
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eva Procházková 

 

2006



  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních v�d 

IPS/Katedra mezinárodních vztah� 

 

 

 

Magisterská diplomová práce 

 

 

 

 

         Konstruktivistická metoda Koda�ské školy a role           

          diamant� v Sierra Leone;  

         Sekuritizace diamant�  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Eva Procházková 

 
Konzultant: Doc. PhDr. B�la Plechanovová, CSc. 

 
 

Praha 2006 



 i 

�ESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatn� a v textu použila 

pouze uvedené prameny a literaturu. 

 

V Praze dne 30. dubna 2006 

 

 

…………………………………….. 
                                                                                    podpis



 ii 

SEZNAM ZKRATEK 

ADP – Africká rozvojová banka 
AFRC – Ozbrojené síly revolu�ní rady 
APC – All People´s Congress 
C&H – Collier a Hoeffler 
CMRRD - Komise pro management p�írodních zdroj�, národní obnovy a rozvoje 
COPRI - Conflict and Peace Research Institute 
DFID – United Kingdom Department for International Development 
DRC – Democratic Republic of the Congo 
ECOWAS - The Economic Community Of West African States 
EO – Executive outcomes  
EU – Evropská Unie 
GSG – ghurské bojové jednotky 
HDP – hrubý domácí produkt 
IFIS – Mezinárodní m�nová instituce  
ILO- Mezinárodní organizace práce 
IMF – International Monetary Fund 
KPCS – diamantové certifika�ní schéma 
KŠ - koda�ská škola 
MPE – mezinárodní politická ekonomie 
MPLA – Lidové hnutí za osvobození Angoly 
MRU – Mano River Union 
NDMC - National Diamond Mining Corporation 
NGO - non-governmental organization 
NPFL – The National Patriotic Front of Liberia 
NPRC - National Provisional Ruling Council 
OSN – Organizace spojených národ� 
OV – ob�anská válka 
RB – Rada bezpe�nosti 
RUF - Revolutionary United Front 
SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute 
SL – Sierra Leone 
SLA – Sierra Leone Army 
SLPP - Sierra Leone People's Party 
SLST - Sierra Leone Selection Trust 
SSSR – Svaz sov�tských socialistických republik 
UNAMSIL - United Nations Mission in Sierra Leone 
USA – Spojené státy americké 
WDC – Sv�tová diamantová rada 

 

 

 



 iii 

OBSAH 

I. Úvod..................................................................................................................... 1 

1. Redefinice bezpe�nosti a rozši�ování bezpe�nostního konceptu..................... 6 

1.1 Koncept bezpe�nosti .......................................................................................... 6 

1.2 Redefinice a rozši�ování konceptu bezpe�nosti................................................12 

2. Bezpe�nostní projekt Koda�ské školy(KŠ); teorie sekuritizace...................... 18 

2.1 Bezpe�nostní projekt Koda�ské školy (KŠ) ......................................................19 

2.2 Teorie sekuritizace ...........................................................................................25 

3. P�írodní zdroje a konflikty............................................................................... 29 

3.1 V�decké p�ístupy..............................................................................................33 

3.2 Afrika................................................................................................................38 

4. P�ípadová studie – Sekuritizace v Sierra Leone............................................. 41 

4.1 Teoretická východiska operacionalizace ..........................................................41 

4.2 Sierra Leone a sekuritizace diamantových zdroj�.............................................49 

4.2.1 Od nezávislosti po ob�anskou válku....................................................................56 

4.2.2 Ob�anská válka 1991-1999.................................................................................61 

4.2.3 Od míru v Lomé roku 1999 do sou�asnosti .........................................................68 

4.2.4 Textuální analýza................................................................................................70 

5. Možnosti sekuritizace v rámci konflikt� o zdroje............................................. 81 

5.1 Vyhodnocení sekuritizace.................................................................................81 

5.2 P�ínos a úskalí sekuritiza�ní teorie v rámci p�ípadové studie............................87 

II. Záv�r.............................................................................................................. 89 

III.    Summary ....................................................................................................... 91 

P�ílohy................................................................................................................... 93 

Seznam literatury……………………………………………………………………......97 

Teze diplomové práce..........................................................................................102



Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v�d, Katedra mezinárodních vztah� 

 1 

I. Úvod  

Diamanty nebyly vždy spojovány s konfliktem. Jejich primární význam 

obchodního artiklu výjime�né hodnoty je odrazem sociáln� konstruované 

symboliky lásky, míru a �istoty, ale také luxusu a ur�itého životního stylu. 

Protikladem tohoto symbolu jsou tak zvané konfliktní diamanty, které se zrodily 

jako fenomén 90. let minulého století v souvislosti se sérií krvavých ob�anských 

válek se zdrojovým pozadím v rámci rozvojových zemí subsaharské Afriky. To 

však neznamená, že by v p�edcházejících dobách diamanty netvo�ily pozadí 

konflikt�. V konstruktivistické logice m�žeme situaci interpretovat jako akt �e�i, 

jako sekuritiza�ní krok nevládních organizací, které v 90. letech poprvé 

formulovaly diamanty jako hrozbu a b�hem úsp�šné kampan� dosáhly potvrzení 

na základ� souhlasných interakcí na úrovni mezinárodního systému, �emuž 

následovalo zavád�ní jistých proti opat�ení.  

Výše popsaný proces p�edstavuje úsp�šnou sekuritizaci, neboli téma této práce.  

S koncem studené války mohla p�ehlížená problematika konfliktních diamant� 

vystoupit z tématického stínu tradi�ních vojensko-politických agend a 

státocentrického rámce bezpe�nostní analýzy. Vyvolaná debata mezi tradi�ními 

sm�ry teorií mezinárodních vztah� a jejich kritiky, k nimž m�žeme za�adit také 

Koda�skou školu, se týkala zejména tlaku na rozší�ení bezpe�nostní agendy o 

nová témata, objekty analýzy nebo hrozby.  

Na základ� zájmu o ne-tradi�ní rámec analýzy konfliktních diamant�, který by 

reflektoval ekonomicko-bezpe�nostní charakter této problematiky, jsme hledali 

vhodný p�ístup, který by pojímal ob� sféry a na rozdíl od tradi�ních sm�r� také 

reflektoval dostate�ným zp�sobem zm�ny mezinárodního systému post 

studenovále�né éry. Takovéto podmínky nám nabízí ve svém „novém, širším 

rámci bezpe�nostní analýzy založeném na konstruktivistické opera�ní metod� 

bezpe�nostní projekt v�dc� Koda�ské školy v �ele s B. Buzanem a O. 

Waeverem.  

Ekonomická a bezpe�nostní sféra se od 70. let vyvíjely paraleln� vedle sebe bez 

významn�jších tendencí se spojovat. Aspekt konfliktního potenciálu p�írodních 

zdroj� znamená jeden z podn�t� jak toto zm�nit. Na  výzvu reagovali v�dci 

Koda�ské školy, kte�í ob� sféry propojili v rámci svého rozší�eného, 

multisektorálního bezpe�nostního konceptu. Prost�ednictvím konceptualizace 

bezpe�nosti jako performativního aktu �e�i budeme analyzovat proces 
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sekuritizace, tedy proces b�hem n�hož se téma konstruované jako bezpe�nostní 

hrozba p�esunuje z politické do bezpe�nostní agendy �i naopak.  

Budeme hledat odpov�� na t�i otázky: Kdy, jak a kým jsou diamanty v Sierra 

Leone konstruovány jako bezpe�nostní hrozba? Jaká je zde sekuritiza�ní 

dynamika? A co nám konstruktivistická opera�ní metoda v našem konkrétním 

p�ípad� p�ináší �i nep�ináší?  

Základem volby tohoto analytického p�ístupu pro uchopení p�ípadové studie je 

hypotéza vhodnosti konstruktivistické opera�ní metody Koda�ské školy pro 

analýzu specifického problému diamant� jako ekonomické komodity spojené 

s konfliktem. V této hypotéze se opíráme o aspekt metodologické reflexe zm�n 

mezinárodního systému konce studené války v rámci širokého pojetí 

bezpe�nosti, o p�edpoklad zp�ehledn�ní a zjednodušení bezpe�nostní analýzy a 

o snahu Koda�ské školy p�eklenout hráz mezi ekonomickou a bezpe�nostní 

sférou. Patrná je také p�íznivá blízkost mezi konstruktivistickým pojetím vytvá�ení 

hodnoty zdroj� a sociální konstrukcí hrozby. Hypotéza o vhodnosti aplikace 

teorie sekuritizace na diamantové zdroje v Sierra Leone vycházejí z druhé 

hypotézy, že vedle dalších alternativ politizace a desekuritizace byly diamantové 

zdroje v Sierra Leone sekuritizovány.  

Tuto bezpe�nostní konceptualizaci chápeme jako alternativní paradigma 

tradi�ních p�ístup� vnímající realitu na základ� intersubjektivní sociální 

konstrukce s výhledem zm�ny. Alternativní úhel analytické perspektivy nám dává 

vyhlídky na hypoteticky lepší uchopení problematiky diamant�.  

P�ípadová studie sekuritizace diamantových zdroj� v Sierra Leone byla zvolena  

jako exemplární p�íklad v rámci tohoto tématu. Sociální konstrukce symbolu 

diamant� prošla ur�itým vývojem, podobn� m�žeme sledovat vývoj konstrukce 

vnímání diamant� v Sierra Leone, a to od ekonomické komodity po bezpe�nostní 

hrozbu.  

P�írodní zdroje bývají obvykle vnímány v ekonomických a environmentálních 

souvislostech. Jejich problematika se stala p�edm�tem objektivistických analýz 

zejména v rámci oboru mezinárodní politické ekonomie, kde se využívá 

p�ípadových studií, ale �asto také ekonometrických analýz a kvantitativních 

metod založených na ne vždy zcela kvalitních datových souborech. V tomto 

pom�rn� novém tématu se zatím obtížn� hledá jednotná konceptuální kostra. 

Otázek je mnoho, odpov�dí také, testování hypotéz tvo�í zatím malou �ást.  
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Model nové bezpe�nostní analýzy tak jak jej v�dci Koda�ské školy prezentují ve 

svém st�žejním díle Security: New framework for analysis (1998) p�sobí dojmem 

univerzálního rámce, i když je zde patrný p�íklon k preferenci analýz vysp�lých 

demokracií. Naše studie p�edstavuje de facto obtížn�jší p�ípad pro aplikaci teorii 

sekuritizace. Vycházíme však z p�edpokladu, že auto�i nikde neposkytují 

objasn�ní, pro jaký typ stát� a režim� byl tento model vytvo�en a navíc  

ponechávají analytikovi významnou interpretativní volnost.  

Diplomová práce se skládá ze dvou integrálních tématických �ástí. Teoretické, 

v�nující se konceptualizaci bezpe�nosti a teoretickému zpracování opera�ní 

metody a praktické, zahrnující kontextuální rámec problematiky konfliktních 

p�írodních zdroj� a samotnou aplikaci v rámci p�ípadové studie.  

Významný aspekt zm�n mezinárodního systému ve spojitosti s koncem studené 

války a vlivem na  bezpe�nostní konceptualizaci se promítá v kapitole první (1.), 

která se v�nuje konceptu bezpe�nosti (1.1) a jeho redefinici a rozši�ování (1.2). 

Vysv�tlíme si, jak je pojímána bezpe�nost jako termín a koncept, jak se koncept 

vyvíjel a ukážeme si základní rozdíly mezi tradi�ními p�ístupy a kritickými, k nimž 

se �adí také konstruktivismus, z n�hož vychází koda�ský koncept. Na rozši�ování 

bezpe�nostní agendy, která je st�žejní pro bezpe�nostní projekt Koda�ské školy, 

navážeme v další kapitole (2.) v�nující se uvedení bezpe�nostního rámce 

Koda�ské školy (2.1). Zde se soust�edíme na teoretickou identifikaci v�dc� KŠ 

na spektru mezi tradi�ními a kritickými sm�ry a na koncepci vertikálního a 

horizontálního rozši�ování konceptu bezpe�nosti. Zvláštní podkapitola se bude 

zam��ovat na koncepci teorie sekuritizace (2.2). Po této teoretické �ásti p�ijde 

osv�žení v rámci uvedení kontextu problematiky konfliktních zdroj� (3.), a to 

z hlediska charakteru ob�anských válek se zdrojovým pozadím p�ed a po 

skon�ení studené války a vývojem p�ístup� a perspektiv zabývajících se  

konfliktními zdroji (3.1). Vzhledem ke specifik�m p�ípadové studie jako sou�ásti 

problému subsaharské Afriky jsme jednu podkapitolu v�novali také zdrojovým 

specifik�m v této �ásti rozvojového sv�ta, kde jsme nevynechali zmínku o 

charakteru regionální dynamiky d�ležité pro pozd�jší sekuritizaci.  

Druhou polovinu práce tvo�í aplikace sekuritiza�ní teorie v rámci diamantových 

zdroj� Sierra Leone. Nejd�íve si v návaznosti na p�edchozí kapitoly týkající se 

konceptualizace bezpe�nosti a bezpe�nostního projektu Koda�ské školy budeme 

definovat d�ležitá teoretická východiska operacionalizace, tzn. referen�ní objekt, 

sekuritizujícího aktéra, úrovn� analýzy, hrozbu, sektory, podmínky identifikace 
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sekuritizace a pravidla úsp�šné sekuritizace. S p�ihlédnutím ke specifik�m námi 

zvolené p�ípadové studie ve smyslu ekonomickém a k zachování rozsahu 

diplomové práce byl sektorální p�ístup zám�rn� omezen na analýzu v rámci 

ekonomického sektoru. Z charakteru intersubjektivních vazeb a prolínání úrovní 

však vyplývá, že o signifikantní interakce bychom nem�li p�ijít.  Z hlediska úrovní 

analýzy budeme proces sledovat na úrovni státu, regionu a mezinárodního 

systému. 

Na základ� pojetí bezpe�nosti jako aktu �e�i bude praktické studium sekuritizace 

probíhat metodou textuální, lingvistické analýzy a studia kontextu, které se 

pojímají jako vzájemn� se prolínající.   

Pro stru�ný nástin princip� sekuritiza�ního procesu, nejd�ležit�jší jednotku 

p�edstavuje sekuritizující aktér, který identifikuje p�ítomnost existen�ní hrozby 

referen�ního objektu. Sekuritizující aktér ur�itým zp�sobem rétoriky �iní 

sekuritiza�ní krok. Pokud je jím prezentovaná hrozba akceptována tzv. 

obecenstvem, jinak �e�eno imaginárními mezi jednotkovými interakcemi 

vypovídajícími o shod� a provedena opat�ení nad standardem normální politické 

agendy, jedná se o sekuritizaci. V textu sekuritizujícího aktéra identifikujeme na 

základ� mocenských vztah� a tím, že se v jeho rétorice objevují vyjád�ení ve 

smyslu obrana �i bezpe�nost, urgence, nouzový stav apod. 

P�ípadovou studii jsme z hlediska sledování dynamiky procesu rozd�lili do t�í 

�asových období, a to 1) od nezávislosti Sierra Leone roku 1961 po za�átek 

ob�anské války roku 1991, 2) ob�anskou válku a 3) oficiální konec ob�anské 

války roku 1999 do sou�asnosti.  

V poslední �ásti (5.) p�istoupíme k vyhodnocení sekuritiza�ního procesu 

s posouzením jeho dynamik, �ímž bychom m�li zodpov�d�t na položené otázky. 

V druhé �ásti (5.2) se pak zam��íme na rozbor p�ínos� �i úskalí aplikované 

konstruktivistické opera�ní metody. 

Výchozí text nebo také ur�itý návod pro zpracování bezpe�nostního projektu KŠ 

p�edstavuje zmi�ovaná kniha Security: New framework for analysis (1998) autor� 

B. Buzana, O. Waevra a J. De Wilde. St�žejními texty se v tomto ohledu ukázaly  

také pracovní dokumenty Centra pro výzkum války a míru (COPRI) a autorské 

�lánky kritizující nebo aplikující teorii sekuritizace. Snaha nalézt podobný p�ípad 

sekuritizace nebyla úsp�šná, z tohoto d�vodu se autorka musela do velké míry 

�ídit vlastním úsudkem. Pokusy o aplikaci teorie sekuritizace, které jsme 

prostudovali nebyly �asto v�bec z�etelné a spíše sklouzávaly k deskriptivnímu 
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popisu teorie jako takové pop�. k její kritice s výhledem na možnosti aplikace na 

ten daný problém. Nej�ast�jší aplikace se týkaly societálního sektoru (nap�. 

menšinová práva).  

Pon�kud v�tší a dlouhodob�jší úsilí stálo paradoxn� shromážd�ní literatury 

v�nující se vývoji konceptu bezpe�nosti. Vývoj konceptu bezpe�nosti jsme 

v ucelené form� našli v Buzanov� knize People, States and Fear (1991), 

p�edevším jsme však vycházeli v této tématické oblasti z mnoha periodických 

�lánk�, které se konceptu bezpe�nosti v�novaly více mén� okrajov�, ale 

z hlediska širokého spektra pohled� dostate�n�.  

Literatura týkající se problematiky zdroj� a Sierra Leone byla velmi uspokojivá, 

mj. i vlivem vlastního fondu. Obzvlášt� p�ínosné byly práce M.L. Rosse, M. 

Silberfein, Collier&Hoeffler nebo Snyder a Bhavnani. Z monografií z�ejm� 

nejcenn�jší publikace Sv�tové banky Natural resources and violent conflict 

(Bannon, Collier: 2003). 

Internetové zdroje pro nás byly klí�ové z hlediska textuální analýzy. Díky 

oficiálním webovým stránkám OSN a Sierra Leone, kde lze nalézt rozsáhlý on-

line archiv dokument� a legislativy i staršího data jsme m�li dobrý výb�r 

primárních pramen�. Primární prameny m�žeme rozd�lit na a) osobní prohlášení 

a interview, b) legislativní akty nebo rezoluce a c) dokumenty expertních komisí. 
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1. Redefinice bezpe�nosti a rozši�ování bezpe�nostního 

konceptu 

1.1 Koncept bezpe�nosti 

 „(...) “bezpe�nost“ samu bychom nem�li brát jako jakousi „objektivní“ �i „tvrdou“ 

realitu, ale spíše jako zp�sob �e�i a myšlení – „bezpe�nost“ je jen kategorií 

k popisu a hodnocení jev� ve sv�t� kolem nás.“1  

 

Latinský p�vod slova bezpe�nost, „sécúritás“, znamená bezstarostnost, duševní 

klid, bezpe�í nebo jistotu.2 Chápání „bezpe�nosti“ se v sou�asnosti posunulo 

sm�rem k více univerzálnímu významu odrážejícímu spletitost a provázanost 

moderního sv�ta. Pro� bychom se vlastn� m�li bezpe�nostním teoretizováním 

zabývat? Na základ� lidské, ke konfliktu náchylné p�irozenosti je z�ejm� hlavním 

smyslem celého snažení hledání co nejefektivn�jších zp�sob� jimiž se 

v globálním m��ítku bude moci spole�nost chránit de facto sama p�ed sebou. 

Chceme pochopit pro�, jak a za jakých okolností, abychom na�rtli lepší, 

bezpe�n�jší modely zít�k�. Diamanty, ropa nebo exotické d�evo jsou lukrativní 

zdroje, které by teoreticky m�ly generovat zisky a prosperitu, bohužel 

v n�kterých p�ípadech z�stává pouze u teorie. Ekonomické aspekty ob�anských 

válek byly dlouho p�ehlíženy nebo stály ve stínu vojensko – politických agend. Se 

stále sílící ekonomickou dimenzí sou�asného globalizujícího se sv�ta je t�eba se 

na ob�anské války v rozvojových zemích dívat mnohem komplexn�jší optikou, 

která bude reflektovat nar�stající význam ekonomických vazeb. Podívejme se na 

p�íklad jedné z nejchudších afrických zemí a pokusme se prost�ednictvím 

specifické opera�ní metody pochopit „ono“ pro�, jak a za jakých okolností. Ješt� 

p�ed tím se však zam��me na základní teoretický rámec velké debaty 

v souvislosti s kon�ící dobou studené války mezi pozitivistickými a 

                                                
1 Stejskal, L., Rozší�ené pojetí bezpe�nosti jako výzva pro �eskou bezpe�nostní politiku, in kolektiv autor� CESES, 
Bezpe�nostní budoucnost �eské republiky (sborník statí ke konferenci “�eská bezpe�nostní politika a její 
perspektivy”), Ministerstvo obrany �R, Praha 2005, str. 34. 
2 Latinsko – �eský slovník, L-Z, Státní pedagogické nakladatelství Praha 1975, 18.vyd., str. 447. Ve Stru�ném 
oxfordském slovníku nalezneme t�i hlavní výklady termínu bezpe�nost, a to 1) situace, kdy je aktér chrán�n, nebo kdy 
aktér není vystaven nebezpe�í, 2) stav bez nejistoty, 3) pocit jistoty, stav bez nenapln�ných pot�eb, strachu a obav, cit. 
dle Waisová, Š., Od národní bezpe�nosti k mezinárodní bezpe�nosti, Koda�ská škola na k�ižovatce strukturálního 
realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu, in Mezinárodní vztahy 3/2004, 68. 
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postpozitivistickými sm�ry, která se týká zejména oblasti zp�sobu poznání 

v rámci mezinárodních vztah� v�etn� metodologie.3 

Ole Waever upozor�uje na nutnost rozlišování mezi abstraktní myšlenkou 

„bezpe�nosti“ jako pouhým neanalytickým termínem, který by se nem�l 

zam��ovat s konceptem bezpe�nosti, jenž znamená pokra�ování debaty 

ohledn� národní(státní) bezpe�nosti.4 Na rozdíl od O. Waevra pokládá H. 

Haftendorn za nemožné hovo�it o jednom obecném konceptu bezpe�nosti jako 

takovém, nebo� národní bezpe�nost, mezinárodní bezpe�nost i globální 

bezpe�nost se jednotliv� vztahují k rozdílným problém�m a taktéž jejich p�vod 

vychází z rozdílných historických a filozofických kontext�.5 Pod pojmem 

bezpe�nost si nelze p�edstavit jedinou ucelenou definici, která nám vysv�tlí 

obsah tohoto termínu.6  

„Koncept bezpe�nosti je mnohozna�ný jak obsahov�, tak z hlediska formátu: je 

to cíl, oblast ur�ité problematiky, koncept, výzkumný program, nebo disciplína?“7  

P�es �etné pokusy tuto definici najít se akademická obec shoduje na obtížích 

tohoto úsilí, které pramení z mnohozna�nosti konceptu i pojmu bezpe�nost. 

N�kte�í p�ímo zavrhují hledání konceptu bezpe�nosti jako takového (viz H. 

Haftendorn). P�esné vymezení konceptu bezpe�nosti se však nepovažuje za 

závažný problém bránící dalšímu v�deckému bádání, jak potvrzuje Buzan: 

„(…)absence všeobecné definice neblokuje progres.“8 Snaha o pochopení by 

však m�la být jednou z výchozích.  

                                                
3 Z teoretického hlediska byla debata vyvolána reakcí na neúsp�ch neorealismu a neoliberalismu v rámci snah o 
interpretaci konce studené války. K pozitivistickým sm�r�m se �adí v�tšina realistických a liberálních teorií, mezi 
postpozitivisty pat�í taktéž n�které liberální sm�ry, �ást neomarxist�, postmodernisté, feministky a konstruktivisti. Viz 
Drulák, P., Teorie mezinárodních vztah�, Portál 2003, str. 50-1. Pozitivistické sm�ry pojí p�esv�d�ení o jednotném 
základu v�deckých metod a v�deckého poznání. Tento p�edpoklad odmítají postpozitivisté s tím, že nelze odd�lit 
subjekt poznávání od objektu, který ho zkoumá. Jednotlivé postpozitivistické sm�ry se od sebe liší mírou zpochybn�ní 
pozitivistické epistemologie v rámci toho, zda odmítají také pozitivistickou ontologii a v názoru, zda-li má osvícenský 
projekt stále platnost z hlediska smyslu spole�enských v�d. Viz Plechanovová, B., Úvod do mezinárodních vztah�, ISE 
2003, str. 28. 
4 V p�ípad� mezinárodní bezpe�nosti se podle Waevra nejedná o bezpe�nost v pravém slova smyslu, ale pouze o 
úrove� analýzy. Waever se domnívá, že m�žeme hovo�it pouze o národní(státní) bezpe�nosti, nebo� pokud vedeme 
debatu o bezpe�nosti máme na mysli tuto, což vyplývá z tradic, zavedených praktik, a formalizovanosti. Z tohoto 
d�vodu odmítá existenci „nejasných termín�“ jako koncept� individuální nebo mezinárodní bezpe�nosti, které vnímá 
jako pouhé modality ve skute�nosti národní bezpe�nosti. Místo toho zavádí pohled na bezpe�nost z hlediska t�í úrovní: 
globální, mezinárodní a individuální dynamiky, nikoli ale bezpe�nosti. Viz Waever, O., Securitization and 
Desecuritization, Copenhagen : Centre for Peace and Conflict Research, 1993, (COPRI Working Papers ; No.5), str. 2- 
5 Viz Haftendorn, H., The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International Security, in 
International Studies Quarterly, 1991/35, 3-17. 
6 Buzan ve své knize uvádí n�kolik zajímavých pokus� o obecnou definici bezpe�nosti. Viz Buzan, B., People, States 
and Fear, An agenda for International Security Studies in the Post-cold War era, Longman 1991, 2. vyd, str. 16-17. 
7 Haftendorn, H., The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International Security, in 
International Studies Quarterly, 1991/35, 3. 
8 Buzan, B., People, States and Fear, An agenda for International Security Studies in the Post-cold War era, Longman 
1991, 2. vyd, str. 20. 
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Pokud tedy v této práci dále hovo�íme o „bezpe�nosti“ užíváme termín ve smyslu 

koncept, neboli zobecn�ná idea �i názor, která není n��ím definitivním a 

v pr�b�hu �asu se m�že m�nit.9 

Bezpe�nost znamená n�co intuitivn� žádoucího, primárn� tedy ochranu života 

(existence) jako takového. S podepsáním Vestfálského míru (1648) se význam 

bezpe�nosti rozší�il také na nov� konstituovanou jednotku mezinárodního 

systému, národní stát. Význam bezpe�nosti implikuje základní otázky: 

bezpe�nost koho (who) ? a bezpe�nost �eho (what) ? Se vznikem státu 

definovaného na základ� teritoriality a suverenity, se konceptualizace 

bezpe�nosti stala na dlouhou dobu výhradn� státní (national) záležitostí ve 

smyslu ochrany t�chto dvou esenciálních  vlastností státu.10 Od konce 80. let se 

toto státocentrické bezpe�nostní zam��ení stále více rozši�uje na další objekty. 

Nutno však dodat, že národní (státní) bezpe�nost v moderním slova smyslu je 

konceptem, který se stal „módním“ až v 50. letech 20. století.11 Rámec národní 

(státní) bezpe�nosti pat�í stále ke st�žejním, proto o n�m bude ješt� mnohokrát 

zmín�no.  

Koncept bezpe�nosti se z hlediska významu i praxe v pr�b�hu doby m�ní. 

Konven�ní, realistické bezpe�nostní paradigma vychází z machiavelistického a 

hobbsnovského pesimistického pojetí lidské p�irozenosti. Pouze 

institucionalizovaná vláda (stát) má moc p�irozený, anarchický stav války všech 

proti všem potla�it. Konflikty dané lidskou p�irozeností však nelze zcela vymýtit 

(Hobbes), což se promítlo do základní výzkumné otázky v rámci v�tšiny 

teoretických sm�r� mezinárodních vztah� v�nujících se konceptu bezpe�nosti - 

výzkumu bezpe�nostních hrozeb.  

P�edstavitelé tradi�ních myšlenkových proud� (zejména realisté) dominovali 

oboru až do 80. let 20.století. I v sou�asnosti má p�ístup v podob� neorealismu 

velký vliv. Sféra bezpe�nostní ve vztahu k politické se v této tradici chápe jako 

vzájemn� odd�lená, p�i�emž koncept bezpe�nosti má charakter pouze jakéhosi 

vedlejšího efektu v rámci studia moci a míru.12 Tradicionalisté se primárn� 

soust�e�ují na bezpe�nost státu (national security) jako klí�ového aktéra, na 

                                                
9 Hawkins, J. M.(ed.), The Oxford Reference Dictionary, Clarendon Press, Oxford 1986, str. 178. Koncept nám 
pomáhá vysv�tlovat, klasifikovat, t�ídit a po�ádat myšlenky, jednotlivé koncepty mohou mít i protich�dný výklad. 
P�íkladem konceptu je svoboda, mír, moc, spravedlnost apod. viz Waisovová, Š., Od národní bezpe�nosti 
k mezinárodní bezpe�nosti, Koda�ská škola na k�ižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního 
konstruktivismu, in Mezinárodní vztahy 3/2004, str. 68.  
10 Barnet, J., Reclaiming Security, in Peace Review, Vol. 9, No. 3, 1997, str. 405-6. 
11 Buzan. B., Rethinking Security after the Cold War, in Cooperation and conflict, Vol. 32, No. 1, 1997, str. 6. 
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vojenské zdroje hrozeb a na užití a kontrolu vojenských sil, což je pln� v státní 

kompetenci. Koncept národní bezpe�nosti bývá definován jako absence hrozeb 

v��i úst�edním hodnotám státu, tedy hrozeb které by mohly n�jakým zp�sobem 

ohrozit existenci státu. Optika tradicionalistických bezpe�nostních studií je 

všeobecn� objektivistická: stát p�edstavuje n�co daného, v�dci se zam��ují na 

analýzu reálných hrozeb, jak se s nimi nejlépe vypo�ádat a jakou roli v tom 

zaujímají mocenští akté�i. D�raz se klade na výzkum moci (realisté)13 a míru 

(idealisté)14, zatímco pozornost oblasti mezi ob�ma extrémními póly je v�nována 

minimáln�, jak poukazuje B. Buzan. Stejný autor pak dále kriticky uvádí, že 

koncept bezpe�nosti byl tradicionalisty dlouhodob� p�ehlížen, v d�sledku �ehož 

se nikdy pln� nerozvinul a z�stal v mnoha sm�rech ve svém „prostoduchém“ a 

úzkém pojetí.15  

Konec studené války podnítil novou etapu výzkumu v rámci bezpe�nostních 

studií, jehož sou�asná dynamika z�eteln� vychází z kritiky tradi�ního pojetí. 

Nejen Buzan coby d�ív�jší realista však toto tradi�ní pojetí akceptuje jako 

výchozí rámec výzkumu.16 Debata ohledn� povahy a významu bezpe�nosti, tedy 

i bezpe�nostních studií, se pro mnohozna�nost obsahovou i strukturální stala 

p�í�inou stále probíhajících velkých v�deckých debat. Ke st�žejním pat�í debata 

mezi „úzkým“ (narrow), monosektorálním pojetím bezpe�nosti a „širokým“ (wide) 

neboli multisektorálním pojetím, jehož zastánci se �adí k tzv. kritickému proudu.  

Kritické teorie mezinárodních vztah� p�edstavují konglomerát díl�ích proud�, 

z nichž pro tuto práci nejvýznamn�jším je p�ístup konstruktivistický.17 Kritické 

teorie p�ízna�n� dle svého názvu kriticky hodnotí a zpochyb�ují dosavadní 

                                                                                                                                            
12 Buzan, B., Peace, Power, and Security: Contending Concepts in the Study of International Relations, in Journal of 
Peace Research, Vol. 21, No. 2, 1984, str. 110. 
13 Realisté mají tendenci vnímat bezpe�nost jako odvozenou od moci. Sv�t pokládají za primárn� anarchického 
uspo�ádání bez nad�azené autority, která by regulovala vále�né aktivity mezi státy. Jejich pesimismus vyplývá 
z p�esv�d�ení, že lidé mají na základ� p�irozenosti sklony k násilí a z toho d�vodu se nelze vyhnout ani konflikt�m,  
viz Hans Morgentau �i E.H. Carr. 
14 Idealisté pokládají bezpe�nost za d�sledek míru, tedy jinak �e�eno, že mír ové podmínky zajistí také bezpe�nost, na 
rozdíl od realist� v��í v sílu institucí, které konflikt�m zabrání. viz N. Angel. 
15 Buzan, B., People, States and Fear, An agenda for International Security Studies in the Post-cold War era, Longman 
1991, 2. vyd, str. 1-5; Buzan, B., Peace, Power, and Security: Contending Concepts in the Study of International 
Relations, in Journal of Peace Research, Vol. 21, No. 2, 1984, 109-125  
16 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 195. 
17 Podobn� jako u kritických teorií, neexistuje ani v rámci konstruktivismu jednotný p�ístup. T. Hopf rozlišuje mezi 
konven�ním (tradi�ním) konstruktivismem a kritickým konstruktivismem. Oba vycházejí ze základních p�edpoklad�, a 
to cíle empiricky zkoumat témata, která jsou považována za daná fakta (danosti) a které konstruktivisté pokládají ve 
skute�nosti za produkt lidské konstrukce. Další shoda panuje z hlediska p�edpokladu vzájemného konstituování 
subjektu a struktury, pojetí anarchie jako sociální konstrukce, moci chápané materiáln� i diskursivn� atp. Kriti�tí 
konstruktivisti (KTK) si uv�domují, že aktér a pozorovatel nemohou být separováni, zatímco konven�ní konstruktivisti 
(KK) toto ignorují a zaujímají spíše interpretativní pozici. KK tvrdí, že moc bývá uplat�ována v každé sociální 
interakci, p�i�emž p�i ní vždy dominuje ur�itý aktér. KTK sice sdílí myšlenku o všudyp�ítomnosti moci jejich pojetí 
moci se však výrazn� liší. Stejn� tak KTK neakceptují myšlenku KK o vlastní roli v rámci iniciace zm�ny. Viz Hopf, 
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politický a sociální �ád. Za touto metodou imanentního kritického vymezování se 

v��i stávajícímu �ádu a tradicionalistickým pop�. behavioralistickým pojetím, 

sledují cíl celospole�enské zm�ny za ú�elem dosažení emancipace a 

racionáln�jší spravedliv�jší spole�nosti.18 Kritizované pozitivistické sm�ry (viz 

pozn. 3) si na základ� p�esv�d�ení o univerzálnosti svých koncept� politický cíl 

ani hodnotové soudy nekladou.19  

Postpozitivisté požadují radikální zm�nu uspo�ádání mezinárodních vztah� 

v�etn� zm�ny p�evládajících p�edstav, jako nap�. pojetí státu, moci, 

stereotypních maskulinních vzorc� v politicko-bezpe�nostní oblasti apod. 

Zpochyb�ují epistemologické i ontologické základy pozitivistických sm�r� a 

zejména jejich objektivistické chápání mezinárodních vztah� jako nezávislé 

p�edem dané reality. Podle „kritik�“ nelze odd�lovat subjekt a objekt zkoumání, 

nebo� to p�ináší zkreslování reality. Základem a podmínkou veškerého poznání 

je reflexe spole�nosti a historického kontextu v�etn� uchopení jejich vlastního 

performativního potenciálu.20 V rámci této spole�né myšlenky sociální konstrukce 

reality (sv�tové politiky) hrají klí�ovou roli analýzy sociální struktury, na nichž je 

v�d�ní závislé. Sociální struktury existují a jsou utvá�eny pouze v rámci procesu, 

jejich význam se odvozuje ze širokého sociálního kontextu a jeho interakcí. 

Struktury zahrnují jednak materiální podstatu, jednak sdílené chápání, o�ekávání 

nebo v�domí.21 Tato teorie p�edstavuje výchozí rámec konstruktivismu, na který 

pak navážeme v podkapitole 2.2 (Teorie Sekuritizace) a podkapitole 4.1 

(Teoretická východiska operacionalizace), kde se budeme blíže v�novat 

konceptualizaci bezpe�nosti Koda�ské školy, která se hlásí ke konstruktivistické 

opera�ní metod�. 

Na otázku jaký je vztah mezi analytikem (dimenze vnímání) a zkoumaným 

problémem odpovídají konstruktivisté ve smyslu, který pojímá ob� roviny jako 

intersubjektivní konstrukci. Subjekt a struktura se vzájemn� spoluutvá�ejí.22 

Intersubjektivn� je chápáno taktéž pojetí ohrožení, klí�ové v rámci bezpe�nostní 

koncepce. Na rozdíl od tradi�ních pozitivistických sm�r� pro n�ž má realita 

                                                                                                                                            
T., The Promise of Constructivism in International Relations Theory, in International Security, Vol. 23, No. 1, 1998, 
str. 171-200. 
18 Drulák, P., Teorie mezinárodních vztah�, Portál 2003, str. 110-2; Plechanovová, B., Úvod do mezinárodních vztah�, 
ISE 2003, str. 18, 28. 
19 Drulák, P., Teorie mezinárodních vztah�, Portál 2003, str. 111. 
20 Drulák, P., Teorie mezinárodních vztah�, Portál 2003, str. 110-2; Plechanovová, B., Úvod do mezinárodních vztah�, 
ISE 2003, str. 18, 28. 
21 Wendt, A., Constructing International Politics, in International Security, Vol. 20, No. 1, 1995, str. 73-4. 
22 Hopf, T., The Promise of Constructivism in International Relations Theory, in International Security, Vol. 23, No. 1, 
1998, str. 182. 
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objektivní, p�edem daný význam, se v konstruktivistickém duchu i realita 

v podob� stát�, anarchie, rovnováhy moci, hrozeb, válek, bezpe�nosti aj. 

konstruuje skrze praktické sociální interakce a diskurz. Z toho lze také odvodit 

konstruktivistický p�edpoklad možnosti zm�ny.  

„(…)Jsou konstruovány dialekticky, v interakci materiálního a ideového sv�ta, 

v diskurzu mezi dv�ma �i více subjekty, v dialogu mezi vnit�ním a vn�jším, mezi 

�ádem a anarchií, mezi státem a systémem stát�, mezi aktérem a jeho 

prot�jškem �i nep�ítelem.“23  

Konstruktivisté se sice dostávají nej�ast�ji do konfrontace s neorealisty, hlásí se 

však více �i mén� k n�kterým realistickým východisk�m, jako anarchickému 

charakteru mezinárodní politiky, ofenzivním tendencím stát� vyplývajícím 

z nejistoty ohledn� úmysl� jiných stát� (bezpe�nostní dilema), primární snaze o 

p�ežití a racionálním jednání stát� i aktér� aj.24  

Obr. �. 1: Školy bezpe�nostních studií 

 
Pramen: Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis Boulder : 

Rienner, 1998, str. 205 

Silnému postavení neo/realist� konstruktivistická bezpe�nostní studia konkurují 

zejména v rámci konceptualizace bezpe�nosti. My se však dále v této práci 

budeme soust�e�ovat na konstruktivistickou opera�ní metodu, kterou 

rozpracovala významným zp�sobem koda�ská skupina v �ele s B. Buzanem a 

O. Waeverem. Intersubjektivní pojetí ohrožení se v konstruktivistické 

bezpe�nostní koncepci utvá�í prost�ednictvím komunika�ních projev� mezi 

subjekty nebo aktéry, p�i�emž dochází ke konstruování problému jako 

                                                
23 Šedivý, J., St�et identit? USA a Evropa po 11. zá�í, in Mezinárodní vztahy, 2002, �. 4, str. 8. 
24 Wendt, A., Constructing International Politics, in International Security, Vol. 20, No. 1, 1995, str. 72. 
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bezpe�nostní otázky a p�esouvání tématu do centra životního zájmu státu 

v rámci procesu „sekuritizace“ (viz Kap. 2.2).25  

Koncept bezpe�nosti prochází neustálým vývojem. Obsahová i terminologická 

mnohozna�nost �iní pokusy o jeho jasné vymezení ne p�íliš úsp�šnými, což však 

nebrání  dalšímu vývoji. Konceptualizace bezpe�nosti vychází primárn� z rámce 

státu jako základní jednotky mezinárodního systému, jeho d�ležitost se však ve 

srovnání s dobou p�ed koncem studené války snížila. Tradicionalistická 

(pozitivistická) teoretická paradigmata �elící tlaku postpozitivistických sm�r�, ke 

kterým pat�í také konstruktivistický p�ístup, zaujímají silnou pozici z hlediska 

konceptualizace bezpe�nosti. V post studenovále�né dob� však sílí vliv 

alternativních paradigmat bezpe�nosti, které nám mohou nabídnout nový pohled 

na bezpe�nostní problémy „nové generace“, jako v p�ípad� ob�anských válek 

t�etího sv�ta. Ke konstruktivistické opera�ní metod� se hlásí Koda�ská škola, 

jejíž koncept sekuritizace zachycuje proces konstruování bezpe�nostních 

hrozeb. Než p�ejdeme k teoretickým východisk�m Koda�ské školy, zam��me se 

na aspekt rozši�ování bezpe�nostní agendy, s nímž je projekt KŠ bezprost�edn� 

spojen. 

1.2 Redefinice26 a rozši�ování konceptu bezpe�nosti 

Konec studené války p�inesl nejen zm�nu reálné bezpe�nostní situace a zdroj� 

ohrožení, ale i zm�nu percepce samotného termínu bezpe�nost. 

V p�edcházejícím období studenovále�ných let se bezpe�nost ve svém úzkém 

pojetí stala tém�� synonymem vojenské moci. Minimalizace rizika konven�ního 

boje �i p�ípadné jaderné války však odvedla pozornost od vn�jších vojenských 

hrozeb k „novým“ typ�m �i „nové generaci“ potenciálních hrozeb, které mohou 

mít bezprost�ední vliv na fungovaní daného státu a jeho obyvatelstva.27 Jedná se 

o možné hrozby p�icházející z oblastí jako je ekonomická sféra, zdravotnictví, ze 

sociální oblasti, ekologické atp. K jistým zm�nám dochází i ve formách násilných 

konflikt�. Snižuje se po�et válek mezinárodních zatímco p�ibývá28 vnit�ních, 

ob�anských válek, které jsou však v r�zných sm�rech v�tšinou propojeny 

s dalšími zem�mi. Konven�ní boje ustupují do pozadí, p�i�emž na významu 

                                                
25 Šedivý, J., St�et identit? USA a Evropa po 11. zá�í, in Mezinárodní vztahy, 2002, �. 4, str. 7-9. 
26 Redefinicí chápeme p�ehodnocení slovního vymezení (obsahu) pojmu, viz Akademický slovník cizích slov I, 
Academia Praha 1995. 
27 SIPRI Yearbook 2005. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford university press 2005, str. 285.  
28 K nar�stajícímu po�tu ob�anských válek dochází v Africe, viz Kap. 4. (P�írodní zdroje a konflikty). 
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nabývají akté�i v podob� organizovaných skupin operující v mnoha zemích, 

využívající globálních sítí telekomunika�ních, obchodních, finan�ních apod. 

Podle Stockholmského institutu pro výzkum míru (SIPRI) pat�il k významným 

zm�nám v post studenovále�né dob� obrat sv�tové pozornosti od velmocenské 

konfrontace ke sledování zdroj� ohrožení v rozvojových zemích.29 Velkou roli zde 

hrála série ob�anských válek 90. let v afrických zemích, jako Angola, Sierra 

Leone, Libérie, Rwanda, Demokratická republika Kongo (Kongo-Kinshasa), 

Republika Kongo (Kongo-Brazzaville), Súdán, Burundi aj., které vzbudily laický i 

v�decký zájem.  

P�es neshody ohledn� p�esného charakteru a rozsahu sou�asných hrozeb �i 

zp�sobu jak je eliminovat, existuje v akademické obci souhlas ve dvou ohledech. 

První se týká neú�innosti a nerelevantnosti vojenských nástroj� v rámci potla�ení 

t�chto typ� hrozeb, druhá se týká uznání globálního charakteru sou�asné 

problematiky bezpe�nosti, z �ehož vyplývá i nutnost globálního charakteru akcí a 

politik.30 Podívejme se na reflexi problému z teoretické pozice. 

S koncem studené války se teoretická základna mezinárodních vztah� v oblasti 

bezpe�nosti rozšt�pila do t�í hlavních škol: tradicionalistické kladoucí d�raz na 

vojenskou sféru, kritického proudu bezpe�nostních studií, který m�l za cíl obecn� 

kultivovat celkový rámec konceptualizace bezpe�nostních studií a zastánc� 

rozší�ené bezpe�nostní agendy usilujících o rozší�ení bezpe�nostní agendy o 

nová témata.31 V této podkapitole se soust�edíme na posledn� zmi�ovaný proud, 

k jehož významným p�edstavitel�m pat�í  v�dci Koda�ského výzkumného centra. 

Podle p�edstavitel� KŠ byla nespokojenost s úzkým (tradi�ním) pojetím 

bezpe�nostních studií vedoucí teoretiky k snahám o redefinování 

bezpe�nostního konceptu a rozši�ování bezpe�nostní agendy, poprvé 

stimulována nár�stem významu ekonomických a environmentálních problém� 

b�hem 70. a 80. let 20. století.32 P�ipome�me použití tzv. ropné zbran� v rámci 

ropného embarga arabských zemí roku 1973. Vzájemné spolup�sobení 

ekonomického r�stu, vojenských aspekt� a globální ekonomiky primárn� 

                                                
29 SIPRI Yearbook 2005. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford university press 2005, str. 285. 
30 SIPRI Yearbook 2005. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford university press 2005, str. 285-
6. 
31 Buzan. B., Rethinking Security after the Cold War, in Cooperation and conflict, Vol. 32, No. 1, 1997, str. 5. 
32 Z hlediska sv�tových událostí se ukázala být 70. léta hlavní hybnou silou vedoucí teoretiky mezinárodních vztah� 
k myšlenkám redefinice bezpe�nosti. Jednalo se o dobu velkých, zejména mezinárodn� ekonomických problém� jako, 
ropné šoky, sv�tová finan�ní krize, zjevn� se prohlubující hospodá�ská propast mezi vysp�lými zem�mi a t�etím 
sv�tem. Stejn� tak se jednalo o období, kdy se státy snažily vypo�ádat se zbrojním závod�ním, zejména pak s otázkou 
jaderného odzbrojení. V neposlední �ad� byly klí�ové množící se d�kazy o zhoršujícím se stavu životního prost�edí, o 
�emž se v 70. letech za�alo jednat i na institucionální úrovni. 
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v intencích vlastního ekonomického zájmu jednotlivých stát� podnítilo myšlenku 

konceptualizace ekonomické bezpe�nosti a zvlášt� pak její nejvýrazn�jší 

sou�ásti, energetické bezpe�nosti.33 S koncem studené války se p�idaly další, 

zejména problémy s mezinárodním zlo�inem a konflikty spojenými 

s problematikou identity.34  

Východiskem k rozši�ování koncepce bezpe�nosti, jak pro pozitivisty, tak pro 

konstruktivisty, p�edstavuje p�edpoklad duální povahy (subjektivní a objektivní) 

bezpe�nosti. Stupe� bezpe�nosti a ohrožení nelze nikdy objektivn� stanovit, 

proto z�stává záležitostí subjektivního hodnocení a spekulace.35 Zajímavé �ešení 

této duality podává konstruktivistická konceptualizace bezpe�nosti, která nevolí 

mezi subjektivním �i objektivním, ale koncipuje intersubjektivní konstrukci 

ohrožení.36  

Požadavek rozší�ení a prohloubení agendy bezpe�nostních studií za hranice 

tradi�ních p�ístup� pramení ze t�í hlavních problém�, a to (1) z nespokojenosti 

s dominantním neorealistickým p�ístupem, (2) z pot�eby reflexe zm�n 

mezinárodního systému daných koncem studené války, jak bylo zmín�no na 

za�átku a (3) ze snahy p�iblížit bezpe�nostní studia zájm�m moderní doby. 

V prvním p�ípad� snahy o redefinici jednotí zejména odmítnutí neorealistické 

akcentace „úst�edních hodnot“ (core values) státu.37 Chápání tradicionalistického 

významu bezpe�nosti jako absence existen�ních hrozeb státu ze strany jiných 

stát� se stalo velmi kritizovaným. Jeden z hlavních sm�r� kritiky se zam��uje na 

pojetí státu jako jediného relevantního bezpe�nostního subjektu. Druhý pak na 

kritiku vnímání bezpe�nosti pouze ve spojitosti s politicko-teritoriální dimenzí. 

Ob� pak v obecné rovin� spojuje p�esv�d�ení, že tradi�ní pojetí málo 

reflektuje dobu prohlubující se komplexní propojenosti v mnoha sm�rech i 

úrovních (ekonomická, náboženská, etnická, informa�ní, ekologická aj.).38  

Široké a stále probíhající debaty ohledn� významu bezpe�nosti a budoucnosti 

bezpe�nostních studií v rámci širšího projektu bezpe�nosti nebyly završeny 

žádným všeobecným konsenzem. Krause a Williams identifikují t�i základní 

názorové proudy, které se bu� (1) pokouší pouze rozší�it (widen) neorealistický 

                                                
33 Barnet, J., Reclaiming Security, in Peace Review, Vol. 9, No. 3, 1997, 406. 
34 Viz Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 2 
35 Šedivý, J., St�et identit? USA a Evropa po 11. zá�í, in Mezinárodní vztahy, 2002, �. 4, str. 9-10. 
36 Pouze objektivní existenci ohrožení p�edpokládá neorealismus, subjektivní i objektivní dimenzi vnímání p�edstavuje 
klasický realismus a strategická studia. Viz Šedivý, J., St�et identit? ( 2002,  str. 8). 
37 Krause, K., Williams, M.C., Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods, in Mershon 
International Studies Review (1996) 40, 229-231. 
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koncept bezpe�nosti o další potenciální hrozby, nebo (2) radikáln�ji krom� 

hrozeb navíc také prohloubit (broaden) agendu bezpe�nostních studií o 

úrov�ovou hladinu sm�rem nahoru i dol�. Tito radikálové (nap�. R. Ullman, E. 

Kolodziej, J.T. Mathews, B. Buzan a v�tšina koda�ské v�decké skupiny) sice 

odmítají chápat státy jako výlu�né objekty i iniciátory hrozeb, stát si však podle 

nich stále zachovává pozici nejd�ležit�jší referen�ní jednotky. Vedle standardní 

dimenze státní (national) rozši�ují bezpe�nost o dimenzi globální a zejména 

mezinárodní. Velmi d�ležité je v rámci tohoto radikálního proudu odmítnutí 

pokládat bezpe�nostní studia za ne-samostatný obor ohrani�ený mantinely v��i 

obor�m jiným. Radikálové vnímají bezpe�nostní studia jako velmi 

interdisciplinární obor, který má kapacitu na to, aby zahrnul obory s nimiž se 

v rámci své agendy p�ekrývá �i dotýká, jako nap�íklad mezinárodní ekonomické 

vztahy, teorie mezinárodních vztah�, rozvojová studia aj. Poslední (3) výrazný 

proud tvo�ený zejména p�edstaviteli neorealistického p�ístupu z�stává v mezích 

státocentrického pojetí bezpe�nosti s tím, že jeho zastánci prosazují nikoli 

rozši�ování a prohlubování, ale spíše zm�ny v podob� zavád�ní rozší�ené 

terminologie. Tradicionalisté kladou z hlediska rekonceptualizace d�raz zejména 

na multilaterální bezpe�nostní spolupráci, od níž si slibují potla�ení 

bezpe�nostního dilematu (J. Mearsheimer, S. Walt).39 Neorealisté s radikáln�jším 

p�ístupem rozši�ování a prohlubování konceptu bezpe�nosti nesouhlasí, jsou 

však ochotni uznat za relevantní ur�ité nevojenské hrozby. Buzan, Waever a De 

Wilde jejich strategii hodnotí jako: „(..) .dovolit rozší�ení jenom do té míry, aby se 

nep�erušila návaznost týkající se (vojenských) hrozeb nebo užití síly mezi 

politickými aktéry.“40 

Rozši�ování bezpe�nostní agendy sebou nese jisté problémy. Nejvýznamn�jší 

neorealista S. Walt naráží na riziko narušení intelektuální soudržnosti oboru, proti 

�emuž se lze bránit soust�ed�ním se hlavn� na vojenskou sféru a stát.41  

 „Walt uznává, že renesance bezpe�nostních studií, která prob�hla v 80. letech, 

p�isp�la k tematickému rozší�ení a interdisciplinarit� bezpe�nostních studií, která 

m�že vést k lepším výzkumným výsledk�m, zárove� však upozor�uje na rizika, 

                                                                                                                                            
38 viz Müller, H., Security Cooperation, in Carlsnaes, W., Risse, T., Simmons, B.A. (ed.), Handbook of International 
Relations, SAGE Publications London 2002, str. 369. 
39 Krause, K., Williams, M.C., Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods, in Mershon 
International Studies Review (1996) 40, str. 230. 
40 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 3. 
41 Walt, S. M., The Renaissance of Security Studies, in International Studies Quarterly, Vol. 35, No. 2, 1991, 213. 
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která hrozí bezpe�nostním studiím, a to jak z vlastního bezb�ehého rozší�ení 

konceptu bezpe�nosti, tak z historické zm�ny mezinárodního systému.“42 

Další sm�r kritiky rozši�ování se týká nár�stu po�tu témat, které by m�ly spadat 

do bezpe�nostní problematiky, což sebou nese také �asto kontraproduktivní a ne 

p�íliš š�astné rozší�ení státní regulace v ur�itých oblastech. Poslední velká kritika 

poukazuje na (neúmyslnou) tendenci rozší�ené agendy povyšovat bezpe�nost na 

n�jaké univerzální dobro.43 Waever však odmítá tradicionalistický úzký pohled 

jako nebezpe�ný a tvrdí, že bezpe�nost p�edstavuje ur�itým zp�sobem 

stabilizaci situace, p�i�emž další �ešení spat�uje v zam��ení se na analýzu 

hrozeb a zejména desekuritizaci-proces p�esunování problému mimo krizovou 

bezpe�nostní agendu sm�rem do standardní politické agendy.44 Tomuto se 

budeme v�novat v následující kapitole. 

P�i samotném „rozši�ování“ bezpe�nosti lze obecn� sledovat t�i hlavní roviny, a to 

1) rovinu referen�ního objektu, neboli o �í bezpe�nost se jedná, 2) rovinu 

sektorální, tedy v jakých oblastech �i dimenzích nacházíme bezpe�nostní 

problém (nap�. ekonomická oblast) a 3) zhodnocení okolností za kterých se 

problém stane bezpe�nostní hrozbou, nebo jinak �e�eno odpov�� na otázku 

„bezpe�nost v��i �emu?“45 

Podle Emmy Rotschild rozší�ení bezpe�nostního konceptu probíhá ve �ty�ech 

základních formách, a to: 1) z tradi�ní bezpe�nosti národní(státní) dochází 

k rozší�ení konceptu sm�rem dol�, tedy o bezpe�nost skupin a individuí, 2) 

rozší�ení národní(státní) bezpe�nosti sm�rem nahoru o dimenzi a) mezinárodní, 

tedy bezpe�nost mezinárodního systému nebo b) celé environmentální sféry,46 3) 

rozší�ení horizontální dle oblasti, kde se otázkou bezpe�nosti zabýváme, tedy 

rozší�ení z tradi�ní oblasti vojenské do politické, ekonomické, sociální, 

environmentální atd. a kone�n� 4) rozší�ení politické zodpov�dnosti za zajišt�ní 

bezpe�nosti sm�rem a) nahoru (zejména mezinárodní organizace), b) dol� (nap�. 

regionální a lokální vlády) a c) sm�ry jinými (nevládní organizace, ve�ejné 

mín�ní, tisk, abstraktní síla trhu apod). Jak E. Rotschild upozor�uje, podn�t k 

rozši�ování bezpe�nostní agendy není pouze výsledkem akademických debat, 

                                                
42 Cit. dle Waisová, Š., Sou�asné otázky mezinárodní bezpe�nosti, Vydavatelství a nakladatelství Aleš �en�k 2003, 1. 
vyd., str. 27. 
43 Buzan. B., Rethinking Security after the Cold War, in Cooperation and conflict, Vol. 32, No. 1, 1997, str. 11. 
44 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 4. 
45 Stejskal, L., Rozší�ené pojetí bezpe�nosti jako výzva pro �eskou bezpe�nostní politiku, in kolektiv autor� CESES, 
Bezpe�nostní budoucnost �eské republiky (sborník statí ke konferenci “�eská bezpe�nostní politika a její 
perspektivy”), Ministerstvo obrany �R, Praha 2005, str. 35. 
46 V prvních dvou p�ípadech se jedná o rozší�ení o entity, jejichž bezpe�nost má být zajišt�na, tedy objekty. 
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�asto p�išel také ze strany mezinárodních institucí, jako v p�ípad� globální 

bezpe�nosti (The international Commission on Global Governance), nebo lidské 

(human) bezpe�nosti (The United Nations Development Program).47   

Nabízí se otázka, co nám rozší�ení bezpe�nostní agendy p�inese? B. Buzan 

spat�uje p�ínos rozší�ení bezpe�nostní agendy v n�kolika ohledech. Prvním je 

pozitivní vliv „zhuš�ujícícího se“ charakteru mezinárodního systému, který na 

jedné stran� m�ní prioritu témat bezpe�nostní agendy a na druhé stran� 

rozm�l�uje hráz mezi anarchií a vzájemnou závislostí, tedy tradi�ní 

problematickou dichotomií. „První d�vod pro p�ijetí široké koncepce bezpe�nosti 

spo�ívá jednoduše v tom, že si to politické prost�edí žádá“.48 Široká forma 

konceptu bezpe�nosti, jak dále Buzan uvádí, má vliv na odstran�ní další hluboce 

zako�en�né dichotomie vzniklé v rámci soupe�ení dvou tradi�ních teoretických 

koncept�, realismu a idealismu. Hlavní plus také spo�ívá v „(...)užite�ných 

politických kvalitách konceptu“.49 Poslední významný p�ínos rozší�ené 

bezpe�nostní agendy, jak ho definuje Buzan, p�edstavuje „(...)intelektuáln� 

aktraktivní jednotící kvality myšlenky jako takové“.50 Buzan i Waever akcentují 

praktickou politiku a tvrdí, že pokud budeme chtít revidovat koncept bezpe�nosti, 

m�li bychom brát na z�etel dynamiku a prom�ny reálné bezpe�nostní sféry (field 

of practice), protože radikálním p�ehodnocením konceptu bez ohledu na 

praktická specifika té které bezpe�nostní situace m�že hrozit ztráta koncep�nosti 

na úkor pouze významové (sémantické) shodnosti.51  

Konec studené války sebou p�inesl významné zm�ny mezinárodního systému, 

které zintenzivnily tlak na reflexi v rámci dosavadního bezpe�nostního rámce. 

Objevila se nová generace hrozeb a aktér� navíc v kontextu globalizujícího se 

sv�ta, které tradi�ní p�ístupy „nastavené“ na dosavadní mocenskou politiku a 

konven�ní vojenské hrozby, nebyly schopny uspokojivým zp�sobem pojmout. 

Zejména tedy neorealisté �elí kritice proudu p�íznivc� rozší�ené bezpe�nostní 

agendy, mezi jejichž nejvýrazn�jší p�edstavitele pat�í koda�ská skupina v �ele 

s Buzanem a Waeverem. Rozši�ování bezpe�nostní agendy se týká dvou 

hlavních oblastí, a to referen�ních hrozeb, které jsou alokovány v rámci ur�itého 

sektoru a referen�ních objekt�. Východiskem k rozši�ování koncepce 

                                                
47 Rothschild, E., What is security? in Daedalus, Boston, Vol. 124, Summer 1995. 
48 Buzan, B., People, States&Fear, An agenda for International Secirity Studies in the Post-cold War era, Longman 
1991, 2. vyd., str. 370. 
49 Tamtéž, str. 368. 
50 Tamtéž, str. 372. 
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bezpe�nosti je duální povaha bezpe�nosti, kterou  konstruktivisté �eší 

intersubjektivní konstrukcí reality. V následující kapitole se zam��íme na 

bezpe�nostní projekt Koda�ské školy, na jehož základ� budeme posléze 

zkoumat konstruování p�írodních zdroj� (diamant�) jako bezpe�nostní hrozby 

v rámci procesu sekuritizace. 

2. Bezpe�nostní projekt Koda�ské školy(KŠ); teorie 

sekuritizace 

Název „Koda�ská škola“ poprvé použil ve své práci Bill McSweeney roku 1996 

jako zkrácené ozna�ení v�deckých prací �len� COPRI52 v Kodani.53 Výsledky 

v�decké �innosti �elných p�edstavitel� B. Buzana, O. Weavera a jejich koleg� 

z COPRI p�isp�ly k významnému obratu v bezpe�nostní analýze první poloviny 

90. let a i nadále pat�í k dominantním teoretickým proud�m mezinárodních 

vztah� a zvlášt� pak rozší�eného pojetí bezpe�nosti. Podle Wilkinsona je t�eba 

chápat Koda�skou školu jako víceúrov�ový výzkumný program bezpe�nostních 

studií, než skupinu vnímat jako reprezentanty jednotného teoretického p�ístupu 

bezpe�nosti s pevnou ontologií, epistemologií a metodologií.54 Klí�ové koncepty 

charakterizující KŠ sice vznikaly spíše jako individuální práce jednotlivých �len� 

koda�ského kruhu, p�esto se jim poda�ilo dosáhnout vysoké míry provázanosti. 

Své nejlepší výzkumné práce pak koda�ská skupina vytvo�ila v reakci na 

rozsáhlou kritiku svých p�edchozích d�l.55  

Bezpe�nostní projekt KŠ prochází od svého vzniku na po�átku 80. let 

významnými konceptuálními prom�nami. Tento vývoj je patrný zejména ve 

výzkumné práci B. Buzana, který postupn� p�ešel od tradice realistické k myšlení 

inspirovanému sociálními konstruktivisty, tedy zejména v podání svého kolegy O. 

Waevera.56 V tomto smyslu se za zlomovou práci pokládá kniha dvou zmín�ných 

autor� v�etn� O. de Wilde „Security: A New framework for Analysis“(1998).57 

                                                                                                                                            
51 Waever, O., Securitization and Desecuritization, Copenhagen : Centre for Peace and Conflict Research, 1993, 
(COPRI Working Papers ; No.5), str. 4. 
52 Conflict and Peace Research Institute, založen roku 1985 jako Centre for Peace and Conflict Research.   
53 Wilkinson, C., Taking Copenhagen Outside Europe: The Copenhagen School and Societal Security, Paper prepared 
for the CREES Annual Conference, Cumberland Lodge, Windsor Great Park, 10-12 June 2005, str. 3. 
54 Wilkinson, C., Taking Copenhagen Outside Europe: The Copenhagen School and Societal Security, Paper prepared 
for the CREES Annual Conference, Cumberland Lodge, Windsor Great Park, 10-12 June 2005, str. 3. 
55 Huysmans, J., Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe? 
in European Journal of International Relations, 1998, Vol. 4, 479-505. 
56 V rámci konceptualizace bezpe�nosti vychází Koda�ská škola ze t�í teoretických p�ístup�: strukturálního realismu, 
Anglické školy a zejména sociálního konstruktivismu, viz Waisová (2004). 
57 Viz Huysmans, J., Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in 
Europe? in European Journal of International Relations, 1998, Vol. 4, str. 493. V tomto díle se koncentrují na 
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V díle lze zaznamenat již patrný obrat k sociálnímu konstruktivismu, jehož 

výrazem se stalo klí�ové pojetí bezpe�nosti jako �e�ového aktu, lingvistické 

sociální konstrukce, o níž budeme hovo�it v rámci kapitoly 2.2 v�nující se teorii 

sekuritizace. 

Koda�ský bezpe�nostní projekt není oprošt�n od problém� a vnit�ních rozpor�, 

což p�iznávají sami auto�i. Velká pozornost, kterou svou bezpe�nostní 

konceptualizací vzbudili, podnítila rozsáhlou bezpe�nostní debatu v rámci celého 

oboru. Jejich cílem nebylo pouze p�inést novou bezpe�nostní „teorii“, která 

vypovídá o tom, jak vše m�že být jinak. Snahou KŠ, tak jak ve své knize uvád�jí, 

je dosáhnout pochopení pro� akté�i postupují zp�sobem jakým postupují nejen 

v sou�asnosti, ale i s ohledem na jistou predikci do budoucna.58  

2.1 Bezpe�nostní projekt Koda�ské školy (KŠ) 

Bezpe�nostní projekt KŠ je bezprost�edn� spojen s rozši�ováním bezpe�nostní 

agendy a s pojmutím tradicionalistické pozice.59 Z hlediska analytického se v�dci 

koda�ské skupiny vymezují v��i tradi�ním bezpe�nostním studiím na stran� 

jedné a kritickým bezpe�nostním studiím na stran� druhé. V tomto spektru mají 

blíže ke kritickým bezpe�nostním studiím. KŠ sv�j p�ístup ke konceptualizaci 

bezpe�nosti hodnotí jako radikáln� konstruktivistický, naopak p�ístupem 

k sociálním vztah�m obecn� se pokládají za mén� konstruktivistické než v�tšina 

p�edstavitel� kritických bezpe�nostních studií. S tradi�ními bezpe�nostními studii 

se projekt KŠ neslu�uje zejména metodologicky. Tradicionalisté operují v rámci 

monosektorální (vojenské) agendy, KŠ v rámci multisektorální. Tradicionalistická 

perspektiva bezpe�nostních hrozeb je objektivistická, zatímco pro KŠ se jedná o 

intersubjektivní konstrukci hrozeb a referen�ních objekt�.60 Vedle základních 

tradicionalistických premis má KŠ blíže k tradicionalistickým bezpe�nostním 

studiím  v otázce ú�elu (purpose) výzkumu, který v tomto sm�ru spat�ují v 

pochopení zkoumané bezpe�nostní konstelace a v posunu této konstelace 

sm�rem k co nejoptimáln�jšímu stavu. Výzkum kritických studií primárn� už dle 

                                                                                                                                            
formulování rámce pro bezpe�nostní analýzy. Tento rámec má sloužit k vytvo�ení ur�itého  univerzálního nástroje ke 
kategorizaci jednotlivých bezpe�nostních dynamik v r�zných regionech (viz str. 490 tamtéž). 
58 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis, Boulder : Rienner, 1998, str. 205-
6. 
59 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis, Boulder : Rienner, 1998, str. 4. 
60 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis, Boulder : Rienner, 1998, str. 204-
8. 
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svého názvu poukazuje kriticky na zkoumané objekty, zejména držitele moci, a 

snaží se na základ� v�deckého bádání vyvrátit jejich stanoviska a pozice.61  

V rámci bezpe�nostního projektu KŠ m�žeme rozlišit t�i hlavní tématické osy, 

které tvo�í st�žejní oblasti výzkumné práce:62 1) pojetí významu bezpe�nosti a 

Waevr�v koncept sekuritizace, 2) Buzanova sektorální bezpe�nost a 3) koncept 

regionálního bezpe�nostního komplexu.63  

Barry Buzan se ve svém výzkumu zam��il na aspekt fungování relativn� 

samostatných region� (bezpe�nostních subsystém�) s vlastní bezpe�nostní 

dynamikou uvnit� státní jednotky (nap�. státy bývalé Jugoslávie). Hlavním ú�elem 

Buzana bylo (znovu) zavést regionální úrove� do bezpe�nostních studií. Jeho 

obrat ke konstruktivismu v druhé polovin� 90. let se promítl v myšlence, že 

bezpe�nostní komplex je jednak reflexí agentovy percepce, jednak odrazem 

závislosti jednotlivých objekt�, která pramení nap�. z teritoriální blízkosti. 

Koda�ský p�ísp�vek z hlediska znovu zasazení regionální úrovn� do 

bezpe�nostních studií pramenící v p�esv�d�ení o rostoucím významu regionální 

dimenze (ozn. jako subsystém) mezinárodních vztah� v post studenovále�ném 

období, zaznamenal zvýšenou pozornost v�decké obce.64 V p�ípad� 

subsaharské Afriky, kde dochází nej�ast�ji k p�elévání konflikt� v rámci 

sousedících zemí však nelze jednozna�n� hovo�it o regionálních komplexech. 

Problematika regionálního bezpe�nostního komplexu není pro naši práci tak 

st�žejní, regionální dimenzi se budeme v�novat až v p�ípadové studii 

v souvislosti s rolí sousední Libérie. 

V následující �ásti navážeme na p�edchozí kapitolu v�nující se prom�nám 

konceptu bezpe�nosti. K rozši�ování bezpe�nosti p�istupuje KŠ ve dvou sm�rech 

a) vertikáln�, tzn. v rámci referen�ních jednotek a b) horizontáln�, tedy po ose 

zdroj� hrozeb, neboli tzv. sektor�. P�ehledné schéma obrázku �. 2 znázor�uje 

                                                
61 Buzan. B., Rethinking Security after the Cold War, in Cooperation and conflict, Vol. 32, No. 1, 1997, str. 20. 
62 Huysmans, J., Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe? 
in European Journal of International Relations, Vol. 4, str. 486. 
63 Tento koncept p�itáhl pozornost na po�átku 90. let zejména v souvislosti s evropskou regionální dynamikou. 
Bezpe�nostní komplex koda�ská skupina definuje jako skupinu jednotek, jejichž procesy de/sekuritizace jsou natolik 
provázány, že jednotlivé problémy nemohou být samostatn� bez ohledu na celý komplex analyzovány. Viz Security: A 
New Framework for Analysis, str. 201. „Bezpe�nostní komplex je konceptualizován v teritoriálních ohledech jako 
geograficky situovaný regionální bezpe�nostní systém uvnit� kterého jsou bezpe�nostní praktiky na sob� více nezávislé 
než bezpe�nostní praktiky vn�jších aktér�. Na druhé stran� sektorální koncept se odkazuje k specifickým 
bezpe�nostním vým�nám, které se liší pokud jde o jednotky a hrozby kterých se týkají a které jsou tímto ne nutn� 
teritoriáln� ohrani�ené.“ Sociáln� konstruktivistický obrat a sektorální rozší�ení p�edstavovalo hlavní výzvu pro 
pochopení p�vodních myšlenek bezpe�nostního komplexu. Viz Huysmans, J., Revisiting Kopenhagen: Or, On the 
Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe, str. 498. 
64 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 9. 
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p�t úrovní65 (referen�ních objekt�) bezpe�nostní analýzy, jež po�ínají lidským 

jedincem jako individuem, myšleno však i v širším významu celého lidstva, 

kmen� �i národ�.66 Následující úrovn� pak vzestupn� tvo�í vnitrostátní skupiny 

(podjednotka), státy (jednotka), regionální systémy a mezinárodní systém. 

Obr. �. 2: Kombinace vertikální a horizontální roviny podle Koda�ské školy 

 
Zdroj: Waisová, Š., Od národní bezpe�nosti k mezinárodní bezpe�nosti, Koda�ská škola na k�ižovatce 

strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu, in Mezinárodní vztahy 3/2004, str. 
72. 

Na rozdíl od tématu rozši�ování bezpe�nostní agendy, má otázka „koda�ského“ 

pojetí vztahu národní a mezinárodní bezpe�nosti ne zcela jednozna�ný 

charakter. Ve svém projektu se soust�e�ují primárn� na pohled z hlediska 

mezinárodní dynamiky a slovo dynamika, jak bude pozd�ji ukázáno, je velice 

d�ležité. Zdá se být patrné, že se KŠ vyhýbá rigidnímu d�lení bezpe�nosti na 

vnitrostátní (domestic) a mezinárodní.67  

Navzdory dílu Buzana, Waevra a De Wildeho formulujícího dosavadní výzkum 

KŠ, o n�mž bylo zmín�no v úvodní �ásti kapitoly, m�žeme skute�n� jasn�jší 

výklad vztahu mezinárodní a národní bezpe�nosti nalézt v pracovním dokumentu 

O. Waevera z roku 1993. Na základ� modelu p�esýpacích hodin zde Waever 

vyjad�uje myšlenku úst�edního postavení státu, který jediný má charakter 

bezpe�nosti (národní/státní bezpe�nost). „Problematika „bezpe�nosti“ musí být 

nahlížena skrze (optiku) národní bezpe�nosti.“68 

                                                
65 Otázka úrovní analýzy se stala jednou z úst�edních. KŠ úrovn� (levels) chápe jako oblasti, v nichž se nacházejí jak 
zdroje tak výsledky bezpe�nostní analýzy a tímto p�edstavují jakýsi rámec pro teoretické uchopení. Viz Buzan, B., 
Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 5. 
66 Waisová, Š., Od národní bezpe�nosti k mezinárodní bezpe�nosti, Koda�ská škola na k�ižovatce strukturálního 
realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu, in Mezinárodní vztahy 3/2004, str. 72. 
67 Buzan. B., Rethinking Security after the Cold War, in Cooperation and conflict, Vol. 32, No. 1, 1997, str. 13. 
68 Waever, O., Securitization and Desecuritization, Copenhagen : Centre for Peace and Conflict Research, 1993, 
(COPRI Working Papers ; No.5), str. 3-4. Viz také poznámka �íslo 4. 
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Další dv� hlavní roviny, mezinárodní a individuální mají rys pouze (státní) 

dynamiky. „(…) národní bezpe�nost nem�že být pochopena na státní úrovni 

sama: dynamiky národní bezpe�nosti mohou být uchopeny pouze skrze 

interakce proces� na societální/individuální a mezinárodní úrovni.69“ Na otázku 

zda-li se jedná o stejnou „bezpe�nost“ když hovo�íme o národní a mezinárodní 

bezpe�nosti odpovídá Waever mlhav� ve smyslu negativním. „Bezpe�nost“ 

v rámci on�ch t�í úrovní umis�ují v centru p�esýpacích hodin, na úrovni státní, 

která však fundamentáln� závisí na provázanosti p�edevším s mezinárodní 

dynamikou. To však neimplikuje vztah, který by mezinárodní bezpe�nost stav�l 

na rovinu s národní bezpe�ností.70 

Kde Waever chápe bezpe�nost primárn� jako národní, jako intersubjektivní 

konstrukci, tam má Buzan tendenci se více p�iklán�t k vnímání mezinárodní 

bezpe�nosti jako takové se specifickou agendou. Mezinárodní bezpe�nost je 

podle Buzana pevn� zakotvená v tradici mocenské politiky, což m�žeme také 

vnímat jako odraz Buzanovy realistické minulosti. Budeme se však držet 

skute�nosti konceptualizace primárn� národní bezpe�nosti v rámci nezbytného 

kontextu mezinárodní dynamiky. 

Obrázek �. 3: Bezpe�nostní model p�esýpacích hodin 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Waever, O., Securitization and Desecuritization, Copenhagen : Centre for Peace and Conflict 
Research, COPRI Working Papers, No.5, 1993, str. 3. 

Vzhledem k vysoce komplexní problematice analýzy ob�anských válek v Africe je 

pro nás d�ležité, že spíše než stát jako st�edobod celého výzkumného projektu, 

tak jak jej centrují (neo)realisté, pokládá KŠ za mnohem efektivn�jší úrove� 

analýzy úrove� systémových jednotek (unit level). Stát si stále zachovává 

význam hlavní referen�ní jednotky, nicmén� vedle státu jsou „vpušt�ny“ také 

další jednotky, jako národy �i nadnárodní firmy, což sebou nevyhnuteln� 

                                                
69 Waever, O., Securitization and Desecuritization, Copenhagen : Centre for Peace and Conflict Research, 1993, 
(COPRI Working Papers ; No.5), str. 3. 
70 Waever, O., Securitization and Desecuritization, Copenhagen : Centre for Peace and Conflict Research, 1993, 
(COPRI Working Papers ; No.5), str. 3-4. 
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implikuje i mezinárodní dimenzi, bez níž bychom jen t�žko uchopili problematiku 

konfliktních p�írodních zdroj�.  

Bezpe�nostním sektor�m se v�nuje B. Buzan �áste�n� v druhém vydání knihy 

People, States and Fear (1991), podrobn� je pak problematika sektor� 

rozpracována o pár let pozd�ji v Security: New Framework for Analysis (1998). 

Koda�ská skupina odmítá tradicionalistické t�žišt� v jednom vojenském sektoru, 

respektive vojenském a politickém. Za ú�elem uchopení dalších referen�ních 

objekt�, nežli je pouze stát, rozlišují další t�i klí�ové bezpe�nostní sektory 

s p�íslušnými zdroji hrozeb, a to ekonomický, societální71 a environmentální. 

Hlavním smyslem sektor� je krom� pojmutí dalších referen�ních objekt� 

p�edevším zp�ehledn�ní a omezení komplexity, což usnadní následnou analýzu. 

Roz�len�ním do sektor� se ukážou z�eteln�ji charakteristické zp�soby vazeb a 

interakcí, které však nemohou být analyzovány zvláš� v rámci toho kterého 

sektoru. Sektorov� zp�ehledn�né aspekty musí být v další fázi 

podrobeny analýze celku, jehož jsou nedílnou sou�ástí.72 

„Smyslem sektor� je specifikovat širší bezpe�nostní agendu do více ú�eln�jších 

sekcí, aby se usnadnila analýza.“73  

Bezpe�nostní sektory jsou rozpracovány na základ� bezpe�nostní agendy 

(vojenské, politické, ekonomické, societální a environmentální), bezpe�nostních 

aktér� a referen�ních objekt�, charakteristiky hrozeb a míst zranitelnosti, a 

regionální dynamiky. Buzan shrnuje charakteristiky jednotlivých sektor� 

následujícím zp�sobem.  

„Obecn� vzato, vojenská bezpe�nost se týká vzájemného p�sobení ozbrojené 

ofenzivy a defenzivních možností stát� a toho, jak jednotlivé státy vzájemn� 

vnímají p�edpokládané zám�ry protivníka. Politická bezpe�nost se týká 

organiza�ní stability stát�, vládních systém� a ideologií, na jejichž základ� vlády 

vymezují svou legitimitu. Ekonomická bezpe�nost reflektuje p�ístup ke zdroj�m, 

p�ístup k financím a trh�m nezbytným pro udržení hospodá�ské úrovn� a státní 

moci. Societální bezpe�nost se týká udržitelnosti tradi�ních hodnot jazyka, 

kultury, náboženské a národní identity a oby�eje, a to v rámci akceptovatelných 

podmínek pro další evoluci. Environmentální bezpe�nost sleduje zachování jak 

                                                
71 Otázka societální bezpe�nosti hraje v rámci bezpe�nostního projektu KŠ prominentní roli. Podle Wilkinsona je 
societální sektor úst�ední pro další vývoj KŠ díky své schopnosti pojímat determinující vliv jednotlivých situací na 
relevantní aktéry a v p�ípad� nutnosti problém zachycovat i mimo hranice státu. Toto je obzvlášt� d�ležité v regionech, 
kde má stát spíše formální roli (Wilkinson, 2005). 
72 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 8. 
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lokální tak celoplanetární biosféry, tedy systému na n�mž závisí i lidské p�sobení 

na Zemi.“74  

V rámci sektor� zavádí koda�ská skupina jistou hierarchizaci, nebo� pokládají 

bezpe�nost za primárn� politickou záležitost a politické aspekty bezpe�nosti za 

nejd�ležit�jší.75 Všechny ostatní faktory v�etn� vojenského, jako nap�. vývoj 

zbraní, by m�ly být transformovány do otázky politické (být desekuritizovány) a 

tím umožnit politickému sektoru aplikovat politické nástroje v rámci �ešení 

problému. Více se tomu budeme v�novat v následující �ásti. 

„Technologický a vojenský vývoj jsou sice d�ležité, nejsou však determinující pro 

pravd�podobnost války. Klí�ový je zp�sob, jakým jsou politizovány.“76 

Termín bezpe�nost má mocný význam, který m�ní politické priority, 

ospravedl�uje užití síly, mobilizaci exekutivy, ve jménu bezpe�nosti se 

ospravedl�uje právo na utajení, omezení lidských práv aj. extrémních opat�ení. 

Nabytím politické funkce také angažuje stát v daleko širším dosahu p�sobnosti. 

Bezpe�nostní politika m�že být povýšena na n�co univerzáln� dobrého a být tak 

aplikována na široký rozsah problém�. Z logiky v�ci, že vše se m�že stát 

bezpe�nostní hrozbou, se bezpe�nostní agenda m�že rozši�ovat donekone�na. 

Buzan a Waever souhlasí, že bezpe�nost by nem�la být jednoduše chápána 

jako jednozna�n� dobrá v�c, a proto také preferují nikoli sekuritizaci, ale 

desekuritizaci. Na druhou stranu tvrdí, že stav bezpe�nosti je p�ece jen lepší než 

ne-bezpe�nosti (insecurity).77 Bezpe�nost znamená zp�sob stabilizace konfliktu 

nebo situace, kdy hrozí konflikt, a to nejlépe rychlým a vhodným zásahem 

státu.78 Z hlediska již d�íve uvád�né kritiky ze strany tradicionalist� 

upozor�ujících intelektuální nesoudržnost z p�íliš velkého rozší�ení, reagovala 

podle Huysmanse Škola zabudováním projektu pevn� do empirického sv�ta.79   

Bezpe�nostní projekt KŠ vychází z tradi�ních i kritických p�ístup�. Na této ose 

má blíže ke kritickým p�ístup�m, konkrétn� ke konstruktivist�m. Navázali jsme na 

                                                                                                                                            
73 Wilkinson, C., Taking Copenhagen Outside Europe: The Copenhagen School and Societal Security, Paper prepared 
for the CREES Annual Conference, Cumberland Lodge, Windsor Great Park, 10-12 June, 2005, str. 8. 
74 Buzan, B., People, States&Fear, An agenda for International Secirity Studies in the Post-cold War era, Longman 
1991, 2. vyd., str. 19-20. 
75 Hrozba se stává relevantní až v p�ípad� vstupu na politickou úrove�, kde musí být jako hrozba vnímána. Viz �ást 
1.4.  
76 Huysmans, J., Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe? 
in European Journal of International Relations, Vol. 4, str. 488. 
77 Ne-bezpe�nost (insecurity) definuje Buzan jako stav, kdy k potla�ení hrozeb nejsou k dispozici žádné adekvátní 
protiopat�ení. Viz Buzan. B., Rethinking Security after the Cold War, in Cooperation and conflict, Vol. 32, No. 1, 
1997, str. 11. 
78 Buzan. B., Rethinking Security after the Cold War, in Cooperation and conflict, Vol. 32, No. 1, 1997, str. 11, 21. 
79 Huysmans, J., Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe? 
in European Journal of International Relations, Vol. 4, str. 487.  
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kapitolu 1.2 a specifikovali oblasti rozší�ení agendy KŠ, a to z hlediska 

referen�ních jednotek a zdroj� hrozeb alokovaných sektoráln�. Sektorální p�ístup 

slouží primárn� k usnadn�ní v�decké analýzy, sektoráln� roz�len�né vazby �i 

jevy dané problematiky však musí být analyzovány nikoli separátn�, ale jako 

celek. Politický sektor a politické aspekty bezpe�nosti jsou z hierarchického 

hlediska pokládány za nejd�ležit�jší. Tento fakt také implikuje preferenci 

desekuritizace p�ed sekuritizací. Z hlediska koncepce národní bezpe�nosti jsme 

se pokusili objasnit ne zcela jednozna�nou pozici zejména ve vztahu 

k mezinárodní bezpe�nosti, v níž se odráží z�ejm� odlišná teoretická minulost 

Buzana (p�v. realista) a Waevera (sociální konstruktivista). Stát z�stává stále 

úst�ední jednotkou, vedle n�j však existují jednotky další. Národní bezpe�nost je 

vnímána jako úst�ední a „jediná bezpe�nost“, p�i�emž další úrovn� jako zejména 

mezinárodní jsou chápány jako interaktivn� propojené dynamiky, které však pat�í 

do rámce národní bezpe�nosti. 

2.2 Teorie sekuritizace80 

V první polovin� 90. let vypracovala koda�ská skupina v �ele s konstruktivistou 

Ole Waeverem teorii „sekuritizace“, která se stala základním konceptem KŠ a 

p�edznamenala pozd�jší plný obrat KŠ k sociálnímu konstruktivismu.81 Za�n�me 

však pojetím bezpe�nosti, které je s teorií sekuritizace bezprost�edn� spojeno. 

Výchozími texty zde budou Security: A New Framework for Analysis (1998, str. 

23-45) a Securitization and Desecuritization (1993, str. 1-9). 

Koda�ská škola se v rámci konceptualizace bezpe�nosti odklání od tradi�ního 

chápání bezpe�nosti jako vnímání reality, které existuje nezávisle na tomto 

vnímání. „Význam (konceptu bezpe�nosti) nespo�ívá v tom, co si lidé myslí, že 

znamená, ale v tom, jak koncept bezprost�edn� a odlišn� užívají v daných 

situacích.“82  

Bezpe�nost se v „koda�ském“, v tomto sm�ru radikáln� konstruktivistickém, 

pojetí m�ní z objektivistické percepce reality na performativní akt �e�i, jehož 

výsledkem je sociální konstrukce bezpe�nostních hrozeb a rizik. Problém se 

                                                
80 Sekuritizace je termín pocházející také z oblasti finan�nictví od cca 70. let a znamená metodu financování 
pohledávek jako hypote�ní dluhy, pronájmy, p�j�ky apod. prost�ednictvím volného obchodu s cennými papíry 
(securities) krytých majetkem. Sekuritizace sdružuje aktiva (jm�ní) a prom��uje ho na obchodovatelné cenné papíry 
(securities). Finan�ní a obchodní instituce využívají sekuritizaci k okamžitému nahromad�ní hotovostního jm�ní. 
Pulido, D., Securitization 101-an introduction to securitization, Deloitte, Vol. 9, No. 3, October 2004, str. 1-2. 
81 Koncept sekuritizace byl p�edstaven roku 1995 v rámci Waevrova �lánku „Sekuritization and 
Desekuritization“(Wilkinson, str. 7). 
82 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 24. 
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stane bezpe�nostním problémem, pokud bude jako bezpe�nostní hrozba 

prezentován.83 Bezpe�nost má funkci ur�ité hybné síly, která daný problém 

p�esunuje bu� do rámce speciálního typu politiky nebo nad tento rámec mimo 

politickou agendu.84 Koda�ská škola stanovuje dv� hlavní podmínky úsp�šného 

�e�ového aktu. První z nich je podmínka vnit�ní, lingvisticko-gramatická, sledující 

dodržování ur�itých pravidel tohoto „aktu“. Druhá podmínka má charakter vn�jší, 

tedy jako kontextuální a sociální rámec mající vliv na pozici z níž k aktu �e�i 

dochází.85 De fakto pak bezpe�nost znamená p�ežití navzdory existen�ním 

hrozbám. 

KŠ stanovuje škálu, na které m�žeme alokovat každý ve�ejný problém po�ínaje 

nepolitizací p�es politizaci86 až po sekuritizaci. V pr�b�hu sekuritizace se daný 

problém hodnotí jako existen�ní hrozba vyžadující si p�íslušná nadstandardní 

opat�ení, �ímž se dostává z roviny politické do roviny bezpe�nostní. Tento 

proces m�že probíhat i opa�n� jako ztráta percepce ohrožení, neboli 

desekuritizace. Nikoli sekuritizace, ale desekuritizace problému, tedy p�enesení 

�ešení do roviny politické je pro Koda�skou školu žádoucím efektem, nebo� 

politická rovina by m�la být vždy nad�azená bezpe�nostní. Pro politické aktéry 

p�edstavuje bezpe�nostní problém  krajní výzvu. Sekuritizace m�že mít v tomto 

smyslu podobu extrémní verze politizace.87 Politi�tí akté�i mají za úkol danou 

hrozbu neutralizovat a tím zachovat politický ráz problému a tedy i svou 

kompetenci p�i jeho �ešení. P�edstavitelé moci mají �e�ovým aktem nejen 

možnost téma dostat do bezpe�nostní agendy, ale stejný nástroj (sekuritizaci) 

taktéž využít k zablokování celé v�ci. Bezpe�nostní nástroje �ešení hrozby 

znamenají pro KŠ selhání politických nástroj�. V n�kterých p�ípadech se však 

sekuritizaci nelze vyhnout.88 K p�em�n� bezpe�nostního problému na politický 

však nem�že dojít prost�ednictvím tematizace v bezpe�nostním významu a 

termínech, pouze vn� tuto oblast ve sfé�e politické.89  

V rámci procesu sekuritizace rozlišují t�i hlavní jednotky, z nichž dv� pat�í ke 

klí�ovým, t�etí pak k vlivným. Jedná se o: 

                                                
83 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 24. 
84 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 23. 
85 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 32. 
86  Problém se stává sou�ástí ve�ejné politiky a vládní/státní angažovanosti. Nepolitický problém nezaujímá místo ve 
ve�ejné debat� ani ve vládních rozhodnutích. Viz Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for 
Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 23. 
87 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 23. 
88 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 29. 
89  Waever, O., Securitization and Desecuritization, Copenhagen: Centre for Peace and Conflict Research, 1993, 
(COPRI Working Papers ; No.5), str. 8. 
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1) referen�ní objekty, které jsou ohroženy a jsou uznány jako legitimní ve svém 

nároku na existenci.  

2) sekuritizující akté�i vyslovující se v zájmu ohroženého referen�ního objektu, 

�iní akt �e�i neboli sekuritizují.  

3) funk�ní akté�i, kte�í mají vliv na dynamiku v rámci postiženého sektoru, 

nesnaží se zapojit do sekuritizace.90 

Protože se bezpe�nost pojí s konceptem suverenity, to znamená i se státem, 

p�edstavují nejd�ležit�jší hrá�e na bezpe�nostním poli držitelé moci, sekuritizující 

akté�i (stát, politická elita atp.). P�edstavitelé KŠ však zd�raz�ují, že sekuritizace 

nemusí jako proces nutn� projít skrze stát. Odkazem na bezpe�nostní sektory 

m�žeme nalézt významné hrá�e i v jiných oblastech.91 Nutno však upozornit na 

odlišné vnímání hrozeb i referen�ních objekt� v tom kterém sektoru. Blíže se jim 

budeme v�novat v kapitole 4. (P�ípadová studie).  

Jak již bylo uvedeno, problém se stane bezpe�nostním problémem pokud jej 

sekuritizující akté�i takto definují a uvedou do ve�ejné diskuze na politické úrovni 

(securitizing move). Teoreticky pak následuje všeobecné p�ijetí „publikem“ 

(audience). Pokud publikum neakceptuje prezentovaný problém jako existen�ní 

hrozbu, proces sekuritizace se stává neúsp�šným a z�stane ve fázi 

sekuritizujícího kroku (move). P�ijetí ostatními aktéry (publikem) tedy vypovídá o 

úsp�šnosti �i neúsp�šnosti sekuritizace. Za úsp�šnou sekuritizací stojí ješt� 

další t�i p�edpoklady: 1) p�ítomnost existen�ní hrozby, 2) mimo�ádná akce a 3) 

porušení standardních pravidel uvnit� dané jednotky.92 Relevantní hrozba musí 

vstoupit na politickou úrove�. 

Na jednu z úst�edních debat oboru, zda je bezpe�nost záležitostí subjektivní 

(námi vnímaná hrozba) �i objektivní (skute�ná hrozba), KŠ odpovídá, že 

„(…)sekuritizace je intersubjektivní a sociáln� konstruovaná.“ Není výhradn� 

spojena ani s objekty ani se subjekty, spo�ívá mezi subjekty.93  

Daný proces platí pro demokratické spole�nosti. Jak ale máme sekuritizaci 

chápat v nedemokratických režimech? I nedemokratická z�ízení mají jistá 

pravidla a stav politických podmínek, jež se dají ozna�it za „normální politiku“. 

Pokud se sekuritizujícímu aktérovi poda�í v rámci debaty o vnímané existen�ní 

                                                
90 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 36. 
91 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 24. 
92 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 26. 
93 Intersubjektivní z d�vodu nikoli individuální, nýbrž široké participace na posuzování daného tématu jako 
potenciální hrozby (�i ne). Viz Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, 
Boulder: Rienner, 1998, str. 31. 
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hrozb� prolomit tato pravidla a zm�nit stav „normální politiky“, �ímž by byl za 

jiných okolností vázán, lze hovo�it o sekuritizaci.94 K sekuritizaci m�že docházet 

ad hoc nebo m�že probíhat ve form� institucionalizované. Jeden z projev� 

institucionalizace p�edstavuje v demokraciích souhlas da�ových poplatník� 

s kroky, jež �iní jimi zvolení zástupci, tedy vlády. Otázkou z�stává, jak pojímat 

publikum a jeho souhlas v nedemokraciích? Tomuto a dalším otázkám ohledn� 

aplikace konceptu v rámci t�etího sv�ta se budeme podrobn� v�novat 

v podkapitole 4.1 (Teoretická východiska operacionalizace).  

P�edstavitelé KŠ hledají odpov�� na klí�ovou otázku bezpe�nostní analýzy: kdo 

je povolán výkonem bezpe�nosti (who can „do“ security) a ve jménu �eho?95 

Analýza na úrovni stát� dala po jistou dobu p�esv�d�ivé výsledky. Se zm�nami 

konce studené války však již tyto výsledky nejsou dosta�ující, p�esto však stát 

z�stává nejvýznamn�jší jednotkou. KŠ p�edkládá �ešení v nabídce v�tšího 

množství jednotek bezpe�nostní analýzy spolu s p�íslušnými hrozbami, jejichž 

hierarchizace dle d�ležitosti spo�ívá v mí�e reakcí na sekuritiza�ní krok. 

V bezpe�nostní analýze je nutno také sledovat diferencia�ní kritéria, kterými se 

liší bezpe�nost spolu s procesem sekuritizace od politické sféry, nebo� „hrozby a 

slabiny mohou vzniknout v mnoha r�zných oblastech vojenských i nevojenských, 

ale pro zhodnocení problému jako skute�n� bezpe�nostn� d�ležitého je nutno 

najít p�esná kritéria vyd�lující daný problém od b�žné politické záležitosti.“96   

Radikáln� konstruktivistický p�ístup bezpe�nosti vzbudil velkou pozornost 

v�decké kritiky. Pozornost se v tomto ohledu primárn� soust�e�uje na 

pochybnou etiku sekuritizace. Pokud sekuritizace znamená pouhou specifickou 

formu sociální �innosti, m�že se v podstat� cokoli stát bezpe�nostní hrozbou 

v��i níž se zaujmou p�íslušná opat�ení.97 Pro držitele moci se tak otevírá 

možnost nepohodlná témata, osoby �i skupiny ve jménu sekuritizace legitimn� 

potla�it. Podle Wilkinsona pat�í k nejsiln�jším stránkám sekuritizace její flexibilita, 

která zárove� m�že p�edstavovat nejv�tší slabost pokud se koncept p�enese 

mimo Evropu. Zde totiž hrozí empirické p�egeneralizování (overgeneralisation) a 

p�especifikování (overspecification).98 Optimálním stavem v rámci zajišt�ní 

                                                
94 Neznamená to však nutn� také zavedení nouzových opat�ení. Viz Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A 
New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 25. 
95 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 45. 
96  Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 5. 
97 Williams, M., Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics, International Studies Quarterly 
(2003)  47, str. 521. 
98 Wilkinson, C., Taking Copenhagen Outside Europe: The Copenhagen School and Societal Security, Paper prepared 
for the CREES Annual Conference, Cumberland Lodge, Windsor Great Park, 10-12 June, 2005, str. 6. 
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bezpe�nosti by bylo zamezení �i minimalizace po�tu sekuritizujících krok� a 

témat tak, aby se na co nejnižší možnou míru snížilo riziko zneužití 

sekuritizace.99 

Koda�ská škola koncipuje své pojetí bezpe�nosti na základ� sociáln� 

konstruktivistického p�ístupu. Bezpe�nost je vnímána jako akt �e�i, b�hem n�hož 

dochází k intersubjektivnímu konstruování bezpe�nostních hrozeb. Úsp�šný 

�e�ový akt musí spl�ovat jisté podmínky, které se dají ozna�it jako vnit�ní, 

ligvisticko-gramatické a vn�jší, kontextuáln� sociální. Sekuritizace p�edstavuje 

proces b�hem n�hož dochází k p�esunování tématu do bezpe�nostní agendy. 

Nejd�ležit�jší roli b�hem sekuritizace hrají referen�ní jednotky, sekuritizující 

akté�i a publikum. Sekuritizující aktér (držitel moci) provádí tzv. sekuritiza�ní 

krok, p�i n�mž definuje a prezentuje problém jako bezpe�nostní. Ostatní, neboli 

publikum, téma jako bezpe�nostní bu� akceptují a tím je sekuritizace úsp�šná, 

nebo jej neakceptují a téma z�stane ve fázi sekuritiza�ního kroku.  

3. P�írodní zdroje a konflikty 

Zjistil jsem, že ekonomické agendy se zdají být klí�ové pro pochopení vzniku 

ob�anských válek (Paul Collier).100 

 

Konec studené války znamenal výrazný p�ed�l ve vývoji mezinárodního systému. 

Kolaps dosavadního uspo�ádání zintenzivnil tlak na výzkum model�, které by 

poskytly vysv�tlení zm�n sou�asné bezpe�nostní situace. Z hlediska globální 

bezpe�nosti se následujícímu období p�i�ítá prom�na charakteru násilných 

konflikt�, které M. Kaldor ozna�uje jako „nové války“.101 Tyto „nové války“ jsou 

v literatu�e v�tšinou chápány ve smyslu válek ob�anských102 �i konflikt� nízké 

intenzity (guerrila, terorismus), které nesou výrazné znaky globalizace. K t�mto 

znak�m pat�í obtížné rozlišení úrovní vnitrostátní od mezinárodní, lokální od 

globální, mezi agresí zvn�jšku a represí zevnit� atp., a to zejména vlivem 

                                                
99 Waisová, Š., Od národní bezpe�nosti k mezinárodní bezpe�nosti, Koda�ská škola na k�ižovatce strukturálního 
realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu, in Mezinárodní vztahy 3/2004, str. 82. 
100 Collier, P., Doing Well out of War, in Berdal, M., Malone, David M. (ed.), Greed & Grievance: Economic 
Agendas in Civil Wars, Lynne Rienner Publishers 2000, str. 91. 
101 Kaldor, M., New and Old Wars, Polity Press 2001, 2. vyd., str. 1. 
102 Ob�anská válka je definována jako vnit�ní konflikt s minimáln� 1000 ob��mi v rámci boj� za rok. Na rozdíl od 
masakru se p�i ob�anských válkách na bojích podílí jak vládní strana, tak ozna�ená povstalecká organizace, p�i�emž 
ob� musí z výše uvedeného po�tu ob�tí zaujímat minimáln� 5%. Viz Collier, P., Hoeffler, A., Greed and Grievance in 
civil war, Oxford Economic Papers 56 (2004), str. 565. 
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nar�stající celosv�tové propojenosti v rámci ekonomických, informa�ních nebo 

bezpe�nostních vazeb.103  

V 90. letech došlo k nejv�tšímu nár�stu po�tu ob�anských válek od doby druhé 

sv�tové války, p�i�emž výskyt mezinárodních válek má výrazn� klesající 

tendenci.104 Ob�anská válka vykazuje v pr�m�ru oproti mezinárodní válce 6 krát 

delší dobu trvání, tzn. „standardní“ délku mezinárodní války 11 m�síc�, zatímco 

délku ob�anské války cca 7 let!105 P�esv�d�ení o nár�stu po�tu ob�anských válek 

jako fenoménu post studenovále�né éry však m�že být pon�kud zkreslené. 

Fearon a Laitin ve své analýze uvád�jí, že se nejedná ani tak kvalitativn� o „nové 

války“ v rámci post studenovále�ného uspo�ádání mezinárodního systému, jako 

spíše o manifestaci již dlouhodob� kumulovaných problém�. Z hlediska 

statistického m�ly také velký význam na prudkém nár�stu po�tu OV konflikty 

spojené s rozpadem sov�tského bloku a boji jednotlivých republik za 

samostatnost.106 I p�es tuto bezesporu p�ínosnou kritiku je však z�ejmé, že 

proces globalizace spojený práv� s koncem studené války sebou p�ináší 

významné zm�ny zasahující tém�� do všech sfér lidské �innosti v�etn� 

oblasti bezpe�nostní a samoz�ejm� nejviditeln�jší oblasti ekonomické, což 

implikuje také jistý vliv na charakter sou�asných válek. Hovo�me tedy o „nové 

generaci válek“. 

Mezi d�vody pro� se výzkumu vzniku ob�anských válek v�nuje v sou�asnosti 

taková pozornost pat�í i skute�nost, že bipolární velmocenský zápas �asto 

zasti�oval i probíhající ob�anské války. Na tyto konflikty bylo pohlíženo spíše 

optikou jen dalšího z projev� studenovále�né strategie. S ukon�ením finan�ní, 

materiální i ideologické podpory v rámci t�chto tzv. „zástupných válek“ (proxy 

wars) probíhajících v rozvojovém sv�t�, se do centra zájmu vále�ných ekonomik 

dostaly zejména p�írodní zdroje.  

Vztah ekonomických faktor� a vále�ných konflikt�, zvlášt� pak role p�írodních 

zdroj�, p�itáhl v poslední dekád� významnou pozornost v�decké obce. V druhé 

polovin� 90. let série specifických konflikt� v rámci rozvojového sv�ta, jako 

                                                
103 Kaldor, M., New and Old Wars, Polity Press 2001, 2. vyd., str. 2. 
104 V absolutních �íslech prob�hlo v 90. letech 31 ob�anských válek, následují léta 70. s po�tem 25 ob�anských válek 
a 60. s po�tem 19. Od roku 1945 prob�hlo nejvíce ob�anských válek v subsaharské Africe (34) a Asii (33). Viz Fearon, 
J.D., Laitin, D.D., Ethnicity, Insurgency, and Civil War, in American Political Science Review, Vol. 97, No. 1, 
February 2003, str. 77. 
105 Collier, P., Hoeffler, A., Söderbom, M., On the Duration of Civil War, Journal of Peace Research, Vol. 41, No. 3, 
2004, str. 253, cit dle Bennet, D.S., Stam, A.C., The Duration of Interstate Wars, 1816-1985, American Political 
Science Review, 90(2)/1997. 
106 Fearon, J.D., Laitin, D.D., Ethnicity, Insurgency, and Civil War, in American Political Science Review, Vol. 97, 
No. 1, February 2003, str. 75-77. 
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p�ípady Angoly, Kolumbie, DRC, Libérie, Sierra Leone a Súdánu, p�itáhly 

mezinárodní i v�deckou pozornost. Bylo více než patrné, že zde existuje velmi 

úzká souvislost mezi bohatstvím p�írodních zdroj� a ob�anskými válkami.107  

Tabulka �. 1: Ob�anské války spojené s p�írodními zdroji, 1990-2000 

Zem� Délka Zdroje 

Afghánistán 1992-2001 drahokamy, opium 
Angola 1975-2002 ropa, diamanty 
Barma 1983-95 d�evo, cín, drahokamy, opium 
Kambodža 1978-97 d�evo, drahokamy 
Kolumbie 1984- ropa, zlato, koka 
Republika Kongo 1997 ropa 
Demokratická rep. Kongo 1996 m��, koltan, diamanty, zlato, kobalt 
Demokratická rep. Kongo 1997-99 m��, koltan, diamanty, zlato, kobalt 
Indonésie (Aceh) 1976- zemní plyn 

Libérie 1989-96 d�evo, diamanty, železo, palmový olej, 
kakao, káva, marihuana, guma, zlato 

Peru 1982-96 koka 
Sierra Leone 1991-2000 diamanty 
Súdán 1983- ropa 

Zdroj: Ross, M.L., How Do Natural Resources Influence Civil War?, in International Organisation 58, Winter 2004, 
str. 48 

Pozn.: Separatistické konflikty jsou zvýrazn�ny kurzívou 

P�írodní zdroje a jejich vliv na ozbrojené konflikty není novodobým fenoménem. 

Z historického hlediska m�žeme dojít až k objevným výpravám st�edov�ku, �i 

ješt� d�íve do dob ran� feudálních �íší, abychom mohli konstatovat, že faktor 

kontroly nad p�írodními zdroji stál více �i mén� v pozadí v�tšiny vále�ných 

konflikt�. V rámci studenovále�ného uspo�ádání dvou nep�átelských blok� se 

problematika zdroj� odrazila ve vzájemné rivalit� obou tábor� ohledn� zajišt�ní 

kontroly nad dodávkami strategických surovin a loajality rozvojových stát�. Dv� 

ropné krize v 70. letech spustily v�deckou debatu ohledn� možnosti válek 

v d�sledku nedostatku ropy jako neobnovitelného zdroje. Ukázalo se, jak velmi 

(nebezpe�n�) je vysp�lý sv�t závislý na dodávkách zdroj� ze sv�ta rozvojového, 

který v té dob� poprvé použil tzv. „ropnou zbra�“ jako obranu p�ed nerovným 

postavením v rámci sv�tové ropné politiky.  

K nejvýznamn�jším pr�kopník�m výzkumu „válek o zdroje“ (resource wars) pat�í 

P. Le Billon, M. L.Ross, M. Renner a zejména M. T. Klare. Klare hovo�í o 90. 

letech jako o dob� výrazné ekonomizace mezinárodní bezpe�nosti. Výrazem této 

ekonomizace se stal d�raz stát� na zajišt�ní ochrany svých klí�ových zdroj� a 

obchodních tras. Za tímto zvýšeným významem p�írodních zdroj� stojí ve 

spojitosti s nár�stem sv�tové populace r�st sv�tové poptávky po hlavních 

                                                
107 Ross, M.L., What Do We Know About Natural Resources and Civil War ?, in Journal of Peace Research, Vol. 41, 
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surovinách všech typ�, rychlé ubývání  vy�erpatelných sv�tových zásob zdroj� 

(resource scarcities) �i množící se spory ohledn� vlastnictví lukrativních i životn� 

nezbytných p�írodních zdroj�.108  

Jak již v 70. letech varovali manželé Meadowsovi ve své futurologické analýze 

naše hospoda�ení na Zemi vykazuje známky neudržitelného r�stu a v tomto 

sm�ru lidstvo již nenávratn� p�ekro�ilo udržitelné meze. Pesimistické p�edpov�di 

ohledn� budoucnosti se kloní k vizi nevyhnutelné konfrontace lidstva s nár�stem 

nových válek o zdroje, které budou zahájeny zejména (1) poklesem ropných 

zásob a (2) nerovností mezi zásobami a spot�ebou zdroj� v rámci dichotomie 

chudý jih – bohatý sever.109 Otázka zní, zda-li je v sou�asném mezinárodním 

systému nastartována tato bezpe�nostní dimenze vnímání zdroj� jako 

potenciální bezpe�nostní hrozby, nebo jsou varovné prognózy zastín�ny 

„globální ekonomizací“ se všeobecnou honbou za ekonomickou výkonností a 

r�stem? Nebo se jedná o obojí, jak uvádí KŠ v rámci svého konceptu 

ekonomické bezpe�nosti? Z hlediska vysp�lého sv�ta je ono „nastartování“ 

z�ejmé, ale jakým zp�sobem své zdroje vnímá rozvojový sv�t? To se pokusíme 

poodhalit na základ� dvou p�ípadových studií rozvojových zemí, kde zdroje hrály 

velmi prominentní roli v rámci ob�anských válek. Identifikací procesu sekuritizace 

bychom m�li zjistit, zda-li je tendence t�chto zemí zdroje spíše p�esunovat do 

bezpe�nostní agendy nebo naopak do sféry politické, resp. ekonomické. 

Z hlediska mechanism� vysv�tlujících vztah mezi p�írodními zdroji a konfliktem 

p�edkládá Humphreys 8 sou�asných p�evládajících perspektiv. Jednou 

z nejrozší�en�jších a nej�ast�ji uvád�ných je tvrzení o �astém (1) zneužívání 

p�írodních zdroj� pro financování povstání, které vzniklo z jiných d�vod�. (2) 

Zdroje koncentrované v ur�itém regionu mohou podn�covat secesionistická 

hnutí, jako nap�íklad zemní plyn v Acehu nebo ropa v Kabind�. (3) Ekonomická 

závislost na zdrojích má �asto negativní strukturální dopady, které vyvolávají 

nespokojenost obyvatelstva (grievance). (4) Vláda spoléhající se místo zdan�ní 

na p�ímé finance získané z t�žebního sektoru nevytvá�í silné instituce, �ímž se 

oslabuje stát. (5) Ekonomická závislost na exportu p�írodních zdroj� znamená 

v�tší zranitelnost z d�vodu dopadu obchodních šok� na nediverzifikované 

ekonomiky, (6) závislost p�ináší i velkou zranitelnost kv�li �astým výkyv�m cen 

                                                                                                                                            
No. 3, str. 337. 
108 Klare, M. Resource Wars, The New Landscape of Global Conflict, A Metropolitan Books Henry Holt and 
Company, NY 2001, str. 10-15. 
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komodit na sv�tových trzích.110 (7) Na snaze profitovat ze zdrojového bohatství 

zem� se nemusí podílet pouze povstalci (greed), ale i t�etí strany, jako další státy 

a korporace. Poslední perspektivu p�edstavuje pohled z opa�ného úhlu, kdy vliv 

konfliktu nebo hrozba jeho vypuknutí zasahuje citlivé sektory jako turismus �i 

výroba zboží, což sebou p�ináší v�tší závislost na t�žebním pr�myslu a 

exportu.111 

3.1 V�decké p�ístupy 

Jako diskursivní ozna�ení celé problematiky konfliktních zdroj� bývá užíván 

termín politická ekonomie války.112 Vzhledem k užšímu vymezení se pak v 

zahrani�ní literatu�e uvádí ozna�ení „války o zdroje“ (resource wars), které však 

není v �eském p�ekladu úpln� výstižné.113 Praktickou �ástí této práce bude 

analýza sekuritiza�ního procesu v rámci konfliktních diamant�, které vnímáme 

jako ekonomickou komoditu z hlediska ekonomické bezpe�nosti. Už název 

politická ekonomie války nám signalizuje jistou syntézu mezi sférou politickou, 

ekonomickou a bezpe�nostní. P�ibližme si proto problematiku vztahu sféry 

bezpe�nostní a ekonomické v rámci teorie mezinárodních vztah�.  

Do 70. let 20. století se vztahu ekonomie-bezpe�nost na poli mezinárodních 

teorií nev�novala významn�jší pozornost, teprve v sou�asné dob� lze 

zaznamenat nár�st zájmu o tento aspekt mezinárodních vztah�. V 70. letech se 

pod tlakem událostí již d�íve zmi�ovaných v kontextu debaty mezi liberalismem a 

realismem ohledn� zp�sobu jakým nová ekonomická témata vysv�tlit, etablovala 

mezinárodní politická ekonomie (MPE).114 Bipolární uspo�ádání mezinárodního 

                                                                                                                                            
109 Peters, S., Coercive Western Energy Security Strategies: “Resource Wars” as a New Threat to Global Security, in 
Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 2004, str. 187. 
110 Tato nestabilita do velké míry znemož�uje vládám se spolehnout na zisky pocházející z t�žby nerostných surovin a 
�init jisté ekonomické plány. T�žební sektor má �asto enklávní charakter a zisky obvykle sm��ují pouze v minimální 
mí�e sm�rem do dané t�žební lokality, která nese nejvíce environmentální a sociální zát�že. Nadnárodní t�ža�ské 
spole�nosti nemají p�íliš zájem investovat v dané zemi a brání se p�enesení technologií, v�etn� využívání vlastních 
specialist�. Suroviny jsou v�tšinou bez p�idané hodnoty exportovány ke zpracování ve vysp�lejších zemích. T�žební 
renty, které by m�ly být ur�eny k dalšímu rozvoji hospodá�ství, kon�í �asto v rámci rozsáhlé korupce na soukromých 
kontech mocenských elit. Viz Davis, G.A., Tilton, J.E., The resource curse, in Natural Resources Forum 29, 2005, 236-
242. 
111 Humphreys, M., Economics and Violent Conflict, essay within Program on Humanitarian Policy and Conflict 
Research Harvard univerzity, http://www.preventconflict.org/portal/economics/Essay.pdf, str. 4-5. 
112 Viz Berdal, M., Malone, David M. (ed.), Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil Wars, Lynne Rienner 
Publishers 2000; nebo  Ballentine, K, Sherman, J. (ed.), The Political Economy of Armed Conflict; Beyond Greed and 
Grievance, Lynne Rienner Publishers, London 2003. 
113 Války, v nichž jde primárn� o zdroje, jsou velmi �ídké. Spíš se jedná o významnou roli zdroje/� v rámci konfliktu.  
114 Mezinárodní politická ekonomie má blíže k liberálním východisk�m. Liberálové navrhovali nové p�ístupy a 
nástroje, realisté cht�li „staré nástroje a stará témata“ s od�vodn�ním, že existující nástroje sta�í. Tento názorový 
nesoulad odráží dlouhodobou, dá se �íci tradi�ní, kontrapozici mezi liberály a merkantilisty. Liberálové mají tendenci 
sv�t nahlížet skrze konzumenty, požadují maximalizaci výrobních možností a efektivity. Na prvním míst� je pro n� 
ekonomika a ekonomická produktivita, stát nemá do tržního mechanismu v�bec zasahovat, zajiš�uje pouze právní stav 
a politicko-vojenskou bezpe�nost jako podmínky pro �innost trhu.  Merkantilistická optika ekonomického systému se 
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systému a charakter témat doby studené války nep�ispívaly k propojení obou 

teoretických oblastí. Ekonomická a bezpe�nostní sféra tak z�stávaly stále 

odd�leny a paraleln� se každá vyvíjela svou vlastní cestou.  

S koncem studené války se dramaticky zm�nil charakter mezinárodního systému 

a propojení ekonomiky a bezpe�nosti se stalo velkou výzvou. Na poli teorií 

mezinárodních vztah� probíhala intenzivní debata mezi realismem na stran� 

jedné a liberalismem a konstruktivismem na stran� druhé. Podle Mastanduna 

zp�sob jakým se v�dci mezinárodních vztah� za�ali více zajímat o témata ležící 

v pr�se�íku ekonomiky a bezpe�nosti by nám m�lo dát jistý náznak sm�ru jejich 

integrace.115 Jedním z nejvýrazn�jších pokus� o propojení ekonomické sféry 

s bezpe�nostní p�edstavuje bezpe�nostní konceptualizace v�dc� Koda�ské 

školy. Podle Buzana, Waevra a De Wildeho je ekonomická bezpe�nost 

mimo�ádn� kontroverzní a zpolitizovaná. Z podstaty tržního systému vyplývá 

základní pocit ne-jistoty. Na základ� liberálních pravidel tržní konkurence slabí 

zanikají a silní prosperují, což znamená p�irozený stav. Ekonomická bezpe�nost 

je v sou�asnosti nejvíce ovliv�ována dominancí liberální agendy, koncept 

sekuritizace m�že být podle v�dc� zp�sobem, jakým uchopit bezpe�nostní 

problematiku národních ekonomik, aniž by se narušila koherence s liberálním 

východiskem.116 Nutno však rozlišit mezi pouhou politizací a ekonomickou 

bezpe�ností.117 V ekonomickém sektoru p�edstavuje hlavní jednotku stát, 

vyskytuje se tam mnoho referen�ních objekt� (individua, t�ídy, globální trh 

apod.), které se �asto p�ekrývají. Sekuritizující aktéry m�žeme najít na všech 

úrovních. Co p�edstavuje existen�ní ekonomickou hrozbu záleží na referen�ním 

objektu. 

„Pokusy sekuritizovat ekonomické problémy jsou v podstat� sou�ástí politicko-

ideologické debaty v rámci mezinárodní politické ekonomie.“118 

Problematika konfliktních zdroj� má vysoce komplexní charakter. U každé 

zkoumané zem�/konfliktu se setkáváme s rozdílnými specifiky a sledování 

v�tšího množství prom�nných si vyžaduje také aspekt vazeb regionálních i 

globálních. Z hlediska typologie konflikt� se v�tšina badatel� koncentruje na 

                                                                                                                                            
dívá skrze výrobní sféru. Merkantilisté jsou p�ipraveni objetovat produktivitu pro sob�sta�nost. Politiku dávají na první 
místo, stát zajiš�uje bezpe�nost nutnou pro �innost podnik� a trh�. Buzan, B., People, States and Fear, str. 230-265. 
115 Mastanduno, M., Economics and Security in Statecraft and Scholarship, in International organization, Vol. 52, No. 
4, 1998, str. 826-851. 
116 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 97, 
115. 
117 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 95. 
118 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 115. 
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studium ob�anských válek, které se, jak již bylo uvedeno, staly p�evládající 

formou násilných konflikt� po skon�ení studené války. Z toho také vyplývá 

zam��ení primárn� na rozvojový sv�t. Výzkum se v prvé �ad� zabývá hledáním 

p�í�in vzniku konflikt� a faktor� majících vliv na jejich délku, p�i�emž se 

pozornost v�nuje aspektu ekonomické role disponibilních zdroj�.  

Za iniciátory v�decké debaty ohledn� politické ekonomie válek, ovliv�ující velkou 

m�rou mnoho dalších badatel� na tomto poli, jsou považováni Paul Collier a 

Anke Hoeffler(C&H).119 Oba uznávaní v�dci zabývající se ekonomickými aspekty 

ob�anských válek, zvlášt� pak v rámci afrického regionu, vedou v tomto oboru 

uznávaný výzkumný projekt p�i Sv�tové bance.120 K jejich nejvýznamn�jším 

p�ísp�vk�m pat�í dnes již výchozí tvrzení o pozitivní silné korelaci mezi závislostí 

na exportu primárních komodit a pravd�podobností vypuknutí ob�anské války.121 

K uvedení do problematiky vztahu p�írodních zdroj� a konfliktu se zam��me na 

další sou�asné hlavní perspektivy výzkumu této problematiky. 

M. Ross identifikuje 14 vedoucích v�deckých studií v rámci vztahu zdroje-

konflikty, které se shodují v p�ti výzkumných otázkách, a to (1) zda-li p�írodní 

zdroje ovliv�ují vypuknutí konfliktu, (2) zda-li p�írodní zdroje ovliv�ují délku 

konfliktu, (3) zda-li zdroje ovliv�ují všechny typy ob�anských válek nebo jenom 

podtypy, jako etnické nebo separatistické konflikty, (4) jestli jsou s konflikty 

spojeny všechny typy zdroj� nebo pouze n�které, jako ropa �i diamanty, a 

kone�n� (5) jaké kauzální mechanismy spojují zdroje s konflikty.122  

Probíhající výzkum kauzálních mechanism� p�ináší mnoho cenných výsledk�, 

shody však bývá dosahováno vzhledem k pom�rn� novému tématu zatím v ne 

mnoha p�ípadech. P�esto však m�žeme rozlišit t�i prominentní hypotézy, a to 

hypotézu slabého státu, hypotézu separatistických tendencí a tzv. looting 

hypotézu.123 Prvn� jmenovaná p�edpokládá oslabení státu z d�vodu vysoké 

závislosti na daném zdroji/ích, tedy zejména na t�žb� a exportu ropy, jak blíže 

                                                
119 Krom� podílu na výzkumných projektech Sv�tové banky, oba p�sobí v Centru pro studium afrických ekonomik 
v Oxfordu. 
120 Na tomto výzkumu participují i zmi�ovaní v�dci zabývající se „válkami o zdroje“ (resource wars) Klare, Le 
Billon, Renner, Ross, Bannon a další. Projekt Sv�tové banky „Governance of Natural Resources“ dotovaný norskou 
vládou p�edstavuje  jedno z nejvýznamn�jších st�edisek badatelské �innosti v tomto oboru. 
121 Collier analyzuje d�ležitost exportu primárních komodit s d�razem na „lootable zdroje“ jako klí�ový faktor 
politické ekonomie ob�anských válek. Viz Collier, P., Hoeffler, A., Greed and Grievance in civil war, Oxford 
Economic Papers 56 (2004), 563-595. 
122 Ross, M.L., What Do We Know About Natural Resources and Civil War ?, in Journal of Peace Research, Vol. 41, 
No. 3, str. 338. 
123 Ross, M.L., Booty Futures, paper within UCLA Department of Political Science, 2005, str. 4-5. 
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uvádí ve své práci Fearon.124 V druhém p�ípad� mohou zdroje podpo�it myšlenku 

na odšt�pení se od státu. V t�chto p�ípadech �asto dochází k nev�domému �i 

zám�rnému nadhodnocení skute�ného objemu zásob, jako nap�. v indonéské 

provincii Aceh. T�etí hypotéza má podobn� jako p�edchozí sv�j p�vod v díle C&H 

a pojí se s tzv. greed p�ístupem, kterému se budeme blíže v�novat v dalším 

odstavci.  

Ko�istitelné zdroje (lootable resources), tedy snadno dostupné lukrativní zdroje, 

které povstalci zneužívají ve sv�j prosp�ch není obtížné získat. Nevyžadují 

náro�né technologie a mohou být jednoduše pašovány, jako nap�. naplaveninové 

drahokamy (zejména diamanty), které se získávají rýžováním. Tento typ zdroj� 

má vliv na prodlužování válek. Na druhé stran� existují tzv. neko�istné 

(nonlootable) zdroje, jejichž t�žba a tedy i dostupnost pro povstalce je obtížná, 

nebo� klade zna�né nároky na techniku, specializovanou pracovní sílu, vstupní 

náklady, minimální vzd�lání apod. Obecn� lze takto ozna�it podpovrchovou, 

hloubkovou t�žbu rud a minerál�, v�etn� fosilních paliv ropy a zemního plynu.125 

Tato looting hypotéza o „ko�ist�ní zdroj�“ implikuje jednak motiv financování 

konfliktu, jednak i osobní obohacování (greed). 

Collier a Hoeffler ve své práci navazují na debatu tzv. greed and grievance 

p�ístup�, které tvo�í jednu ze základních os dosavadního výzkumu vztahu 

ekonomie a války. Tyto dva p�ístupy znamenají dva zp�soby vysv�tlení motivu 

vzniku konflikt� jak v rámci politických, tak v rámci ekonomických v�d.126 Greed, 

tedy touha po statcích, chtivost, p�edstavuje stranu povstalc�, pro n�ž je válka 

prost�edkem jak krom� politické moci nabýt také významný hmotný profit, a to 

zejména prost�ednictvím kontroly zmi�ovaných lukrativních p�írodních zdroj� 

(lootable resources) dané zem�. Zdroje se zde stávají ur�itým katalyzátorem a 

prost�edkem k udržení konfliktu, v ojedin�lých p�ípadech také hlavním motivem. 

Nespokojenost a pocit k�ivdy (grievance) ukazuje na p�í�iny povstání pramenící 

nap�. v souvislosti s neschopnou, zkorumpovanou vládou, sociální nerovností, �i 

politickou represí.127 C&H uvád�jí, že ve všech spole�nostech nalezneme 

aspekty nespokojenosti (grievances), které by mohly p�er�st v násilí. Klí�ová je 

                                                
124 Fearon, J.D., Primary Commodity Exports and Civil War, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 
2005, 483-507. Rop� se v tomto sm�ru v�nuje také M. Klare (Blood and Oil, 2004 nebo Resource Wars, 2001). 
125 Viz Gilmore, E., Gleditsch, N.P., Lujala, P., A Diamond Curse?, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, 
August 2005, 539. 
126 Collier, P., Hoeffler, A., Greed and Grievance in civil war, Oxford Economic Papers 56 (2004), str. 564. 
127 Viz Korf, B., Rethinking the Greed-Grievance Nexus: Property Rights and the Political Economy of War in Sri 
Lanka, in Journal of Peace Research, Vol. 42, No. 2, 2005, 201-205. 
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schopnost povstalc� chystaný rozbroj financovat.128 V literatu�e se pozornost 

v�nuje zejména stran� státu, resp. vlády a již minimáln� se zkoumá jaký mají 

zdroje vliv na samotnou povstaleckou organizaci, jak kriticky uvádí Weinstein. 

Z hlediska financování navazuje na C&H a dodává, že klí�ové nejsou zdroje 

samy o sob�, ale schopnost rebel� je, podobn� jako v p�ípad� státu, efektivn� 

využít.129   

Vztah obou p�ístup� greed and grievance má antagonistickou tendenci, p�i�emž 

dosavadní literatura se klonila spíše k vysv�tlení p�í�in válek v souvislosti s prvn� 

jmenovaným (greed).130 Oba p�ístupy se n�kdy parafrázují jako konflikt za ko�ist 

(loot seeking) versus konflikt za spravedlnost (justice seeking).   

Hypotéza o kvalitativním i kvantitativním ubývání p�írodních zdroj� (resource 

scarcity) p�edstavuje jeden z nejran�jších pohled�, jehož nejvýznamn�jším 

p�edstavitelem je T. Homer-Dixon. Tento sm�r se zam��uje p�evážn� na 

obnovitelné zdroje, �asto klí�ové pro samotné p�ežití (voda, p�da) a na 

ekologické souvislosti. P�edpokládá se zde iniciace válek v d�sledku nedostatku 

zdroj�, tedy zejména vody. Na druhé stran� stojí tvrzení o vzniku konflikt� 

naopak v souvislosti s bohatými zásobami zdroj� (abundant resources). C&H byli 

mezi prvními, kte�í upozornili na to, že bohaté zásoby zdroj� zvyšují riziko 

konfliktu, a to reálnou možností pro povstalce si jejich prost�ednictvím získat 

finance na svou �innost (greed p�ístup).131  

Krom� ekonomicko-politické perspektivy p�edstavuje st�žejní perspektivu 

geografický pohled zastoupený p�edevším P. Le Billonem, pop�. M.L.Rossem. 

Tato výzkumná rovina se zam��uje na skute�nost, že n�které zdroje jsou 

spojeny s konfliktem a n�které nikoli a snaží se nalézt souvislosti mezi 

jednotlivými typy zdroj� a vnit�ním konfliktem. Le Billon vytvo�il jistou klasifikaci 

                                                
128 Collier, P., Hoeffler, A., On the Incidence of Civil War in Africa, World bank papers 2000 (World bank web 
page), str. 2. 
129 Weinstein si ve své zajímavé studii povstaleckých organizací klade otázku, pro� n�které povstalecké organizace 
bez materiální základy a bez využití zisk� z t�žby usp�ly a naopak organizace, kterým tato základna nechyb�la, 
neusp�ly? Weinstein uvádí, že i v rámci povstaleckých organizací m�že dojít podobn� jako u státních institucí k tzv. 
prokletí zdroj�, tedy ochromení plynoucí ze zneužití velkých zisk� z exportu zdroj�. Pro povstalecké organizace jsou 
klí�ovým faktorem kvalitní rekruti. Bohaté zásoby zdroj� a tedy i hmatatelný p�edpoklad velkého profitu p�itahuje 
velké množství oportunistických prosp�chá��, kterým chybí loajalita a identifikace s tématem boje. Organizace tvo�ené 
p�evážn� t�mito prosp�chá�i mají špatné p�edpoklady na dlouhodob�jší typy boj� za p�evzetí moci v zemi. Prosp�chá�i 
se vyhýbají hnutím, kde vedoucí pu�isté nemají p�íliš co nabídnout krom� p�íslibu budoucího prosp�chu ze zm�ny 
systému apod. Tato „chudá“ hnutí tedy shromaž�ují v�tšinou loajální rekruty, kterým jde více �i mén� o v�c. Viz 
Weinstein, J.M., Resources and the Information Problem in Rebel Recruitment, in Journal of conflict resolution, Vol. 
49, No. 4, August 2005, 598-624. 
130 Korf (2005, str. 201; Humphreys, M., Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the 
mechanisms, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 2005, str. 508.  
Vzhledem k vysoké dynami�nosti tohoto oboru však nutno podotknout, že i C&H se z p�vodní preference greed 
p�ístupu p�iklonili v sou�asné dob� k ob�ma variantám, i samotný grievance p�ístup nabývá na pozornosti. 
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zdroj� dle jejich geografické polohy a koncentrace. Z hlediska geografické polohy 

rozlišuje mezi blízkými a vzdálenými zdroji a z hlediska koncentrace na zdroje 

koncentrované a rozptýlené. Pokud je daný zdroj soust�ed�n do jedné oblasti a 

je blízko centra pojí se podle Le Billona s aspektem v�tší státní kontroly a 

s formou p�evrat�. Pokud je zdroj koncentrován do jedné oblasti, ale nachází se 

daleko od centra, konflikt má �asto charakter secesionistického hnutí. V p�ípad� 

rozptýlených, centru blízkých zdroj� jde o hrozbu vzpour a povstaleckých 

nájezd�, u rozptýlených a vzdálených se �asto objevuje warlordismus.132 Podle 

Le Billona133 m�žeme rozlišovat dv� p�ímé spojitosti mezi ozbrojeným konfliktem 

a p�írodními zdroji, a to 1) ozbrojené konflikty motivované snahou o dosažení 

kontroly nad zdroji nebo 2) p�írodní zdroje využité jako prost�edek k financování 

konfliktu.134 Ross se ve své práci zam��uje zejména na výzkum jak p�írodní 

zdroje ovliv�ují charakter konflikt�. Využívá proto velké množství konkrétních 

p�ípadových studií. V tomto ohledu pokládá za centrální faktor jejich dostupnost a 

možnosti jejich extrakce, prodeje a lukrativnosti, tedy lootability.135  

3.2 Afrika 

Tato práce se primárn� soust�e�uje na subsaharskou Afriku („Afrika“), v rámci 

níž byla také zvolena p�ípadová studie. K hlavním bezpe�nostním 

charakteristikám Afriky pat�í rozsáhlé uskupení selhávajících post koloniálních 

slabých stát� (weak states), které �asto ztrácejí kontrolu nad svými státními 

sektory. Jen st�ží m�žeme africký stát vnímat ultimativn� dle vestfálského 

modelu, tedy modelu evropských stát�. Z hlediska úrovn� analýzy doporu�ují 

Buzan a Waever zam��ení nikoli na stát, ale na daný režim a na substátní 

úrove� jednotek, které mají �asto svou vlastní, na stát� nezávislou dynamiku.136  

                                                                                                                                            
131 Collier, P., Hoeffler,A., On economic causes of civil war, Oxford Economic Papers 50 (1998), 563-573. Greed 
p�ístup se tak do jisté míry kryje s pohledem centrujícím faktor bohatých zásob p�írodních zdroj� (abundant resources). 
132 Viz Le Billon, P. (ed.), The Geopolitical Economy of “Resource Wars”, in The Geopolitics of Resource Wars: 
Resource Dependence, Governance and Violence, Frank Cass & Co 2005, str. 1-28 a Le Billon, P., The political 
ecology of war: natural resources and armed conflicts, in Political Geography, No. 20, 2001, str. 561-584.  
133 Le Billon, P., The political ecology of war: natural resources and armed conflicts, in Political Geography, No. 20, 
2001, str. 580. 
134 U prvn� zmi�ovaného se jako p�íklad �asto uvádí irácká invaze do Kuwaitu roku 1991, v druhém bod� pak tzv. 
krvavé diamanty, z jejichž p�evážn� ilegálního prodeje jsou financovány války v Západní Africe.  
135 Ross, M.L., How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases, in International 
Organisation 58, Winter 2004, pp. 35-67. 
136 Buzan, B., Waever, O., Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge university press 
2003, str. 219-253. 
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Podle ro�enky Stockholmského institutu pro výzkum míru (SIPRI) je Afrika 

jediným regionem, kde dochází k nar�stající tendenci vzniku konflikt�.137 C&H 

tento negativní trend nep�ikládají n�jakému specifickému „africkému efektu“, 

hlavní d�vod podle doty�ných v�dc� spo�ívá ve velmi slabé výkonnosti v�tšiny 

afrických ekonomik, znamenající vysoké procento chudoby. Sledovanými 

ukazateli v tomto sm�ru jsou p�íjmová (d�chodová) úrove�, struktura ekonomiky, 

míra r�stu ekonomiky a míra r�stu populace.138 Krom� aspektu chudoby mnohé 

africké zem� s koncem studené války ztratily �asto velmi klí�ovou podporu 

mocných spojenc�, což je vystavilo v�tšímu tlaku nakumulovaných vnit�ních 

problém�.  

Vnit�ní konflikty, tedy ob�anské války, mají v africkém kontextu málokdy pouze 

�ist� vnitrostátní rozsah. Konflikt sice vypukne jako vnitrostátní, �asto se však 

p�enese minimáln� do jedné sousední zem�, jako v p�ípad� Demokratické 

republiky Kongo (Rwanda a Uganda). Tento fakt vyplývá z vysoké propustnosti 

hranic, jejichž kontrolu stát �asto nedokáže zajistit, což pramení obecn� ve 

slabém postavení afrického státu. Hrani�ní oblasti se tak stávají centry pašování 

aj. kriminální �innosti a více mén� nekontrolovatelného p�es hrani�ního pohybu 

osob i zboží, jak ukážeme následn� v p�ípadových studiích.  

Od dosavadního p�evládajícího pohledu na africké války jako etnicky �i 

personáln� motivované se v sou�asnosti do jisté míry opouští ve prosp�ch 

mnohem komplexn�jšího záb�ru. Do pop�edí se dostávají faktory ekonomické, a 

to zejména vzhledem k jistým negativním aspekt�m mezinárodního obchodu, 

prohlubující se pasti chudoby a problému financování válek a vále�ného 

materiálu ze zisk� z prodeje p�írodních zdroj�, zejména diamant�.139 V této 

oblasti se velmi p�ínosným výzkumem zabývá M. Ross, který se soust�edil na 

fenomén tzv. booty futures. Tento terminus technicus znamená financování 

konflikt� prost�ednictvím prodeje budoucích práv k t�žb� nerostných surovin ve 

vlastnictví vlády p�íslušného státu, kterých se povstalci hodlají zmocnit p�i 

p�evratu státní moci. Ross je p�esv�d�en o enormním nebezpe�í tohoto zp�sobu 

financování konflikt�, nebo� tak dostává slabší strana, a� povstalecká, tak vládní 

                                                
137 Collier, P., Hoeffler, A., On the Incidence of Civil War in Africa, World bank papers 2000 (World bank web 
page), str. 1, cit. dle SIPRI yearbook 1999, str. 20. Roku 1992 se ve sv�tovém m��ítku 27% konflikt� událo v Africe, 
roku 2001 to bylo už 41%. B�hem 70. a 80 let se polovina z afrických konflikt� klasifikuje jako ob�anské války, v 90. 
letech to byly již 2/3 konflikt�: 70. léta 7 ob�anských válek, 80. léta 8 ob�anských válek, 90. léta 14 ob�anských válek 
v Africe. Viz Ross, M.L., Booty Futures, paper within UCLA Department of Political Science, 2005, str. 28. 
138 Collier, P., Hoeffler, A., On the Incidence of Civil War in Africa, World bank papers 2000 (World bank web 
page), str. 1-3. 
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možnost realizace svého zám�ru, který by se za jiných okolností neuskute�nil, 

nebo by byl brzy potla�en. Další zdroj nebezpe�í z hlediska booty futures 

p�edstavuje zastavování (mortgage) budoucích zdroj� jako potenciálních fond� 

na povále�nou rekonstrukci.140 Konkrétní p�ípady booty futures, které jsou 

v rámci subsaharské Afriky pom�rn� �asté, nalezneme také v p�ípadové studii 

Sierra Leone. 

S koncem dekoloniza�ního procesu se od p�írodních zdroj� o�ekávalo, že 

podobn� jako v Austrálii, Kanad� �i Spojených státech pomohou zisky 

z t�žebního sektoru nastartovat chudé ekonomiky rozvojových zemí a vytvo�í tak 

odrazový m�stek ekonomického r�stu. Dnes s odstupem desetiletí se navzdory 

neoklasické ekonomické teorii výrobní �innosti favorizující pozitivní vliv 

p�írodních zdroj�141 množí v�decké studie, vyvracející dosavadní p�edpoklad o 

pouze kladném vlivu t�žebního sektoru. Jako p�íklad se �asto uvádí srovnání 

vlivu t�žby diamant� v Botswan� a Sierra Leone. Zatímco u prvního zisk z t�žby 

diamant� znamenal významný hospodá�ský p�ínos, u druhého zisky sm��ovaly 

nikoli ve prosp�ch sociálního blahobytu obyvatelstva, ale staly cílem privátního 

ko�ist�ní �i posléze zdrojem financování krvavé ob�anské války.  

V rámci sou�asné debaty panuje shoda, že nerostné zásoby v Africe znamenají 

velkou p�íležitost k ekonomickému rozvoji, mohou stimulovat ekonomický r�st 

nebo minimáln� snížit chudobu.142 Na druhé stran� se prokázalo, že nerostná 

produkce se stala jednou z hlavních strukturálních p�í�in zvyšující se chudoby 

v zemích jako nap�. St�edoafrická republika, Demokratická republika Kongo, 

Nigeru nebo již zmi�ované Sierra Leone.143  

Dnes již není novinkou tvrzení, že se v�tšina válek o zdroje bude v budoucnu 

týkat rozvojového sv�ta, a to zejména tam, kde jsou státy slabé, zkorumpované a 

soupe�ící o moc jak uvnit�, tak sm�rem za hranice. Tato prognóza v podstat� jen 

kopíruje sou�asný trend. Tendence t�chto válek o kontrolu d�ležitých 

                                                                                                                                            
139 Shaw, T.M., Conflict and Peace-building in Africa: The Regional Dimensions, UNU/WIDER project, Discussion 
Paper No. 2003/10, str. 1. 
140Ross, M.L., Booty Futures, dokument v rámci UCLA, Department of Political Science, 2005, 
http://www.polisci.ucla.edu/faculty/ross/bootyfutures.pdf#search='RossBooty%20futures, str. 2-3. 
141 Názor o pozitivním vztahu mezi t�žebním pr�myslem a ekonomickým rozvojem pochází z neoklasické 
ekonomické teorie výrobní �innosti. T�žba nerostných surovin je dle této teorie pokládána jako d�ležitá pro celkový 
hospodá�ský rozvoj a nem�la by se strategicky odkládat. Výt�žek má být bu� spot�ebován nebo dále rozumn�(!) 
investován. Výrobní funkce odráží schopnost regulace objemu výroby, kterou m�že zem� vyprodukovat v závislosti na 
svém vstupním kapitálu, jakým je nap�. pracovní síla, institucionální zajišt�ní, energie, materiál atd. Neoklasické pojetí 
výrobní �innosti p�edpokládá p�ímo úm�rný vztah mezi kapitálem zem� na stran� jedné a výrobou v�etn� HDP na 
stran� druhé. Viz Davis, G.A., Tilton, J.E., The resource curse, in Natural Resources Forum 29, 2005, 234-5. 
142 Nerostné zdroje podpo�ily významnou m�rou ekonomický rozvoj nap�. v Botswan�, Chile, Malajsii a Peru. Viz 
Davis, G.A., Tilton, J.E., The resource curse, in Natural Resources Forum 29, 2005, 237. 
143 Davis, G.A., Tilton, J.E., The resource curse, in Natural Resources Forum 29, 2005, 237. 
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ekonomických zdroj� bude mít spíše charakter vnit�ních, guerillových zp�sob� 

boj�, kde se neberou ohledy na civilní obyvatelstvo.144 Již dnes se prokázaly 

úzké vazby mezi pašováním diamant� �i d�eva a teroristických organizací, jako 

nap�. Al-Káida. 

Podle prognóz bude subsaharská Afrika v p�íštích dekádách výrazn� nabývat na 

strategickém významu. Stejn� jako v dob� kolonialismu, kdy se Afrika stala 

p�edm�tem soupe�ení velmocí o její p�írodní zdroje, se i v sou�asnosti se 

zvýšenou celosv�tovou spot�ebou surovin stává Afrika objektem zvyšujícího se 

mezinárodního ekonomického zájmu. Jen b�hem krátkého období mezi lety 1996 

až 1997 se podle World Watch Institutu podíl zahrani�ních spole�ností na t�žb� 

v Africe zvýšil o 54 %. Vedle bohatých ropných rezerv, zásob exotického d�eva a 

drahých kamen� se zde nachází doposud nedot�ená ložiska nerostných surovin 

po nichž je na sv�tových trzích vysoká poptávka, jako bauxit, koltan, chrom, 

kobalt, m��, zlato, mangan, fosfáty, platina, titan a uran.145 

V�decká obec se snaží hledat odpov�di na otázky, zda t�žební sektor podporuje 

�i brání ekonomickému r�stu v rozvojových zemích? Pro� t�žba znamená pro 

n�které rozvojové státy ekonomický p�ínos a pro jiné zase negativum? A 

kone�n� za jakých okolností se stávají p�írodní zdroje bezpe�nostní hrozbou pro 

danou africkou zemi? V p�edchozí �ásti jsme nastínili hlavní myšlenky a p�ístupy 

k problematice vztahu p�írodní zdroje-konflikt. V tomto pom�rn� novém tématu 

se zatím obtížn� hledá jednotná konceptuální kostra. Otázek je mnoho, odpov�dí 

také, testování hypotéz tvo�í zatím malou �ást. Uvidíme jaké výsledky nám do 

této problematiky vnese konstruktivistický pohled. P�ípadová studie Sierra Leone 

byla zvolena jako jedna z nejvýrazn�jších exemplárních p�íklad� násilných 

konflikt�, v nichž hrály p�írodní zdroje st�žejní roli.146 

4. P�ípadová studie – Sekuritizace v Sierra Leone 

4.1 Teoretická východiska operacionalizace 

                                                
144 Klare, M. Resource Wars, The New Landscape of Global Conflict, A Metropolitan Books Henry Holt and 
Company, NY 2001, str. 222. 
145 Klare, M. Resource Wars, The New Landscape of Global Conflict, A Metropolitan Books Henry Holt and 
Company, NY 2001, str. 217. 
146 Viz Gilmore, E., Gleditsch, N.P., Lujala, P., A Diamond Curse?, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, 
August 2005, 538-562; Le Billon, P., The political ecology of war: natural resources and armed conflicts, in Political 
Geography, No. 20, 2001, str. 566; Ballentine, K, Sherman, J. (ed.), The Political Economy of Armed Conflict; Beyond 
Greed and Grievance, Lynne Rienner Publishers, London 2003, str. 22. 
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Buzan, Waever a De Wilde ve své knize Security, a new framework for analysis 

p�edstavují sv�j „(…) nový, celkový rámec analýzy bezpe�nostních studií,“147 

který staví nejen na struktu�e širší bezpe�nostní agendy, ale také na zahrnutí 

agendy tradicionalistické. „Nabízíme konstruktivistickou opera�ní metodu na 

rozlišení procesu sekuritizace od (procesu) politizace, za ú�elem pochopení kdo 

m�že sekuritizovat a za jakých podmínek.“148 Jejich úmyslem je konstruovat 

radikáln�jší pohled na bezpe�nostní studia prost�ednictvím výzkumu takových 

vojenských i nevojenských problém�, jejichž závažnost má sílu existen�ní hrozby 

pro daný referen�ní objekt.149 Koncept KŠ lze chápat jako jistý návod 

bezpe�nostní analýzy bez rigidních pravidel, spíše rázu doporu�ení �eho se 

vyvarovat a co z hlediska koherentnosti zachovat. Metoda reflektuje prolínání 

jednotek analýzy, úrovní i sektor�, �ímž ponechává analytikovi flexibilitu 

v uchopení problému i následné interpretaci.  

Tato práce se tématicky zam��uje na ekonomické faktory bezpe�nosti v podob� 

vnímání ohrožení souvisejícího s p�írodními zdroji. Náplní této kapitoly bude 

praktická analýza procesu sekuritizace v Sierra Leone s d�razem na 

p�edpokládanou sekuritizaci diamantových zásob. Vymezili jsme t�i �asová 

období, první po�ínaje vládou prezidenta Stevense po vypuknutí ob�anské války, 

druhé zahrnující ob�anskou válku v letech 1991 až 1999 a t�etí od roku 1999 po 

sou�asnost. Stanovená pravidla analytického postupu si ukážeme dále, nejd�íve 

však p�ikro�íme k definování jednotek bezpe�nostní analýzy.  

 „V rámci procesu sekuritizace je klí�ovou záležitostí otázka �í bezpe�nost ve 

vztahu ke komu.“150   

P�i aktu �e�i rozlišujeme t�i jednotky bezpe�nostní analýzy, z nichž referen�ní 

objekty a sekuritizující akté�i jsou jednotkami základními, funk�ní akté�i pak 

dopl�kovými.151 Identifikace referen�ního objektu se váže na stanovení úrovn� 

analýzy, nebo� stejná událost se m�že prolínat s rozdílnými úrovn�mi a budeme 

se jí proto v�novat hned po vymezení jednotek v následující �ásti.  

� Referen�ní objekt 

                                                
147 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. vii. 
148 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. vii. 
149 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 4. 
150 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 18. 
151 Funk�ní akté�i ovliv�ují dynamiku sektoru, nepat�í ani k referen�ním objekt�m ani k sekuritizujícím aktér�m. 
Významn� však mohou ovliv�ovat rozhodování na poli bezpe�nosti, nap�. t�žební spole�nosti. Záleží na analytikovi, 
zda-li bude chtít jejich roli p�ihlédnout. Buzan, B. Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for 
Analysis, Boulder: Rienner, 1998, str. 36. 
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Referen�ní objekt znamená jednotku, o které lze �íci, že má legitimní právo p�ežít 

a z toho d�vodu je nezbytné u�init daná opat�ení k zachování její existence.152 

Referen�ní jednotka tedy p�edstavuje objekt ohrožení. Tradi�ními referen�ními 

objekty jsou státy, n�kdy národy, ale na základ� p�tice sektor� m�žeme 

referen�ní objekty nalézt i mimo tyto. Teoreticky a ne p�íliš pravd�podobn� se 

sekuritizující akté�i mohou pokoušet o konstruování �ehokoliv jako referen�ního 

objektu.153 Primárním referen�ním objektem této analýzy je stát subsaharské 

Afriky, Sierra Leone, který má právo zachovat svou existenci z d�vodu zajišt�ní 

životních pot�eb svého obyvatelstva. Zejména na úrovni mezinárodního systému 

však nalezneme další referen�ními objekty. 

� Sekuritizující aktér 

Sekuritizující aktér �i akté�i vykonávají akt �e�i. Mluví ve jménu n�koho �i n��eho 

ve smyslu obrany. Podnikají sekuritiza�ní krok stanovením problému a jeho 

prezentací jako existen�ní hrozby pro referen�ní objekt. V ur�itých p�ípadech, 

zejména jedná-li se o stát, sekuritizující aktér jako reprezentant referen�ního 

objektu s referen�ním objektem splývají.154 Tento aspekt je i naším p�ípadem. De 

fakto je v Sierra Leone sekuritizujícím aktérem vláda, nebo� stát jako entita má 

velmi slabé postavení, tedy jinak �e�eno slabou míru sociopolitické koheze. 

Vláda p�edstavuje legitimní hlas státu a pokud je ohrožena vláda toto ohrožení 

se vnímá jako ohrožení pouze formy státu. Vláda jinak �e�eno znamená stát a 

takto budeme vnímat také sekuritizujícího aktéra, stát, který vyslovuje legitimní 

právo na své vlastní p�ežití. Na mezinárodní a regionální úrovni p�edpokládáme 

další sekuritizující aktéry. 

� Stanovení úrovn� analýzy155 

Hlavní smysl analytických úrovní spo�ívá v lokaci aktér�, referen�ních objekt� a 

dynamik interakcí. „Úrovn� jsou polohy, kde nacházíme jak výsledky tak zdroje 

vysv�tlení.“156 P�edstavují jakési hranice, uvnit� kterých studujeme daný problém, 

neznamenají však samy o sob� zdroj vysv�tlení. Úrove� nemusí být nutn� jenom 

                                                
152 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis, Boulder : Rienner, 1998, str. 36. 
153 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis, Boulder : Rienner, 1998, str. 36. 
154 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis, Boulder : Rienner, 1998, str. 41. 
155 Otázka úrovn� analýzy pat�í již dlouhou dobu mezi hlavní teoretické problémy mezinárodních vztah� a pojí se 
zejména s neorealistickým p�ístupem. Pro neorealismus jsou nejd�ležit�jšími úrovn�mi, neboli strukturami, systémová 
úrove� a úrove� jednotek (stát�)jako systémových výstup�. Na rozdíl od neorealistického privilegovaného postavení 
státu, Koda�ská škola vpouští do analýzy mnohem více jednotek, p�i�emž varuje p�ed tendencí sklouzávat k 
státocentrickému myšlení. 
156 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis, Boulder : Rienner, 1998, str. 5. 
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jedna, problém m�že probíhat i na n�kolika úrovních zárove�, jako nap�. globální 

p�í�iny ozonové díry s lokálními projevy na Antarktid�. 

Z hlediska stanovení úrovn� analýzy a bezpe�nostních dynamik sektoru, jsou 

klí�ové dv� otázky: 1) podmínky umož�ující (facilitating) sekuritizaci a 2) 

sekuritizace jako taková. Výchozí podmínky sekuritizace nás mohou navést 

k úrovni analýzy, zásadní identifikace úrovn� analýzy však p�edstavuje podle KŠ 

ultimativn� politickou otázku. P�i analýze pozadí sekuritizace (ad 1), podmínek 

které proces podporují �i umož�ují (facilitate), bychom m�li sledovat p�edevším 

a) bezpe�nostní rétoriku, b) sociální podmínky udávající vztah mezi 

sekuritizujícím aktérem a publikem a tímto zárove� pravd�podobnost 

akceptování sekuritiza�ního kroku, c) rysy potenciálních hrozeb, které bu� 

p�ispívají nebo brání sekuritizaci.157  

V Sierra Leone došlo k sekuritizaci d�ležité ekonomické komodity, diamantových 

zdroj�, které se staly hlavním prost�edkem financování povstalecké strany. Cílem 

státu je snaha zabezpe�it t�žební oblasti a obchodní sít� s diamanty, aby se 

zastavil zdroj p�íjm� pro povstalce a kriminální organizace ohrožující legitimitu 

státu v prvním p�ípad� nebo funk�nost v p�ípad� druhém.158 Zájem o podíl na 

kontrole diamantových t�žebních oblastí a úzká propojenost v rámci pašování 

diamant� i zbraní vedl sousední liberijsou opozi�ní stranu Národní patriotické 

fronty Libérie (NPFL) v �ele s Charlesem Taylorem k podpo�e povstalc�, což 

znemož�ovalo ukon�ení války.  

Úrove� jednotky i úrove� mezinárodního systému je pom�rn� jasná. Z hlediska 

regionální úrovn� bychom m�li upozornit, že zde nehraje roli širší bezpe�nostní 

chápání regionu Západní Afriky, snad pouze s výjimkou vzhledem k regionální 

mocnosti Nigérii, která se významnou m�rou zapojila v rámci spole�enství 

ECOWAS do bojových akcí na stran� sierra leonské vlády.159 Charakter 

regionálních bezpe�nostních vztah� zemí subsaharské Afriky má zpravidla 

podobu vazeb s bezprost�edními sousedy. Vzhledem k slabosti subsaharských 

zemí jako stát� i jako mocností se bezpe�nostní spolupráce zam��uje spíše na 

zamezení kriminální �innosti a p�elévání vnit�ních konflikt�. Z tohoto d�vodu 

                                                
157 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 33. 
158 Povstalci a kriminální organizace byli v dob� války propojeni. 
159 Ekonomické spole�enství západoafrických stát� (ECOWAS) je regionální uskupení 15 stát� (p�vodn� 16, ale 
Mauretánie vystoupila) založeného roku 1975 za ú�elem ekonomické integrace. 
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bude pro nás relevantní subregionální dynamika v rámci Unie �eky Mano (Mano 

river union, MRU) mezi Sierra Leone, Libérií a pozd�ji také Guineou.160  

V naší p�ípadové studii budeme sledovat t�i základní úrovn�, a to 1) úrove� 

jednotky (stát), 2) subregionu (Sierra Leone versus Libérie)161 a 3) 

mezinárodního systému (OSN, Kimberley proces). Problematika diamant� se 

tedy prolíná mezi vnitrostátní, regionální i mezinárodní úrovní. 

� Hrozba 

Vycházejme z p�edpokladu, že každá jednotka má snahu o zachování vlastní 

existence. Problém se stane bezpe�nostní hrozbou, a� reálnou �i nereálnou, 

pokud je takto prezentován, což prakticky zjistíme na základ� lingvistické, 

textuální analýzy. Vnímání tématu jako hrozby vyplývá z konstruování reality 

v rámci interakcí subjekt�. Definice hrozby má relativní povahu, každá jednotka 

m�že mít onen práh vnímání, co je nebo není hrozba, rozdílný. Auto�i uvád�jí pro 

ilustraci p�íklad sekuritizace kultury v SSSR, které by z hlediska vnímání ve 

smyslu existen�ní hrozby nenašlo živnou p�du nap�. ve Velké Británii.162 

Pokud tedy „n�co“ ohrožuje existenci daného referen�ního objektu, p�edstavuje 

hrozbu, která spadá do bezpe�nostní agendy. Implicitn� to zahrnuje legitimizaci 

použití síly a konkrétní opat�ení za ú�elem eliminace hrozby. Z hlediska úrovn� 

státu je vztah hrozby a objektu vcelku jasný, ale jak máme existen�ní hrozby a 

nouzová opat�ení chápat v rámci širší agendy? Zde je nutno se zam��it na 

konkrétní charakter referen�ního objektu, který je ohrožen, a to prost�ednictvím 

pohledu na charakter jednotlivých sektor� a úrovní.163  

Vycházíme z hypotézy sekuritizace zdroj� v Sierra Leone. Diamanty m�ly 

z ekonomického hlediska vždy výjime�ný význam už od doby vzniku státní 

nezávislosti zde existoval úzký vztah mezi mírou kontroly jejich t�žby a prodeje a 

                                                
160 Unie byla založena jako mezinárodní sdružení mezi Sierra Leone a Libérií roku 1973 za ú�elem ekonomické 
spolupráce. Roku 1980 do unie vstoupila také Guinea. Spolupráce byla na konci 80. let p�erušena vlivem ob�anských 
válek v Libérii i v Sierra Leone a obnovena roku 2004. 
161 Sierra Leone pat�í do regionu Západní Afriky, regionální dynamika má však v subsaharské Africe jiný charakter 
než nap�. v Evrop�. Zejména se jedná o vazby sm�rem k nejbližším soused�m, tedy v našem p�ípad� zejména k Libérii, 
p�i�emž dynamika t�chto vztah� je dána spíše jen p�eléváním vnit�ních nepokoj� a kriminálními sít�mi. Protože se 
budeme zam��ovat na tyto dv� zem� zvolili jsme úrove� subregionální. Na regionální úrovni v�dci KŠ zachovávají 
postavení státu jako hlavní jednotky, a to z d�vodu zachování konzistentnosti diskuze. 
162 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 24. 
163 Ve vojenském sektoru jsou nej�ast�jšími referen�ními objekty státy a jiné politické entity, v politickém bývá 
ohrožena suverenita a ideologie jako takové nebo odvozen� prost�ednictvím nap�. institucí bez nichž by nem�ly smysl 
jejich zpochybn�ním, neuznáním, narušením n�jakého nap�. integra�ního procesu na nich založeném apod. 
Ekonomický sektor se zdá být pro KŠ nejh��e identifikovatelný sektor z hlediska objekt� i hrozeb. Nej�ast�jšími 
referen�ními objekty jsou firmy, u nichž se však nep�edpokládá, že budou v rámci tržní ekonomiky usilovat st�j co st�j 
o své p�ežití, v úvahu tedy p�icházejí národní ekonomiky, které vykazují silný nárok na p�ežití, ale to, co je ohrožuje 
nebude nikdy samostatná hrozba, ale spíše bude vyplývat nap�. z vále�ného kontextu. Buzan, B., Waever, O., De 
Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 7-8. 
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prosperitou sierraleonské národní ekonomiky. V této problematice se 

soust�e�ujeme na její primárn� ekonomický charakter, proto se také v rámci 

analýzy z d�vodu omezeného rozsahu této práce zam��íme na hrozby spojené s 

diamanty v rámci ekonomického sektoru.  

� Sektory 

Sektory m�žeme chápat jako reprezentanty specifických typ� interakcí, které se 

liší sektor od sektoru, jak již bylo uvedeno v podkapitole 2.1. Z po�áte�ního 

prot�žování státu jako centrálního referen�ního objektu každého sektoru se 

koda�ští v�dci v sou�asnosti posunuli sm�rem k širšímu záb�ru objekt�. Hlavním 

smyslem sektor� je v podstat� výb�rem nejd�ležit�jších typ� interakcí 

zredukovat komplexnost studovaného tématu a zp�ehlednit jej pro analytický 

postup. Nejd�ležit�jšími interakcemi máme na mysli op�t existen�ní hrozby pro 

objekt, za jiných okolností bychom totiž mohli expandovat témata donekone�na. 

Jednotlivé �ásti však není možno analyzovat odd�len�, nýbrž výlu�n� jako 

sou�ást celku. Pojítkem sektor� jsou pak interakce mezi bezpe�nostními 

jednotkami.164  

V této práci se zam��ujeme na ekonomickou dimenzi bezpe�nosti, s níž 

problematika zdrojové bezpe�nosti velmi úzce souvisí. „Ekonomická bezpe�nost 

se týká p�ístupu ke zdroj�m, financím a trh�m nezbytným pro udržení p�ijatelné 

úrovn� prosperity a státní moci.“165 Volíme proto místo p�tice sektor� analýzu 

primárn� v sektoru ekonomickém v rámci t�ech zmi�ovaných úrovní. Na 

p�edpokládané sekuritiza�ní dynamiky v dalších sektorech bude pouze 

poukázáno s odkazem na možnou další analýzu v budoucnu. 

� Identifikace sekuritizace a podmínky úsp�šné sekuritizace 

Význam bezpe�nostního konceptu KŠ spo�ívá primárn� v jeho použití, což 

odráží subjektivistická východiska a dynamiku diskurzu, znemož�ující stanovení 

všeobecn� optimálního stavu. KŠ vychází z myšlenky, že bezpe�nost je velmi 

strukturovaná a moc proto není nikdy absolutní. Mezi aktéry jsou r�zné úrovn� 

moci a ni�í moc není nezvratná, ani v rámci procesu sekuritizace. Centrem 

analýzy proto nem�žou být tito nestabilní akté�i, ale praxe sekuritizace. „Studovat 

sekuritizaci znamená studovat mocenskou politiku konceptu.“166 Politická sféra a 

                                                
164 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 7-8. 
165 Buzan, B., People, States and Fear, An agenda for International Security Studies in the Post-cold War era, 
Longman 1991, 2. vyd., str. 19. 
166 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 32. 
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nástroje mají úst�ední roli a sou�ástí politické volby je také sekuritizovat nebo 

akceptovat sekuritizaci.167 Podle autor� by analytik nem�l odhadovat objektivní 

hrozby, které skute�n� ohrožují n�jaký objekt, spíše by se m�lo jednat o 

pochopení procesu konstrukce sdíleného chápání hrozby. Sekuritiza�ní 

perspektiva v podstat� odstra�uje objektivní základ a auto�i konceptu ani 

nedoporu�ují p�idávat do sekuritizace  objektivní problémy.168  

Sekuritizace m�že být v ad hoc form� nebo v p�ípad� permanentní p�ítomnosti 

ur�ité hrozby ve form� institucionalizované. Na základ� bezpe�nostní logiky se 

n�které bezpe�nostní otázky a praktiky nelegitimizují ve�ejn�. V nedemokraciích 

je to zcela b�žné a v demokraciích se v ur�itých bodech musí p�istoupit k ve�ejné 

prezentaci problému a vysv�tlení d�vod�, pro� se daný problém chápe 

v bezpe�nostních termínech a proto s ním bude legitimn� nakládáno jiným 

zp�sobem než standardn�.169 Bezpe�nostní rétorikou se téma legitimizuje a na 

základ� legislativy institucionalizuje, což umož�uje jak nezve�ej�ování, tak právo  

p�íslušných bezpe�nostních orgán�, resp. jejich reprezentant� ve v�ci 

rozhodování o problému. Ve vysp�lých zemích jsou ozbrojené síly a 

zpravodajské složky odd�leny od normálního politického života a jejich použití 

spadá do ur�ité autoriza�ní procedury. U slabých stát� (slabá sociopolitická 

koheze) nebo stát� procházejících válkou toto odd�lení �asto chybí a velká �ást 

b�žné politiky je za�len�na do bezpe�nostní oblasti.170  

Sekuritiza�ní proces lze studovat p�ímo, bez indikátor�, a to analýzou jazykových 

projev�, interview, lingvistických text�, tedy primárních dokument� v�etn� 

analýzy politických konstelací. Pokud zjistíme, že se sekuritizujícímu aktérovi 

poda�ilo na základ� priority a urgence existen�ní hrozby porušit dosavadní 

standardní a závazná pravidla ve prosp�ch opat�ení eliminujících hrozbu, 

m�žeme hovo�it o sekuritizaci.171  

Aby však byla sekuritizace úsp�šná je t�eba souhlasu publika (audience). Vztah 

sekuritizujícího aktéra a publika v rámci sekuritiza�ního aktu teoreticky probíhá 

uvnit� jednotky. Bez této „sou�ástky“ by celý proces uvízl ve stádiu 

sekuritiza�ního kroku. D�ležitý moment p�edstavuje fakt, že tento souhlas m�že 

                                                
167 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 29. 
168 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 24-6, 
40. 
169 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 27-8. 
170 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 28. 
171 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 25. 
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být dobrovolný i vynucený.172 Buzan, Waever a De Wilde po�ítají s tím, že v praxi 

m�že mít sekuritizující aktér snahu publikum obejít na základ� tvrzení o 

nemožnosti provedení v�ci normální cestou. Jak dále uvád�jí, v extrémním 

p�ípad� války není nutno diskutovat s druhou stranou, nýbrž tuto stranu vylou�it 

z procesu. I toto jednostranné porušení pravidel má charakter bezpe�nostního 

aktu, nebo� obava z toho, že nás druhá strana chce zlikvidovat p�edstavuje 

podstatnou motivací pro tento akt.173 

Další významný faktor znamená urgence �i priorita daného problému. Urgence 

vzniká p�edchozím sekuritiza�ním krokem a je tedy samoz�ejmostí, že pokud o 

tématu hovo�íme jsme už v oblasti urgence.  

„Není d�ležité vyslovit se o daném tématu jako o relevantním z hlediska 

bezpe�nosti, stejný sémantický význam má i vyslovení se o problému v kontextu 

„obrany“.174 

Krom� souhlasu publika nebo jeho obejití na základ� uvedených podmínek, se 

úsp�šná sekuritizace skládá ze t�í aspekt�, a to existen�ní hrozby, nouzové akce 

a porušení normálních pravidel, které se odrazí na vztazích uvnit� jednotky.175 

Sekuritizace je napln�na „(…) p�ípady existen�ních hrozeb, které legitimizují 

porušení pravidel.“176 

Z hlediska rámce analýzy jsou stav�ny do pop�edí dv� základní otázky, a) jak 

prakticky rozlišit mezi politizací a sekuritizací, tedy jinak �e�eno jak ur�it, co ješt� 

je a co už není bezpe�nostním tématem a b) jak identifikovat a rozlišit 

sekuritizující aktéry od referen�ních objekt�.177 Auto�i nedoporu�ují výzkum 

za�ínat rozd�lením problému do p�ti nezávislých sektor�, ale identifikací procesu 

sekuritizace.  

� Praktické studium sekuritizace – analýza textu a kontextu 

Definovali jsme si základní komponenty naší operacionaliza�ní �ásti tedy 

referen�ní objekty, sekuritizující aktéry, úrovn� analýzy, hrozby, sektorové 

�len�ní a identifika�ní podmínky sekuritizace v�etn� p�epoklad� její úsp�šnosti. 

Posledním krokem této teoretické �ásti bude osv�tlení praktického studia 

sekuritizace.  

                                                
172 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 25-6. 
173 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 26. 
174 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 28. 
175 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 26. 
176 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 25. 
177 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 19. 
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Na základ� p�edb�žného výzkumu jsme došli k identifikaci sekuritizace 

diamantových zdroj� v Sierra Leone, která vykazuje významnou  dynamiku. Jak 

jsme uvedli v p�edchozí �ásti, sekuritiza�ní proces m�že být studován p�ímo, a to 

prost�ednictvím práce s lingvistickými texty nebo jazykovými projevy. V p�ípad� 

institucionalizované sekuritizace se nám nabízí ješt� širší výb�r studijních 

materiál� v podob� smluv, prohlášení, záv�re�ných zpráv aj. oficiálních 

dokument�. Není d�ležité hledat v textu bezprost�ední vyjád�ení „bezpe�nost“ 

nebo „obrana“. Esenciální pro naši analýzu bude již samotné ozna�ení tématu 

jako n��eho nad normálním politickým rámcem, prezentace tématu jako 

urgentního a d�ležitého, jež si vyžaduje zvláštní režim.178 Opera�ní metoda KŠ 

ponechává analytikovi významnou moc interpretovat a posuzovat kroky aktéra, 

nutno však mít na pam�ti, že akté�i jsou t�mi, kdo rozhodují, zda n�co má být 

pokládáno za existen�ní hrozbou �i nikoli.179  

Podmínky pro úsp�šný akt �e�i spadají do dvou kategorií: 1) vnit�ní, lingvisticko-

gramatická vypovídající o pr�b�hu podle pravidel aktu, 2) vn�jší, kontextuální a 

sociální, která zachycuje celou situaci v rámci níž k aktu dochází v�etn� 

politických konstelací. Úsp�šný akt �e�i tedy p�edstavuje kombinaci jazyka a 

spole�nosti, konstrukci d�je s existen�ní hrozbou a možnost �ešení. Vn�jší 

aspekt �e�i by m�l spl�ovat dv� hlavní podmínky A) sociální kapitál 

sekuritizujícího aktéra, který by m�l být mocenskou autoritou, B) charakter 

hrozby, jež by m�la vypovídat o skute�né hrozb� nikoli jen o pr�vodních 

jevech.180 

4.2 Sierra Leone a sekuritizace diamantových zdroj� 

„Diamanty jsou v��né“181 

 

 

 

                                                
178 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 27-8. 
179 Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 34. 
180 P�íkladem jsou uvád�ny tanky, nep�átelské názory nebo zne�išt�ná voda. Tyto se �adí mezi výchozí, zakládající 
podmínky sekuritizace, ale neznamenají samotnou hrozbu. Na základ� této logiky bychom mohli RUF pokládat za 
projev negativn� realizované p�íležitosti, které diamanty nabízí. Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J., Security : A New 
Framework for Analysis Boulder : Rienner, 1998, str. 33. 
181 Slavný marketingový slogan spole�nosti De Beers. 
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V�dci se shodují, že samotná t�žba diamant� v Sierra Leone182 nebyla p�í�inou 

vypuknutí války. Pozitivní konfliktní potenciál diamant� se však klí�ových 

zp�sobem promítl do prodlužování a posilování (fuelling) vále�ného konfliktu 

v�etn� cíleného, soust�ed�ného atakování hlavních t�žebních oblastí. Prodej 

diamant� se stal hlavním zdrojem financování vále�ných aktivit obou bojujících 

stran, a to zejména povstalecké RUF v druhé fázi konfliktu.183 Jako hlavní d�vod 

selhání mírových jednání završených podpisem mírové smlouvy v Lomé roku 

1999 se uvádí nevy�erpatelnost povstaleckých sil daná stále se dopl�ujícím 

p�ísunem vojenského materiálu a nových voják� financovaných z povstaleckých 

t�žebních aktivit za st�žejní zprost�edkovatelské �innosti sousední Libérie. 

Charakter hrozby diamant� pro Sierra Leone tedy spo�ívá primárn� v jejich 

zneužití pokud dojde ke ztrát� státní kontroly nad t�žbou a t�žebními oblastmi.  

P�ípadovou studii jsme rozd�lili do t�í zkoumaných období s mezníkem v rámci 

oficiáln� osmileté ob�anské války, tzn. 1) od nezávislosti do roku 1991, 2) doba 

ob�anské války v letech 1991-1999 a 3) od uzav�ení míru v Lomé roku 1999 do 

sou�asnosti. Zám�rn� jsme období druhé neprodloužili po faktické ukon�ení 

ob�anské války rokem 2002, nebo� tak chceme poukázat na prom�nu 

sekuritiza�ní dynamiky na úrovni mezinárodního systému.  

Protože hlavním zájmem této práce je analýza konkrétního sekuritiza�ního 

procesu a jeho dynamiky v rámci diamantových zdroj� Sierra Leone, které 

vnímáme jako jednu z primárních ekonomických komodit SL, soust�edíme naši 

pozornost na tuto oblast také z hlediska kontextuální �ásti. Abychom však 

nesklouzávali k jednostranné optice, nevynecháme samoz�ejm� ani širší pozadí 

problém� v Sierra Leone. V rámci každého období se tedy nejprve zam��íme na 

uvedení kontextu dané fáze v�etn� uvedení n�kterých odborných poznatk� 

vytvo�ených na základ� p�edcházejících výzkum�. Následovat bude textuální 

rozbor, který nám v praktické rovin� konkrétn� doloží (pokud) sekuritiza�ní 

proces a ukáže jeho specifika. Zjišt�né výsledky budou zapracovány do tabulky, 

kterou pak následn� vyhodnotíme v další kapitole. 

                                                
182 Sierra Leone(SL) se nachází v Západní Africe mezi státy Guinea a Libérie. Hlavním m�stem SL je od roku 1961 
Freetown. Rozloha: 71 740 km2, 6 005 250 obyvatel (k období �erven 2006), 90% obyvatelstva je tvo�eno cca 20 
etnickými skupinami z nichž 60% p�edstavují dv� etnika: Temnes nacházející se v centrální a severní �ásti SL a 
Mendes na jihu. 60% populace vyznává islám, ú�edním jazykem je angli�tina. Sierra Leone je svým z�ízením ústavní 
demokracie vycházející zejména z práva anglického, ale i domorodého zvykového práva. HDP per capita �iní 900 USD 
(2005), 68 % obyvatelstva žije pod hranicí chudoby (1989), což ji �adí mezi nejmén� rozvinuté zem� sv�ta (least 
developed country, LDC). Míra reálného r�stu HDP na hlavu je 5,5 % USD, vn�jší zadlužení 1, 61 mld. USD (2003), 
objem zahrani�ní pomoci 297,4 milionu USD (2003). CIA-The World Factbook, 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sl.html. 
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Základ sierra leonského hospodá�ství tvo�í zem�d�lský sektor, t�žební pr�mysl a 

služby. Vzhledem k absenci exportní diverzifikace sierra leonské ekonomiky 

p�edstavují zejména diamanty hlavní komoditu, na níž je postaven celý vývoz. 

„Sierra Leone intenzivn� (heavily) závisí na exportu diamant� a minerál�, 

v menší mí�e pak na n�kolika primárních produktech (kakao, káva).“184 Než proto 

p�ejdeme k jednotlivým obdobím, bylo by p�ínosné taktéž uvést kontext 

(konfliktních) diamant� jako p�írodního zdroje a obchodního artiklu. 

Podle zdroj� OSN jsou konfliktní diamanty definovány jako „(...) diamanty 

pocházející z oblastí kontrolovaných opozi�ními silami nebo frakcemi, které 

odmítají legitimní, mezinárodn� uznanou vládu a slouží k financování vojenských 

akcí namí�ených proti této vlád� nebo proti rozhodnutí Rady bezpe�nosti.“185 

Krom� konfliktních diamant� se vžilo také p�ízna�né ozna�ení krvavé diamanty. 

Konflikty, v nichž hrají d�ležitou roli zdroje, mohou být velmi nevypo�itatelné a 

neovladatelné. Ani po oficiálním skon�ení konfliktu �asto není situace vy�ešená, 

jako v p�ípad� na zdroje velmi bohat� zásobené Demokratické republiky 

Kongo.186 Velké zisky brzdí ukon�ení konfliktu a návrat k mírovému stavu. 

Výsledkem �asto bývá situace negativního míru, tedy stavu na p�l cesty mezi 

válkou a mírem z d�vodu nevy�ešených strukturálních problém�, které zap�í�inily 

konflikt.187 Situace sou�asné Sierra Leone bývá ozna�ována za k�ehký mír, 

nebo� zde existuje takové množství strukturálních problém�, jejichž �ešení potrvá 

desítky let, b�hem nichž bude stát stále lehce zranitelný. Jedním z t�chto 

zranitelných míst je práv� obtížná kontrola diamantové produkce, jejíž zneužití se 

rychle otá�í proti státu. 

Diamanty mají výhodu nízké hmotnosti v pom�ru ke své vysoké finan�ní 

hodnot�. V ur�ité form� se snadno t�ží, p�i�emž náklady na pracovní sílu jsou 

minimální. Obtížnost kontroly pohybu diamant� na sv�tových diamantových 

trzích �iní odhalování pašovaných diamant� více než problematickým úkolem. 

                                                                                                                                            
183 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission Final Report, October 2004 – Findings: 
http://www.iss.org.za/AF/profiles/sieraleone/trc/findings.pdf, str. 76-7. 
184 Trade policy review: Sierra Leone 2005, World Trade Organization, Geneva, March 2005, str. xvii. 
185 Conflict diamonds; Sanctions and War, United Nations Department of Public Information 2001, 
http://www.un.org/peace/africa/Diamond.html 
186 Historie Demokratické republiky Kongo, bývalé Zaire, provází od vzniku nezávislosti roku 1960 �etné p�evážn� 
vnit�ní vále�né konflikty. K jedn�m z p�í�in nestabilní situace bývá uvád�na rivalita ohledn� kontroly výjime�n� 
bohatých zásob  p�írodních zdroj� zejména m�di, koltanu, diamant�, zlata a kobaltu. Bohaté zásoby zdroj� byly také 
pozadím secesionistického hnutí Katangy nejen v raných fázích státu ale i krvav� potla�ovaných snah o odtržení 
v pr�b�hu dalších desetiletí. V DRC nedávno skon�ila další, p�tiletá válka s výraznou regionální dimenzí, p�i které 
zem�elo více než 3 miliony lidí. Podepsáním mírových dohod roku 2002 však situace nem�že být ozna�ena za 
ukon�enou, nebo� stále p�etrvávají strukturální podmínky p�ispívající k opakujícím se boj�m. BBC News, Country 
Timeline: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1072684.stm. 
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Tyto podmínky �iní z diamant� typ zdroj� s vysokým potenciálem ko�ist�ní 

(lootable resource). Jak však ukážeme dále, z hlediska tohoto ko�istného 

potenciálu velmi záleží na form� diamantového ložiska, tedy i zp�sobu t�žby a 

implicitn� i náklad� na dopravu, technologie, vzd�lání apod.  

Snyder a Bhavnani d�lí diamanty na (1) primární neboli podpovrchové vyskytující 

se jako sou�ást hlubokých kimberlitových žil a (2) sekundární neboli 

naplaveninové (alluvial), jejichž extrakce je pom�rn� nenáro�ná, podobná 

rýžování zlata z koryt �ek.188 V�tšina naleziš� Západní Afriky má charakter 

sekundární, tedy povrchové (alluvial) formy. Diamanty z t�chto naleziš� 

vyskytující se zejména v korytech �ek však mají sv�j p�vod rovn�ž v zemském 

jádru, z n�hož se na povrch dostávají tzv. kimberlitovými komíny prost�ednictvím 

vulkanických erupcí.189 

V p�edchozí kapitole v�nující se vztahu zdroje-konflikty jsme uvád�li pozitivní 

vztah mezi sekundárními diamanty a konfliktem na rozdíl od vcelku 

bezproblémových forem primárních. Jako p�íklad bývá uvád�na mírová, 

prosperující Botswana s primárními diamanty a konfliktní diamanty v Sierra 

Leone se sekundární formou. Snyder a Bhavnani došli na základ� výzkumu 

k záv�ru, že polovina z hlavních afrických diamantových producent� 

s naplaveninovou (sekundární) formou diamant� �elila po roce 1990 vále�nému 

konfliktu, zatímco druhá polovina nikoli. Konsekventn� si kladli otázku, pro� u 

druhé poloviny diamantových producent� ke konfliktu nedošlo?190  

Odpov�� na tuto otázku hledají skrze optiku p�íjm� do státní pokladny, p�i�emž 

sledují t�i hlavní prom�nné, a to (a) dostupnost ne-ko�istných (nonlootable) 

zdroj�, (b) zda-li jsou ko�istné (lootable) zdroje t�ženy zp�sobem, který p�ináší 

státu p�íjmy v podob� daní a (c) výdajovou politiku státu. Za klí�ový faktor 

vysv�tlující pro� n�které na zdroje bohaté zem� upadají do ob�anských válek a 

jiné ne, pokládají schopnost státu v zajišt�ní si stálých tok� státních p�íjm�, tedy 

daní. D�ležité jsou tedy hlediska státního zdan�ní, schopnost vynutitelnosti daní 

a sociální podpora obyvatelstva, která redukuje riziko ob�anské války 

                                                                                                                                            
187 Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 
2004, 213-214. 
188 Snyder, R., Bhavnani, R., Diamonds, Blood, and Taxes, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 
2005, str. 568-9. 
189 Hart, M., Diamond, The History of a Cold-Blooded Love Affair, A PLUME book, 2001, str. 23-5. 
190 Snyder, R., Bhavnani, R., Diamonds, Blood, and Taxes, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 
2005, str. 564. 
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Zdroj: Making it Work: Why the Kimberley Process Must Do More to Stop Conflict Diamonds, 
Global Witness Report November 2005, str. 18. 
* Produkce 
   Primární d�ležitost    	 
   Sekundární d�ležitost  	 
   Výskyt              • 
   Naplaveninové diamanty   
 
   T�žební oblasti                  � 
 
 

uspokojováním požadavk� obyvatelstva a snižováním tak jeho ochoty 

spolupráce s povstalci.191 

Obr. �. 4: Nalezišt� diamant� v Sierra Leone, Libérii, Guinei a Pob�eží slonoviny 

 
 

 

 

 

  

„Zajišt�ní p�íjm� v budoucnu p�edstavuje d�ležitý faktor pro uchování politického 

po�ádku a to platí pro všechny režimy.“192 

Jak ukážeme v následující podkapitole, výše uvedený pohled dob�e odráží 

situaci v Sierra Leone, kde si vláda prost�ednictvím koncentrace diamantové 

produkce v rukou malé skupiny Libanonc� zachovala da�ový nástroj, který jí 

umož�oval z�stat u moci a odolávat tak po dlouhou dobu zvýšenému riziku 

ob�anské války. Sierra Leone vy�erpala poslední primární ložiska diamant� v 80. 

letech a soust�edila se zcela na druhotné naplaveninové diamanty z �ek.193 

                                                
191 Snyder, R., Bhavnani, R., Diamonds, Blood, and Taxes, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 
2005, str. 566-8. 
192 Snyder, R., Bhavnani, R., Diamonds, Blood, and Taxes, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 
2005, str. 572. Riziko státního kolapsu a ob�anské války v zemích s „lootable“ zdroji je nižší, když nelootable zdroje 
jsou hlavním zdrojem p�íjm� státní ekonomiky. Je to proto, že nelootable zdroje zajiš�ují státu nejvýhodn�jší podmínky 
k zisku do státní kasy v podob� daní. Riziko se naopak zvyšuje, pokud jsou hlavním zdrojem bohatství státu lootable 
zdroje a dominantním zp�sobem t�žby v malém m��ítku v rámci podnikatelských bun�k a drobných horník� (jako 
v Sierra Leone). Tento zp�sob státu/vládní garnitu�e p�ináší nejmenší zisky. Kombinace lootable zdroj� a pr�myslové 
t�žby vytvá�í st�ední úrove� rizika státního kolapsu a ob�anské války(tamtéž str. 569). 
193 Ross, M.L., Booty Futures, dokument v rámci UCLA, Department of Political Science, 2005, 
http://www.polisci.ucla.edu/faculty/ross/bootyfutures.pdf#search='RossBooty%20futures, str. 13. 
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Konflikt v Sierra Leone vznikl z mnoha p�í�in zejména v d�sledku rozsáhlé 

korupce a krajního selhání vlády. Ztráta kontroly nad sekundárními diamanty jako 

da�ovým nástrojem a strategickým územím nejen z pohledu ekonomického, ale i 

z pohledu bezpe�nostního znamenaly na za�átku 90. let další klí�ový faktor, 

který p�isp�l k vále�nému konfliktu a jehož role se projevila zejména v pozd�jší 

fázi. Podle Snydera a Bhavnaniho byla zm�na formy extrakce diamant� jedním 

z hlavních faktor�, které dovedly stát na práh hospodá�ského kolapsu.194 

Roku 2003 se ve sv�t� vyt�žily diamanty o hodnot� 8,6 miliard USD, z toho podíl 

Afriky �inil více než 60%.195 Sierra Leone má na žeb�í�ku sv�tové t�žby 

jedenácté místo a v rámci Afriky místo osmé, což z ní �iní objemov� spíše 

menšího producenta.196 Nutno však dodat p�es zvyšující se exportní statistiky 

musíme brát na z�etel, že cca polovina z celkov� vyt�žených diamant� v SL 

nejdou stále p�es oficiální systém.197  

Nejv�tší spole�ností zabývající se t�žbou a obchodem s diamanty je kartel De 

Beers pocházející z Jižní Afriky. Spole�nost produkuje polovinu z objemu 

celosv�tové t�žby, zna�n� ovliv�uje sv�tové cenové hladiny (diamant�) a 

kontroluje dv� t�etiny sv�tového trhu s nebroušenými (rough) diamanty.198 De 

Beers za�ala ve 30. letech propagovat diamanty jako symbol v��nosti a lásky a 

tedy také jako vhodný šperk pro manželský ob�ad. Jejich d�myslná strategie 

kladoucí d�raz na emoce prost�ednictvím spojování diamantových šperk� 

s romantickými filmy, celebritami, královskou rodinou a luxusem, vyústila v 

sociáln� konstruované vnímání diamant� jako n��eho výjime�n� cenného a 

pojícího se s „lepším“ životním stylem.199  

Faktor ohromného zisku zmobilizoval t�žbu zejména v rozvojovém sv�t�. Za 

symbolem luxusu se však skrývá mnoho krve a porušování lidských práv, 

ekonomických závislostí nep�inášejících dlouhodobý prosp�ch, ale naopak vážné 

strukturální problémy, což se n�kdy souhrnn� ozna�uje jako „prokletí (p�írodních) 

zdroj�“ (resource curse).  

                                                
194 Snyder, R., Bhavnani, R., Diamonds, Blood, and Taxes, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 
2005, str. 563; Ross, M.L., Booty Futures, paper within UCLA Department of Political Science, 2005, str. 13-4. 
195 Yager and Col., The Mineral Industries of Africa, in U.S. Geological Survey Minerals Yearbook 2003, str. 1.8. 
196 Trade policy review: Sierra Leone 2005, World Trade Organization, Geneva, March 2005, str. 64. 
197 Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 
2004, str. 232. 
198 Goldstein, J.S., International relations, Longman 2005, 6.vydání, str. 312. 
199 Westwood, S., “Diamond Time”; Constructing time, constructing markets in the diamond trade, in Time & 
Society, Vol. 11, No. 1, 2002, 27-38. 
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„Amputace je navždy“200 

Campbell popisuje diamantový pr�mysl jako unikátní sám o sob�, jako uzav�ený 

sv�t diamantových agent�, obchodník�, pašerák� a prodejc�, který bývá n�kdy 

srovnáván s mafií.201 Na p�elomu tisíciletí se b�hem n�kolika málo let dostala do 

ohrožení tak dlouho a úsp�šn� diamantovým pr�myslem propagovaná symbolika 

diamant�. Nevládní organizace v �ele s Global Witness vypustily do sv�ta 

reportáže a fotografie ze zemí postižených válkou se zdrojovým pozadím, kde se 

místo symbolu lásky, �istoty, míru a luxusu prezentovaly diamanty jako 

synonymum války, smrti a mrza�ení.202  

„Praxe prodeje nezpracovaných diamant� mimo hranice pevn� stanovených 

da�ových a exportních struktur kv�li podpo�e povstání proti legitimním africkým 

vládám byla dob�e fungující a akceptovaná jak diamantovými producenty, tak 

sv�tovými importéry, nebylo to ale nikdy diskutováno na ve�ejnosti.“203 

Nevládní organizace v podstat� ukázala na toleranci diamantového pr�myslu 

nerozlišujícího mezi p�vodem diamant� od povstaleckých armád nebo mírových 

zemí. Nejv�tší �ást kritiky dopadala na De Beers jako nejv�tší sv�tovou 

obchodní spole�nost s diamanty. 

Motivace této ignorace byla jednozna�n� ekonomická, nebo� morální apely 

narušují obchodní vztahy a hodnotu komodity. Konzument do té doby se 

nestarající o p�vod diamant� se za�al ptát, zda-li jeho diamant náhodou 

nepochází z Angoly, Sierra Leone, �i DRC. Diamantový pr�mysl pou�en z krize 

obchodu s kožešinami v 80. letech, zareagoval velice rychle intenzivním 

vyvíjením plán� certifika�ního mechanismu, který by konzument�m zaru�il nákup 

zaru�en� „�istých“ diamant�.204 Certifika�nímu procesu a roli OSN se budeme 

v�novat ješt� v dalších �ástech. 

                                                
200 Pozm�n�ný slogan vychází z údajné p�íhody, resp. snu jednoho z v�d�ích p�edstavitel� diamantového pr�myslu, 
ilustrující obavu diamantového pr�myslu z obchodní krize, která se odrazila i v doty�ného snu. Viz Campbell, G., str. 
115. 
201  Zajímavý je p�ístup ke spole�nosti De Beers ze strany Spojených stát�, nejv�tšího trhu diamantového pr�myslu. 
USA spole�nost De Beers staví na úrove� tém�� organizovaného zlo�inu a na základ� rozhodnutí o porušování 
amerického antitrustového zákona ukládá na spole�nost pokuty za cenovou manipulaci. Spole�nost jako taková v USA 
p�sobí v�tšinou p�es prost�edníky a malé prodejny hlavn� v New Yorku. Spojené státy vytvo�ily ur�itá restriktivní 
opat�ení proti p�sobení zástupc� fy De Beers p�ímo na p�d� USA. Campbell, G., Blood Diamonds, Westview Press 
2004, str. 116. 
202 Jednalo se zejména o obrázky sierra leonských civilist� v�etn� d�tí s amputovanými kon�etinami. Campbell, G., 
Blood Diamonds, Westview Press 2004, str. 115. 
203 Campbell, G., Blood Diamonds, Westview Press 2004, str. 114-5. 
204  Diamantový pr�mysl byl zastoupen Sv�tovou diamantovou radou (World diamond council, WDC).  Campbell, G., 
Blood Diamonds, Westview Press 2004, str. 115-6. 
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4.2.1 Od nezávislosti po ob�anskou válku 

Sierra Leone jako p�vodní kolonie Velké Británie získala na základ� postupného 

p�edávání moci nezávislost roku 1961. Vazby s britským královstvím si však 

zachovala v rámci �lenství v Commonwealth. Na rozdíl od Demokratické 

republiky Kongo nebo Angoly, které od vzniku samostatnosti upadly do tém�� 

nep�etržitého vnit�ního konfliktu (pop�. s vn�jšími intervencemi), procházel nov� 

vzniklý sierraleonský stát v prvních letech samostatnosti relativn� klidným 

obdobím, které bylo narušeno až v souvislosti s volbami v letech 1967-68 sérií 

státních p�evrat� namí�ených v��i nov� zvolenému (1967) premiérovi Siaka 

Stevensovi.  

Stevensovi se poda�ilo moc udržet, a to celých následujících 17 let, než ho 

vyst�ídal jím designovaný nástupce Joseph Momoh. Zpo�átku více mén� 

demokratický vývoj se za Stevense stal pouhou formalitou, což vyvrcholilo 

po�átkem 70. let vyhlášením republiky Sierra Leone v �ele se Siakou Stevensem 

jako prezidentem. Stevensova politika m�la charakter systematického vylu�ování 

a omezování. De facto jednostranický systém v zemi byl de iure potvrzen roku 

1978 zm�nou ústavy. Všelidový kongres (All People's Congress, APC) se stal 

jedinou legální stranou. Politizace vojenské a policejní sféry od samého vzniku 

státu m�la za následek velký úpadek státní bezpe�nosti provázeného 

n�kontrolovatelným bujením malých soukromých milicí, korupcí a pokusy o 

vojenské p�evraty.205 Stevensovi a jeho autoritativní vlád� se da�ilo udržet v zemi 

relativní klid. Za tímto vývojem však stála obrovská kumulace vážných 

ekonomických a bezpe�nostních problém�, které plnou m�rou kulminovaly za 

vlády prezidenta Momoha. Slabému Momohovi206 se nepoda�ilo proniknout do 

neformálních obchodních sítí. Na konci 80. let nedlouho p�ed vypuknutím 

konfliktu �inil oficiální export diamant� cca 22 000 USD, zatímco odhadovaná 

hodnota prodeje ilegáln� získaných diamant� obnášela více než 250 milion� 

USD.207 

Stevens nejen že neinvestoval do národní armády, ale postupn� také omezoval 

její kapacity, což se pro jeho nástupce pozd�ji ukázalo jako zásadní problém 

                                                
205 Ayissi, A., Poulton, R., E., Bound to Cooperate: Conflict, Peace and People in Sierra Leone, United nations 
Institute for Disarmament Research, Geneva 2000, str. 33.  
206 Stevens si údajn� Momoha vybral zám�rn� pro jeho slabé pozice, aby mu Momoh nenarušil zavedený byznys 
s Libanonci. Snyder, R., Bhavnani, R., Diamonds, Blood, and Taxes, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, 
August 2005, str. 582. 
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z hlediska zajišt�ní vnit�ní bezpe�nosti. Zejména problematická byla od druhé 

poloviny 80. let ztráta kontroly nad pohrani�ními oblastmi, v jejichž blízkosti se na 

východ� nacházela hlavní diamantová nalezišt�. Ze ztráty kontroly vyplývala i 

nemohoucnost státu v rámci postihování da�ových únik� a kriminální �innosti. 

Když RUF zaúto�ila ze sousední Libérie armáda SL se nedokázala rychle 

vypo�ádat ani z cca p�vodní stovkou t�chto povstalc�.  

P�ílišná koncentrace moci v rukou Stevense, vládnoucí strany a malého okruhu 

elit ve Freetownu vytvo�ila v Sierra Leone p�ecentralizovaný státní model. 

Izolované venkovské oblasti, od�íznuté od jakéhokoli socioekonomického vývoje 

a politického vlivu, se pouze minimáln� nebo v�bec identifikovali s Freetownem 

�asto ve prosp�ch preference identifikace se sousední liberijskou Monrovií. 

Neschopné a zkorumpované vedení neschopné p�em�nit nerostné suroviny, 

mo�ské a zem�d�lské zdroje na užitek pro celou spole�nost, p�ivedlo zemi roku 

1983 v hodnocení Spojených národ� na samé dno nejmén� vysp�lých stát� 

sv�ta.208  

Chronické od�erpávání p�íjm� ze státní pokladny skrze klientelistické sít� 

loajálních pod�ízených prezidenta a vedení vyústilo k vytvo�ení modelového 

stínového státu, jak uvádí William Reno.209 V �ele tohoto od sedmdesátých let 

institucionalizovaného korup�ního systému patron-klient stál prezident Stevens a 

do velké míry v n�m pokra�oval také jeho nástupce Momoh. V rámci zachování 

moci oba autokrati a jejich nejbližší okolí cílen� ko�istili ve�ejné prost�edky 

zejména v podob� zisk� z t�žby a obchodování s diamanty. Roku 1985 Stevens 

odešel do d�chodu a ve funkci prezidenta jej nahradil Joseph Momoh, který byl 

odstaven od moci po sedmi letech v první fázi ob�anské války.210  

V 80. letech vládní výdaje již pravideln� p�ekra�ovaly p�íjmy státu a v druhé 

polovin� 80. let se situace zhoršila natolik, že došlo k hluboké fiskální krizi 

vedoucí ke zrušením ve�ejné dopravy a rapidnímu nár�stu nezam�stnanosti. Stát 

                                                                                                                                            
207 Ross, M.L., Booty Futures, paper within UCLA Department of Political Science, 2005, str. 14 (cit dle Reno, 1998); 
Snyder, R., Bhavnani, R., Diamonds, Blood, and Taxes, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 2005, 
str. 583. 
208 Ayissi, A., Poulton, R., E., Bound to Cooperate: Conflict, Peace and People in Sierra Leone, United nations 
Institute for Disarmament Research, Geneva 2000, str. 20, 30.  
209 Stínový stát je koncept vysv�tlující vztah mezi korupcí a politikou. Stal se výsledkem personálních norem stojících 
v pozadí za oficiální nálepkou právního státu. Viz Berdal, M., Malone, David M. (ed.), Greed & Grievance: Economic 
Agendas in Civil Wars, Lynne Rienner Publishers 2000, str. 21, 45.  
210 Viz Berdal, M., Malone, David M. (ed.), Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil Wars, Lynne Rienner 
Publishers 2000, str. 24; BBC NEWS, Timeline: Sierra Leone, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1065898.stm; Zack-Williams, A. B, Sierra Leone: the political 
economy of civil war, 1991-98, in Third World Quarterly, Vol. 20, No. 1, 1999, str. 143-6.     
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se ocitl na pokraji kolapsu dalších klí�ových institucí zejména vojenského, 

zdravotního a vzd�lávacího sektoru.211  

Prezident Momoh se sice pokusil v polovin� 80. let p�ebujelý klientelismus 

potla�it a ve spolupráci s IMF zastavit hospodá�ský úpadek. Neschopnost splácet 

dluhy vedla brzy k zastavení pomoci IMF, což vrátilo situaci zem� na p�elomu 80. 

a 90. let op�t do starých kolejí. Momohovo postavení v mocenských sférách bylo 

ve srovnání se Stevensovým velmi slabé a stále více nepopulární. Jeho snahy o 

zm�nu stávající struktury t�žby a obchodu s diamanty ve prosp�ch klasické 

pr�myslové produkce prost�ednictvím velkých zejména zahrani�ních firem byly 

neúsp�šné. T�ža�ské spole�nosti nem�ly zájem v tomto vysoce nestabilním 

prost�edí otev�ít své podniky. Se zhoršující se ekonomickou krizí od poloviny 80. 

let a nedostatkem p�íjm� pro již tak minimalizovanou armádu, stát p�estal být 

schopen držet na uzd� chaotická pravidla, korupci, warlordismus a malé 

soukromé armády sloužící nejen k ochran� ilegálních t�žebních bun�k v rámci 

diamantových oblastí. Momoh roku 1987 vyhlásil stav ekonomické nouze. Na 

konci 80. let byl stát již zcela nefunk�ní a v hlubokém deficitu. Pro hospodá�skou 

vy�erpanost se za�al také zadrhávat systém klientelistických sítí.212  

Režimy prezidenta Stevense a následn� Momoha by se daly charakterizovat 

jako vysoce kleptokratické, korup�ní, donucovací a progresivn� sm��ující 

k úpadku státu.213 Sierra Leone se sice od vzniku nezávislosti nenacházela 

v žádné permanentní ob�anské válce, jako nap�íklad Angola, její destrukce však 

byla ekonomická. Vysoké ceny dovážené ropy, pokles cen zboží, špatná 

hospodá�ská politika, vyt�žení zásob železné rudy a hlubinných diamantových 

ložisek vedly zemi k nezadržitelné krizi.214 Tento t�i dekády trvající vývoj sm�rem 

k úpadku státu vytvo�il p�íhodné podmínky pro násilný konflikt, který vypukl 

za�átkem 90.let.  

� Role diamant� 

Sierra Leone pat�í k objemov� menším diamantovým producent�m. Mezi 30. až 

60. lety 20. století stála ekonomická základna Sierra Leone vedle t�žby diamant� 

a zem�d�lství na produkci železné rudy, zlata, bauxitu a rutilu (oxid titania). 

                                                
211 Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 
2004, str. 217. 
212 Zack-Williams, A. B, Sierra Leone: the political economy of civil war, 1991-98, in Third World Quarterly, Vol. 
20, No. 1, 1999, str. 146.  
213 Cater, Ch., The Political Ekonomy of Conflict and UN Intervention, in Berdal, M., Malone, David M. (ed.), Greed 
& Grievance: Economic Agendas in Civil Wars, Lynne Rienner Publishers 2000, str. 24. 
214 Ross, M.L., Booty Futures, paper within UCLA Department of Political Science, 2005, str. 14. 
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Oficiální produkce SL, která od 70. let neustále klesala a následn� i 

minimalizovala b�hem vále�ných let, má od p�elomu tisíciletí výrazn� rostoucí 

k�ivku, což je dáno mj. i poptávkou po vysoce kvalitních sierraleonských 

diamantech. Diamanty v sou�asné dob� tvo�í kolem 90% celkového exportu (tj. 

cca 80% v�etn� reexportu) Sierra Leone, který sm��uje k dalšímu zpracování 

(broušení) hlavn� do Belgie.215 

Diamanty v Sierra Leone sice hrály významnou roli již od zahájení t�žby ve 30. 

letech, klí�ového ekonomického a politického významu pro Sierra Leone nabyly 

p�irozen� až v souvislosti se získáním samostatnosti. Ani koloniální ani 

sierraleonské vlád� se však nikdy nepoda�ilo dostat t�žbu diamant� zcela pod 

kontrolu. Jednak z d�vodu korup�ních praktik v rámci státních podnik�, 

v rostoucí mí�e pak z d�vodu ilegální extrakce povrchových diamant� malými 

organizovanými skupinami �i jednotlivci. Pašeráci své diamanty prodávali 

zejména p�ekupník�m v sousední Libérii za „tvrdou m�nu“ (UDS) nebo pozd�ji 

vým�nou za zbran�. Lokální velitelé (chiefs) a drobní horníci soupe�ili s hlavními 

t�ža�skými firmami Sierra Leone Selection Trust (SLST)216 a spole�ností De 

Berrs o p�ístup k diamant�m. Spole�nost De Beers, která dostala t�žební licenci 

již ve 30.letech, se snažila dlouhá léta ilegálním horník�m a p�ekupník�m 

zejména libanonského p�vodu v jejich �innosti zabránit, nakonec však sv�j boj 

vzdala a ukon�ila v Sierra Leone svou �innost.217 

Tém�r celou dobu diamantové t�žební historie Sierra Leone provázejí pokusy 

ilegální t�žbu a pašování eliminovat.218 V polovin� 50. let vypukla diamantová 

hore�ka, která „m�la takový význam, že zm�nila nejen budoucnost 

                                                
215 Roku 2003 vyprodukovala SL diamanty o hodnot� 76,7 milionu USD ve srovnání s rokem 1998 kdy se jednalo 
„pouze“ o 1,8 milionu USD; Yager, T.R., The Mineral Industries of Côte d' Ivore, Guinea, Liberia, and Sierra Leone, in 
U.S. Geological Survey Minerals Yearbook 2003, str. 11.5. 
216 SLST vlastn�ný majoritn� spole�ností De Beers získal od koloniální vlády na po�átku 30. let t�žební licenci na 99 
let s tím, že 27,5 % zisku ro�n� bylo odvád�no koloniální vlád� navíc s ro�ním pevným poplatkem 7000 liber. Stevens 
v 70. letech znárodnil diamantové doly a ze SLST vytvo�il jednotnou Národní diamantovou t�žební spole�nost. 
(NDMC). Thompson, L., Sierra Leone: 1935-2000, Professional Jeweler, July 2000; Sierra Leone diamond policy 
study, January 2002, United Kingdom Department for International Development (DFID). 
217 Koloniální vláda ud�lila roku 1934 licence Sierra Leonskému výb�rovému trastu (SLST) a spole�nosti De Beers; 
Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 2004, 
str. 216. 
218 Hlavními t�žebními spole�nostmi byla jihoafrická De Beers a Sierra Leone Selection Trust (SLCT), kde m�la De 
Beers velký podíl. St�žejní t�žbu povrchových diamant� zajištovalo od 30. let SLST v oblasti Kono. Ve druhé polovin� 
40. let byla objevena kimberlitová ložiska v Koidu. Neustále rostoucí ilegální aktivity m�ly negativní dopad na 
sierraleonskou ekonomiku, proto se vláda a SLST dohodli na protiopat�eních. V pol. 50. let se tedy SLST omezila na 
dv� hlavní t�žební oblasti a za�aly se ud�lovat licence jednotlivým horník�m. Na základ� spolupráce lokálních lídr� 
(chiefs), politických elitami SL, SLST a koloniální francouzské vlády byli všichni ne-sierraleonci vykázáni z oblasti 
Kono. Roku 1956 se také zavedl The Alluvial diamond mining scheme. Schéma m�lo dv� �ásti: jedna se týkala politiky 
ud�lování t�žebních licencí a druhá se týkala pravidel prodeje a obchodních licencí v rámci vytvo�ení vnit�ního SL 
trhu. Tato opat�ení p�inesla efekt a do�asn� pašování minimalizovalo a produkci stabilizovalo. Viz Sierra Leone 
diamond policy study, United Kingdom Department for International Development (DFID), January 2002.  
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diamantového pr�myslu, ale také hrozila destabilizací celé zem�.“219 V této dob� 

se stal diamantový pr�mysl skute�nou hlavní oporou sierraleonské ekonomiky. 

Míra ilegální t�žby rostla od 50. let, za Stevensovy vlády od 70. let však nabrala 

akceleraci. První doklady o ilegální t�žb� pocházejí z po�átku 50. let z oblasti 

Kono. Na t�chto aktivitách se v té dob� podíleli nikoli Sierraleonci, ale zejména 

p�ist�hovalci z Francouzské západní afriky a libanonská komunita.  

Se vznikem samostatnosti došlo k nár�stu vládní participace v diamantové 

produkci. Stevens byl první, kdo oficiáln� propojil diamantové doly, politickou 

moc a zisk. Jeho strategií se však k újm� obyvatelstva stala podpora nezákonné 

t�žby a vlastní obohacování. Diamantový pr�mysl se tak úzce pojil s modelem 

stínového státu a korup�ními praktikami.  

Státní podíl na celkové t�žb� v rámci National Diamond Mining Company 

(NDMC) �inil na za�átku 51% a zbylých 49% vlastnil privátní podnik Sierra Leone 

Sustain Trust (SLST), jehož management však dosazovala vláda. Diamantový 

pr�mysl se stal sou�ástí rozsáhlého znárod�ování na konci 60. a v 70. letech, 

což ale p�edstavovalo celoafrický fenomén oné doby.220 Stevensovi se poda�ilo 

dostat pod kontrolu hlavní diamantovou t�žební lokalitu Kono na východ� Sierra 

Leone, kde vytvo�il širokou sí� neformální obchodní �innosti napojenou p�ímo na 

hlavní m�sto.221 Na za�átku 70. let Stevens strategicky transformoval špatn� 

kontrolovatelnou t�žbu povrchových diamant� ve prosp�ch minoritní komunity 

libanonských obchodník�. Mnoho Libanonc� získalo své licence již v dob� 

koloniální vlády a vytvo�ilo sí� vazeb, jak v rámci legálního, tak i ilegálního 

obchodu v�etn� napojení na mezinárodní diamantové trhy. Paralelním krokem 

Stevensovy vlády byly snahy vojensky potla�ovat ilegální t�žbu mimo Libanonci 

kontrolované oblasti.222 Vým�nou za výsadní legální postavení Libanonc� v rámci 

sierraleonského diamantového pr�myslu, platili libanonští podnikatelé dan� „do 

státní kasy“, �ímž vytvá�eli vlád� da�ový nástroj pro udržení moci. Pozice 

Libanonc� tímto logicky nar�stala. Na svou ochranu si postupn� za�ali z�izovat 

malé armády a stále více diamant�, odhadem až 70%, proudilo skrze neformální 

                                                
219 Sierra Leone diamond policy study, January 2002, United Kingdom Department for International Development 
(DFID), str. 42. 
220 Sierra Leone diamond policy study, January 2002, United Kingdom Department for International Development 
(DFID), str. 45. 
221 Druhou významnou t�žební lokalitou je Kenema. Zack-Williams, A. B, Sierra Leone: the political economy of 
civil war, 1991-98, in Third World Quarterly, Vol. 20, No. 1, 1999, str. 145. 
222 Snyder, R., Bhavnani, R., Diamonds, Blood, and Taxes, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 
2005, str. 581; Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, 
Spring 2004, str. 217. 
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sít�, mimo státní obchodní kanály a zdan�ní.223 Oficiální p�íjmy státu  z diamant� 

nezadržiteln� klesaly. Od�erpávány vedoucí stranou a jejími klienty poklesly 

mezi lety 1975 až 1990 ze 14,5% HDP na 3,9%.224  

T�žba zlata a diamant� m�la negativní dopad na tradi�ní a nejd�ležit�jší 

zem�d�lský sektor, kde docházelo zejména v jižních a jihovýchodních 

provinciích k rivalit� o p�du, ale i odlivu pracovník�. Postupná ztráta státní 

kontroly nad zemí po�ínaje t�žebními oblastmi za�ala pomalu vést k fragmentaci 

zem� na lokální mocenské bu�ky s pozd�jšími vále�nými magnáty v �ele 

(warlords), kte�í se po vzoru mocenských elit postarali o vlastní zdroje 

(ilegálních) p�íjm�. Když Stevens odešel do d�chodu Momoh bez dostate�ných 

zkušeností p�edal ješt� v�tší moc v diamantovém sektoru libanonským 

podnikatel�m.  

Z výše uvedeného je patrné, že spíše než o sekuritizaci se v tomto období 

jednalo o politizaci a kriminalizaci diamant�. Pro sekuritizaci diamant� však toto 

období p�edstavuje klí�ové výchozí podmínky. 

4.2.2 Ob�anská válka 1991-1999 

Marylin Silberfein stanovuje t�i kritické faktory pro pochopení války v SL: (1) 

vzájemný vztah ob�anské války a soupe�ení o kontrolu zdroj�, tedy zejména 

diamant�, (2) kolaps státu a kriminalizace, (3) mezinárodní kontext zahrnující  

problém vysoké propustnosti hranic.225 Z hlediska charakteru boje m�žeme 

vnímat jistý p�ed�l rokem 1993, p�ed nímž se jednalo o typ konven�ních 

„cílových“ boj� a po tomto roce pak p�echod k boj�m guerilovým.226  

K ob�anské válce v Sierra Leone, která za�ala v b�eznu roku 1991 napadením 

státu povstaleckou stranou Revolu�ní sjednocené fronty (RUF), vedlo n�kolik 

faktor�. Krom� kolapsu ekonomiky a selhání státu jako takového se b�hem 

p�edvále�ných dekád zformovala opozi�ní skupina nespokojených p�íslušník� 

armády, intelektuál� a mladých p�evážn� negramotných, nezam�stnaných muž�, 

kte�í p�ed státní represí našli azyl práv� v sousední Libérii.227 Zde zformovali za 

                                                
223 Snyder, R., Bhavnani, R., Diamonds, Blood, and Taxes, in Journal of conflict resolution, Vol. 49, No. 4, August 
2005, str. 582. 
224 Ross, M.L., Booty Futures, paper within UCLA Department of Political Science, 2005, str. 14. 
225 Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 
2004, str. 215. 
226 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission Final Report, October 2004 – Findings: 
http://www.iss.org.za/AF/profiles/sieraleone/trc/findings.pdf, str. 15-6. 
227 Libérie sama procházela od 80. let obdobím vnit�ní nestability. V polovin� 80.let se stal liberijským diktátorským 
prezidentem Samuel Doe, který �elil násilným útok�m opozi�ní strany Národní patriotické fronty Libérie (NPFL) 
v �ele s Charlesem Taylorem. Poté, co se násilné akce za�aly stup�ovat a prezident Doe byl zabit p�i atentátu roku 
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podpory pozd�jšího (1997) liberijského prezidenta Charlese Taylora zmi�ovanou 

opozi�ní stranu. Oslabený stát se zastaralou sporadicky funk�ní, 

nedisciplinovanou a ne zrovna loajální armádou (Sierra Leone Army, SLA) byl na 

po�átku 90. let ve stavu, který podnítil exilovou opozici v �ele s Fodayem 

Sankohem228 k provedení povstání za ú�elem p�evzetí moci. Sierra leonské 

obyvatelstvo znechucené rozsáhlou korupcí a ziskuchtivostí elit stejn� jako 

vy�erpané nefunk�ností d�ležitých státních sektor� s prohlubující se bídou v níž 

žilo t�i �tvrtiny populace, povstání RUF zpo�átku místy p�ivítalo. Sympatie se 

však záhy vytrácely tím jak gradovalo násilí v��i bezbranným civilist�m. Zejména 

venkovské oblasti se staly cílem kruté, zastrašovací strategie RUF v podob� 

sekání kon�etin, znásil�ování, unášení, mu�ení apod.  

Z n�kolika málo tisíc povstalc� p�i útoku roku 1991 se základna RUF rychle 

rozr�stala zejména z �ad kriminálník�, pouli�ních d�tí (street children), hleda�� 

diamant�, odpadlík� ze škol �i ko�ujících bezdomovc�.229 Moc RUF posílila také 

kolaborací mnohých lokálních diamantových podnikatel� a voják� národní 

armády. Vedle kriminální �innosti tzv. sobels, tedy „vládních voják� ve dne a 

povstalc� v noci“230, stát musel �elit atak�m ze strany junty, spojených sil �ásti 

vládní armády a povstalc� RUF. Útokem na ja�e 1991 se RUF poda�ilo získat 

kontrolu nad jihovýchodní �ástí Sierra Leone s hlavními diamantovými t�žebními 

oblastmi s centrem v Kono. Do poloviny 90. let si RUF udržela kontrolu nad 

velkou �ástí zem� a aspirovala na dobytí hlavního m�sta.  

V dubnu 1992 svrhnul kapitán SLA Valentine Strasser prezidenta Momoha a 

spole�n� s dalšími z �ad mladých d�stojník� z�ídil p�echodnou vládu, tzv. 

Národní prozatímní revolu�ní radu (NPRC). Strasser si svou razantní rétorikou 

kritizující neschopnost dosavadní vlády a prvními kroky proti korupci a za 

zlepšení bojového stavu armády získal punc „spasitele“. Bylo z�ejmé, že bez 

pomoci zahrani�ních jednotek nebude malá a zastaralá národní armáda schopna 

povstání potla�it. Proti ofenziv� RUF se vedle vládní armády zmobilizovaly �etné 

                                                                                                                                            
1990, ECOWAS vyslal do oblasti své mírové síly. Roku 1995 byl uzav�en mezi ob�ma stranami mír a o dva roky 
pozd�ji v prezidentských volbách vyhrál Charles Taylor. Nestabilita a násilí však probíhaly v r�zné intenzit� nadále až 
do roku 2001, kdy Rada OSN uvalila na Libérii embargo z d�vodu Taylorovy podpory války v Sierra Leone. Nigérie 
do oblasti vyslala op�t mírové síly a prezident Taylor uprchl do exilu. Dnes je situace v Libérii stabilizovaná, v �ele 
stojí loni (2005) zvolená prezidentka Johnson-Sirleaf a Taylor byl postaven p�ed tribunál vyšet�ující jeho vále�né 
zlo�iny.  
228 Foday Sankoh sloužil p�ed p�sobností v Libérii v sierraleonské armád�. Vojenský výcvik získal ješt� v rámci 
britských jednotek za koloniální vlády, další pak od guerillových jednotek v Libérii. 
229 Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 
2004, str. 220. 
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sierraleonské kmenové milice, z nichž nejefektivn�jší vytvo�il kmen Kamajor�. 

Strasser také nechal najmout nepálské ghurské bojové jednotky (GSG), 

soukromou firmu p�sobící v rámci britské armády a pozd�ji také soukromou 

jihoafrickou bezpe�nostní spole�nost Executive outcomes, EO, s jejíž pomocí se 

v polovin� 90. let poda�ilo RUF zahnat do defenzivy.231  

Stát se poté do jisté míry stabilizoval, inflace se snížila ze 120% na mén� než 

50% a da�ilo se také udržet hodnotu m�ny.232 Tento postup sebou p�inesl op�t 

zájem o pomoc ze strany zahrani�ních institucí. Angažovanost „západních“ 

zahrani�ních institucí m�la prom�nlivý charakter. Roku 1986 uzav�el Momoh 

dohodu s Mezinárodním m�novým fondem(IMF) ohledn� pomoci s plánem 

strukturální regulace v rámci nového vládního Programu ekonomické obnovy. 

Z d�vodu neschopnosti Sierra Leone splácet dluhy, IMF roku 1990 jednostrann� 

tuto smlouvu vypov�d�lo. Od roku 1992 v d�sledku zm�ny vlády pomoc nabídla 

Mezinárodní m�nová instituce (IFIS), Evropská unie, Mezinárodní organizace 

práce (ILO) a Africká rozvojová banka (ADP). V Sierra Leone  p�sobilo také 

v závislosti na vývoji bezpe�nostní situace kolem 70-ti nevládních organizací.233  

Strasserova popularita však postupn� slábla s tím, jak se �ím dál více ukazovala 

zkorumpovanost jeho i prozatímní vlády, a to zejména v souvislosti s t�žbou 

diamant�. V lednu 1996 byl Strasser v rámci vojenského pu�e svržen.  

O dva m�síce pozd�ji se stal po oficiálních multistranických volbách prezidentem 

Ahmed Kabbah (Sierra Leone People's Party, SLPP)234, který téhož roku uzav�el 

mírovou smlouvu s povstalci. Více mén� demokratické volby, ukon�ení vojenské 

vlády, stabilizace úpadku hospodá�ské situace a podpis mírové smlouvy s RUF 

p�ineslo krátký optimismus.  

Kabbah zanedlouho poté, co se na základ� ukon�ené smlouvy v lednu 1997 

stáhly ze zem� jihoafrické jednotky (EO), byl dalším státním p�evratem svržen a 

ob�anská válka se rozho�ela znovu. P�evrat provedla zmi�ovaná junta ozna�ující 

se jako Ozbrojené síly revolu�ní rady (AFRC) v �ele s generálem Paulem 

                                                                                                                                            
230 Sobels neboli vojáci/rebelové byli odpadlíci národní armády, kte�í ko�istili soukromý majetek a vedle vojenské 
�innosti se v�novali t�žb� diamant�. Berdal, M., Malone, David M. (ed.), Greed & Grievance: Economic Agendas in 
Civil Wars, Lynne Rienner Publishers 2000, str. 31. 
231 Klare, M. Resource Wars, The New Landscape of Global Conflict, A Metropolitan Books Henry Holt and 
Company, NY 2001, str. 200-1. 
232  Zack-Williams, A. B, Sierra Leone: the political economy of civil war, 1991-98, in Third World Quarterly, Vol. 
20, No. 1, 1999, str. 149-150. 
233 Zack-Williams, A. B, Sierra Leone: the political economy of civil war, 1991-98, in Third World Quarterly, Vol. 
20, No. 1, 1999, str. 143-160. 
234 P�vodn� diplomat pracující p�es dvacet let v rámci OSN. 
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Koromou.235 Vláda uprchla do exilu v sousední Guinei a povstalci získali kontrolu 

nad hlavním m�stem Freetown. Alarmující situace zost�ených boj� a násilí v��i 

civilnímu obyvatelstvu v druhé polovin� 90. let a zejména pak po roce 1997, 

vedly k uvalení sankcí OSN a pozastavení �lenství Sierra Leone 

v Commonwealth.236  

Rozsáhlá protiofenziva další privátní vojenské spole�nosti britské Sandline 

International ve spolupráci s vojenskými jednotkami ECOMOG Západoafrického 

ekonomického spole�enství (ECOWAS) v �ele s Nigérií povstalce (AFRC/RUF) 

postupn� op�t vytla�ilo. Prezident Kabbah s vládou se po 11 m�sících (b�ezen 

1998) vrátil op�t do �ela státu. RUF si však stále držela pozice v severních a 

východních provinciích zem�, kde páchala násilí a najímala nové vojáky.237 

Kabbah se tedy uchýlil k vyjednávací taktice za asistence OSN. V lét� roku 1999 

po p�edcházející dohod� o p�ím��í uzav�ela vláda s RUF mírovou smlouvu 

v Lomé (Togo).238 Tato mírová smlouva zaru�ovala RUF místo ve vlád� národní 

jednoty, podíl na kontrole zdroj�239 a amnestii bojujícím. RUF podpisem 

schvalovala umíst�ní mírových jednotek OSN UNAMSIL, program demobilizace, 

demilitarizace a reintegrace jednotek RUF do státní armády.240  

B�hem cca deset let trvajícího konfliktu zem�elo více než 75 000 lidí, polovina 

z tehdejšího celkového po�tu 4,5 milionu obyvatel Sierra Leone byla donucena 

opustit své domovy, z toho p�l milionu uprchlo do sousedních zemí.241 Nová 

Ústava z roku 1991 byla v dubnu 1992 suspendována a op�t vešla v platnost od 

roku 1996 na základ� p�edání moci demokraticky zvolené Kabbahov� civilní 

správ�.242 

� Diamanty 

                                                
235 Klare, M. Resource Wars, The New Landscape of Global Conflict, A Metropolitan Books Henry Holt and 
Company, NY 2001, str. 201. 
236 Na základ� kapitoly 7, �lánk� 5, 6 a 10 Charty spojených národ� Rada bezpe�nosti uvalila pro všechny �leny OSN 
závazné sankce, zakazující prodej nebo zásobování Sierra Leone ropou �i ropnými produkty, zbran�mi a veškerým 
vojenským materiálem a dodržování restrikcí týkajících se cestování �len� junty a jejich dosp�lých rodinných 
p�íslušník�. Viz rezoluce OSN 1132 (1997). 
237 Rozpoutali de facto vlnu nejhoršího teroru v rámci operací s výmluvnými názvy „ Operace nikdo na živu“(No 
living thing) a „Operace zapla� se z prost�edk�, které si získáš“ (Pay yourself). V lednu 1999 se ješt� jednou pokusili o 
dobytí hlavního m�sta a svržení vlády, vojska ECOMOG však jejich tlak odrazila. 
238 Klare, M. Resource Wars, The New Landscape of Global Conflict, A Metropolitan Books Henry Holt and 
Company, NY 2001, str. 201; Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in 
Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 2004, str. 224-8; Berdal, M., Malone, David M. (ed.), Greed & Grievance: Economic 
Agendas in Civil Wars, Lynne Rienner Publishers 2000, str. 24. 
239 Foday Sankoh byl jmenován viceprezidentem a p�edsedou komise pro Strategické zdroje. 
240 Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 
2004, str. 227; Mírová smlouva mezi vládou Sierra Leone a Revolu�ní sjednocenou frontou Sierry Leone, podepsána 3. 
�ervna 1999 v Lomé, http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html. 
241 Renner, M., The Anatomy of Resource Wars, in Worldwatch paper 162., October 2002, str. 23. 
242 Trade policy review: Sierra Leone 2005, World Trade Organization, Geneva, March 2005, str. 16. 
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Revolu�ní sjednocená fronta (RUF) se hlásila k boji za sociální a ekonomickou 

spravedlnost, jejím cílem se však stále více vedle svržení vlády stávala snaha 

získat kontrolu nad nerostným bohatstvím zem�. Z prodeje diamant� RUF 

nakupovala zbran�, aby mohla udržet své pozice a kontrolovat diamantová 

nalezišt�.243 Dle vnit�ní komunikace povstalecké RUF znamenaly diamanty 

primární zdroj p�íjm� a na zajišt�ní t�žby a prodeje se kladla velká d�ležitost, jak 

se uvádí v záv�re�né zpráv� odborník� OSN.244  

P�ímá t�žební aktivita RUF se datuje od druhé poloviny do konce 90. let. 

V p�edcházející fázi války se RUF soust�edila na bojovou �innost a jejich t�žební 

aktivity byly spíše sporadické a individuální.245 Pro RUF a diamanty se stalo 

zlomovým obdobím duben 1995, kdy RUF získala kontrolu nad hlavními 

t�žebními lokalitami v Kono a pozd�ji i Tongo. Zahájení aktivní diamantové 

t�žební produkce povstalc� se pozd�ji ukázalo jako významná p�ekážka 

definitivního ukon�ení konfliktu. �innost povstalc� se v tomto sm�ru nemohla 

obejít bez vazeb na mezinárodní obchod, kolaborující státní p�edstavitele snažící 

se osobn� obohatit a kriminální nebo teroristické bu�ky. B�hem války se státní 

t�žba a zem�d�lská výroba nacházela na mrtvém bod�. Vedle diamantových 

oblastí byly atakovány také bauxitové a rutilové doly, kde si RUF dosazovala do 

�ídících funkcí své zástupce.246 

Jak jsme d�íve zmi�ovali, i v p�ípad� Sierra Leone hrály roli tzv. booty futures, a 

to jak z iniciativy strany vládní tak povstalecké. K odvrácení hrozícího nebezpe�í 

vláda nabídla budoucí t�žební práva v Konu, tehdy ješt� v rukou rebel�, 

Jihoafrické spole�nosti, která byla úzce propojená s EO. EO na konci roku 1995 

získala pro jihoafrickou spole�nost kontrolu nad diamantovými poli v Konu a 

zatla�ila povstalce do defenzivy. Podruhé vláda prodala budoucí t�žební práva 

vým�nou za vojenskou podporu o dva roky pozd�ji, když �elila velké porážce po 

svržení Kabbahova kabinetu p�evratem roku 1997. P�i exilové p�sobnosti vlády 

byl Kabbah oslovován byznysmeny, kte�í vým�nou za t�žební práva nabízeli 10 

milion� ve prosp�ch odražení RUF. Kabbah se nakonec rozhodl booty futures 

prodat Saxenovi, který si najal britskou firmu Sandline International a nigerijské 

vojska v rámci ECOWAS, kte�í úsp�šn� potla�ili  povstaleckou ofenzivu, aby se 

                                                
243 Renner, M., The Anatomy of Resource Wars, in Worldwatch paper 162., October 2002, str. 23-6. 
244 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), par. 19 in 
relation to Sierra Leone, http://www.sierra-leone.org/panelreport.html, odst. 79. 
245 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), par. 19 in 
relation to Sierra Leone, http://www.sierra-leone.org/panelreport.html, odst. 67. 
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roku 1998 mohl Kabbah op�t vrátit do Sierra Leone.247 Státní produkce diamant� 

byla v dob� války minimální, stát se nacházel ve válce, jeho legitimní vláda byla 

n�kolik let svržena a p�sobila v exilu.  

� Regionální dimenze  

V této �ásti navazujeme na podkapitolu 3.2, kde jsme se v�novali 

bezpe�nostnímu charakteru afrického regionu. Postavení afrického státu je 

obecn� slabé, jeho moc dosahá tam, kam vláda dokáže moc prosadit. 

Demokraticky zvolená vláda �asto nemá s demokracií krom� ozna�ení nic 

spole�ného a oficiální legitimita násilného, represivního režimu vyvolává morální 

apel, zda takové uspo�ádání vnímat jako legitimní stát. Státní moc 

subsaharských zemí bývá omezována ze strany velkého množství aktér�, 

konkrétn� warlord�, mecenáš�, nadnárodních korporací nebo jiných stát�. 

Problematická kontrola hranic a periferních oblastí vytvá�í p�íhodné podmínky 

pro pašování a jinou nelegální �innost. Podíváme-li se na subsaharskou Afriku 

z úrovn� region�, nacházíme podobn� slabé vazby, které v p�ípad� Západní 

Afriky Buzan a Waever ozna�ují jako regionální proto-komplex (na rozdíl od 

regionálního bezpe�nostního komplexu).248 Stejní auto�i dále uvád�jí, že 

mezistátní bezpe�nostní dynamika v Africe p�edstavuje v podstat� pouze 

p�elévání (spillover) vnitrostátní dynamiky v podob� ob�anských válek, pohybu 

uprchlík� a vyhán�ní cizinc�. Tato dynamika sv�d�í o regionálních 

bezpe�nostních interakcích vytvá�ených spíše slabostí, když doty�ný stát zatíží 

svého souseda p�enesením konfliktu, než silou.249 Nestává se p�íliš �asto, aby 

m�l africký stát blízké vazby s jiným afrických státem než s bezprost�edním 

sousedem.  

„(…) Africké bezpe�nostní regiony jsou ur�ovány p�eléváním vnit�ních 

konflikt�…, a povstalecká hnutí jsou �asto vzhledem ke zp�sob�m vzájemných 

bezpe�nostních závislostí stejn� d�ležitá jako státy.“250 

Sierra Leone a Libérie p�edstavují exemplární p�íklady této dynamiky. Ob� zem� 

jsou velmi úzce propojené a jak roku 2002 Kofi Annan varoval, ob� zem� mohou 

                                                                                                                                            
246 Zack-Williams, A. B, Sierra Leone: the political economy of civil war, 1991-98, in Third World Quarterly, Vol. 
20, No. 1, 1999, str. 148, 151-2. 
247 Ross, M.L., Booty Futures, paper within UCLA Department of Political Science, 2005, str. 13-6. 
248 Buzan, B., Waever, O., Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge university press 
2003, str. 231. 
249 Buzan, B., Waever, O., Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge university press 
2003, str. 229. 
250 Buzan, B., Waever, O., Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge university press 
2003, str. 247. 
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snadno kdykoli uvíznout v za�arovaném kruhu vzájemn� se p�elévajících 

ob�anských válek.251 Navíc existuje velmi úzká propojenost mezi sítí pašování 

diamant� a pašováním exotického d�eva v Libérii. Vazba obou zemí má 

charakter subregionálního systému vymezeného zejména ekonomickým 

spole�enstvím Unie �eky Mano, která vznikla primárn� jako ekonomické 

spole�enství Sierra Leone a Libérie. 

Hrani�ní oblast mezi Libérií a Sierra Leone má obzvlášt� nebezpe�ný charakter 

umocn�ný relativní blízkostí hlavních diamantových lokalit zejména ve vztahu 

Libérie k Sierra Leone. Civilní obyvatelstvo zde bylo vytla�eno bandami 

kriminálních živl�, p�ekupník� zbraní, diamant� �i drog, což  �iní kontrolu a 

stabilizaci situace velmi obtížnou.252 Povstale�tí p�edáci obvykle transportovali 

diamanty do hlavního m�sta Monrovie v Libérii p�es sít� kontrolované Taylorem. 

Libérie byla tradi�ním hlavním kanálem p�es n�jž proudila p�evážná v�tšina 

dealer�, ilegálních diamant�, zbraní, drog apod. Z toho d�vodu pak RB OSN 

v kv�tnu 2001 uvalila na Libérii embargo týkající se nebroušených diamant�, 

nebo� v rámci prosazení mírových podmínek bylo nutno povstalce od�íznout od 

klí�ových zdroj�.253 Embargo v Sierra Leone z roku 2000254 a o rok pozd�ji v 

Libérii sice zabránilo import�m nebroušených diamant� z obou zemí, nezabránilo 

však „praní špinavých diamant�“ p�es jiné státy, jako Gambii, Guineu, 

Demokratickou republiku Kongo a Republiku Kongo.255 Nejen Libérie se tedy 

angažovala v ilegálních obchodních �innostech se Sierra Leone. 

Pašované diamanty ze Sierra Leone se dostávaly na sv�tové trhy také p�es 

Guineu nebo Gambii. Burkina Faso se stala hlavním p�ekupníkem a kanálem 

skrze n�jž proudily do SL zbran� p�vodem z Libye, Ukrajiny, Slovenska a 

Bulharska, a to cestami také p�es Senegal, Gambii a Guineu.256 Není tajemstvím, 

že  sierralenské diamanty nakupovala také teroristická organizace Al-Káida 

využívající jako prost�edníka Libérii.257 

Podle Rosse m�l Taylor, v té dob� v�dce opozi�ní povstalecké strany (NPFL) v 

Libérii, k podpo�e povstání v Sierra Leone n�kolik motiv�, z nichž k hlavním 

                                                
251 Renner, M., The Anatomy of Resource Wars, in Worldwatch paper 162., October 2002, str. 26. 
252 Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 
2004, str. 217. 
253 Tato sankce týkající se diamant� byla na naléhání stát� v �ele se Sierra Leone a nevládních organizací p�ijata až 
dodate�n� p�esn� o dva m�síce pozd�ji k sankcím v rámci rezoluce RB 1343 (2001).  
254 Rezoluce RB 1306 (2000) týkající se p�ímo zákazu importu všech diamant� ze Sierra Leone. 
255 Dietrich, Ch., The use of regional diamond trading platforms to access conflict zones, in African Security Review 
13(1), 2004, str. 55. 
256 Renner, M., The Anatomy of Resource Wars, in Worldwatch paper 162., October 2002, str. 24-5. 
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pat�ila snaha o získání p�ístupu k sierraleonským diamantovým polím, které byly 

pouhých cca 150 km od liberijských hranic. Ross na základ� teorie booty futures 

p�edpokládá, že vedení RUF muselo s úmysly Taylora po�ítat a na základ� 

dohody o budoucích t�žebních právech, pak získali Taylorovu klí�ovou podporu. 

„Prvotní útok RUF nebyl financován z prodeje aktuálních diamant�, ale z p�íslibu 

budoucího prodeje.“258 

4.2.3 Od míru v Lomé roku 1999 do sou�asnosti 

Podepsáním míru roku 1999 v Lomé však situace nebyla ani zdaleka vy�ešena. 

Velká �ást povstaleckých jednotek RUF se nevzdávala a op�t se pokusila 

v bojích ovládnout hlavní m�sto Freetown. V dubnu 2000 RUF zaúto�ilo na 

vojska OSN, p�i�emž došlo ke �ty�em úmrtím a 500 voják� OSN bylo vzato jako 

rukojmí, na konci kv�tna téhož roku však RUF tém�� všechny propustila. 

Zbývající rukojmí se poda�ilo zachránit dodate�nou akcí posílených vojsk 

OSN.259 V srpnu 2000 pak Rada bezpe�nosti za�ala ustavovat zvláštní soudní 

dv�r pro vále�né zlo�iny.260 Situace se zm�nila ve prosp�ch vlády až vojenským 

zásahem vojska Velké Británie. Teprve po�átkem roku 2002 byla válka 

prohlášena za definitivn� ukon�enou.  

Za hlavní d�vod pokra�ujících lokálních boj� mezi RUF a interven�ními 

jednotkami mezi lety 1999 až 2002 se uvádí faktor nep�erušeného zásobování 

povstalc� jak zbran�mi tak novými vojáky financovaného z t�žebních aktivit RUF 

za klí�ové zprost�edkovatelské funkce liberijského prezidenta Taylora. Na 

základ� tohoto faktu uvalila Rada bezpe�nosti embargo na import liberijských 

diamant�.  

V druhé polovin� 90. let poukázala tehdy malá britská nevládní organizace 

Global Witness na problém diamant� v Angole, Sierra Leone, Libérii, 

Demokratické republice Kongo a dalších afrických zemích. Global Wintess a 

další nevládní organizace ukázaly na  pochybnou etiku diamantového pr�myslu a 

                                                                                                                                            
257 Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 
2004, str. 234. 
258 Ross, M.L., Booty Futures, paper within UCLA Department of Political Science, 2005, str. 15. 
259 Angažovanost OSN v ob�anské válce v Sierra Leone se datuje rokem 1994, kdy byla do Sierra Leone vyslána 
pozorovatelská mise a za rok na to mise zprost�edkovatelská. Roku 1997 uvalila Rada bezpe�nosti na Sierru Leone 
ropné a zbrojní embargo a v �ervnu následujícího roku (1998) vyslala další (neozbrojenou) pozorovatelskou misi 
(UNOMSIL), která byla v �íjnu roku 1999 nahrazena v�tší misí (UNAMSIL) s po�tem 11 000 p�íslušník� (stav k únoru 
2002). Mise m�la za cíl zajišt�ní dodržování mírových dohod, dohled nad demilitarizací, demobilizací a spole�enskou 
integrací více než 45 000 bývalých voják�. Fakta a �ísla OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národ�, New 
York-Praha 2002, str. 79-80.; Použití sankcí na základ� VII. kapitoly Charty OSN, Oficiální webové stránky OSN, 
http://www.un.org/News/ossg/sanction.htm 
260 Fakta a �ísla OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národ�, New York-Praha 2002, str. 79-80. 
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jeho zodpov�dnost za násilí a prodlužování válek v doty�ných afrických zemích 

pramenící z ignorace p�vodu diamant�. Kampa� nevládních organizací velmi 

otev�eným zp�sobem apelovala také na zákazníky diamantového pr�myslu. 

Velký mezinárodní ohlas spustil další sled událostí.261  

OSN zareagovalo z�ízením institutu panelu expert�, kte�í m�li za úkol zpracovat 

situaci konfliktních diamant� v postižených zemích. Roku 1998 RB OSN ud�lila 

historicky první diamantové sankce proti importu necertifikovaných diamant� 

z Angoly, roku 2000 striktn�jší zákaz na veškeré diamanty ze Sierra Leone a o 

rok pozd�ji také z Libérie.262 Zákaz byl stanoven do doby, než nebude z�ízen 

speciální certifika�ní program vytvo�ený v rámci tzv. Kimberleyho procesu. 

Kimberley proces sv�j název odvozuje od slavného jihoafrického dolu 

spole�nosti De Beers a po n�m pojmenovaného jihoafrického m�sta, kde se 

konala první sch�zka participujících a poradc�. Smysl certifikace spo�ívá 

v od�íznutí p�ílivu diamant� pocházejících z povstalecké produkce a to na 

základ� závazné mezinárodní dohody. Iniciativa byla zahájena v rámci platformy 

OSN v kv�tnu roku 2000 na základ� spolupráce zástupc� 37 zemí, zástupc� 

diamantového pr�myslu a nevládních organizací. O dva roky pozd�ji (listopad 

2002) bylo na základ� t�chto jednání formulováno diamantové certifika�ní 

schéma (KPCS).263 Vlastní certifika�ní schéma p�edstavila záhy Sierra Leone a 

další producenti. Jeho uplatn�ní v praxi eliminovalo v SL zdroje p�íjm� RUF a 

spolu s vojenskými operacemi vedlo rychle k zastavení boj� a nastolení mírových 

podmínek.264  

Christian Dietrich shrnuje význam uvalených embarg OSN jako málo úsp�šných, 

což je dáno regionální provázaností v rámci pašeráckých sítí a možností exportu 

diamant� p�es další v�tšinou sousední zem�.265 Jistou nad�ji však p�ináší 

zmi�ované monitorovací schéma Kimberleyho procesu implementovaného na 

za�átku roku 2003. Tento mechanismus p�edstavuje první globální pokus o 

                                                
261 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission Final Report, October 2004 – Findings: 
http://www.iss.org.za/AF/profiles/sieraleone/trc/findings.pdf, str. 76-7. 
262 P�ehled opat�ení OSN týkajících se diamant� je uveden v p�íloze �. X. 
263 K základním princip�m plánu pat�í dodržování zákazu obchodování s diamanty s ne�lenskými zem�mi, každou 
dodávku diamant� ur�ených na export vybavit certifikátem a stejn� tak druhá strana má vyžadovat tento certifikát od 
importér�, z�ídit systém vnit�ní kontroly a zejména kontrol vývozu diamant�, sbírat statistické údaje o produkci, 
importech a exportech diamant�, spolupracovat na základ� transparentnosti s jinými participanty, akceptovat vn�jší 
monitoring a asistenci p�i napl�ování t�chto pravidel. Viz Bannon, I., Collier, P., Natural Resources and Violent 
Conflict, Options and Actions, The World Bank, Washington, D.C. , 2003, str. 177, 244-250 a 
http://www.kimberleyprocess.com:8080/site/?name=background 
264 Silberfein, M., The Geopolitics of Conflict and Diamonds in Sierra Leone, in Geopolitics, Vol. 9, No. 1, Spring 
2004, str. 228. 
265 Dietrich, Ch., The use of regional diamond trading platforms to access conflict zones, in African Security Review 
13(1), 2004, str. 56. 
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kontrolu pohybu pašovaných diamant�, a to zejména v oblastech náchylných ke 

konfliktu. Certifika�ní systém sice má jisté úsp�chy, pašování se však d�je 

v omezen�jší mí�e dál, nebo� jak jsme již uvedli, kontrola diamantového 

pr�myslu p�edstavuje enormn� obtížný úkol. Úsp�šnost vychází zejména 

z ochoty a schopnosti jednotlivých stát� zajistit vnit�ní podmínky, což znamená 

v p�ípad� subsaharských zemí s roztroušenými t�žebními oblastmi a 

nedostate�nou centrální kontrolou velmi podstatnou p�ekážku. V nejvíce 

postižených zónách tak systém funguje pouze v omezené mí�e, k �emuž p�ispívá 

vysoká propustnost hranic mnoha afrických zemí.266  

Podle Campbella byla všem od za�átku jasná nemožnost prodeji ilegálních �i 

konfliktních diamant� zcela zabránit. Ost�e kritizované diamantové obchodní 

kruhy však získaly více �i mén� pozitivní obraz aktivní snahy o sebe regulaci a 

prosazování �ešení v podob� certifikace, �ímž poskytli svým zákazník�m jisté 

záruky o „�istot�“ jimi nabízených diamant�.267  

4.2.4 Textuální analýza 

� Sekuritizující aktér vláda Sierra Leone  

Sekuritizující aktér stát Sierra Leone promlouvá prost�ednictvím své vlády ve 

prosp�ch svého obyvatelstva vnímaného jako referen�ní objekt, tedy objekt 

ohrožení. Diamanty p�edstavují jeden ze základních pilí�� sierraleonské 

ekonomiky a jakákoli hrozba související s diamanty proto znamená ohrožení pro 

ekonomický sektor a tedy také pro hospodá�skou prosperitu státu. Obyvatelstvo i 

vláda tvo�í integrální sou�ást státu, proto sekuritizující aktér a referen�ní objekt 

p�edstavuje v obou p�ípadech stát. Problematika diamant� v námi analyzovaném 

prvním období nep�inesla žádné známky sekuritizace. Náznak sekuritizace, 

v rámci n�hož autoritativní vládní systém vyvíjel po t�i dekády snahy o zajišt�ní 

zdroje p�íjm� z diamant�, je ve skute�nosti sou�ást rozsáhlé politizace, de facto 

se však jedná o kriminalizaci diamant�.  

V nové Ústav� SL z roku 1991 se v kapitole Základní principy státní politiky  

v �lánku 8. jako první bod (z p�ti) uvádí, že stát by m�l využít (harness) všech 

svých P	ÍRODNÍCH ZDROJ
 k zajišt�ní (secure) národní prosperity a efektivní, 
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dynamické a sob�sta�né ekonomiky.268 Tato lakonická zmínka se objevovala 

v legislativ� i v p�edcházejícím (prvním) období a reflektuje chápání zdroj� jako 

d�ležité základny sierraleonské ekonomiky.  

Ve druhém období ob�anské války narážíme na d�ležitý faktor fungování státu 

v�bec. O sekuritizaci m�žeme uvažovat až od roku 1996, kdy byla na základ� 

demokratických voleb vytvo�ená legitimní vláda v �ele s prezidentem Kabbahem. 

Ve smlouv� mezi RUF a vládou z roku 1996 je už uznána „SOCIO-

EKONOMICKÁ dimenze konfliktu“, k níž má být p�ihlédnuto a regulace t�žby 

p�írodních zdroj�.269 Ve vyjád�eních exilové vlády se opakují obvin�ní RUF/junty, 

že jejich primárním CÍLEM povstání jsou diamanty a jejich kontrola. Vláda se ve 

své argumentaci odvolává na chudé místní horníky, které RUF utla�uje a okrádá 

o jimi vyt�žené diamanty. Stejné chápání motivace RUF a p�edáka Fodaye 

Sankoha nalezneme i v prezentaci Ibrahima M. Kamary, zástupce SL v OSN, 

který uvádí, že první cíl v podob� dosažení moci za nejkrut�jších prost�edk� 

sloužil pouze k dosažení druhého cíle, a to kontroly nad druhým hlavním cílem, a 

to celkovou kontrolou a okupací diamantových naleziš� SL. „�erný export sierra 

leonských diamant� nebyl jenom ko�enem a podp�rným aspektem konfliktu, ale 

p�edstavoval také hlavní p�ekážku mírového �ešení.“270 Ohrožení tedy plynulo ze 

zneužití diamant� pro finan�ní a materiální podporu povstalecké strany. 

Ibrahim Kamara ve svém projevu na p�d� OSN také reprezentuje všeobecn� 

uznaný fakt spojitosti ilegálního obchodu s diamanty s obchodem se zbran�mi a 

rolí sousední Libérie. 

V mírové smlouv� z Lomé z roku 1999 se pak celý �lánek 7. v�nuje p�írodním 

zdroj�m. Vláda má mít plnou KONTROLU nad t�žbou diamant� (aj. zdroj�) ve 

prosp�ch obyvatel Sierra Leone. Za tímto ú�elem se z�ídila Komise pro 

management p�írodních zdroj�, národní obnovy a rozvoje (CMRRD) jako nástroj 

pro zajišt�ní a monitorování legitimní t�žby, která se pojímá jako „(...) strategicky 

d�ležité pro národní bezpe�nost a bohatství zem� stejn� jako pro post vále�nou 

rehabilitaci a rekonstrukci (...).271 V textech se pozornost v�nuje vládnímu úsilí o 

�ešení situace. Vláda má provést nezbytné právní akce, zákaz produkce 

(sankce), má „zabezpe�it (t�žební) oblasti“ a „podniknout všechna nezbytná 

opat�ení“ proti nelegální t�žb�. �asto se objevuje termín „strategické nerostné 

                                                
268 Ústava Sierra Leone z roku 1991, kapitola II, �lánek 8. 
269 Mírová smlouva z Abidjan mezi vládou SL a RUF ze dne 30.11.1996. 
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271 Mírová smlouva z Lomé mezi vládou SL a RUF ze dne 25.5.1999, �lánek 7, odstavec 1-14. 
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zdroje“, jako ve z�izovacím zákon� o CMRRD z roku 1999. Zde se zd�raz�uje 

hodnota zdroj� pro Sierra Leone, které jsou DETERMINOVÁNY JAKO 

STRATEGICKY VÝZNAMNÉ pro NÁRODNÍ BEZPE�NOST a BOHATSTVÍ 

(welfare) stejn� jako pro pozd�jší povále�nou rehabilitaci a rekonstrukci.272 

Vláda apelovala na RB, aby neodkládala použití nástroje dle Kapitoly 7. Charty 

OSN a zavedla sankce proti Libérii, kterou vnímala jako mírovou hrozbu. Zákaz 

exportu SL diamant� komentují, jako „(...) zákaz v blízkém budoucnu zlomí 

spojitost mezi obchodem s diamanty a zbran�mi, a p�isp�je k ukon�ení 

povstalecké války.“273 V druhé polovin� prvního období dochází k sekuritizaci 

diamant� z hlediska jejich podp�rného potenciálu pro povstalce. V rétorice vlády 

se diamanty uvád�jí do souvislosti s národní bezpe�ností a ekonomikou ve 

smyslu d�ležitosti zajišt�ní diamant� jako strategického zdroje pro povále�nou 

rekonstrukci a rozvoj. 

Význam diamant� vnímají také povstalci, což se objevuje nejen v manifestu 

RUF, ale dob�e ho ilustruje také hymna RUF. Hned ve druhé sloce je položena 

otázka „kde jsou naše diamanty, pane prezidente?“(jako druhé se uvádí v téže 

souvislosti zlato). Termín minerální (mineral) zdroje se pak objevuje ješt� ve t�etí 

sloce „všechny naše minerály zmizely do cizích zemí“ a v p�edposlední se uvádí 

ekonomické souvislosti: „Sierra Leone je p�ipravená využít své kapacity (to utilise 

her own), všechny naše minerály se o to postarají (...).274 Jeden z v�d�ích 

p�edstavitel� junty (AFRC) plukovník Sam Bokari se vyjád�il, že „(...) Pokud 

budeme mít naše p�írodní zdroje, jako naše diamanty a zlato, m�žu vám �íct, že 

sankce (RB OSN) budou mít vliv pouze na chudé nevinné civilisty, ale ne na nás 

jako AFRC (...).275 

Poslední období má charakter prolínání mezinárodní, regionální a státní úrovn�. 

Sekuritizace se významn� posunula více sm�rem od politické bezpe�nosti 

k ekonomické bezpe�nosti. Kabbah ve svém projevu z roku 2003 formuluje 

problémy spojené s diamantovým pr�myslem, jako pašování, ilegální t�žbu, 

ni�ení životního prost�edí, špatné pracovní podmínky v�etn� d�tské práce a 

zneužití ú�ední moci. Z t�chto d�vod� p�edstavují diamanty pro pr�m�rného 

obyvatele pouze minimální užitek. Volá pro „zastavení t�chto špatných praktik“, 

                                                
272 The Commission for the Management of Strategic Resources, National Reconstruction and development Act, 
1999.  
273 Government of Sierra Leone, Statement on UN sanctions against Liberia, 24.1. 2001, http://www.sierra-
leone.org/gosl022401.html. 
274 Manifest RUF z roku 1995, http://www.sierra-leone.org/footpaths.html. 
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které „NI�Í EKONOMIKU zem� a mohou OHROŽOVAT reputaci, BEZPE�NOST 

a image Sierra Leone. Hovo�í o proti opat�eních vlády, které zavedli za ú�elem 

VYMÝCENÍ t�chto neblahých praktik. Zmi�uje se o implementaci �ásti sekce 18 

Ústavy (1991) z hlediska restrikcí pohybu nebo bydlení nejen Sierra Leonc�, ale i 

cizinc� v ozna�ené diamantové t�žební oblasti, zejména Kono, a to v „zájmu 

�ádného managementu a t�žby minerálních zdroj� zem�.“ „(...) a prevenci 

nezákonných aktivit ve vztahu k diamant�m.“276 Jako vysv�tlení omezení 

p�ístupu do diamantových oblastí sd�luje, že: „U�inil jsem zmín�ná rozhodnutí 

v rámci ochrany národní bezpe�nosti.“ Další Kabbahova vyjád�ení se ve vztahu 

k diamant�m objevují v souvislosti s „pohotovou akcí za ú�elem zbavení se 

t�chto nepatriotických individuí“, „t�žba kdekoli jinde bez p�íslušného povolení je 

porušováním práva.“ 

„Každý diamant, který je pašován ze zem� okrádá národ o jeho zdroje, které 

pot�ebuje (...) (...) peníze (z diamantových exportních daní), které by mohly jít na 

rozvojové projekty, kde jsou zoufale (desperately) nutné.“ 277 

Podle ministerstva zdroj� Sierra Leone Swaray Deena byl minerální sektor 

esenciální �ástí sierraleonské ekonomiky po devadesát let. Reformy minerálního 

sektoru a zejména diamantového pr�myslu pokládá za kritické (crutial), nebo� 

jsou d�ležité pro ekonomický rozvoj zem�.278 Deen zd�raz�uje, že bychom 

nem�li zapomenout, že diamanty jsou „úpln� odlišná komodita od jiných.“279 

Deen v interview hovo�í o zavedení mnoha strategií v boji s ilegálními zdroji, o 

odvelení vojenských jednotek do t�žebních oblastí a o boji s nezákonnými 

aktivitami v t�žebním sektoru.280 Sekuritizace diamant� se objevila v druhé 

polovin� období ob�anské války ve spojitosti s legitimní, demokraticky zvolenou 

vládou Kabbaha.  

Ohrožení spojené s diamanty se vnímá na dvou významových rovinách nebo 

také sektorech, a to politického z hlediska podporování povstalecké síly 

ohrožující existenci státu a ekonomického v rámci ilegálních t�žebních a 

obchodních aktivit, které narušují hospodá�skou prosperitu ekonomiky, pro níž 

                                                                                                                                            
275 Dopis stálého zástupce Sierra Leone v OSN J.O.C. Jonaha adresovaný RB OSN, 15.12.1997 (S/1997/800), 
http://www.sierra-leone.org/jonah101597.html. 
276 Prohlášení prezidenta A.T. Kabbaha v Koidu p�i p�íležitosti zahájení Mírové diamantové aliance Kona, 27. 8. 
2003, http://www.statehouse-sl.org/speeches/kono-diamond-august27.html. 
277 Prohlášení prezidenta A.T. Kabbaha v Koidu p�i p�íležitosti zahájení Mírové diamantové aliance Kona, 27. 8. 
2003, http://www.statehouse-sl.org/speeches/kono-diamond-august27.html. 
278 Ministerstvo zdroj� Sierra Leone: Core mineral policy 2003, odst. 1.4. 
279 Interview with Alhaji Mahamed Swarray Deen, Minister of Mineral Resources, 25.7.2005, Freetown, 
http://www.winne.com/africa/sierraleone/report/2004/vi02.php. 
280 http://www.pacweb.org/e/images/stories/documents/annual%20review%20sl%202006.pdf. 
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diamanty tvo�í klí�ovou základnu. Diamanty v Sierra Leone jsou sekuritizovány 

s výhledem na zajišt�ní ekonomické prosperity i národní bezpe�nosti. 

� Sekuritizující aktér OSN 

Do roku 2000 nebyla identifikována žádná signifikantní vyjád�ení OSN ve vztahu 

Sierra Leone a diamant�, tedy ani žádná sekuritizace sierraleonských diamant� 

na této úrovni. Z hlediska p�írodních zdroj� dochází k sekuritizaci ve spojitosti 

s ropou, kde se jako nadstandardní protiopat�ení zavádí sankce.281 Podle �lánku 

6 rezoluce RB 1132 z roku 1997 tedy mají všechny státy zabránit prodeji nebo 

dodávkám ropy a ropných produkt� a zbraním v�etn� veškerého vále�ného 

materiálu aj. vybavení.  

Situace v Sierra Leone se od poloviny 90. let až do roku 2005 stále hodnotí jako 

„hrozba pro mezinárodní mír a bezpe�nost v regionu“, �ím blíže roku 2005, tím 

více se v rámci SL zd�raz�uje bezpe�nost regionu ve srovnání s mezinárodní 

dimenzí.282 Hlavním cílem Sierra Leone má být znovu nastolení demokratické 

vlády a návrat k právnímu �ádu. V dokumentech se objevují �asté odkazy na 

principy demokracie, závazek všech stát� respektovat suverenitu, politickou 

nezávislost a teritoriální integritu Sierra Leone. Hlavní zodpov�dnost za úsp�ch 

mírového procesu je v rétorice OSN ultimativn� sm��ována „na obyvatelstvo a 

vedení Sierra Leone.“283  

Z hlediska sekuritizace sierraleonských diamant� se stává zlomovým rok 2000. 

V �lánku 18 rezoluce RB 1289 (2000) se objevuje první zmínka o diamantech 

v rámci „d�raz(u), který by sierraleonská vláda m�la klást na zajišt�ní kontroly 

nad t�žbou zlata, diamant� a jiných zdroj�, z n�hož má prosp�ch obyvatelstvo 

zem�(...).“ V této souvislosti se používá termín STRATEGICKÉ zdroje. 

Valné shromážd�ní (VS) definuje „(...) konfliktní diamanty jako nebroušené 

diamanty, které využívají povstalecká hnutí k financování svých vojenských 

aktivit, v�etn� pokus� podkopat a svrhnout legitimní vládu. Termín konfliktní 

diamanty, který se objevuje v pr�b�hu 90. let, sám o sob� signalizuje 

nadstandardní chápání ve smyslu bezpe�nostním. Toto ozna�ení pocházející 

od nevládních organizací se etablovalo v rétorice OSN, diamantového pr�myslu i 

vlád jednotlivých zemí a de facto nabylo globálního významu. VS vyjad�uje 

                                                
281 Sankce OSN podle kapitoly VII. Charty OSN byly na Sierra Leone uvaleny 4x, a to rezolucí Rady bezpe�nosti 
OSN REZ/1132 (1997), REZ/1156 (1998), REZ/1171 (1998) a 1306 (2000). První t�i se týkají zejména zákazu dovozu 
ropy a vále�ného materiálu, až v posledním p�ípad� (1306/ 2000) se sankce týkají p�ímo diamant�. 
282 Sankce RB RES/1132 (1997), Rezoluce RB OSN 1610/2005. 
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p�esv�d�ení o významné roli legitimního obchodu s diamanty, který „(...) 

p�edstavuje kritický p�ísp�vek ekonomického rozvoje v mnoha zemích sv�ta.“ 

Dále se vyjad�ují o problému s konfliktními diamanty ve smyslu vážného 

mezinárodního zájmu, a proto opat�ení týkající se tohoto problému musí 

zahrnovat všechny zú�astn�né strany.284 Rada bezpe�nosti považuje kontrolu a 

management p�írodních zdroj� (vztahuje se na diamanty) za KLÍ�OVÉ nástroje 

pro prevenci KONFLIKTU. Zp�soby jakými (zdroje) OVLIV�UJÍ KONFLIKTY jsou 

však �asto hluboce zako�en�né v ekonomických a sociálních strukturách.285 

V textu pro nás nejd�ležit�jší sankce RB 1306 (2000) se již uvádí termín �ERNÝ 

OBCHOD S DIAMANTY ve významu PODPOROVÁNÍ (fuelling) KONFLIKTU 

v Sierra Leone. Jako protiklad k �ernému obchodu (illicit trade) se staví zákonný 

(legitimate) obchod s diamanty. Tento legitimní obchod se pojí s p�ívlastkem 

velmi EKONOMICKY D
LEŽITÝ, protože pozitivn� p�ispívá k prosperit� a 

stabilit� a k rekonstrukci zemí postižených válkou. Legitimní obchod s diamanty 

tedy p�edstavuje jednu z klí�ových sou�ástí ekonomické síly Sierra Leone. 

Zajišt�ní tohoto problému ze strany vlády Sierra Leone proklamuje OSN 

s odkazem na prosp�ch sierraleonského obyvatelstva „(...) legitimní t�žba 

p�írodních zdroj� Sierra Leone ve prosp�ch (benefit) svých obyvatel.“286  

Výjime�ná a nadstandardní opat�ení nám prokazuje již samotné využití nástroje 

Kapitoly 7 Charty OSN v podob� uvaleného embarga. Všechny zem� mají 

zabránit p�ímému nebo nep�ímému dovozu nebroušených diamant� ze SL.287 Na 

základ� URGENCE také Rada bezpe�nosti OSN žádá sierraleonskou vládu o 

zavedení certifika�ního programu a na ostatní zem� apeluje z hlediska 

NEZBYTNÝCH OPAT	ENÍ (necessary measures) BRÁNÍCÍCH importu 

diamant� ze SL na jejich území. OSN ve svých oficiálních textech zd�raz�uje 

nutnost rozší�ení vládní autority na oblasti, kde se t�ží diamanty, a to za ú�elem 

TRVALÉHO 	EŠENÍ problému ilegální t�žby. V textech se objevuje �asté 

vyjád�ení d�razu v podob� ZEJMÉNA V OBLASTECH DIAMANTOVÝCH 

NALEZIŠ� a výraz CITLIVÉ diamantové oblasti. 

OSN se obrací nejen na SL a importéry, ale globáln� na všechny státy, 

mezinárodní i regionální organizace, aby zaujaly STRIKTNÍ postoj dle rezolucí 

                                                                                                                                            
283 Rezoluce RB RES/1346 (2001). 
284 A/RES/55/56 (2000). 
285 Report of the Security Council Mission to Sierra Leone, S 2000/992 
http://www.globalpolicy.org/security/issues/sierra/report/001016.htm. 
286 Rezoluce RB RES/1346 (2001). 
287 SC/6886/2000. 
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OSN. Angažovanost diamantového pr�myslu má v rétorice OSN „(...) p�erušit 

spojení mezi �erným obchodem s nebroušenými diamanty a ozbrojeným 

konfliktem.“288 OSN pokládá svou roli a roli mezinárodní spole�nosti jako takové 

za d�ležitou z hlediska podpory dlouhodobé bezpe�nosti a rozvoje SL. 

Mezinárodní akce má být URGENTNÍ, aby problém konfliktních diamant� 

negativn� neovlivnil obchod s legitimními diamanty, které jsou klí�ové pro mnohé 

ekonomiky, zejména rozvojové.289  

Certifika�ní mechanismus má spojitosti se ZASTAVENÍM OBCHODU, 

EFEKTIVNÍ KONTROLOU diamantových t�žebních oblastí a ESENCIÁLNÍM 

NÁSTROJEM. „(...)pomáhá držet na uzd� proud konfliktních diamant� ze Sierra 

Leone.“290 Není však opomíjena st�žejní role Sierra Leone a jejích vládních 

zam�stnanc�, policie a armády stále však za asistence organizací.291  

 Poté co roku 2002 ob�anská válka v Sierra Leone fakticky skon�ila OSN m�ní 

svou rétoriku a p�estává spojovat pašované diamanty s podp�rnou rolí (fuelling) 

pro ob�anskou válku. Stále však hodnotí „(...) situaci v Libérii jako p�etrvávající 

hrozbu bezpe�nosti Sierra Leone, OBZVLÁŠT� v t�žebních diamantových 

oblastech a pro další zem� regionu.“292 Místo podp�rného (fuelling) faktoru 

diamant� se pozornost OSN soust�e�uje na „(...) vysoký objem �erného obchodu 

s diamanty a jeho potenciální NEGATIVNÍ VLIV na k�ehkou situaci v SL.“293  

Rada bezpe�nosti si uv�domuje regionální provázanost z hlediska ilegálních 

obchodních aktivit, proto „naléhá na všechny západoafrické diamantové 

exportéry, aby z�ídily certifika�ní režim p�vodu pro obchod s nebroušenými 

diamanty.“294 Regionální dynamika se v textech odráží také v �astém spojování 

ochodu s nezákonnými (illicit) diamanty, obchodu se zbran�mi a konfliktem v 

SL.295 Pro Sierra Leone však mají daleko v�tší význam vztahy na úrovni 

subregionální: „(...) stabilitu Sierra Leone, která bude záviset na míru 

v subregionu, zvlášt� na Libérii (...).“296 Libérie tedy p�edstavovala p�etrvávající 

hrozbu regionální nestability „(...)K�EHKÉ BEZPE�NOSTNÍ SITUACE v regionu 

�eky Mano, zejména konfliktu v Libérii a jeho dopad na okolní státy v�etn� 

                                                
288 Rezoluce RB RES/1385 (2001). 
289 Rezoluce VS 56/263 (2002). 
290 REZ/1385 (2001), REZ/1400 (2002). 
291 REZ/1400 (2002). 
292 REZ/1446 (2002). 
293 REZ/1446 (2002). 
294 REZ/1343 (2001). 
295 Viz nap�. REZ/1385 (2001). 
296 REZ/1508 (2003). 
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Pob�eží slonoviny (...).“297 V závislosti na Libérii se v roce 2003 uvádí také 

„k�ehká bezpe�nostní situace v SL, která by m�la URGENTN� zvážit vhodné 

politické zám�ry na efektivn�jší regulaci a kontrolu diamantových t�žebních 

aktivit a implementovat vhodná opat�ení.“298  

Od roku 2005 se rozm�l�uje zam��ení na diamanty a up�ednost�uje se 

všeobecný termín p�írodní zdroje. Rada bezpe�nosti však projevuje stále 

odhodlanost a praktickou snahu „PROVÉST OPAT�ENÍ PROTI ilegální t�žb� a 

doprav� p�írodních zdroj� a komodit vysoké hodnoty z oblastí, kde to p�ispívá 

k vzniku, eskalaci nebo prodlužování ozbrojeného konfliktu.“299 OSN p�edkládá 

�ešení v podob� z�ízení zast�ešovacího orgánu v Sierra Leone pro koordinaci 

misí, ú�ad� OSN a regionálních organizací Západní Afriky, který by se mj. 

zabýval také ilegálním obchodem s p�írodními zdroji.300 

V textech jsme zjistili také dvojzna�né chápání primární role diamant� 

v ob�anské válce v Sierra Leone. OSN jako celek zastává pozici podp�rného 

(fuelling) faktoru, stálí �lenové mají v menší mí�e tendenci tuto roli vnímat také 

jako inicia�ní. Podle prohlášení Ibrahima M. Kamary, zástupce SL v OSN 

„diamanty byly a jsou KO�ENEM (root) celého konfliktu.“ Jeremy Greenstock 

z Velké Británie ozna�uje diamanty jako „PODSTATU (heart) tragédie v Sierra 

Leone“ a „P�Í�INU lidského utrpení strašného rozsahu.“301 Z projev� zástupc� 

zemí v OSN lze také odhalit jisté nuance priorit v této problematice. Zástupce 

Spojených stát� vyjád�il kritiku zp�sobu nedostate�ného sank�ního mechanismu. 

P�edstavitel Ruské federace vyjád�il uspokojení, že sankce nenarušily legální 

obchod s diamanty. �ínský zástupce apeloval na p�ísn�jší pravidla proti 

ilegálním diamant�m, Francie  poukázala na roli mise UNAMSIL a t�žební 

aktivity RUF.302 Jeden ze sekuritiza�ních krok� nám m�že ilustrovat projev 

bývalého amerického ambasadora v Sierra Leone Joe Melrose, který ve svém 

projevu p�ed podvýborem Kongresu USA vyjád�il další hrozbu pramenící ze 

zneužití diamant� ze strany mezinárodního terorismu. Na základ� celosv�tového 

odsouzení terorismu, proto vyzývá Spojené státy k akci: „musíme ukon�it 

využívání t�chto praktik teroristickými organizacemi, a to jejich od�íznutím od 

                                                
297 REZ/1470 (2003). 
298 REZ/1470 (2003). 
299 REZ/1625 (2005). 
300 REZ 1620 (2005). 
301 Sankce RB OSN SC/6886/2000 a tisková zpráva, 
http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000705.sc6886.doc.html. 
302 Sankce RB OSN SC/6886/2000 a tisková zpráva, 
http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000705.sc6886.doc.html. 



Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v�d, Katedra mezinárodních vztah� 

 78 

zdroj� financování.“ Vyzývá Spojené státy jako hlavní trh obchodu s diamanty, 

aby „zaujali vedoucí pozici v rámci ukon�ení podmínek, které dovolují porušování 

našich morálních a etických standard�.“303  

OSN jako globální organizace vnímá problém konfliktních diamant� a) jako 

hrozbu v��i svému �lenovi a jeho obyvatelstvu, jednak z hlediska politické 

bezpe�nosti, jednak ekonomické bezpe�nosti, b) jako problematiku s regionální 

dynamikou zejména vzhledem k ilegální obchodní �innosti Libérie a prezidenta 

Taylora, která podporuje povstalce a c) jako mezinárodní hrozbu zneužití 

diamant� v rámci mezinárodního zlo�inu a terorismu. OSN vytvá�í platformu pro 

mezinárodní EKONOMICKÉ ZABEZPE�ENÍ v rámci certifika�ního mechanismu, 

který má eliminovat zneužití diamant�.  

� Sekuritizující aktér diamantový pr�mysl 

V rámci textuální analýzy jsme identifikovali krom� státu a OSN t�etího 

signifikantního sekuritizujícího aktéra v podob� diamantového pr�myslu.  

Diamantový pr�mysl je konglomerátem jednotek zabývajících se od t�žby p�es 

zpracování po obchodování a prodej diamant� bu� ve form� šperku, nebo 

nebroušeného kamene. Zahrnuje taktéž organiza�ní strukturu. Jedna 

z nejvýznamn�jších organizací diamantového pr�myslu, Sv�tová federace 

diamantových burz, svou existenci zakládá na „(...) ochran� spole�ných zájm� 

burz, jejích �len� a produkt� (...), proklamuje se jako mezinárodní organizace 

„(...) s nejvyššími morálními a etickými standardy.“ Snaží se nejen CHRÁNIT 

ZÁJMY svých �len� ale také OCHRA�OVAT REPUTACI OCHODU.304 Reputace 

a d�v�ra zákazník� i obchodních partner� p�edstavuje pro diamantový pr�mysl 

klí�ové faktory.  

V rétorice zástupc� diamantového pr�myslu se taktéž ujal termín konfliktní 

diamanty. Definice je stejná jakou používá OSN i NGO tedy „(...) KAMPA	 

PROTI nebroušeným DIAMANT
M, které se prodávají za ú�elem financování 

ob�anské války proti legitimní vlád� v Africe(...).305 P�edseda Sv�tové 

diamantové rady Izhakoff hovo�í o ELIMINACI konfliktních diamant�, VYMÝCENÍ 

konfliktních diamant� a o �ISTÝCH diamantech.306 Z hlediska protiopat�ení 

v rámci diamantového pr�myslu pak o kooperaci, koordinaci, zavád�ní 

                                                
303 Sv�dectví bývalého ambasadora USA v Sierra Leone Joe Melrose, jr. p�ed senátním výborem pro vládní záležitosti 
USA, 13.2. 2002, http://www.sierra-leone.org/melrose021301.html. 
304 World federation of diamond bourses, NEWSLETTER, edition 1, April 2001, str. 1. 
305 World federation of diamond bourses, NEWSLETTER, edition 1, April 2001, str. 1. 
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minimálních akceptovatelných standard�, legislativ� a akceleraci Kimberleyho 

procesu. Ralfe dává konfliktní diamanty do souvislosti s „ochranou ŽIVOTNÍCH 

zájm� diamantového pr�myslu“ �i „zabezpe�ením obchodu (business) p�ed 

hrozbou bojkotu (což rozvedeme na konci této �ásti).“307 V textech se objevuje 

�astý apel na legislativní nástroje a termín striktní. Dále se užívají výrazy „(...) 

systém, který bude ZABRA	OVAT INFILTRACI konfliktních diamant� do 

obchodu s nebroušenými diamanty.“308   

Izhakoff sm�ruje svou výzvu také k vládám doty�ných zemí nejen z hlediska 

legislativních opat�ení, ale i ve spojitosti mezi lokálním diamantovým pr�myslem 

a ochranou životní úrovn� obyvatelstva: „(...) zárove� (vlády) musí chránit 

živobytí (livelihoods) milión� lidí, jak v diamantových producentských zemích 

Afriky, tak i v zpracovatelských zemích a regionech.“309 Nejedná se tedy pouze o 

blaho Afri�an�, ale také nap�. o pracovní místa v zemích západní Evropy. 

Sv�tová diamantová rada (WDC) je diamantovým pr�myslem vnímána jako její 

hlavní platforma ke koordinaci „(...) VYMÝCENÍ (eradicating) konfliktních 

diamant�(...), a to ve spolupráci s vládami a nevládními organizacemi pod 

záštitou OSN. Kimberleyho proces pak p�edstavuje praktickou realizaci sebe 

regulace diamantového pr�myslu. Ralfe ozna�uje Sv�tovou diamantovou radu 

jako nástroj v boji proti této(konfliktní diamanty) HROZB a zd�raz�uje, že 

diamantový pr�mysl jinou volbu, než problém �ešit, nem�l.310 Budoucí �ešení 

nazna�ují termíny „centra bez konfliktních diamant�“ (conflict free diamond 

centres) nebo „mezinárodní bezkonfliktní obchodní zóny s diamantovou 

produkcí“ (international conflict free trade zone).  

Ralfe ve svém projevu potvrzuje pro problematiku konfliktních diamant� 

p�elomový rok 2000 a tuto novou dynamiku vztahuje také na celý diamantový 

pr�mysl. Dlouhodobým hlavním cílem obchodu s diamanty má být „(...)adaptace 

požadavk�m globální ekonomie (...).311 To znamená i p�izp�sobení se 

podmínkám, které sebou globalizace i v podob� konfliktních diamant� p�ináší. 

V této souvislosti uvádí výrazy jako TRANSFORMACE, PRINCIPIÁLNÍ ZMNA 

obchodního (business) MODELU, ZMNA základních PRINCIP
 a to sm�rem 

                                                                                                                                            
306 Projev Eli Izhakoffa, p�edsedy Sv�tové diamantové rady, na diamantové konferenci v Bílém dom� 10.1.2001. 
307 Projev Gary Ralfeho, generálního �editele spole�nosti De Beers Group of companies, v rámci 30. sch�ze 
Sv�tového diamantového kongresu 28.10.2002 v Londýn� 
308 World federation of diamond bourses, NEWSLETTER, edition 1, April 2001, str. 5. 
309 Interview s Eli Izhakoffem, p�edsedou Sv�tové diamantové rady, in NEWSLETTER, edition 1, April 2001, str. 6. 
310 Projev Gary Ralfeho, generálního �editele spole�nosti De Beers Group of companies, v rámci 30. sch�ze 
Sv�tového diamantového kongresu 28.10.2002 v Londýn� 
311 World federation of diamond bourses, NEWSLETTER, edition 1, April 2001, str. 1. 
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k etické zodpov�dnosti, k reakci na ob�anskou spole�nost, na nevládní 

organizace a vlády.312  

Z hlediska Sierra Leone a dalších zemí se stejným problémem Ralfe uvádí, že 

„diamanty jsou d�dictvím lidí Sierra Leone, Angoly a Konga a m�ly by sloužit 

k zajišt�ní rozvoje a prosperity, podobn� jako již �iní pro lidi v Botswan�, Jižní 

Africe a Namibii.“ Tyto zem� v�etn� Sierra Leone propojuje s diamantovým 

pr�myslem za základ� argumentace týkající se povále�né rekonstrukce, která 

bude vyžadovat ekonomickou transformaci afrických zemí, což se nestane, 

pokud bude IMAGE diamant� ZKAŽENA aktivitami nadnesen� n�kolika 

morálních delikvent�. Z toho lze odvodit souvislost, že poškozování image, tedy 

specifického symbolu diamant� v zemích jako Sierra Loene p�edstavuje hrozbu 

pro mezinárodní diamantový pr�mysl.313 

Sekuritizace diamant� vycházející z iniciativy diamantového pr�myslu sm��uje 

primárn� k jeho vlastní ochran� a sekundárn� k ochran� ke konfliktu náchylným 

producentským zemím. Podstatu hrozby konfliktních diamant� pro diamantový 

pr�mysl dob�e zachycuje Ralfe: „To nebyl problém naší práce (problem of our 

making), ale (to, že) by celá idea nádherného a unikátního produktu m�la být 

spojována s jakýmikoli hr�zami války, d�sivými p�edstavami smrti a celosv�tov� 

prezentovanými obrázky zmrza�ení plynoucí z ob�anských válek v Sierra Leone, 

Angole aj. zemí Afriky, znamená problém, který musíme brát velice vážn�.“314 

Konfliktní diamanty p�edstavují hrozbu pro základní hodnotu diamant� jako 

symbolu v��né lásky a �istoty (nevinnosti), na níž je postaven celý diamantový 

pr�mysl. Motivaci sekuritiza�ního kroku diamantového pr�myslu bychom tedy 

mohli shrnout do dvou hlavních bod� (hrozeb), a to 1) na základ� „absolutního 

morálního imperativu“ zabránit lidskému utrpení ZAP	Í�INNÉHO 

ZNEUŽÍVÁNÍM (abuse) DIAMANT
 k sponzorování konflikt�, 2) „(...) zde 

existuje jasná a bezprost�ední HROZBA, že zákazníci celosv�tov�, ale zejména 

v klí�ovém severoamerickém trhu, odmítnou nakupovat diamantové šperky 

(...).“315 

� Sekuritizující aktér nevládní organizace 

                                                
312 Projev Gary Ralfeho, generálního �editele spole�nosti De Beers Group of companies, v rámci 30. sch�ze 
Sv�tového diamantového kongresu 28.10.2002 v Londýn� 
313 Projev Gary Ralfeho, generálního �editele spole�nosti De Beers Group of companies, na zasedání Sv�tové 
diamantové rady dne 17.1.2001 v Londýn�, http://www.worlddiamondcouncil.com/gmrspeech.html. 
314 Projev Gary Ralfeho, generálního �editele spole�nosti De Beers Group of companies, v rámci 30. sch�ze 
Sv�tového diamantového kongresu 28.10.2002 v Londýn� 
315 Projev Gary Ralfeho, generálního �editele spole�nosti De Beers Group of companies, v rámci 30. sch�ze 
Sv�tového diamantového kongresu 28.10.2002 v Londýn� 
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Na základ� textuální a kontextuální analýzy jsme identifikovali posledního 

signifikantního sekuritizujícího aktéra, nevládní organizace s Global Witness 

v �ele. Nevládní organizace nepojímáme samoz�ejm� všeobecn�, máme na 

mysli ty nevládní organizace, které v 90. letech zahájily úsp�šnou kampa�, v níž 

poprvé ukázaly na hrozbu konfliktních diamant� v afrických zemích. Jejich akce 

byla cílena zejména na odpov�� na mezinárodní úrovni, kterou jsme již 

analyzovali u p�edchozích sekuritizujících aktér�. 

5. Možnosti sekuritizace v rámci konflikt� o zdroje 

5.1 Vyhodnocení sekuritizace 

V návaznosti na podkapitoly 2.2 (Teorie sekuritizace) a 4.1 (Teoretická 

východiska sekuritizace) si stru�n� shr�me celý proces sekuritizace. Naším 

cílem v této �asti bude snaha odpov�d�t na otázky kdy, jak a kým jsou diamanty 

v Sierra Leone vytvá�eny (konstruovány) jako bezpe�nostní hrozba a jaký má 

sekuritiza�ní dynamika charakter.  

 
Teorie sekuritizace vychází z pojetí bezpe�nosti jako performativního �e�ového 

aktu. Referen�ní objekt je ohrožen, sekuritizující aktér hrozbu formuluje a 

opat�eními nad b�žným standardem se snaží zajistit existenci ohroženého 

objektu. Tím se téma dostává z oblasti normální politiky do oblasti nouzové 

(emergency) politiky, což odráží primární postavení politické oblasti a chápání 

bezpe�nosti jako extrémní verzi politiky. Aby se nemohlo stát bezpe�nostním 

tématem cokoli, musí úsp�šná sekuritizace spl�ovat t�i kroky: 1) identifikaci 

existen�ní hrozby, 2) nouzovou akci a 3) vliv na mezi jednotkové vztahy 

sekuritiza�ní 
krok 
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Publikum 
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krok 
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porušením standardních pravidel. Momentem mezi politizací a sekuritizací je 

tedy identifikace intersubjektivn� sdíleného vnímání problému jako bezpe�nostní 

hrozby, nebo ve smyslu obrany za aplikace opat�ení nad standardním politickým 

postupem. Na základ� t�chto podmínek ozna�ujeme v tabulce úsp�šnou 

sekuritizace jako 1 a neúsp�šnou 0.  

Termín konfliktní diamanty, který se objevuje ve sv�t� v pr�b�hu 90. let, sám o 

sob� signalizuje nadstandardní chápání diamant� ve smyslu bezpe�nostním. 

Toto ozna�ení pocházející ze slovníku nevládních organizací se etablovalo také 

v rétorice OSN, diamantového pr�myslu i vlád jednotlivých zemí a de facto 

nabylo globálního významu. 

Sektorální �len�ní sloužící k zp�ehledn�ní analýzy vychází z p�edpokladu, že 

jednotky (sekuritizující aktér/�i, referen�ní objekt/y, pop�. funk�ní aktér/�i) integrují 

jednotlivé sektory vzájemnými vztahy v rámci politického procesu. S p�ihlédnutím 

k specifik�m námi zvolené p�ípadové studie byl sektorální p�ístup zám�rn� 

omezen. Na základ� kontextuální analýzy jsme došli ke zjišt�ní, že problém 

konfliktních diamant� v ostatních sektorech nebude dostate�n� signifikantní, 

nebo� se monotematicky odvozuje z hospodá�ského úpadku, d�sledk� války 

nebo spojitosti s ni�ením p�írody v d�sledku t�žby, což nep�edstavuje zatím tak 

závažný problém. Dalším motivem omezení sektorální analýzy bylo zachování 

rozsahu diplomové práce.  

Diamantový pr�mysl znamená pro Sierra Leone jeden z úst�edních pilí�� celého 

hospodá�ství po všechna t�i zkoumaná období. Diamanty jsou vnímány jako 

strategická surovina a jeden z klí�ových faktor� ekonomického rozvoje.  

V problematice konfliktních diamant� v Sierra Leone jsme identifikovali �ty�i 

signifikantní sekuritizující aktéry: OSN, diamantový pr�mysl, nevládní organizace 

a Sierra Leone jako stát. Z hlediska úrovní jsme zjistili nejsiln�jší sekuritizaci na 

úrovni státní a na úrovni mezinárodního systému. Na úrovni mezinárodního 

systému nalezneme v�tšinu ze sekuritizujících aktér�. 

V prvním období (1.) sekuritizace nebyla identifikována ani na jedné úrovni. 

Náznak sekuritizace na úrovni státu Sierra Leone, který pramenil ze snahy 

autoritativních vlád o zajišt�ní zdroje p�íjm� z diamantového obchodu v prost�edí 

bující ilegální t�žby a pašování, je ve skute�nosti sou�ástí rozsáhlé politizace 

státu v�etn� hospodá�ského sektoru. Ilegální t�žba a pašování diamant� 

p�edstavují dlouhodobý problém s regionální dynamikou, de facto však v tomto 

období m�žeme hovo�it spíše o kriminalizaci diamant�, nebo� se zde nejednalo o 
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zajišt�ní diamant� ve prosp�ch národní ekonomiky a obyvatelstva, ale o zajišt�ní 

toku p�íjm� do klientelistických struktur a stínové ekonomiky. V tomto sm�ru 

proto chápeme jako nezbytné zaujmutí morálního stanoviska. 

  Taulka �. 2: Vyhodnocení sekuritizace v rámci ekonomického sektoru 

úrove� analýzy 1. období 2. období 3. období 
úrove� mezinárodní 0 1 1 
úrove� regionální 0 0 1 
úrove� státu 0 1 1 

sekuritizace: 1 
žádná sekuritizace: 0 

V období (2.) ob�anské války narážíme na d�ležitý faktor fungování státu v�bec. 

O sekuritizaci m�žeme uvažovat až od roku 1996, kdy byla na základ� 

demokratických voleb vytvo�ená legitimní vláda v �ele s prezidentem Kabbahem. 

V rétorice vlády se diamanty uvád�jí do souvislosti s národní bezpe�ností 

z hlediska faktoru financování povstání a s ekonomikou ve smyslu d�ležitosti 

zajišt�ní (zabezpe�ení) disponibility diamant� jako strategického zdroje pro 

povále�nou ekonomickou rekonstrukci a rozvoj. Základním argumentem státní 

sekuritizace diamantových zdroj� se stalo právo SL na vlastní p�ežití v zájmu 

svého obyvatelstva, tímto tedy splývá referen�ní objekt i sekuritizující aktér. 

Ohrožení pramenící ze ztráty �i zneužití strategického pilí�e ekonomiky 

p�edstavuje existen�ní hrozbu pro celý stát. B�hem ob�anské války, a máme 

op�t na mysli fázi po demokratických volbách roku 1996, vláda vnímala hrozbu 

spojenou s diamanty primárn� ve smyslu klí�ového zdroje zneužitého 

povstaleckou stranou pro její financování. Ve t�etím období se charakter 

sekuritizace diamant� v Sierra Leone posunuje sm�rem k výhledu na zajišt�ní 

ekonomické prosperity a národní bezpe�nosti.  

Ve druhém období (90.léta) dochází k sekuritizaci diamant� na mezinárodní 

úrovni z iniciativy nevládních organizací (sekuritizující aktér). Nevládní 

organizace poprvé spojily diamanty s konfliktem a ukázaly, jaký dopad m�že mít 

nekontrolovaný trh a ignorace obchodního sv�ta na doty�né africké státy a 

podporu mezinárodního zlo�inu. Úsp�šná kampa� apelující na pozornost 

mezinárodní spole�nosti a zodpov�dnost diamantového pr�myslu zmobilizovala 

sérii nadstandardních opat�ení na úrovni mezinárodního systému. V druhé 

polovin� druhého období se objevuje také naléhavost �ešení (tradi�ní) regionální 

dynamiky v rámci prodeje pašovaných diamant� prost�ednictvím Libérie. 
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K úsp�šné sekuritizaci na regionální úrovni dochází až ve t�etím období, kdy 

Sierra Leone a mezinárodní spole�eneství apelují na Radu bezpe�nosti OSN, 

která uvaluje na Libérii diamantové embargo podobn� jako p�ed tím uvalila 

emargo na diamanty ze Sierra Leone. Z ekonomického hlediska embargo 

p�edstavuje bezesporu nadstandardní opat�ení. 

T�etí období p�edstavuje z hlediska analýzy nejzajímav�jší fázi. Sekuritizace je 

zde nejsiln�jší ze všech t�í fází a prolíná se na všech t�ech úrovních s 

nejvýrazn�jší dynamikou mezinárodní. Pro t�etí období má nejv�tší význam 

zapojení OSN. Do sekuritiza�ního procesu se zapojuje taktéž diamantový 

pr�mysl. Nevládní organizace svým apelem vynesla problematiku konfliktních 

diamant� na sv�tlo široké ve�ejnosti a ukázala na n� jako na hrozbu. 

Sekuritizující akté�i v rámci mezinárodního systému vnímají Sierra Leone a 

konfliktní diamanty skrze optiku subsaharských zemí s podobným problémem.  

Organizace spojených národ� a diamantový pr�mysl m�li k sekuritizaci odlišný 

motiv. Diamantový pr�mysl prost�ednictvím svých organiza�ních struktur stejn� 

jako OSN chrání zájmy svých �len�. Liší se však v principech a poslání. OSN 

reaguje na hrozbu konfliktních diamant� jak z hlediska hrozby v��i jednomu ze 

svých �len� tak z hlediska poslání udržovat mír a bezpe�nosti ve sv�t�, být 

centrem spolupráce a koordinace a prosazovat mezinárodn� právní principy.  

Diamantový pr�mysl má jednostranný ekonomický zájem, jde mu pouze o vlastní 

zisk. Prosperita diamantového pr�myslu stojí na úsp�šné sociální konstrukci 

diamant� jako symbolu lásky, �istoty, míru a luxusu. Války s významným 

diamantovým pozadím však tento symbol zvrhávají v jeho protiklad vyvolávající 

morální apel, který tlumí kupní sílu a vytvá�í existen�ní hrozbu pro obchod s 

diamanty. Jeden z �elných p�edstavitel� diamantového pr�myslu se výstižn� 

vyjád�il, že de facto diamantový pr�mysl nem�l na výb�r. Byl nucen se postavit 

do role sekuritizujícího aktéra a u�init sekuritiza�ní krok nejen ve jménu 

zachování obchodní prosperity, ale i ve jménu zabezpe�ení problému na 

z hlediska stát�, jako Sierra Leone. Vlivem globalizovaných ekonomických 

vztah� mají konfliktní diamanty dopad na celosv�tové úrovni v�etn� ožehavého 

terorismu a mezinárodního organizavaného zlo�inu. 	ešení proto musí být 

komplexní a musí se do n�j zapojit velké množství jednotek. Prakticky se vytvá�í 

platforma pro mezinárodní EKONOMICKÉ ZABEZPE�ENÍ v rámci certifika�ního 

mechanismu, který má eliminovat realizaci konfliktního potenciálu diamant�.  
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Obava spojená s diamanty má v Sierra Leone i ve t�etím období dvojí význam, 

jednak z hlediska národní bezpe�nosti jako zneužití diamant� k finan�ní a 

materiální podpo�e protistátních rebel�, jednak jako klí�ový zdroj pro budoucí 

ekonomický rozvoj. Prezident Kabbah jasn� formuluje hrozbu z nezajišt�ní 

kontroly diamantové produkce pro ekonomiku, bezpe�nost a reputaci zem�, 

která s tím souvisí. Z�etelná jsou také opat�ení ve form� speciálních institucí i 

zajišt�ní t�žebních oblastí vojensky.  

Od roku 2005 se rozm�l�uje zam��ení na diamanty a up�ednost�uje se 

všeobecný termín p�írodní zdroje. Desekuritizace však nenastala. V textech jsme 

zjistili také dvojzna�né chápání hlavní role diamant� v konfliktech. 

Z globálního/mezinárodního hlediska, které zaujímá OSN nebo diamantový 

pr�mysl se konfliktní diamanty vnímají jako podp�rný (fuelling) faktor válek. 

Jednotlivci, respektive zástupci n�kterých stát�, mají v menší mí�e tendenci tuto 

roli vnímat také jako inicia�ní.  

Tabulka �. 3: P�ehled 

Sekuritizující 
aktér 

Hrozba 
 

Referen�ní objekt Období 

OSN - konfliktní diamanty 
jako hrozba pro �lena 
OSN  
- konfliktní diamanty 
jako globální hrozba 
pro jednotky 
mezinárodního systému 

- �lenové OSN 
s problémem 
konfliktních diamant� 
- jednotky 
mezinárodního systému 
 

3 

diamantový 
pr�mysl 

- ohrožení obchodní 
hodnoty symbolu 
diamant� vlivem 
ohrožení dosavadní 
image diamant� 
v zemích jako je Sierra 
Leone 

- diamantový pr�mysl 3 

Sierra Leone - zneužití diamant� pro 
financování povstání  
- hrozba ztráty kontroly 
strategického 
ekonomického pilí�e 

- stát 2, 3 

NGO - konfliktní diamanty 
ohrožující chudé 
africké zem� 

- africké zem� spojené 
s konfliktními diamanty 

2, 3 

 

Konfliktní diamanty vymezené slovem konfliktní od legálních diamant� byly na 

mezinárodní úrovni sekuritizovány od druhé poloviny 90. let v souvislosti se sérií 
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ob�anských válek v zemích subsaharské afriky. Z politické agendy Sierra Leone, 

která p�ed ob�anskou válkou pokrývala všechny sektory, se v druhé polovin� 90. 

let p�esunuly diamanty do agendy ekonomicko bezpe�nostní. Tento posun 

odrážel zm�nu kleptokratického režimu se stínovou ekonomikou ve prosp�ch 

demokratické vlády, která se (alespo� oficiáln�) snaží v sou�asnosti plnit sv�j 

závazek zajišt�ní ekonomické prosperity ve prosp�ch obyvatelstva.  

Diamanty jsou komoditou zvláštního charakteru, jak se vyjád�il ministr pro zdroje 

Sierra Leone. Sou�asná vláda Kabbaha si uv�domuje ekonomickou d�ležitost a 

konfliktní potenciál diamant�, proto téma p�esunuje nad standardní politický 

rámec, jež se už d�ív ukázal být neschopný v �ešení této problematiky. Zde by se 

dalo namítnout, že nelze srovnávat p�edchozí vlády se sou�asnými. Sierra Leone 

se nachází ve fázi povále�né obnovy a p�echodu k demokratickému systému. 

Pojetí demokracie však v subsaharských zemích nem�žeme chápat 

v evropských dimenzích a nelze ani o�ekávat, že vláda prezidenta Kabbaha 

nebude vykazovat jisté rysy podobné p�edchozímu modelu státní struktury. 

Sekuritizace diamant� se proto stává spolu s aplikací certifika�ního mechanismu 

logickým �ešením pro k�ehkou demokracii snažící se vypo�ádat s problémem 

pašování a ilegální t�žbou. D�vod, pro� k tomu došlo teprve ke konci druhého 

období se pojí vedle samotného faktoru obnovení plné �innosti vlády p�erušené 

exilovým pobytem v dob� války se zm�nou režimu.  

Nejsiln�jší sekuritizace diamant� byla zaznamenána ve t�etím období, tedy po 

roce 1999. V tomto období sekuritizace procházela všemi úrovn�mi. Tento fakt 

vyplývá z intenzivních intersubjektivních odpov�dí na akutní problém, který 

p�edstavuje hrozbu nejen pro ekonomickou sílu a bezpe�nostní stabilitu Sierra 

Leone, ale také hrozbu pro mezinárodní bezpe�nost v p�ípad� neomezeného 

zneužívání tohoto lukrativního zdroje pro podporování vnit�ní destabilizace zemí 

a mezinárodní zlo�in. Sekuritizace diamant� se pojí s nad�jí zm�ny efektivity 

využití diamant� ve prosp�ch zajišt�ní ekonomické prosperity státu. K 

nejd�ležit�jším úrovním sekuritizace pat�í úrove� státu a mezinárodního 

systému. Regionální úrove� má spíše charakter kriminalizace diamant� 

s výjimkou sekuritizace ve spojitosti s rolí sousední Libérie.  

V prvním období sekuritizace nebyla identifikována na žádné úrovni, k té došlo 

v druhé polovin� 90. let na úrovni mezinárodní a státní. Dynamika 

sekuritiza�ního procesu byla ve druhém období ovlivn�na zejména z hlediska 

probíhající války a hlavní snahy o od�íznutí povstalc� od t�žby a prodeje 
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diamant� jako klí�ového podp�rného faktoru. Funkci publika schvalujího 

sekuritiza�ní krok pro sierra leonskou vládu plní mezinárodní platforma s OSN 

v �ele. Publikum pro sekuritizující aktéry na mezinárodní úrovni p�edstavuje 

mezinárodní spole�enství jako takové v širokém slova smyslu, kde na základ� 

vzájemných interakcí došlo ke konstrukci vnímání problému diamant� jako 

hrozby. Tato sociální konstrukce má nez�eteln�jší podobu v úsp�šné kampani 

nevládních organizací. Z hlediska státu se tradi�ní dlouhodobý problém oficiáln� 

formuloval jako nadstandardn� d�ležitý, s nímž se musí stát v zájmu národního 

hospodá�ství a bezpe�nosti vypo�ádat. Použité zabezpe�ovací nástroje jsou 

dob�e patrné z projevu prezidenta Kabbaha.  

Význam sekuritizace diamantových zdroj� v p�ípadové studii Sierra Leone 

spo�ívá ve stabilizaci situace. 

5.2 P�ínos a úskalí sekuritiza�ní teorie v rámci p�ípadové studie 

V této �ásti se budeme v�novat otázce, co nám konstruktivistická opera�ní 

metoda pro naši p�ípadovou studii p�ináší.  

Koda�ská škola nám nabízí pohled, jehož perspektiva se ontologicky i 

epistemologicky liší od tradi�ních pojetí. Na jedné stran� tradicionalisty podrobují 

kritice, na druhé se hlásí k pojmutí n�kterých tradi�ních premis. Zam��ují se na 

sledování intersubjektivních vazeb a dynamik r�zných úrovní, p�i�emž odmítají 

odd�lovat subjekt a objekt zkoumání, nebo� to podle nich p�ináší zkreslování 

reality. Z p�edpokladu interakcí a dynamik odvozují také možnost zm�ny.  

Rozší�ené pojetí bezpe�nosti Koda�ské školy p�edstavuje pro analýzu 

problematiky konfliktních zdroj� velký p�ínos a pro nás nejsiln�jší �ást teorie 

sekuritizace, nebo� propojuje ekonomickou rovinu s rovinou bezpe�nostní a 

umož�uje nám studovat nevojenskou hrozbu, a to i na jiných úrovních než je 

státní. Práv� mezinárodní úrove� se stala v naší p�ípadové studii z hlediska 

sekuritizace diamant� nejsiln�jší a s nejv�tším po�tem sekuritizujících aktér�. Na 

mezinárodní úrovni jsme zaznamenávali nejintenzivn�jší interakce s dalšími 

dv�ma rovinami. 

Vedle p�ínosu v rámci uchopení problematiky konfliktních diamant� z hlediska 

rozší�eného pojetí bezpe�nosti za velký klad považujeme také snahu Koda�ské 

školy o zp�ehledn�ní a zjednodušení praktické bezpe�nostní analýzy. Z tohoto 

d�vodu se zdá být metoda vhodná ve zjednodušené a výstižn�ji definované 

form� jako pom�cka pro bezpe�nostní analýzu pro studenty mezinárodních 
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vztah�, nebo� navádí k jisté systemati�nosti. Teorie sekuritizace nám umož�uje 

celou problematiku rozložit, zp�ehlednit, uv�domit si prolínání jednotlivých úrovní 

analýzy i sektor� a podat tak lepší výsledek z hlediska syntézy a výstup�.  

Na p�ípadu Sierra Leone jsme došli k záv�ru, že z hlediska konfliktních diamant� 

se sekuritiza�ní analýza ukázala jako bezp�edm�tná v rámci režimu, kde je moc 

koncentrovaná pouze v rukou malé elitní skupiny, kde jsou další státní p�íslušníci 

vylou�eni z jakéhokoli vlivu, a kde zem� funguje na základ� všudyp�ítomné 

korupce a bezpráví. Máme tím na mysli první období. V teoretickém zpracování 

sekuritizace v knize Security: New framework for analysis se auto�i okrajov� 

zmi�ují o t�etím sv�t�, což nám signalizuje, že v zemích jako Súdán (str. 174) 

m�žeme sekuritiza�ní proces analyzovat. Jejich ojedin�lá argumentace v tomto 

sm�ru spo�ívá na tvrzení, že i nedemokratická z�ízení mají jistá pravidla a stav 

politických podmínek, jež se dají ozna�it za „normální politiku“. Pokud se 

sekuritizujícímu aktérovi poda�í v rámci debaty o vnímané existen�ní hrozb� 

prolomit tato pravidla a zm�nit stav „normální politiky“, �ímž by byl za jiných 

okolností vázán, lze hovo�it o sekuritizaci. Zde však vyvstává etická otázka, 

kterou bychom mohli dob�e demonstrovat na p�íkladu Sierra Leone v p�ípad�, že 

by se v prvním období  uvolnila nadm�rná politizace. Potenciální sekuritizace 

zdroj� prezidentem Stevensem v režimu dostate�n� vykresleném v kapitole 4. 

má v takovémto prost�edí ješt� v�tší p�ínos pouze pro zkorumpovaný režim a 

stínovou ekonomiku. Má potom smysl takovou sekuritizaci zkoumat? Zastáváme 

názor, že pro zachování smyslu sekuritizace je t�eba zaujmout hodnotová 

stanoviska. 

Z výše uvedených d�vod� jsme mohli sekuritiza�ní proces v Sierra Leone 

identifikovat až se zm�nou vlády roku 1996.  

Z tématické roviny konfliktních zdroj� se slabinou této teorie zdá být limitované 

použití z hlediska nedemokratických režim� t�etího sv�ta, kde je problematika 

konfliktních zdroj� práv� nejakutn�jší. Vidíme proto jako jistou chybu autor� tento 

faktor blíže nespecifikovat, nebo� p�i tvorb� rámce nové bezpe�nostní analýzy, 

jak již vyplývá z názvu jejich díla, lze p�edpokládat aplikace i v p�ípad� zemí 

t�etího sv�ta. Další brzdnou silou sekuritizace je p�irozen� vále�ný stav.  

P�vodní hypotéza o vhodnosti konceptu sekuritizace pro uchopení problematiky 

konfliktních diamant� v Sierra Leone byla potvrzena jen �áste�n�. A�koli zde 

existují velmi p�íznivé podmínky v podob� praktického zp�ehledn�ní a 

zjednodušení analytického procesu, reflexe prom�ny mezinárodního systému 
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post studenovále�né éry, rozší�ené bezpe�nostní agendy, syntézy ekonomické a 

bezpe�nostní oblasti �i sledování procesu konstrukce hrozby, existuje zde silný 

vylu�ovací element v podob� p�edpokladu demokratického �ádu a eliminujícím 

faktoru zaujmutí etického stanoviska pro zachování smyslu sekuritizace. Teorie 

sekuritizace proto byla analyzovatelná až od jisté fáze. 

II. Záv�r 

Cílem této práce byla aplikace konstruktivistické opera�ní metody Koda�ské 

školy na problematiku konfliktních diamant� v Sierra Leone. Metoda má 

v praktické rovin� základ v lingvistické, textuální analýze a v kontextuální studii, 

ob� roviny p�edstavují dopl�ující se sou�ásti. Jako kontext jsme rovn�ž pojali 

samostatnou kapitolu v�nující se konfliktním p�írodním zdroj�m. Tato kapitola 

nebyla samostatným „vypl�ujícím“ �lánkem, ale užite�ným rámcem pro 

pochopení jistých specifik konfliktních zdroj�, což se ukázalo jako velmi p�ínosné 

v následné p�ípadové studii (nap�.  d�ležité rozlišení forem diamantových zásob 

nebo schopnost státu efektivn� zdroje zda�ovat).  První dv� kapitoly se v�novaly 

zpracování bezpe�nostního projektu Koda�ské školy, p�i�emž první sloužila jako 

rámec pro zasazení projektu do kontextu vývoje konceptu bezpe�nosti s reflexí 

epistemologických a ontologických odlišností tradi�ních a kritických p�ístup� 

(sou�ástí KŠ). D�ležité bylo také zachycení odlišných postoj� tradi�ních a 

kritických p�ístup� v rámci debaty týkající se rozší�ení bezpe�nostní agendy, 

která je klí�ová pro konceptualizaci Koda�ské školy. Druhá kapitola se v�novala 

p�ímo bezpe�nostnímu konceptu Koda�ské školy a teorii sekuritizace, na které 

pak bylo navázáno p�i definování prom�nných v rámci p�ípadové studie.  

Na základ� rozd�lení p�ípadové studie do t�í období, z nichž každé analyzujeme 

na t�ech úrovních jsme v prvním období neidentifikovali žádný proces 

sekuritizace. Ve druhém období k sekuritizaci došlo na úrovni mezinárodní a 

státní. T�etí období p�edstavuje sekuritizaci nejsiln�jší, a to na všech t�ech 

úrovních. Nutno upozornit, že úrovn� se vzájemn� prolínají v podob� sítí 

interakcí. Sekuritizace na úrovni státu a mezinárodního systému byla ve t�etím 

období dopln�na o sekuritizaci regionální v závislosti na roli Libérie v pašerácké 

�innosti jako klí�ového ilegálního obchodního kanálu pro RUF a konfliktní 

diamanty. Z hlediska úrovní jsme zjistili nejsiln�jší sekuritizaci na úrovni státní a 

na úrovni mezinárodního systému. Na úrovni mezinárodního systému nalezneme 

v�tšinu ze sekuritizujících aktér�. Sekuritiza�ní dynamika má z hlediska 
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sledovaných t�í období rostoucí tendenci. Nutno však vnímat regionální 

sekuritiza�ní dynamiku primárn� ve spojitosti s úzkými vazbami se sousední 

Libérií. Sekuritizace na regionální úrovni  nep�edstavuje stabilní proces. Byla 

primárn� spojena s problematickým ukon�ením války. K siln�jší sekuritizaci 

dochází na mezinárodní úrovni, která do velké míry zast�ešuje regionální 

sekuritiza�ní dynamiku. Na státní úrovni je patrná pokra�ující dynamika 

sekuritizace vnímaná jako stabilizace k�ehké mírové a nejisté hospodá�ské 

situacena. Na mezinárodní úrovni v sou�asné dob� sekuritizace z hlediska Sierra 

Leone jako referen�ního objektu není signifikantní, referen�ním objektem se 

stávají jednotky mezinárodního systému ohrožené konfliktními zdroji.  

V problematice konfliktních diamant� v Sierra Leone jsme identifikovali �ty�i 

signifikantní sekuritizující aktéry: OSN, diamantový pr�mysl, nevládní organizace 

a Sierra Leone jako stát.  

Sierra Leone p�edstavuje sekuritizujícího aktéra i referen�ní objekt. Hrozba pojící 

se s diamanty má pro vládu jako zástupce státu dvojí význam, jednak ohrožení 

národní bezpe�nosti plynoucí ze zneužití diamant� pro financování 

povstaleckých aktivit, jednak ohrožení ve spojitosti s ilegální t�žbou a obchodem, 

pokud se státu nepoda�í zabezpe�it tento ekonomický pilí� pro povále�nou 

rekonstrukci a rozvoj.  

Sekuritizace diamant� vycházející z iniciativy diamantového pr�myslu sm��uje 

primárn� k jeho vlastní ochran�, resp. ochran� zachování významu symbolu 

diamant�. Diamantový pr�mysl se ve t�etím období zapojuje, nebo� „nemá na 

výb�r“. Nevládní organizace na mezinárodní úrovni nastartovaly sekuritizaci 

diamant� ve druhém období. Ve t�etím období se v rámci sierraleonských 

konfliktních diamant� zapojuje také OSN, což vyplývá z charakteru poslání 

organizace chránící bezpe�nost svých �len�. OSN p�edstavuje širokou 

platformu, která do velké míry zast�ešuje sekuritizace na nižších úrovních. 

Hypotéza p�edpokládající sekuritizaci diamantových zdroj� v Sierra Leone byla 

prokázána. Hypotéza o vhodnosti konceptu sekuritizace pro uchopení 

problematiky konfliktních diamant� v Sierra Leone potvrzena jen �áste�n�.  

Rozší�ené pojetí bezpe�nosti Koda�ské školy p�edstavuje pro analýzu 

problematiky konfliktních zdroj� velký p�ínos a pro nás nejsiln�jší �ást teorie 

sekuritizace, nebo� propojuje ekonomickou rovinu s rovinou bezpe�nostní a 

umož�uje studovat nevojenskou hrozbu, a to i na jiných úrovních než je státní. 

Další p�ínos metody spo�ívá v praktickém zp�ehledn�ní a zjednodušení 
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analytického procesu. Teorie sekuritizace nám umož�uje celou problematiku 

rozložit, zp�ehlednit, uv�domit si prolínání jednotlivých úrovní analýzy i sektor� a 

podat tak lepší výsledek z hlediska záv�re�né syntézy a výstupu. Z tohoto 

d�vodu se zdá být metoda vhodná ve výstižn�ji definované form� jako analytické 

vodítko pro studenty mezinárodních vztah�, nebo� navádí k jisté systemati�nosti. 

Velkým p�ísp�vkem metody je vytvo�ení podmínek pro analytikovo uv�dom�ní si 

interakcí a jejich prom�n ve studovaném materiálu. Vhodná m�že být v p�ípad� 

zájmu o detailní studii ur�ité problematiky. 

Jako velmi limitující se ale ukázala teorie sekuritizace v p�ípad� aplikace na 

Sierra Leone jako nedemokratický režim v prvním období. Sledování potenciální 

sekuritizace zdroj� prezidentem Stevensem bude mít v režimu popsaném 

v kontextuální �ásti v�tší p�ínos pouze pro zkorumpovaný režim a stínovou 

ekonomiku. Má potom smysl takovou sekuritizaci zkoumat? Zastáváme názor, že 

pro zachování smyslu sekuritizace je t�eba zaujmout hodnotová stanoviska. 

Vidíme proto jako jistou chybu autor� tento faktor blíže nespecifikovat, nebo� p�i 

tvorb� rámce nové bezpe�nostní analýzy, jak již vyplývá z názvu jejich díla, lze 

p�edpokládat aplikace i v p�ípad� zemí t�etího sv�ta, kde se s nedemokratickými 

formami vlády musí po�ítat.  

III. Summary  

The emergence of so called conflict diamonds is linked to the number of civil 

wars in subsaharan Africa in 90’s. The NGO’s have pointed on the close 

relationship between lootable resources like secondary diamonds and fuelling 

factor for insurgencies. Instead of dominant traditionalist security 

conceptualization which is focused on political-military issues and the only state-

level analysis we were searching for an alternative approach which more 

sufficiently reflects the change of the post cold war international system and the 

economical nature of conflict diamonds. The Copenhagen school offers new 

framework for analysis which is based on wider concept of security and 

constructivist operational method. We applied the theory of securitization on the 

case study of conflict diamonds in Sierra Leone. We wanted to know what for 

advantages and disadvantages this method brings for this special case. Or even 

if the securitization process is applicable here. Except of this two we set two 

more questions: how, when and why are diamonds in Sierra Leone securitized? 

What is the securitization dynamics? The case study was divided into three 
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periods in which we were analyzing three levels: international, regional and state. 

The practical way of analysis is textual and linguistic analysis together with 

contextual study. We found the strongest securitization in the third, current,  

period which run through all of levels and four significant securitization actors:  

Sierra Leone, UN, NGO’s and diamond industry. 

We found theory of securitization only half applicable on Sierra Leone’s 

diamonds resources case study that is determined by type of regime. This is kind 

of weak part of the theory because the scientists of Copenhagen school don’t 

make any clear argument how to treat third world potentially nondemocratic 

countries. The application in this cases rises ethical dilemma like in the case of 

first period in Sierra Leone. The biggest advantages of this method are 

acceptance of wider concept of security, synthesis between economy and 

security spheres and providing transparent and simplified framework. 
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P�ílohy 

P�íloha �. 1: Seznam participujících zemí Kimberley procesu 

1. Angola 24. Demokratická republika Laos 
2. Arménie 25. Libanon 
3. Austrálie 26. Lesotho 
4. B�lorusko 27. Malajsie 
5. Botswana 28. Mauricius 
6. Brazílie 29. Namibie 
7. Bulharsko 30. Norsko 
8. Kanada 31. Rumunsko 
9. St�edoafrická republika 32. Ruská federace 
10. �ínská lidová republika 33. Sierra Leone 
11. Demokratická republika Kongo 34. Singapore 
12. Cote D' Ivoire 35. Srí Lanka 
13. Chorvatsko 36. Švýcarsko 
14. Evropské spole�enství 37. Tanzánie 
15. Ghana 38. Thajsko 
16. Guinea 39. Togo 
17. Guyana 40. Ukrajina 
18. Indie 41. Spojené arabské emiráty 
19. Indonésie 42. Spojené státy americké 
20. Izrael 43. Venezuela 
21. Japonsko 44. Vietnam 
22. Jihoafrická republika 45. Zimbabwe 
23. Korejská republika  

  Zdroj: Oficiální webová stránka Kimberley procesu, 
http://www.kimberleyprocess.com:8080/site/?name=participants 

P�íloha �. 2: Klí�ové dokumenty OSN týkající se konfliktních diamant� 

Security Council Resolution 1643 (December 15, 2005) 
The Security Council again threatened sanctions against individuals suspected to violate 
the arms embargo or to impede the peace process in Ivory Coast. Under France’s 
leadership, the Security Council acknowledged the role of diamonds in fuelling the 
conflict and broadened the arms embargo to include a ban on diamond exports from 
Ivory Coast. Security Council members suspect that the rebel group New Forces 
purchases arms with revenue from illicit diamond sales.  
Report of the Panel of Experts on Cote d’Ivoire (November 7, 2005) 
The Panel of Experts assesses the role of natural resources, such as cotton, diamonds, 
and cocoa in fuelling the conflict in Ivory Coast and the effectiveness of the arms 
embargo. The panel is especially concerned that the illicit trade of diamonds provides an 
important income to the rebel group New Forces. The report calls on the UN 
peacekeeping mission in Ivory Coast and the Kimberley Process Secretariat to evaluate 
the volume of illicit diamond exports. The group also recommends that the Security 
Council ask the rebel group to provide an inventory of the weapons in its possession and 
the Ivorian government to submit a breakdown of its defense expenditures.  
Report by UN Expert Panel on Liberia (April 19, 2002)  
A comprehensive UN report on Liberia’s continuing violation of the arms embargo. The 
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report investigates the Liberian government's compliance with UN Security Council 
Resolution 1343 of March 2001 under which sanctions were imposed on Monrovia for 
its links with the former rebel Revolutionary United Front in neighboring Sierra Leone. 
UN General Assembly Resolution 56/263 (February 6, 2002) 
The United Nations General Assembly welcomed the certification scheme developed by 
the Kimberley Process.  
Addendum to the Report of the UN Panel on the Illegal Exploitation of Natural 
Resources in the Democratic Republic of the Congo (November 13, 2001) 
This report describes how a number of neighboring countries are perpetuating the war in 
the DRC by illegally exploiting its natural resources. It calls for a moratorium on third-
country exports of Congolese minerals, and suggests the possibility of future sanctions. 
Report of the Panel of Experts pursuant to Security Council resolution 1343 (2001), 
paragraph 19, concerning Liberia (October 26, 2001) 
This "name and shame" report reveals ongoing arms trafficking and sanctions violations 
in Liberia, and recommends additional sanctions on its "flag of convenience" shipping 
register and certain types of logging. 
Supplementary Report of the Monitoring Mechanism on Sanctions against UNITA 
(October 12, 2001)  
This report discusses the limits of the current diamond sanctions against UNITA. It 
recommends that the UN establish a permanent mechanism to ensure ongoing 
monitoring of targeted sanctions regimes and illicit trafficking in high-value 
commodities in armed conflicts. 
Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and 
Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo (April 12, 2001) 
The report investigates the illegal exploitation of diamonds, cobalt, coltan, gold and 
other lucrative resources in the DRC. It recommends to the Security Council a temporary 
embargo on natural resources imported and exported from Rwanda, Uganda and 
Burundi. 
The "Fowler Report" S/2000/203 (March 10, 2000)  
Final Report of the UN Panel of Experts on Violations of Security Council Sanctions 
Against Unita. This extensive report examines the partial failure of sanctions on the 
Angolan rebel group. 
Resolution 1343 Imposing Sanctions Against Liberia (March 7, 2001) 
Here is an unofficial version of the UN Security Council resolution imposing sanctions 
on Liberia to condemn its support to the RUF in Sierra Leone. The resolution will come 
into effect on May 7, if Liberia does not fulfill its requirements. 
General Assembly Resolution on the Role of Diamonds in Fuelling Conflict (January 29, 
2001) 
Breaking the link between the illicit trade of rough diamonds and armed conflict as a 
contribution to prevention and settlement of conflicts.  
Final Report of the Monitoring Mechanism on Angola Sanctions (December 21, 2000)  
An extremely detailed UN report on the violation of sanctions against Unita. 
UN Expert Panel Report on Sierra Leone (December 20, 2000) 
After a delay caused by infighting among the permanent members of the Security 
Council, the official Sierra Leone report is here.  
Press Briefing By Chairman, Sierra Leone Sanctions Committee (August 1, 2000) 
The Sierra Leone government’s proposal for a diamond certification regime, the 
appointment of an expert panel, and the diamond industry’s nine-point proposals are 
some of the hallmarks of the public hearings on “conflict diamonds,” says the 
Bangladesh Ambassador to the UN. (UN Press Briefing)  
Security Council Decides to Impose Prohibition on Imports of Rough Diamonds from 
Sierra Leone (July 5, 2000) 
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The press release (UN SC/6886) and UN Security Council Resolution 1306, which 
officially bans trading of diamonds from Sierra Leone.  
Security Council Requests Establishment of Expert Panel To Investigate Illegal 
Exploitation of Resources In Democratic Republic of Congo (June 2, 2000) 
The UN Security Council requested the establishment of an expert panel to investigate 
the link between conflicts and exploitation of the natural resources, such as diamonds, in 
the Democratic Republic of Congo. (Press Release SC/6871 )  
UN Panel of Experts on Angola Sanctions: Fact Sheet 
Text prepared by the UN containing information on the background, mandate, operation 
and composition of the panel. 
UN Resolution Calls for Enforcement of Angola Sanctions (April 18, 2000) 
In this resolution (S/RES/1295), the Security Council calls for states and organizations 
to take action against arms, petroleum, and diamond trade with UNITA and to put into 
effect financial and travel restrictions against the rebel group. 

  Zdroj: http://www.globalpolicy.org/security/issues/diamond/index.htm 

P�íloha �. 3: Existující mezinárodní iniciativy reagující na spojení p�írodních 
komodit  s konfliktem 

� embarga (souhlas Spojených národ� s opat�eními, které omezují p�eshrani�ní 
transakce b�hem konfliktu) 

� certifika�ní programy (pohyb zboží p�es hranice pouze na základ� vybavenosti 
speciální dokumentací) 

� detek�ní režimy (právn� ošet�ená povinnost soukromých a ve�ejných osob 
zapojených do transakcí s komoditou spojenou s konfliktem p�edkládat o každé této 
transakci ur�ité informace) 

� antikorup�ní a transparentní standardy a normy (mohou nep�ímo kriminalizovat 
aktivity ú�edních i soukromých osob angažovaných v r�zných formách produkce 
konfliktních zdroj�) 

� antiteroristické standardy a normy (mohou regulovat finan�ní mechanismy terorist� a 
skupin zapojených do produkce nelegálních komodit) 

� standardy a normy proti praní špinavých pen�z (mohou sankcionovat zem� 
napomáhající k využívání konfliktních zdroj�) 

� standardy a normy regulující problematiku drog a zlo�inu (široké mezinárodní 
závazky boje s obchodováním s drogami nebo organizovaným zlo�inem) 

� iniciativy privátního sektoru (dodržování minimálních obchodních standard� za 
ú�elem autorizace vzájemných dobrých vazeb) 

� praktiky otev�eného ozna�ování viníka/� (tzv. name-and-shame exercises) na úrovni 
vládní i nevládní 

_______________________________________________________ 
Zdroj: Bannon, I., Collier, P., Natural Resources and Violent Conflict, Options and Actions, The World 
Bank, Washington, D.C. , 2003, str.  
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P�íloha �. 4: Diamantové t�žební oblasti v Sierra Leone  

 
  Zdroj: The diamonds and human security project,occasional paper 6, str. 6. 
   Pozn. diamantové oblasti jsou znázorn�ny bíle 

P�íloha �. 5: Povrchová t�žba sekundárních diamant� 

 

 
Zdroj: Making it Work: Why the Kimberley Process Must Do More to Stop Conflict Diamonds, Global 
Witness Report November 2005, str. 2, 7 
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Cílem diplomové práce „Aplikace bezpe�nostního konceptu Koda�ské školy na  

konflikty o p�írodní zdroje; Sekuritizace konflikt� o zdroje“ bude za pomocí t�í 

p�ípadových studií zhodnotit, do jaké míry/jakým zp�sobem a s jakým p�ínosem 

lze bezpe�nostní koncept Koda�ské školy aplikovat na problematiku konflikt� o 

p�írodní zdroje. St�žejní osa práce bude spo�ívat na teorii sekuritizace a pojetí 

bezpe�nosti jako �e�ového aktu. Nebo� bezpe�nost je primárn� spojena s držiteli 

moci316, budeme hledat odpov�� na otázky kdy, pro� a jak držitelé moci ozna�ují 

a p�esunují p�írodní zdroje do/z bezpe�nostní agendy. Jaké výhody �i nevýhody 

nám sekuritizace pop�. desekuritizace v rámci t�chto konflikt� p�ináší? K tomu 

nám bude sloužit analýza jazykových aj. komunika�ních projev� držitel� moci 

týkajících se daného zdroje. Diplomová práce se bude soust�e�ovat na zdroje 

neobnovitelné (ropa, diamanty, zlato). 

Prvním úkolem však bude objasnit, jak je problematika konflikt� o p�írodní zdroje 

v sou�asné dob� v rámci bezpe�nostních debat vnímána, jak jsou tyto konflikty 

klasifikovány a do jaké/ých tématické/ých oblasti/í spadají. Nabízí se nám zde t�i 

alternativy, a to sféra socioekonomická, environmentální a bezpe�nostn�-

politická. Vycházíme zde z názoru, že tato specifická problematika se nelze 

p�i�adit �ist� ani k jedné z nich, nýbrž p�sobí jako pr�se�ík všech. V obecné 

rovin� se tématu nejvíce v�nuje mezinárodní politická ekonomie a koncept 

environmentální bezpe�nosti, který konflikty o p�írodní zdroje zahrnul mezi 

st�žejní oblasti svého výzkumného pole. Ozna�ení environmentální bezpe�nost 

však není v odborné literatu�e vždy jednotné. Diplomantka se p�iklání k volb� 

ozna�ení zdrojová/environmentální bezpe�nost (Resource/environmental 

security)317, které nejlépe reflektuje skute�ný obsah tohoto konceptu, pro který je 

termín „environmentální“ �ásto zavád�jící, nebo� evokuje pouze spojitosti 

s ekologicky lad�nými hrozbami, jako nap�. globální oteplování, ozónová díra �i 

zne�išt�ní následkem vále�ného konfliktu, které však nejsou pro tuto práci 

relevantní. Jak ukážeme dále, environmentální bezpe�nost má tématický rozsah 

daleko širší.  

Environmentální bezpe�nost318 pat�í k mladým p�ístup�m, které se objevily po 

zkon�ení studené války a do jehož v�decké sféry zájmu byly konflikty o zdroje 

                                                
316 Waever, O., Securitization and Desecuritization, Copenhagen : Centre for Peace and Conflict Research, 
1993, (COPRI Working Papers ; No.5), str. 8 
317 viz Encyclopedia of Violence, Peace & Conflict, Vol. 3, Academic Press 1999, str. 276 
318

 Velmi dobrý p�ehled vývoje ES lze nalézt v �lánku: Ronnfeldt, C.F., Three Generations of Environment and 
Security Research, Journal of Peace Research, Vol. 34, No 4, pp 473-482, 1997 (JSTOR) 
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zahrnuty. V sou�asné dob� prochází debatou sm��ující jak do teoretické 

podstaty, tak do metodologie. Tento p�ístup postupn� vykrystalizoval do t�í 

základních tématických podskupin, a to teoretické reflexe zejména tradi�ních 

sm�r� mezinárodních vztah�, oblasti institucionální a vztahu environmentální 

sféry a konfliktu, jenž pat�í k nejvýrazn�jším témat�m environmentální 

bezpe�nosti.  

Environmentální bezpe�nost319 : 

- redefinice bezpe�nosti 

- vojenská sféra, instituce a životní prost�edí 

- environmentální konflikty 

   a) neobnovitelné zdroje 

b) obnovitelné zdroje  - p�ímé mezinárodní 

                                   - p�ímé vnitrostátní 

                                   - nep�ímé mezinárodní 

                                        - nep�ímé vnitrostátní 

Vnímání konflikt� o p�írodní zdroje, na n�ž je zam��ena diplomová práce, 

doznalo velkých zm�n v poststudenovále�né é�e. Již není otázkou, zda-li m�že 

p�edm�t environmentální sféry, jakým je nap�. ropa, voda �i diamanty, 

vyprovokovat konflikt nebo být jeho d�ležitou sou�ástí. Ve v�deckých analýzách 

se objevuje posun k otázkám typu: kdo a co hrozí komu, co by m�lo být 

chrán�no �i zajišt�no na prvním míst�, co je p�í�inou, jak environmentální 

problémy vedou k násilným konflikt�m? Zájem v�dc� o toto téma má zvyšující se 

tendenci, stejn� tak jako nar�stá soupe�ení subjekt� mezinárodního systému o 

jejich kontrolu. V literatu�e se objevují názory po�ínající od t�ch, které pokládající 

environmentální problémy za základní p�í�inu nestability a konfliktu, na druhé 

stran� stojí hlasy považující tento druh problému pouze za „maskující efekt“ ve 

skute�nosti politických a ekonomických p�í�in. Ve skute�nosti se jedná o 

problematiku, která si vyžaduje pohled komplexní, nap�í� zmi�ovanými sférami. 

Analytici mezinárodních vztah� se v�tšinou shodují, že vztah mezi konfliktem a 

p�írodními zdroji není v�tšinou p�ímý a že environmentální faktor p�sobí jen jako 

jeden ze sít� sociálních, ekonomických a politických problém�, které dohromady 

mohou vyprovokovat konflikt (viz T. Homer-Dixon320 nebo R. Kaplan). Podobn� 

                                                
319

 viz UNEP report (1999): Schwarz, D, Singh, A, Environmental Condititons, Resources, and Conflicts, 
http://grid2.cr.usgs.gov/publications/Conflicts.pdf 

320 Homer-Dixon, T., Environment, Scarcity, and Violence, Princeton university  press, New Jersey 1999 
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komplexní pohled z hlediska bezpe�nosti je možno nalézt taktéž u teoretik� 

Koda�ské školy.  

T�i p�ípadové studie geograficky spadají do africkému regionu, kde jsou konflikty 

v nichž hrají významnou roli p�írodní zdroje nej�etn�jší. Diplomová práce je 

zam��ena na zdroje neobnovitelné, které jsou podle jednoho z nejvýznamn�jších 

v�dc� v oblasti konfliktních zdroj�, M. Rennera321, nej�ast�jšími cíli �i prost�edky 

pokud hrají roli v lokálním �i mezinárodním konfliktu. Výjimky však v tomto 

p�ípad� musí být brány na z�etel. Za všechny uve�me velmi �asté problémy 

spojené s „konfliktním d�evem“, resp. jeho t�žbou, tedy zdrojem obnovitelným. 

Renner tedy v zásad� rozlišuje konflikty týkající se zdroj� neobnovitelných, které 

jsou spojeny s kontextem primární komodity dané zem�, vysokou ekonomickou 

hodnotou (diamanty, zlato, ropa) a snahami vysp�lých zemí zajistit si „své 

surovinové dodávky“322. Na druhé stran� jsou zdroje obnovitelné, jež se z velké 

�ásti pojí s nedostatkem zdroj� nebo jejich nevyhovující kvalitou (resource 

scarcity)323 a s více environmentálním kontextem jak již bylo zmín�no výše.  

Diamanty hrály klí�ovou roli v otev�eném krvavém konfliktu v Sierra Leone 

devadesátých let, kde m�l vnit�ní konflikt také d�ležitou mezinárodní dimenzi 

danou angažovaností sousední Libérie. Financování ob�anské války z prodeje 

diamant� prokazateln� prodloužilo ukon�ení násilí v zemi.  

Angola prošla od roku 1975, kdy jí byla ud�lena samostatnost, sérií krátkých 

p�ím��í a dlouhých, krvavých ob�anských válek t�í nep�átelských stran: vlády, 

rebelské UNITY a Lidového hnutí za osvobození Angoly (MPLA). Významné 

zásoby ropy a diamant� nebyly ani p�í�inou ani jedinou motivací konfliktu. 

Nicmén� fakt t�chto významných zásob, jejich geografická lokace, distribuce a 

politická ekonomie p�írodních zdroj� m�ly velký vliv na samotný pr�b�h konfliktu. 

Finance získané prodejem t�chto zdroj� byly použity, podobn� jako v Sierra 

Leone, na nákupy zbraní a daly také vzniknout malým skupinám mocenských elit 

na všech bojujících stranách. 

Nigérie je jak jedním z nejv�tších producent� ropy, tak zárove� paradoxn� 

jednou z nejchudších zemí sv�ta. Prodej ropy tvo�í 40% HDP, 80% vládních 

                                                
321 Viz Renner, M., The Anatomy of Resource Wars, in Worldwatch paper 162., October 2002, pdf.formát:  
http://allafrica.com/sustainable/resources/view/00010064.pdf#search='The%20Anatomy%20of%20Resource%20Wars'
, str. 8-9. Také viz práce M. T. Klare. 
322

 Ozna�uje souhrnn� jako „resource wealth“, tamtéž str. 8. Resource wealth a resource scarcity však mohou p�sobit 
soub�žn�, nesouhlasí s dichotomií bu� a nebo. 
323

 Viz  práce Thomase Homer-Dixona 
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finan�ních zdroj� a 95% exportu Nigérie324. Stejn� jako diamantový pr�mysl 

v Sierra Leone si i ropný pr�mysl v Nigérii sebou nese negativní vedlejší efekt: 

peníze z nelegálního obchodování s ropou podporují násilí a korupci v zemi a 

desetiletí trvající zne�išt�ní z t�žby a exportu (v�etn� ilegálního) má vážné 

mnohostranné socioekonomické i zdravotní dopady na místní obyvatelstvo, které 

hrozí vypuknutím ob�anské války. 

Diplomantka si zvolila bezpe�nostní koncept Koda�ské školy proto, že 

p�edstavuje jeden z nejrozsáhlejších a nejsystemati�t�jších p�ístup� v rámci 

rozší�ené bezpe�nostní agendy, která reflektuje z hlediska bezpe�nostního i 

environmentální oblast. Práce B. Buzana, O. Weavera a jejich koleg� z COPRI 

znamená významný bod obratu v bezpe�nostní analýze první poloviny 90. let a i 

nadále pat�í k dominantním proud�m uvnit� teorie mezinárodních vztah� a 

zvlášt� pak bezpe�nosti. Jejich pojetí bezpe�nosti a koncept sekuritizace 

p�edstavuje jeden z nových úhl� pohledu na danou bezpe�nostní problematiku 

stejn� jako výzvu k p�isp�ní do debaty týkající se role p�írodních zdroj� v rámci 

rozší�ené bezpe�nostní agendy. 

Koda�ská škola vychází ze t�í teoretických p�ístup�: strukturálního realismu, 

Anglické školy a zejména sociálního konstruktivismu. Koda�ský konstruktivismus 

1) vnímá bezpe�nost jako subjektivní percepci a interpretaci hrozeb, 2) vytvá�í 

pojetí de/sekuritizace a 3) chápe bezpe�nost jako jazykový akt (filosofie jazyka). 

„Sekuritizující aktér je n�kdo, kdo „vykonává“ bezpe�nostní �e�ový akt“325.  

Stejn� jako u realistické tradice je i pro koda�skou skupinu hlavním referen�ním 

objektem stát, ten však již nemá jako u realist� tak výlu�né centrální 

postavení326. D�ležitou roli hrají v rámci koda�ského bezpe�nostního p�ístupu 

sociální skupiny a regiony. V tomto sm�ru znovu zasazují regionální úrove� do 

bezpe�nostních studií na základ� p�esv�d�ení, že mezi jednotlivými jednotkami 

regionu m�že existovat relativn� autonomní bezpe�nostní dynamika, což se 

potvrdilo zejména b�hem válek v bývalé Jugoslávii. Tento aspekt bude taktéž 

                                                
324

 Viz  UNEP 1999, Environmental Conditions, Resources, and Conflicts: 
http://66.218.71.225/search/cache?p=Environmental+Conditions%2C+Resources%2C+and+Conflicts&sm=Yahoo%21+S
earch&toggle=1&ei=UTF8&u=grid2.cr.usgs.gov/publications/Conflicts.pdf&w=environmental+conditions+resources+confli
cts&d=0955BE1883&icp=1&.intl=us , str. 4 
325

 viz Waisová, Š., Od národní bezpe�nosti k mezinárodní bezpe�nosti, Koda�ská škola na k�ižovatce strukturálního 
realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu, in Mezinárodní vztahy 3/2004, str. 79. 

326
 Význam postavení státu m�l kolísavou tendenci, v sou�asné dob� mu JE p�iznáno centrální postavení, viz Waisová, 

Š., Od národní bezpe�nosti k mezinárodní bezpe�nosti, Koda�ská škola na k�ižovatce strukturálního realismu, 
anglické školy a sociálního konstruktivismu, in Mezinárodní vztahy 3/2004, str. 72-73,79-80. 
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relevantním hlediskem konflikt� o zdroje, nebo� takto dochází ke vzniku formy 

izolovaného bezpe�nostního sub-systému, jako t�eba v p�ípad� Sierra Leone.  

Pro Koda�skou školu p�edstavuje bezpe�nost primárn� politickou záležitost, tzn. 

že hrozba se stává relevantní až v p�ípad� vstupu na politickou úrove�, kde musí 

být jako hrozba vnímána. K základním vojenským hrozbám p�idávají �tve�ici 

zdroj� hrozeb neboli sektor� nevojenských a nepolitických, které ozna�ují jako 

d�ležité sféry bezpe�nosti a na n�ž koncentrují svou pozornost. Jednou z nich je 

práv� i sektor environmentální327. 

Zdroje ohrožení pro environmentální sektor spat�ují zejména ve zm�nách stavu 

životního prost�edí, jako rozpad ekosystém�, energetické problémy (nedostatek), 

popula�ní problémy, potravinové, ekonomické, ob�anské války. Environmentální 

oblast bezpe�nosti podle tohoto p�ístupu zahrnuje: 1) ohrožení lidské existence 

životním prost�edím (zem�t�esení, hurikány...), tzn. nelidskou �innost nebo 2) 

ohrožení životního prost�edí v d�sledku �innosti �lov�ka (zne�išt�ní). 

Environmentální bezpe�nost koncipovaná koda�skou školou však pat�í k slabším 

�lánk�m této Školy a bude podrobena kritice. 

Jak sami v�dci koda�ské školy navrhují, výzkum by nem�l za�ínat nap�. 

rozd�lením problému do p�ti nezávislých sektor�, ale m�l by za�ít identifikací 

procesu sekuritizace, což p�edstavuje základní koda�ský koncept. V polovin� 90. 

let p�išel konstruktivista Ole Waever, který významn� ovlivnil svého kolegu 

Barryho Buzana, s p�ístupem „sekuritizace“, který vnímá v konstruktivistickém 

duchu. Bezpe�nost  podle tohotu p�ístupu již neodráží vnímání reality, která 

existuje nezávisle na jejím vnímání, ale bezpe�nost odráží akt �e�i. Bezpe�nost 

závisí na intersubjektivním vnímání a interpretaci hrozeb. Sekuritizující aktér 

(stát, politická elita...) sekuritizuje ur�itý problém, tzn. že ho tématizuje a politizuje 

jako bezpe�nostní hrozbu. Jedná se o sociální konstruování hrozeb a rizik. Téma 

se stane bezpe�nostním, protože se jako bezpe�nostní hrozba prezentuje, což 

musí být všeobecn� p�ijato „publikem“. O úsp�šnosti sekuritizace vypovídá to, 

zda tuto sekuritizaci akceptovali ostatní akté�i, tzn. že daný p�edm�t považují za 

bezpe�nostní hrozbu. V�dci však na základ� kritiky této teorie upozor�ují na 

negativní vedlejší efekt sekuritizace, a to její zneužití. V pr�b�hu sekutitizace se 

téma dostává z roviny politické do roviny bezpe�nostní, a toto m�že probíhat i 

opa�n�, tedy jako desekuritizace (ztráta percepce ohrožení).  

                                                
327

 politický, ekonomický, sociáln�-kulturní, environmentální 
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Na základ� studia pramen� p�edpokládaných sekuritizujících aktér� – státních 

p�edstavitel�, držitel� moci (prohlášení, záznamy projev�, mírové smlouvy apod.) 

v rámci zvolených t�í p�ípadových studií bude diplomantka posuzovat, jak jsou na 

základ� „�e�ového aktu“ vnímány p�írodní zdroje, zda a jak dochází k 

sekuritizaci. Vzhledem k významné, lépe �e�eno klí�ové, finan�ní roli doty�ných 

zdroj� pro zmín�né státy vychází diplomantka z hypotézy, že pro stát jako 

referen�ní objekt, který je ohrožen (ob�anská válka), p�edstavují tyto zdroje 

nejen d�ležitou ekonomickou komoditu, ale vlivem jejich zneužití ve prosp�ch 

financování ob�anské války, také bezpe�nostní hrozbu. Za jistých okolností tedy 

p�írodní zdroje mohou pro danou politickou entitu p�edstavovat vedle významné 

hospodá�ské suroviny také  bezpe�nostní hrozbu.  

Poda�í-li se nám prost�ednictvím bezpe�nostního konceptu Koda�ské školy 

analyzovat konfliktní potenciál p�írodních zdroj� ztracený v mlze tradi�ních 

vojensko-politických p�ístup�, m�že nám to poodhalit další možnosti predikce 

z hlediska prevence konflikt�, v nichž hrají hlavní nebo podp�rnou (fueling) roli 

p�írodní zdroje. O jejich rostoucím významu, vzhledem k prohlubující se 

nerovnosti mezi vysp�lým a rozvojovým sv�tem, zvyšujícímu se tlaku na 

energetické a surovinové zdroje a zhoršující se kvalit� životního prost�edí, je 

diplomantka p�esv�d�ena. 
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