mise delší, tím má větší šanci na úspěch. Mírová
operace ONUB navazovala na předchozí aktivity mezinárodního společenství
a navazovala na ní další mise OSN, ale ta již byla nahrazena Integrovaným úřadem OSN
v Burundi (BINUB), který měl za úkol napomáhat snahám burundské vlády o mír
a stabilitu.

Občanský

konflikt

v Burundi

tkví

v etnickém

rozložení

obyvatel

a v dlouhodobém upřednostňování menšinové skupiny obyvatel, Tutsi, na úkor
většinových Hutu, kteří byli diskriminováni již koloniální vládou před získáním
samostatnosti234. Ani osamostatnění se v roce 1962 nepomohlo většinovým Hutům,
aby získali lepší postavení. Docházelo k opakovaným masakrům v letech 1965, 1972,
1988, 1991 a 1993. V roce 1972 se týkal převážně Hutu a v roce 2005, tedy během již
probíhají mise ONUB, byl zaměřen na vládnoucí Tutsi. Jak upozorňují odborné zdroje,
aby byl vyřešeny příčiny konfliktu a země se mohla smířit se svou minulostí, musí ji znát
a přijmout235.
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Ústava z roku 2005 také zakotvuje poměr podílu etnik Hutu a Tutsi ve vládě,
kde jsou posty rozděleny v poměru 60: 40 ve prospěch Hutu. Zastoupení v parlamentu
je stanoveno v poměru 50: 50236. Formálně tedy příčiny konfliktu vyřešeny byly,
ale etnické konflikty, které jsou většinou hluboce zakořeněné není možné vyřešit
v průběhu dvou let trvající mise. Vzhledem k okolnostem z roku 2005 to bylo téměř
nemožné.
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3.5 Úspěšnost zkoumaných peacekeepingových misí

První peacekeepingová operace, která byla v předchozí části diplomové práce
zkoumána, byla mírová operace v Etiopii a Eritree (UNMEE), jež trvala od roku 2000
do roku 2008. Oba státy podepsaly mírovou dohodu a souhlasily se vznikem mírové
operace a následném umístění jednotek. Během trvání mírové operace nedošlo
k přímému konfliktu mezi oběma státy, ale vztahy byly často velmi napjaté a svým
chování obě země dočasně omezili účinnost a možnost fungování mírové mise, na což
reagovala RB OSN usnesením, kdy oba státy varovala před případnými postihy.
Rovnováhu stran a narušilo jednání Etiopie, kdy rozmisťovala podél hranice s Eritreou
vojenské jednotky a nebyla za to upomenuta ze strany OSN, přestože tím bylo zvýšeno
napětí mezi oběma státy.

Mezinárodní společenství se rovněž angažovalo ve vyřešení příčin konfliktu.
Faktor bezpečnosti stran konfliktu nebyl splněn, a to také proto, že UNMEE se
nepodařilo eliminovat vliv, který měl eritrejský politický režim na své obyvatele, kteří
utíkali ze země z důvodu obav z nucených odvodů. UNHCR se jim snažila pomoci
založením uprchlického tábora, ale nejednalo se o řešení důvodů jejich úprku.
Obě země také nadále pokračovaly v nákupu zbraní. Kvůli podmínkám, které vznikly
v Eritree pro kontingent mírové operace, byla mise předčasně ukončena, a to ještě
dříve, než stihla naplnit svůj cíl.

OSN prostřednictvím peacekeepingové operace UNMEE zaujala jasné vedoucí
postavení a jasně definovalo mandát a pravomoci mise. Zaujalo také jasné stanovisko
vůči uprchlíkům, kteří prchali z Eritree a také proti umisťování Etiopských jednotek
na hranicích. Faktor trvání mise bude posouzen v závěru diplomové práce v rámci
komparace úspěšnosti a trvání i zbývajících misí. Konkrétně ale u Etiopie a Eritrei je
nutné poznamenat, že v roce 2015 došlo opět k výraznému eskalaci napětí,
Eritrea byla bombardována ze strany Etiopie, což vypovídá také o tom, že nebyly
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vyřešeny příčiny konfliktu. Mandát UNMEE byl především koordinačního charakteru –
mise nedostala mandát pro nějaký větší zásah, v případě potřeby, a v rámci mandátu
měla dění v obou státech spíše sledovat než se do nějak nějak výrazně zapojovat.
Mírová operace rovněž neměla pozitivní dopad na stabilitu v regionu a mezinárodní
mír, protože nákupy zbraní, eskalace napětí a vlna uprchlíků měly destabilizační dopad
na celý africký Roh.

Pobřeží slonoviny bylo cílem dvou mírový operací zkoumaných v této
diplomové práci. První mírová operace MINUCI trvala od roku 2003 do roku 2004
přibližně dvanáct měsíců. Konflikt měl příčiny v politické nestabilitě a v boji o politickou
moc v zemi, ale všechny strany konfliktu podepsali mírovou smlouvu a souhlasili
s umístěním mezinárodních jednotek. Po roce byla mírová operace MINUCI zrušena
a byla vytvořena mírová operace UNOCI, která měla výrazně silnější mandát a byla zde
větší šance na to, že bude úspěšná a naplní svůj cíl. Faktor neutrality byl narušen
vlivem, který měla na celou mírovou operaci MINUCI a také následně UNOCI Francie
a byla dokonce podezřelá ze střelby na civilní obyvatelstvo při konfliktu s protestujícími
obyvateli v Pobřeží slonoviny, v průběhu dalšího fungování se toto již neopakovalo.

Rovněž mezinárodní společenství se od počátku velmi aktivně zapojovalo
do řešení konfliktu v zemi, a to tím způsobem, že byla jedna mise nahrazena další.
Mělo tak být docíleno větší akceschopnosti. V případě nastalých krizí, jak tomu bylo
v letech 2010-2011, se UNOCI a francouzské jednotky Licorne výrazně zapojily
a pomohli tak uklidnit situaci. U faktoru bezpečnosti stran konfliktu je problematické
násilí, ke kterému došlo během zmíněné krize. Ostatní aspekty byly naplněny,
a to jednak politická stabilita, kdy se povedlo uspořádat několik voleb, vždy s vyšší
účastí. Na základě realizovaných voleb v roce 2015 bylo rozhodnuto o konci mise.
Politická stabilizace v zemi je tak zároveň důkazem o vyřešených příčinách konfliktu.
V rámci faktoru jasně definovaných struktur vedení je opět problematický aspekt
Francie, která má, vzhledem ke koloniální správě území, k Pobřeží slonoviny méně
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neutrální vztah než zbylé státy OSN a prostřednictvím jednotek Licorne se v některých
případech snažila nahradit mediační úlohu UNOCI. Mírová operace UNOCI svůj mandát
naplnila, pomáhala odzbrojovat, spolupracovala s dalšími organizacemi a, co je velmi
důležité, podařilo se uspořádání transparentních a úspěšných voleb, které, na rozdíl
od těch předchozích, neměly destabilizační účinek a také volební účast byla výrazně
vyšší.

Mírová operace v Libérii vznikla rovněž na základě souhlasu všech zúčastněných
stran od roku 2003 do roku 2018. Již před počátku realizace mise UNMIL, na území
Libérie probíhala pozorovatelská mise OSN UNOMIL. Signatáři mírové dohody z Akkry
tak vyzváním souhlasili s působením mezinárodního společenství ve své zemi. Mise
UNMIL se zúčastnilo několik mezinárodních organizací (ECOWAS, Africká unie).
Mezinárodní prostřední reagovalo na konflikt velmi rychle a podílely se na jeho řešení,
a tedy i na mírové misi. Přestože celkově bylo alokováno dostatečné množství zdrojů,
problematickým aspektem ohledně jejich rozdělení bylo zjištění, že na ochranu žen
a dětí před sexuálním násilím jich bylo vyčleněno nedostatek. Kvůli čemuž je zde
situace ohledně dodržení faktoru bezpečnosti stran konfliktu, jehož součástí je také
ochrana civilních obyvatel, velmi sporná, protože politická situace po skončení mírové
mise byla sice diametrálně odlišná, ale na druhou stranu se po celou dobu mise
nedařilo eliminovat násilí na dětech a ženách. Stejně tak byly jasně definované
kompetence mírové operace a docházelo k destabilizace či zpožděným reakcím.
Peacekeepingová operace UNMIL trvala od roku 2003 do roku 2018, tedy patnáct let.
Vzhledem k tomu, že mise byla úspěšně potupně ukončena a všechny struktury byly
předány do rukou Libérie, která se stala stabilizovanou zemí s řádnými volbami, lze říct,
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že patnáct let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se země posunula do této fáze
z bodu, kdy se nacházela ve velmi nestabilní situaci, jež souvisela s dvěma občanskými
válkami. Příčiny konfliktu se podařilo vyřešit, což lze pozorovat na politicky stabilní
situaci a schopnosti Libérie si samostatně organizovat řádné volby. UNMIL využila svůj
mandát, který byl zároveň dostatečně silný na to, aby mohla naplnit vytyčené cíle.
Mírová operace UNMIL neměla negativní dopad na mezinárodní mír, nedošlo
k destabilizaci bezpečností situace v regionu z důvodů slabého mandátu mise či
nejasně definovaných struktur vedení.

Mírová operace ONUB v Burundi se odehrávala od roku 2004 do roku 2006.
Přestože strany konfliktu souhlasili s umístěním jednotek, předcházelo tomu složité
vyjednávání, protože zde panovala nedůvěra ze strany úředníků a obyvatel Burundi,
kteří byli zvyklí na personál z OHCHR a nechtěli spolupracovat s personálem
z peacekeepingové operace ONUB. OSN se prostřednictví mírové operace snažila
vyřešit etnické problémy, se kterými se Burundi potýká již více než století. Chování
mezinárodního společenství je zde velmi sporné, protože i když se masakry opakovaly
a byly klasifikovány jako genocida, nesnažilo se tomu nijak zabránit – před zahájením
mírové operace ONUB poslalo OSN do Burundi tři vyšetřovací mise, jejich doporučení
se však posléze neřídilo. Faktor intezity konfliktu byl porušen především v roce 2005,
kdy došlo k masakrům v podobě protestů proti vládě Tutsi. Dalším problémem, se
kterým se civilní obyvatelstvo, především ženy, musely potýkat, bylo sexuální násilí.
V letech 2004 až 2006 každoročně se s tímto setkalo každoročně 1346 žen. Faktor jasně
definovaných kompetencí a struktur vedení nebyl zcela, a to konkrétně tím způsobem,
že v rámci mandátu měla mise ONUB jasně definováno, že bude tvořit podporu
burundské vládě a bude jí, v případě potřeby – celkově mohl být mandát, vzhledem
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k dlouhodobým kořenům příčiny konfliktu, silnější. Faktor trvání mise bude posouzen
v závěru diplomové práce v rámci komparace úspěšnosti a trvání i zbývajících misí,
ale nutno říct, že dva roky jsou velmi krátká doba na vyřešení příčin, které mají více než
stoleté kořeny. Mírová operace ONUB měla na regionální a mezinárodní mír spíše
stabilizační efekt, protože v průběhu mise se země stabilizovala, a kromě dobrovolně
navracejících se uprchlíků a vnitřně vysídlených osob pomáhalo návratu také samotné
OSN.
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Závěr
Diplomová práce měla za cíl analyzovat úspěšnosti pěti vybraných
peacekeepingových misí OSN na základě syntézy faktorů, která byla vytvořena
autorkou na základě odborné literatury a autorů, kteří se touto problematikou
zabývají. Mise byly vybraný na základě kritérií Van der Lijna 237, které byly následně
autorkou upraveny pro účely diplomové práce. Kritéria pro výběr misí byla následující:
1) Časové rozmezí operací v mezi 2000-2019, 2) Mandát operace stanoven na základě
mírové dohody mezi stranami konfliktu, 3) Alespoň jeden nestranný nestátní signatář
mírové dohody, 4) Přítomnost mírových jednotek nejdéle do r. 2019 –již ukončená
mise a 5) OSN musí mít v rámci mise vedoucí úlohu.

Jako závislá proměnná pro posouzení úspěšnosti mise bylo zvoleno naplnění
mandátu a dodržení jeho ustanovení schválených rezolucí RB OSN při schvalování mise.
Závislá proměnná je v práci označovaná jako kritérium (ne)úspěšnosti. Z vybraných
misí toto nesplnila pouze mírová operace v Etiopii a Eritree, která musela být
předčasně ukončena. Nedošlo tedy k naplnění mandátu a mise, dle autorky této
diplomové práce, nebyla úspěšná. Další mírové operace zkoumané v této práci mandát
naplnily a lze je tedy považovat na úspěšné.

Faktory (nezávislé proměnné), dle kterých jsou posuzovány jednotlivé aspekty
úspěchu, byly vytvořeny coby syntéza vybraných faktorů ze zkoumaných odborných
prací tak, aby mohla být analýza co nejkomplexnější. Byly vybrány následující faktory
pro analýzu úspěšnosti peacekeepingových misí: 1) Faktor souhlasu, ochoty
a upřímnosti stran konfliktu; 2) Faktor důležitosti konfliktu pro vnější aktéry; 3) Faktor
intenzity konfliktu; 4) Faktor jasně definovaných kompetencí a struktur vedení;
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5) Faktor trvání mise a 6) Faktor (vy)řešení příčin konfliktu. Při zkoumání každé
z faktorů si autorka diplomové práce položila otázku, která byla nápomocná. Závislou
proměnou, nezávislé proměnné, klínové otázky a odpovědi, ke kterým autorka
diplomové práce jsou shrnuty v přiložené tabulce.

Faktor souhlasu, ochoty a upřímnosti stran konfliktu nebyl dodržen pouze
u mírové operace v Etiopii a Eritree, ačkoliv v případě Burundi nastaly menší
komplikace, které však byly následně vyřešeny. U mírové operace v Pobřeží slonoviny
byla problematickým prvkem nestrannosti Francie a u mírové operace v Etiopii
a Eritree byla nedostatečná reakce ze strany mezinárodního společenství
na rozmísťování etiopských jednotek podél hranic. Faktor důležitosti konfliktu pro
vnější aktéry byl v naplněn, dle kritérií autorky, pouze u Burundi, kdy došlo k nasazené
mise 11 dní po schválení rezoluce ze strany RB OSN. V ostatních případech došlo
k nasazení mise po 46 dnech (UNMEE), 41 dní (UNOCI) nebo dokonce 122 dní (UNMIL).

Faktor intenzity konfliktu nebyl skutečně dodržen v žádném ze zkoumaných
případech. Faktor jasně definovaných kompetencí a struktur vedení nebyl dodržen
během mírové operace v Etiopii a Eritree a rovněž v první ze zkoumaných operací
ONUB. U faktoru trvání mise nelze říct, zdali byl dodržen nebo ne. Dle zkoumaných
mírových operací záležení také na druhu příčin konfliktu – zdali se jedná o náhlou
politickou destabilizaci hraničící až s občanskou válkou nebo se jedná o konflikt
s etnickými, hluboce zakořeněnými, příčinami, které nevznikly rok či dva před eskalací
konfliktu, ale dokonce mohly vzniknou i před 50 lety nebo, v případě Afriky, měly
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kořeny již při vytyčování hranic stran koloniálních velmocí. Neúspěšná mírová operace
UNMEE trvala 8 let, nenaplnila mandát, a „úspěšná“ mírová operace ONUB trvala roky
dva – zde je ale problém v hlubokých kořenech příčin a přesto, že OSN splnilo svůj
mandát, který byl naplněn, příčiny konfliktu nebyly vyřešeny. Mírová operace ONUB
trvala naopak velmi krátkou dobu, aby pomohla vyřešit tak složitý a dlouhodobý
problém jako je etnické složení obyvatelstva a dlouhodobá diskriminace většinové části
populace země.

Faktor (vy)řešení příčin konfliktu nebyl splněn v rámci mírové operace v Burundi
a v Etiopii a Eritree, kde došlo k obnovení konfliktu a eskalaci napětí. Faktor naplnění
mandátu mírové mise nebyl dostatečný v rámci mírové operace MINUCI, v Burundi
a v Etiopii a Eritree.
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Tabulka 4 Závislá a nezávislé proměnné
Jak budou proměnné posuzovány? (kritéria pro
(ne)splnění)
Závislé proměnné (Které mise byly úspěšné?)
Úspěšnost mise

Byl naplněn mandát mise dle definice RB OSN?

Vybrané případové studie
United Nations Mission in Ethiopia
and Eritrea (UNMEE)

United Nations Mission in Côte
d'Ivoire (MINUCI, UNOCI)

United Nations Mission in Liberia
(UNMIL)

United Nations Operation in Burundi
(ONUB)

NE

ANO/ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

1) 46 dní
2) NE

1) 41 dní
2) NE

1) 122 dní
2) NE

1) 11 dní
2) NE

1) ANO
2) ANO

1) ANO
2) ANO

1) ANO
2) ANO

1) ANO
2) ANO

NE

NE, ANO

ANO

ANO

1)ANO
2) 8 let

1) ANO
2) 1 rok a 14 let

1) ANO
2) 15 let

1) ANO
2) 2 roky

1) lokální mezistátní konflikt s
geografickými příčinami
2) NE

1) vnitrostátní občanský konflikt, který měl
příčiny v boji o moc mezi jednotlivými
stranami v zemi
2) ANO

Nezávislé proměnné = faktory úspěšnosti (Proč byly mise úspěšné?)
Faktor souhlasu, ochoty a upřímnosti stran konfliktu

Faktor důležitosti konfliktu pro vnější aktéry

Faktor intenzity konfliktu

Faktor jasně definovaných kompetencí a struktur vedení
Faktor trvání mise

Faktor (vy)řešení příčin konfliktu

Existoval souhlas všech stran konfliktu při
podpisu mírové smlouvy a vyslání mírové
operace?
1) Jak dlouho po schválení rezoluce OSN byla
zahájena mírová operace?
2) Předcházelo schválení rezoluce nějaké veto?
1) Došlo v průběhu konfliktu k násilí mezi státy
konfliktu navzájem nebo mezi stranami konfliktu
a zástupci mírové operace?
2) Došlo při těchto střetech k civilním či
vojenským obětem?
Zdali byl u mise jasně definován vůdčí aktér, který
byl na vrcholu struktur vedení?
1) Zdali byl do mandátu mise zahrnut její cíl,
které by měla dosáhnout?
2) Jak dlouho daná mise trvala?
1) O jaký typ konfliktu se jedná?
2) Byly vyřešeny příčiny konfliktu?

1) vnitrostátní občanský konflikt
ANO

2)

1) vnitrostátní etnický konflikt mezi Hutu a
Tutsi
2) NE
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