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Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce Fragmentace politické mapy Afriky: současná separatistická 

hnutí se věnuje secesionistickým konfliktům a hnutím do nich zapojených po roce 2011 

v Africe. Práce nejprve vysvětluje samotný pojem separatismus, secesi, sebeurčení 

národů, separatistická a secesionistická hnutí, nestátní ozbrojené aktéry a konflikty. Dále 

pak vytváří přehled afrických secesionistických konfliktů, které byly aktivní po dobu 

alespoň jednoho roku od roku 2011 a hnutí, jejichž aktivity k těmto konfliktům vedly, 

která odpovídají secesionistickému typu ozbrojených nestátních aktérů dle Erana Zohara 

a požadují vytvoření samostatného státu. Práce se také snaží zjistit, zda v těchto 

konfliktech docházelo k internacionalizaci. Nakonec se práce zaměřuje na pět 

konkrétních secesionistických konfliktů a hnutí v Africe a to Kata Katanga 

v Demokratické republice Kongo, Národní hnutí za osvobození Azawadu/Koordinaci 

hnutí Azawadu v Mali, Ogadenskou národně osvobozeneckou frontu a Oromskou frontu 

za osvobození v Etiopii a Súdánské lidové osvobozenecké hnutí/armádu severu v Súdánu. 

Práce popisuje především vývoj těchto konfliktů, jeho kořeny a také kořeny samotného 

hnutí a secesionistických tendencí v daných regionech.  

 

 

Abstract 

The aim of bachelor´s thesis Fragmentation of political map of Africa: current 

separatist movements is to show secessionist conflicts and movements in Africa that have 

been active after 2011. In the first part of the thesis there are the explanations of the main 

terms – separatism, secession, self-determination of nations, separatist and secessionist 

movements, armed non-state actors and conflicts. In the next part there is an overview of 

secessionist conflicts that have been active at during at least one year since 2011 and 

movements that have been part of these conflicts and are the secessionist type of armed 

non-state actors according to Eran Zohar calling for an independent state. This part also 



 

aims to find out if there has been a tendency to internationalization of these conflicts. The 

last part of thesis is composed of case studies of five african secessionist conflicts and 

movements - Kata Katanga in Democratic republic of Congo, National Movement for the 

Liberation of Azawad/Coordination of Movements of Azawad in Mali, Ogaden National 

Liberation Front and Oromo Liberation Front in Ethiopia and Sudanese People´s 

Liberation Movement/Army-North in Sudan. There is aim to demonstrate the 

development of these conflicts and also the roots of the conflict, the particular movement 

and secessionist tendencies in every region.  
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Téma práce: 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat fragmentací politické mapy Afriky 

v důsledku separatismu a secesionismu. Separatismus a secesionismus je stále aktuální 

téma, jelikož se každým rokem objevují nové případy konfliktů z nich pramenících a to 

nejen v Africe, ale po celém světě. Toto téma si zaslouží značnou pozornost i z důvodu, 

že takto orientované konflikty mohou mít za následky nové státy na mapě světa. Afriku 

jsem si zvolila proto, že je to kontinent i v současnosti bohatý na konflikty a velká část 

z nich je separatistického či secesionistického charakteru.  

Nejprve obecně definuji separatismus a secesionismus a rozdíly mezi nimi. V této 

obecné části nakonec rozeberu teorii secese dle Donalda L. Horowitze, kterou zároveň 

použiji jako základ svého výzkumu.  

Následně se zaměřím na Afriku a vytvořím přehled států, kde se odehrávají takto 

zaměřené konflikty a to na základě dat shromážděných Centre for Systemic Peace. 

Zkoumat budu konflikty, které jsou v současnosti aktivní.  

Poté se budu věnovat pěti konkrétním případům, které porovnám a najdu příčiny 

a cíle těchto konfliktů. Za tyto případy jsem si zvolila Mali (Azawad), Súdán (SLMA), 

Nigérii (Boko Haram), Středoafrickou republiku (Séléka a Anti-balaka) a Somálsko 

(Somaliland).  

 

Cíle práce a hypotéza: 

Hlavním cílem této práce bude analyzovat příčiny, cíle a intenzitu afrických 

konfliktů pramenících ze separatistických a secesionistických snah. Především bych 

chtěla odpovědět na otázky, zda jsou příčiny těchto konfliktů v regionu stejné a jestli 

dochází k regionalizaci konfliktů a také k jejich nárůstu nebo poklesu od roku 2011.  

Dle Petera Wallensteena docházelo k největšímu nárůstu vnitropolitických 

konfliktů po konci studené války a poté k jejich postupné deeskalaci (Wallensteen, 2012). 

Ve své práci chci ukázat, že v posledních letech dochází naopak k jejich eskalaci a to 

především od roku 2011.  

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou příčiny, cíle a intenzita konfliktů separatistické a secesionistické 

povahy v Africe? 

2. Dochází v současnosti v Africe k regionalizaci konfliktů či ne? 



 

3. Dochází v Africe od roku 2011 k nárůstu či poklesu separatistických a 

secesionistických konfliktů? 

 

 Metodologie: 

Svou práci budu psát jakožto analýzu politického prostoru s využitím 

komparativní metody při zkoumání konkrétních států.  

 

Osnova: 

1) Úvod 

2) Teoretická část 

a. separatismus 

b. secesionismus  

c. teorie secese dle Donalda L. Horowitze  

3) Současné separatistické a secesionistické konflikty v Africe 

4) Případová studie: Mali  

5) Případová studie: Nigérie 

6) Případová studie: Středoafrická republika 

7) Případová studie: Súdán  

8) Případová studie: Somálsko 

9) Závěr  

 

Klíčová slova: 

Separatismus, secesionismus, teorie secese, konflikt, Afrika, Mali, Nigérie, 

Středoafrická republika, Somálsko, Súdán 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je fragmentace politické mapy afrického 

kontinentu v souvislosti se separatistickými a secesionistickými hnutími. Především se 

bude práce zaměřovat na současné konflikty v Africe, které jsou secesionistické povahy 

a mohou tedy k fragmentaci skutečně vést, a dále pak na hnutí, z jejichž aktivit tyto 

konflikty pramení.  

Problematika separatismu a secesionismu byla zvolena z důvodu závažnosti 

tohoto tématu. V případě, že se hnutí dožaduje vytvoření zcela nového státu a svých cílů 

dosáhne, může pak docházet k přeměnám mapy světa, avšak především aktivity těchto 

hnutí mají značný potenciál vést k vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Ten má pak výrazný 

vliv na stát, jeho obyvatelstvo, ale často i okolní státy. Proto se práce bude věnovat právě 

secesionistickým konfliktům. 

Afrika je pro zkoumání separatistických a secesionistických hnutí vhodným 

kontinentem a to proto, že tato část světa patří k těm s nejčastějším výskytem těchto 

skupin i konfliktů (Uppsala University, 2016).  

Hlavním cílem této práce je zmapovat vývoj konfliktů secesionistické povahy, 

které jsou vyvolány činností hnutí odpovídajících secesionistickému typu nestátních 

ozbrojených aktérů dle Erana Zohara (2016), a tedy mohou vést ke vzniku nového 

nezávislého státu na mapě afrického kontinentu. Pozorovány budou ty secesionistické 

konflikty, které byly od roku 2011 alespoň po jeden rok aktivní dle Uppsala Conflict Data 

Program, tedy vedly k alespoň 25 s bojem spojeným obětem. Rok 2011 byl zvolen proto, 

že cílem práce je zaměřit se především na současná hnutí a konflikty, přičemž horizont 

pěti let uplynulých let je pro tento účel vhodným časovým úsekem a pak také proto, že 

právě rok 2011 je mnohými vnímán jako rok přinášející změny ve vývoji konfliktů v 

Africe a to v souvislosti s tzv. arabským jarem. Práce má také za cíl demonstrovat, zda u 

těchto konfliktů dochází k internacionalizaci, jak o ní hovoří Peter Wallensteen a Therése 

Pettersson (2015) v případě vnitropolitických konfliktů.  

U pěti jednotlivých případových studií pak práce ilustruje, jaký měl daný konflikt 

průběh a také pak kořeny dotyčného hnutí a secesionistických tendencí v regionu. Pro 

tyto případové studie byly zvoleny ty konflikty, které od roku 2011 vedly k více než 100 

obětem, a tedy mají pro současnost vyšší relevanci.  

První částí této práce bude teoretické vymezení tématu. V této části budou 

definovány základní pojmy, které jsou nezbytné pro další části práce. Zásadními pojmy, 



 15 
 

kterými se bude tato část práce zabývat, jsou separatismus a secese a rozdíly mezi nimi. 

Dále pak bude rozebrána tematika sebeurčení národů, jelikož toto téma bývá pro 

separatistická a secesionistická hnutí často stěžejním a samozřejmě pak i samotná 

separatistická a secesionistická hnutí, jejich vznik a cíle. Vysvětlena bude i  

konceptualizace ozbrojených nestátních aktérů dle Erana Zohara (2016) a nakonec i 

zásadní pojmy spojené s ozbrojenými konflikty dle Uppsala Conflict Data Program. 

Práce se dle původního projektu měla opírat především o definici secese dle Donalda 

Horowitze, avšak ta je pro účely této práce značně široká a proto bude práce dále vycházet 

spíše z definice Christiana-Radu Cherejiho, který secesi odlišuje od separatismu. 

Teoretická část této práce se bude opírat o díla Donalda Horowitze (Ethnic Groups 

in Conflict, 2000; Irredentas and Secessions: Adjacent Phenomena, Neglected 

Connections 1992; Patterns of Ethnic Separatism, 1981), Přemysla Rosůlka (Politický 

secesionismus & Etické teorie: Allen Buchanan a jeho kritici, 2014), Tanishy M. Fazalové 

a Ryana D. Griffithse (Membership Has Its Privileges: The Changing Benefits of 

Statehood, 2014), Aleksandara Pavkovice a Petera Radana (Creating New States: Theory 

and Practice of Secession, 2007), Christiana-Radu Cherejiho (Is Separatism a Viable 

Solution For the Present African Civil Wars?, 2014), Harryho Berana (A Liberal Theory 

of Secession, 1984), Ley Brilmayer (Secession and the Two Types of Territorial Claims, 

2015), Pamely Epstein (Behind Closed Doors: „Autonomous Colonization“ in Post 

United Nations Era – The Case for Western Sahara, 2009), Bruce Bakera (Separating the 

Sheep from the Goats among Africa´s Separatist Movements, 2001), Erana Zohara (A 

New Typology of Contemporary Armed Non-State-Actors: Interpreting The Diversity, 

2016) a nakonec definice dle databáze Uppsala Conflict Data Program (2014).  

Druhá část práce se bude věnovat situaci samotné Afriky, tedy zmapování 

secesionistických konfliktů, které byly po roce 2011 aktivní a jejich případné 

internacionalizaci. V této části budou vytvořeny dva grafy, jeden ilustrující počet všech 

aktivních konfliktů v Africe, dále pak těch, do kterých jsou zapojeny vlády daných států 

a nakonec secesionistických konfliktů, a druhý demonstrující počet obětí v daných 

konfliktech od roku 2011. Dále zde pak bude také mapa ukazující, jak by africký 

kontinent vypadal v případě, že by tyto konflikty skutečně vedly ke vzniku nových států. 

Tato část se bude opírat především o data shromážděna Uppsalskou univerzitou v rámci 

Uppsala Conflict Data Program (2016). Práce se pak zde také bude snažit zjistit, zda u 

těchto konfliktů dochází k internacionalizaci, k níž dle Petera Wallensteena a Therése 

Pettersson dochází u konfliktů vnitropolitických. Dle teze měla práce zjišťovat, zda 
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dochází k nárůstu vnitropolitických konfliktů po roce 2011, avšak tématem práce jsou 

konflikty secesionistické, a proto byl zvolen tento faktor u výhradně secesionistických 

konfliktů, na nějž Wallensteen a Pettersson také poukazují. 

Další část této bakalářské práce se bude zaobírat pěti případy konfliktů 

secesionistické povahy aktivními po roce 2011 a to konkrétně těmi, které měly od roku 

2011 za následek minimálně 100 obětí spojených s bojem. Proto také došlo ke změně 

výběru případových studií oproti původní tezi práce. Na základě těchto kritérií byly 

zvoleny konflikty mezi hnutím Kata Katanga a vládou Demokratické republiky Kongo, 

Národním hnutím za osvobození Azawadu/Koordinací hnutí Azawadu a malijskou 

vládou, Ogadenskou národně osvobozeneckou frontou a Oromskou frontou za 

osvobození a vládou Etiopie a nakonec Súdánským lidově osvobozeneckým 

hnutím/armádou severu a súdánskou vládou. V této části práce bude demonstrován vývoj 

daného konfliktu, jeho příčiny, kořeny konkrétního hnutí i secesionistických tendencí v 

daném regionu. Tato část se bude zakládat především na akademických článcích (Jalata, 

2014; Jalata, Schaffer, 2013; De Alessi, 2013; Zohar, 2016; Ghalib, 2014; Wing, 2013; 

Walker, 2013; Ludvík, 2014; Livermore, 2013; Raineri, Strazzari, 2015; Minahan, 1996, 

2016; Pavkovic, Radan, 2011; Byrne, Englebert, 2014; Ewing, 2010; International Crisis 

Group, 2013). Jelikož však ne u všech hnutí je k nalezení dostatek akademické literatury, 

budou využity také novinové články zpravodajských serverů (Africa Research Bulletin, 

BBC, Al Jazeera, Sudan Tribune, Bloomberg, Les Observateurs), dále pak ze serveru 

ohledně světové bezpečnosti Global Security a z encyklopedie konfliktů vytvořené 

univerzitou v Uppsale Uppsala Universitet: UCDP Conflict Encyclopedia a nakonec také 

internetových stránek konkrétních hnutí (OLF, ONLF).  

Z metodologického hlediska bude tato bakalářská práce psána jakožto přehledová 

případová studie zaměřující se na současné secesionistické konflikty, tedy takové 

konflikty, které mohou vést k secesi dle Cherejiho či určitému typu secese dle Horowitze 

a tedy fragmentaci politické mapy Afriky a to od roku 2011. Použito k tomu bude 

kvalitativní metody a synchronního přístupu pro demonstrování především současné 

situace v Africe za využití dat shromážděných v databázi Uppsala Conflict Data 

Program, která pomohou s výběrem a posléze i deskripcí zmíněných konfliktů a hnutí v 

nich aktivních. Tato hnutí pak budou zařazena na základě typologie ozbrojených 

nestátních aktérů Erana Zohara (2016). V případě konkrétních afrických hnutí pak bude 

využita případová studie pro zmapování jednotlivých konfliktů a hnutí v daných zemích. 
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Tyto případové studie se budou opírat především o akademické články, publicistické 

zdroje a internetové stránky jednotlivých hnutí a to z důvodu aktuálnosti tématu.  
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1. Teoretické uchopení základních pojmů 

1.1 Separatismus a secese 

Jelikož se tato práce věnuje secesionistickým konfliktům, je nutné nejprve přesně 

vymezit základní pojmy a to především samotnou secesi a separatismus. Separatismus a 

secese jsou jevy vyvstávající ve společnosti, jimiž se zabývá mnoho akademiků. V této 

části práce budou zmíněny definice několika z nich, jelikož se od sebe tyto definice 

mnohdy liší a porovnání vícera pohledů usnadní jejich chápání. 

Autoři zabývající se separatismem a secesí formulují teorie explanatorní čili 

vysvětlující, anebo teorie normativní. Explanatorní teorie se snaží odhalit logiku secese 

či separatismu, tedy možné příčiny či průběh samotného procesu (Rosůlek, 2014, s. 40). 

Teorie normativní přicházejí s odpověďmi na otázky, zda jsou tyto procesy oprávněné či 

ne a pokud ano, tak za jakých podmínek (Rosůlek, 2014, s. 40). Pro definování secese a 

separatismu postačí představitelé explanatorních teorií, jelikož tato práce nemá za cíl 

zkoumat jejich ospravedlnitelnost, nýbrž spíše právě jejich kauzality a vývoj, a to 

konkrétně Donald Horowitz, a Christian-Radu Chereji, jelikož tito dva autoři mají na tyto 

pojmy rozdílný pohled.  

Důležitou definicí je pro tuto práci definice Christiana-Radu Cherejiho, jelikož 

pomáhá vysvětlit rozdíl mezi secesí a separatismem na základě rozdílných cílů daných 

regionů. Podle něj je separatismus obhajobou separace jedné skupiny od druhé, která bývá 

založena na politické ideologii, etniku, náboženství anebo rasových rozdílech mezi těmito 

skupinami (Chereji, 2014, s. 3). Secese je pak dle Cherejiho jen jedním z případů snah o 

separaci a to tím případem, kdy separatisté požadují plné odloučení svého regionu od 

původního státu a zároveň pak vytvoření státu vlastního (Chereji, 2014, s. 4). Jinými 

případy bývají skupiny vyžadující vytvoření konfederace, tedy volné aliance regionů či 

dokonce pouze vyšší míru autonomie v rámci stávajícího státu (Chereji, 2014, s. 4). Další 

způsob rozlišování mezi secesí a separatismem nabízí například Přemysl Rosůlek a to na 

základě odlišných požadavků na sebeurčení (viz níže).  

Odlišný pohled na secesi má Donald Horowitz, který ji vnímá jako výrazně širší 

pojem. Ten secesi definuje jakožto snahu etnické skupiny o vznesení nároků na 

odstoupení jejich domovského regionu od autority neděleného státu, jehož je doposud 

součástí (Horowitz, 1992, s. 119). Avšak ke své definici dodává, že tento způsob 

definování je značně široký a to proto, že zahrnuje různé druhy takovýchto skupin. Mohou 

to být takové skupiny, které usilují pouze o regionální autonomii, ale také ty, kterým jde 
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o vytvoření federálního systému a ovládání vlastního státu, který by byl součástí tohoto 

systému. Stejně tak ale tato definice může zahrnovat i skupiny obývající určité teritorium 

v již existujícím federálním systému toužící po vytvoření svého samostatného státu a 

nakonec i snahy o vznik nezávislého a mezinárodně uznaného státu z existujících 

suverénních entit (Horowitz, 1992, s. 119). 

Tato práce se bude zabývat hnutími, která požadují úplné odstoupení od 

stávajícího státu a vytvoření státu nového, tedy secesi dle definice Cherejiho či konkrétní 

typ secese dle Horowitze, a to především proto, že tyto požadavky mají častěji potenciál 

vést ke konfliktům, kterými se má tato práce zabývat.  

 

1.2 Sebeurčení 

Sebeurčení je pro tuto práci také velice důležitým tématem, jelikož jeho vysvětlení 

taktéž poslouží k snazšímu pochopení cílů separatistických a secesionistických hnutí, 

popřípadě jejich argumentací. Právo na sebeurčení národů bývá mnohdy hlavním 

prostředkem k obhajobě pro případnou secesi či separaci a dokonce jak říká Harry Beran 

„v případě práva na sebeurčení je často zvyklostí do něj zahrnovat také právo na secesi“ 

(Beran, 1984, s. 22). 

Pokud jde o legislativní ukotvení, v Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech i Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech je uvedeno právo všech lidí na sebeurčení a tedy právo na samostatné určení si 

svého politického statutu a ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje (Brilmayer, 

2015, s. 325). Charta OSN pak obsahuje „právo lidu na národní sebeurčení“, avšak Charta 

také vyzdvihuje důležitost územní integrity států (Rosůlek, 2014, s. 23). Tato práva tak 

mohou být interpretována různě, a to buď jakožto právo na teritoriální stát založené na 

historických křivdách (tzv. remediální právo) či právo na stát stavící na tvrzení, že daná 

skupina je jediným skutečným vlastníkem daného území (tzv. přímo teritoriální) anebo si 

v rámci práva na sebeurčení mohou skupiny nárokovat vyšší autonomii, více práv či 

samostatný stát (Brilmayer, 2015, s. 325-328; Rosůlek, 2014, s. 23-28).  

Český autor Přemysl Rosůlek zabývající se secesí shrnuje rozlišování mezi 

externím (vnějším) a interním (vnitřním) sebeurčením, na kterém pak také demonstruje 

rozdíl mezi secesí a separatismem, což se zakládá právě na rozdílném cíli těchto 

požadavků. Interní sebeurčení nenarušuje stávající hranice států a dotčené skupině se 

dostává jen menšího stupně samostatnosti, kdežto v případě sebeurčení externího dochází 
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k vytvoření zcela nového státního celku (Buchanan, 2010/2014, s. 333, in Rosůlek, 2014, 

s. 26). V případě prvním tedy dochází k separatismu, a v případě druhém se jedná o secesi 

(Rosůlek, 2014, s. 28). 

Donald Horowitz se zabývá doktrínou národů na sebeurčení především proto, že 

její rozšíření spojuje s přibýváním separatistických hnutí, a že toto právo je secesionisty 

často prosazováno jakožto jeden z hlavních argumentů. Tuto doktrínu definuje jako 

„ospravedlňující ideologii pro etnický separatismus“ či dokonce jako „podmínku pro jeho 

vznik“ (Horowitz, 1981, s. 166). Donald Horowitz přiznává této doktríně důležitost také 

proto, že nutným doprovázejícím jevem rozdílů mezi skupinami má být sebevyjádření v 

politické sféře (Horowitz, 1981, s. 166). 

Přemysl Rosůlek právo na sebeurčení vysvětluje jako právo každého národa na 

svůj vlastní stát, avšak zároveň přiznává, že dle mezinárodních norem právo na 

sebeurčení klade důraz na celistvost území již existujících států a tím pádem se nemůže 

rovnat secesi (Brilmayer, 1991, s. 177-202, in Rosůlek, 2014, s. 26). 

Podle Pamely Epstein právo na sebeurčení zahrnuje i právo chránit a kontrolovat 

přírodní zdroje, které jsou pro národy zásadními a které jsou často spouštěči válek či sporů 

(2009, s. 35). 

 

1.3 Separatistická a secesionistická hnutí 

Jelikož se tato práce zaměřuje především na konkrétní hnutí hnaná touhou po 

vytvoření samostatného nezávislého státu, je nutné vymezit právě tato hnutí a vysvětlit za 

jakých podmínek dochází k jejich utváření. 

John R. Wood definuje secesionistická hnutí jako „teritoriálně definované skupiny 

usilující o formální odloučení od ústřední politické moci a o vyhlášení nezávislého státu.“ 

(Wood, 1981, s. 111, in Rosůlek, 2014, s. 20). 

Tanisha M. Fazal a Ryan D. Griffiths vidí tato hnutí jako skupiny lidí v rámci 

státu, které se aktivně pokoušejí o odštěpení od větší stávající státní jednotky a o zisk 

nezávislosti svého území (Fazal, Griffiths, 2014, s. 82). 

Vznik většiny separatistických hnutí se dá podle Donalda Horowitze vysvětlit 

především v souvislostech domácí etnické politiky konkrétního státu. Přichází s pevným 

pravidlem vzniku a potenciálního úspěchu těchto hnutí: zda k tomuto vzniku dojde nebo 

ne, závisí na domácí politice, vztazích skupin a regionů v rámci země, avšak pokud toto 

hnutí uspěje je ovlivněno politikou mezinárodní, rovnováhou zájmů a sil, které dosahují 
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mimo stát (Horowitz, 1981, s. 167-168). Horowitz také tvrdí, že separatistická a 

secesionistická hnutí mohou vznikat jak záhy po vzniku či zisku nezávislosti státu, tak i 

po jeho dlouhodobém fungování (Horowitz, 2000, s. 230). 

Zda tato hnutí vzniknout či ne záleží dle Christiana-Radu Cherejiho také na 

povaze rozdílů mezi separatistickou skupinou a původním státem (Chereji, 2014, s. 4-6). 

K jejich vytvoření přispívá hlavně identita skupin, která je definována etnicitou, jazykem 

či náboženstvím, popřípadě i rozdíly politické a ideologické povahy (Chereji, 2014, s. 4-

6). 

Požadavky a cíle separatistických a secesionistických skupin se u jednotlivých 

hnutí značně liší. Hnutí se podle Horowitze dožadují buďto vytvoření samostatného státu 

v rámci území, které je až dosud součástí původního státu anebo také vyšší míry 

regionální autonomie (Horowitz, 2000, s. 231). Cíle skupin se však mohou v průběhu 

času měnit, tedy od požadavků na vyšší autonomii po úplnou separaci či naopak a tyto 

proměny požadavků závisejí například na stavu vyjednávání mezi centrálními vládami a 

separatisty (Horowitz, 2000, s. 232). Pavkovic a Radan navíc tvrdí, že rozdíly v 

požadavcích v rámci jedné skupiny se netýkají jen změn v průběhu času, ale že se často 

liší i mezi jednotlivými vůdci daného hnutí (Pavkovic, Radan, 2007, s. 52). Hnutí pak 

mohou své požadavky uzpůsobovat požadavkům cílové skupiny obyvatel či reakci vládní 

strany (Pavkovic, Radan, 2007, s. 52). 

Prostředky jednotlivých separatistických a secesionistických hnutí se také velice 

často liší. Tato hnutí běžně využívají protesty či vyjednávání, avšak v mnoha případech 

dochází k používání násilí, což právě může vést i k vypuknutí ozbrojeného konfliktu 

(Baker, 2001, s. 78-84).  

 

1.4 Ozbrojení nestátní aktéři 

Tato práce se bude zabývat těmi hnutími, jejichž aktivity vedly k vypuknutí 

násilného konfliktu, je tedy nutné definovat i ozbrojené nestátní aktéry. Pro 

konceptualizaci jednotlivých hnutí v této práci byla vybrána typologie Erana Zohara 

(2016). Ten rozlišuje mezi současnými ozbrojenými nestátními aktéry čtyři základní 

skupiny na základě cílů a orientací aktivit těchto aktérů, tedy zda se orientují na domácí 

či zahraniční sféru (Eran Zohar, 2016). 

Prvním typem ozbrojených nestátních aktérů jsou secesionističtí nestátní aktéři, 

kteří usilují o odtržení od stávajícího státu a vytvoření státu nezávislého či případně být 
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součástí federativního státu (Zohar, 2016, s. 427). Tito aktéři bývají národnostně 

orientováni, a to především na domácí sféru, avšak často se snaží mobilizovat i podporu 

zahraničních států či nestátních aktérů (Zohar, 2016, s. 428). 

Druhý typ ozbrojených nestátních aktérů jsou sociálně-revoluční aktéři, kteří 

bojují za změnu režimu stávajícího státu a často následují tradice marxistických či 

maoistických hnutí, a požadují tedy revoluci pracujících proti stávajícímu režimu a staví 

se především proti ekonomické marginalizaci (Zohar, 2016, s. 428). 

Dalším typem ozbrojených nestátních aktérů jsou etnicky založení nestátní aktéři, 

kteří jsou kombinací secesionistických a revolučních skupin (Zohar, 2016, s. 428). Ti se 

většinou dožadují ukončení marginalizace určitého teritoria či skupiny, avšak nepožadují 

odtržení od stávajícího státu (Zohar, 2016, s. 428). Své aktivity pak soustředí převážně na 

domácí sféru a bývají národnostně orientováni (Zohar, 2016, s. 428). 

Posledním typem ozbrojených nestátních aktérů jsou globálně revoluční aktéři 

(Zohar, 2016, s. 429). Ti se většinou dožadují ustavení politické vlády, která se bude řídit 

náboženskou ideologií spíše nežli nacionalismem a svými aktivitami se velice často 

orientují i na zahraniční státy (Zohar, 2016, s. 429). Častým případem bývají v 

současnosti skupiny požadující vznik islamistického státu (Zohar, 2016, s. 429). 

Tato práce se bude dále věnovat konfliktům pramenícím z aktivit hnutí 

odpovídající secesionistickému typu ozbrojených nestátních aktérů, kteří usilují o 

vytvoření samostatného státu, tedy secesi dle Cherejiho a Rosůlka, a jejich činnost tak 

může mít vliv na přetváření mapy afrického kontinentu. Nutné je tedy také definovat 

samotný konflikt. 

 

1.5 Konflikt 

Ozbrojený konflikt je podle definice Uppsala Conflict Data Program případ 

nekompatibility pozic, který zahrnuje vládu a/nebo území, kde použití ozbrojené síly mezi 

dvěma stranami, ze kterých je přinejmenším jednou stranou vláda státu, ústí v minimálně 

25 s bojem souvisejících úmrtí v průběhu jednoho roku (Uppsala University, 2014). 

Dvěma stranami konfliktu mohou být vláda státu nebo opoziční organizace či aliance 

takových organizací, přičemž vládou státu se rozumí strana kontrolující hlavní město 

státu a opoziční organizací nevládní skupina osob, která má svůj oficiální název a používá 

ozbrojené síly (Uppsala University, 2014). Nekompatibilita pozic či postojů dvou stran 

se může týkat podoby politického systému, složení stávající vlády či statutu určitého 
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teritoria (Uppsala University, 2014). Aktivním konfliktem je pak právě ten konflikt, ve 

kterém dochází k úmrtí alespoň 25 s bojem souvisejících obětí v daném kalendářním roce 

na minimálně jedné z dvou proti sobě stojících stran (Uppsala University, 2014).  

Uppsalská univerzita dále rozlišuje mezi konflikty mezistátními, vnitrostátními a 

vnitrostátními se zahraničním zapojením. Mezistátním konfliktem se rozumí konflikt 

mezi vládami dvou či více států, naproti tomu vnitrostátní konflikt je konfliktem vlády 

státu na jedné straně a nevládní skupinou na straně druhé (Uppsala University, 2014). 

Vnitrostátní konflikt se zahraničním zapojením či konflikt internacionalizovaný je pak 

vnitrostátním konfliktem, kdy se buďto vládní straně, nevládní straně nebo oběma 

stranám dostává podpory v podobě ozbrojených jednotek ze stran jiných vlád, které se 

tímto do konfliktu aktivně zapojují (Uppsala University, 2014). V těchto třech případech 

se tedy jedná o konflikt se zapojením státu, avšak dle Uppsala Conflict Data Program se 

vyskytují ještě konflikty nestátního charakteru, kdy ani jedna z dvou proti sobě stojících 

ozbrojených skupin není vládou státu, a konflikty jednostranné, kdy dochází k využívání 

ozbrojené síly proti civilistům ze strany vlády státu anebo formálně organizované skupiny 

(Uppsala University, 2014).  
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2. Secesionistické konflikty v Africe po roce 2011 

Tato část práce má za cíl ukázat, jak se v Africe po roce 2011 vyvíjely vnitrostátní 

konflikty secesionistické povahy, tedy mohou vést k vytvoření nového státu na mapě 

Afriky a zároveň, zda i v těchto konfliktech docházelo k internacionalizaci.  

Rok 2011 byl zvolen proto, že mnoho autorů tento rok považuje za zlomový a to 

hlavně kvůli událostem tzv. arabského jara a také proto, že práce má za cíl se soustředit 

především na vývoj současných hnutí a konfliktů a pro tento účel je pět předešlých let 

vhodným časovým úsekem.  

Peter Wallensteen a Therése Pettersson pozorovali od roku 2011 významný nárůst 

vnitrostátních konfliktů, přičemž tento typ válčení celkově převládá nad mezistátním 

typem konfliktů (2015, s. 539). Tento trend pozorují mimo jiné i Marshall a Cole, kteří 

vzestup vnitrostátních konfliktů spojují s událostmi tzv. arabského jara, které vypuklo 

v lednu 2011 v Tunisku (Marshall, Cole, CSP, 2014, s. 12). Peter Wallensteen a Lotta 

Themnér tvrdí, že tento vliv na konflikty mělo tzv. arabské jaro především právě na 

africký kontinent (2012, s. 493). Od roku 2012 však opět docházelo k postupnému 

poklesu v počtu vnitrostátních konfliktů, avšak v současnosti tato čísla opět vzrůstají 

(Pettersson, Wallensteen,  2015, s. 539). Wallensteen a Pettersson však demonstrují ještě 

jeden zásadní rys současných vnitrostátních konfliktů a to nárůst v počtu 

internacionalizovaných konfliktů, v čemž vidí významný problém, jelikož externí 

vojenské zapojení často konflikt prolonguje a zintenzivňuje (2015, s. 537).  

 

Příloha č. 1: Graf: Aktivní konflikty v Africe po roce 2011: 

 

Zdroj dat: Uppsala Conflict Data Program, Uppsala University, 2016 
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Většina separatistických či secesionistických hnutí v Africe mívá podobu 

ozbrojeného hnutí, avšak ne vždy dochází k vypuknutí konfliktu (Baker, 2001, s. 69). 

Největší počet konfliktů secesionistické povahy se v Africe vyskytoval po skončení 

studené války, tedy především v devadesátých letech minulého století (Byrne, Englebert, 

2014, s. 10-12). Jejich počet klesal po roce 2000, avšak stále převyšoval množství těchto 

konfliktů před rokem 1990 (Byrne, Englebert, 2014, s. 10-12). Byrne a Englebert také 

poznamenávají, že zemí s nejvyšším výskytem secesionistických konfliktů byla po 

většinu těchto let Etiopie (2014, s. 12).  

Jak ilustruje graf (viz příloha č. 1) mapující vývoj konfliktů v Africe po roce 2011, 

přestože celkový počet konfliktů v Africe včetně těch se zapojením státu od roku 2011 do 

současnosti vzrostl, počet secesionistických konfliktů je za posledních pět let téměř na 

stejné úrovni (Uppsala University, 2016). Výjimkou je rok 2011, kdy byly v Africe 

aktivní čtyři secesionistické konflikty, kdežto ve všech následujících letech byly tyto 

konflikty aktivní jen tři (Uppsala University, 2016). V každém z pěti pozorovaných let, 

kromě roku 2014, byly dva z těchto konfliktů aktivní v Etiopii (Uppsala University, 

2016). Pouze v roce 2014 byl v Etiopii aktivní jen jeden secesionistický konflikt (Uppsala 

University, 2016). Graf také poukazuje na fakt, že secesionistické konflikty tvoří malou 

část z celkového počtu aktivních konfliktů v Africe, ale také z těch se zapojením státu. 

Například v posledním měřeném roce, tedy 2015, bylo v Africe aktivních 71 konfliktů, z 

čehož 22 bylo se zapojením státu, avšak z toho byly pouze tři secesionistické povahy 

(Uppsala University, 2016).  

Jediným secesionistickým konfliktem, který byl aktivní v průběhu celých pěti let, 

byl konflikt mezi Ogadenskou národně osvobozeneckou frontou (ONLF) a vládou Etiopie 

probíhající od roku 1994 (Uppsala University, 2016). V roce 2011 kromě tohoto konfliktu 

probíhal také konflikt Oromské osvobozenecké fronty s vládou Etiopie aktivní od roku 

1989, Hnutí demokratických sil Casamance (MFDC) a senegalskou vládou aktivní od 

roku 1990 a konflikt Súdánského lidově osvobozeneckého hnutí/armády Severu 

(SPLM/A-N) proti súdánské vládě (Uppsala University, 2016).  

V roce 2012 přetrvávaly aktivní konflikty mezi ONLF a vládou Etiopie a OLF a 

etiopskou vládou (Uppsala University, 2016). Konflikty mezi MFDC a vládou Senegalu 

a mezi SPLM/A-N a súdánskou vládou přestaly být v tomto roce aktivními, naproti tomu 

vypukl konflikt mezi Národním hnutím za osvobození Azawadu (MNLA) a malijskou 

vládou (Uppsala University, 2016).  
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Konflikty OLF a ONLF s etiopskou vládou zůstaly aktivními i v roce 2013 

(Uppsala University, 2016). V tomto roce navíc začal být aktivním konflikt mezi hnutím 

Kata Katanga a vládou Demokratické republiky Kongo, avšak přestal být aktivním 

konflikt MNLA a vlády Mali (Uppsala University, 2016). 

Rok 2014 se vyznačoval pokračujícím konfliktem ONLF a etiopské vlády i hnutí 

Kata Katanga a vládou Demokratické republiky Kongo, avšak aktivním přestal být 

konflikt OLF a vlády Etiopie (Uppsala University, 2016). V tomto roce se však znovu 

zaktivoval konflikt MNLA, respektive od tohoto roku Koordinace hnutí Azawadu 

(CMA), jehož je MNLA součástí, a malijské vlády (Uppsala University, 2016).  

Konflikt etiopské vlády a ONLF pokračoval v aktivitě i v roce 2015 a v tomto roce 

byl znovu aktivním i konflikt OLF s etiopskou vládou (Uppsala University, 2016). 

V aktivitě pokračoval konflikt CMA (MNLA) s malijskou vládou, avšak přestal být 

aktivním konflikt hnutí Kata Katanga s vládou Demokratické republiky Kongo (Uppsala 

University, 2016).  

 

Příloha č. 2: Graf: Počet obětí spojených s konfliktem 

 

Zdroj dat: Uppsala Conflict Data Program, Uppsala University, 2016 

 

Graf (viz příloha č. 2) vyobrazující počet obětí spojených s danými konflikty pak 

především pomáhá demonstrovat brutalitu těchto konfliktů. Nejvíce obětí celkem si 

vyžádal konflikt mezi hnutím OLF a vládou Etiopie a naopak nejméně konflikt Kata 

Katanga s vládou Demokratické republiky Kongo (Uppsala University, 2016). Zásadní 

vliv v těchto počtech však má i délka trvání konfliktu, přičemž právě konflikt mezi OLF 
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a etiopskou vládou je zároveň nejdéle trvajícím konfliktem a konflikt v Katanze pak 

naopak patří k těm dosud trvajícím kratší dobu (Uppsala University, 2016). Od roku 2011 

se dá za nejkrvavější konflikt považovat konflikt mezi MNLA/CMA a malijskou vládou, 

naproti tomu k nejméně obětem vedl po roce 2011 konflikt v senegalském Casamance 

(Uppsala University, 2016).  

Pokud jde o internacionalizaci těchto konfliktů, jediným konfliktem bez 

významného zapojení zahraničních aktérů byl ten mezi SPLM/A-N a vládou Súdánu. 

V katanžském konfliktu hrála významnou roli mise OSN MONUSCO, která v regionu 

probíhala již od roku 1999, avšak po vzniku hnutí Kata Katanga a vypuknutí bojů na 

základě jeho aktivit, začala tato mise značně navyšovat svůj personál v oblasti (Africa 

Research Bulletin, 2014, s. 20030). Operace jednotek Francie a Africké unie v roce 2013 

a vysílání personálu pro výcvik Malijců ze zemí Evropské unie do oblasti Azawadu pak 

značně ovlivnilo konflikt mezi MNLA/CMA a malijskou vládou (Walker, 2013, s. 10). 

V konfliktu mezi ONLF a etiopskou vládou došlo k zapojení Eritrey a Somálska, které 

poskytly hnutí jak finance, tak úkryt či organizační pomoc (Africa Research Bulletin, 

2007, s. 17013-4). Eritrea pak podpořila i hnutí OLF, avšak etiopská vláda naproti tomu 

spolupracuje s vládou Keni (Uppsala University, 2016; Africa Research Bulletin, 2007, 

s. 17013-14). V konfliktu mezi MFDC a senegalskou vládou pak roli sehrála především 

Guinea Bissau, která je dlouhodobě obviňována z vyzbrojování hnutí, z čehož jsou však 

podezřívány i vlády Iráku či Libye (Uppsala University, 2016). Výzbroj vládě Senegalu 

pak na druhé straně poskytuje Francie a Spojené státy (Uppsala University, 2016).  

Převažující část secesionistických hnutí ve svých cílech neuspějí a některá se 

například spokojí s jen vyšší autonomií regionu či více právy (Byrne, Englebert, 2014, s. 

11-12). Mapa (viz. příloha č. 3) zobrazující možnou fragmentaci politické mapy Afriky 

demonstruje, jak by africký region vypadal, pokud by se hnutím zapojeným 

v secesionistických konfliktech po roce 2011 podařilo svých cílů dosáhnout.  
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Příloha č. 3: Mapa: Fragmentace politické mapy Afriky 

 

 

 

Následující část práce se věnuje konkrétním secesionistickým konfliktům a 

hnutím v nich zapojeným. Pro tyto případové studie byly zvoleny konflikty, které 

probíhají mezi hnutími odpovídajícími secesionistickému typu ozbrojených nestátních 

aktérů dle Zoharovy typologie a vládou daného stávajícího státu, a jedná se tedy o 

konflikty se zapojením státu. Tyto konflikty navíc musely být po roce 2011 aktivní 

minimálně po dobu jednoho roku, musely tedy v daném roce vést k minimu 25 obětí, a 

zároveň počet obětí spojených s bojem musel od roku 2011 dosáhnout alespoň 100. Tato 

hranice byla zvolena pro vyšší relevantnost uvedených konfliktů pro současné dění. 

Těmto požadavkům odpovídají konflikty se zapojením hnutí Kata Katanga 

v Demokratické republice Kongo, MNLA/CMA v Mali, OLF a ONLF v Etiopii a 

SPLM/A-N v Súdánu.  
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3. Případové studie secesionistických konfliktů a hnutí 

3.1 Demokratická republika Kongo: Katanga: Kata Katanga 

Konflikt mezi secesionistickým hnutím Kata Katanga a vládou Demokratické 

republiky Kongo byl aktivním od roku 2013, k obětem spojeným s bojem však docházelo 

již v roce 2011, avšak jejich počet nepřekročil 25 (Uppsala University, 2016). Po roce 

2015 se však tento konflikt již za aktivní dle Uppsala Conflict Data Program označit 

nedá (Uppsala University, 2016). Celkový počet obětí spojených s konfliktem je 182 

(Uppsala University, 2016). Hnutí Kata Katanga se navíc účastnilo v letech 2013 a 2014 

také jednostranného násilí vůči civilistům, které dosáhlo 184 obětí (Uppsala University, 

2016).  

Jedním z hlavních impulsů pro vypuknutí tohoto konfliktu byl útěk warlorda a 

vůdce Mai Mai milicí Gédéona Kyungu Mutangaeho z vězení v září 2011, jelikož po jeho 

úniku došlo k rozpoutání či zesílení násilí probíhajících nejen v Katanze ale i v jiných 

regionech země (Global Security, 2014). Hlavními taktikami v postupu hnutí Kata 

Katanga byly v průběhu konfliktu útoky na vesnice, při kterých milice tohoto hnutí 

vypalovaly domy, unášely či znásilňovaly ženy a vraždily a mrzačily tamější obyvatelstvo 

(Africa Research Bulletin, 2014, s. 20030). Hnutí také provedlo útok na hlavní centrum 

regionu Lubumbashi, načež byl tento útok tvrdě potlačen vládou (Byrne, Englebert, 2014, 

s. 16). Ozbrojené síly Demokratické republiky Kongo FARDC však také velice často 

útočí i na civilní obyvatelstvo (Africa Research Bulletin, 2014, s. 20030).  

Situace v Katanze tak přinutila obyvatele regionu opustit svůj domov a velká část 

odešla do uprchlického tábora ve městě Pweto na hranici Demokratické republiky Kongo 

se Zambií (BBC, 2013). V oblasti navíc hrozí, že zde dojde k výrazné humanitární krizi 

(Global Security, 2014). Podle Kanceláře OSN pro humanitární záležitosti bylo na 

počátku roku 2013 316,000 přemístěných osob z tohoto regionu a v půlce roku 2013 se 

jednalo již o 400,000 osob (Global Security, 2014; Africa Research Bulletin, 2014, s. 

20030). 

V oblasti však již od roku 1999 působí mise OSN MONUSCO, která v souvislosti 

s vypuknutím konfliktu mezi Kata Katanga a centrální vládou Demokratické republiky 

Kongo navyšuje počet svých jednotek v zemi (Africa Research Bulletin, 2014, s. 20030).  

Hnutí Kata Katanga se vytvořilo v roce 2011 po útěku warlorda Gédéona Kyungu 

Mutangaeho z vězení, jak již bylo zmíněno výše (Africa Research Bulletin, 2014, s. 

20030; Global Security, 2014). Ke zformování hnutí došlo v oblasti tzv. Trojúhelníku 
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smrti okolo měst Manono, Mitwaba a Pweto (Africa Research Bulletin, 2014, s. 20030). 

Přímo název tohoto hnutí zahrnuje i jeho jasný cíl. Kata Katanga v překladu ze 

svahilštiny, tedy jazyka převládajícím v tomto regionu, znamená „odtrhnout Katangu“ 

(Africa Research Bulletin, 2014, s. 20030). 

Milice hnutí Kata Katanga a konkrétně hlavně jejich vůdce Gedeon se stále snaží 

verbovat nové bojovníky, kterým slibuje především výraznější benefity z těžby kovů v 

tomto regionu, pokud jejich boj bude úspěšný (BBC, 2013). Dalším problémem je však 

fakt, že zde dochází i k verbování mnoha dětí (Africa Research Bulletin, 2014, s. 20030). 

Jednotlivé milice hnutí Kata Katanga působí převážně v menších skupinách, avšak pro 

větší a důležitější operace, se seskupují v jeden velký celek (UNHCR, 2014).  

V katanžském regionu nepůsobí pouze Kata Katanga, avšak také hnutí Mai Mai 

Gedeon a Corak Kata Katanga (BBC, 2013). Ozbrojená skupina Mai Mai Gedeon je hnutí 

volně přidružené ke Kata Katanga a stejně tak je vedené Gedeonem Kyngu Mutangou za 

prosazení nezávislosti regionu (BBC, 2013).  

Potenciální stát Katanga, který již v minulosti byl de facto nezávislým, je 

jihovýchodní provincií Demokratické republiky Kongo s populací přibližně 5.5 až 7 

milionů obyvatel (Minahan, 2016, s. 210). V regionu převažují kmeny Lunda-Yeke ve 

většině vyznávající křesťanskou víru, které se necítí být etnicky spřízněni se zbytkem 

země (Minahan, 2016, s. 211; Castellino, in Pavkovic and Radan, 2011, s. 122-123).  

Dalším, možná zásadnějším problémem však zde může být bohatost regionu na 

mědi a kobaltu (Africa Research Bulletin, 2014, s. 20030; Castellino, in Pavkovic and 

Radan, 2011, s. 122-123). Nalézá se zde až 34% světových zásob kobaltu a 10% 

světových zásob mědi a také významné zásoby cínu a coltanu, což z regionu činí 

nejatraktivnější region z Demokratické republiky Kongo pro zahraniční investory (BBC, 

2013; UNHCR, 2014). Lubumbashi, tedy hlavní centrum Katangy je díky tomu středem 

mnoha největších konžských důlních společností (Bloomberg, 2013). Zdejší obyvatelé 

však pociťují nedostatečný příliv benefitů z bohatosti svého regionu ze strany centrální 

vlády stávajícího státu (Africa Research Bulletin, 2014, s. 20030; Castellino, in Pavkovic 

and Radan, 2011, s. 122-123). 

Katanga již byla v historii samostatným státem. V padesátých letech 

devatenáctého století bylo vytvořeno Katanžské království, které však přežilo pouze do 

roku 1898, kdy se stalo součástí Belgického Konga (Minahan, 2016, s. 211). První pokusy 

o naprosté osamostatnění Katangy po zisku nezávislosti Demokratické republiky Kongo 

proběhly již v tom samém roce, tedy 1960 a díky mezinárodní podpoře byly částečně 
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úspěšné, avšak již o tři roky později byla Katanga opět integrována k původnímu státu za 

intervence Organizace spojených národů (Castellino, in Pavkovic and Radan, 2011, s. 

122-123).  

V roce 2006 se objevila naděje pro Katangu ale i ostatní regiony Demokratické 

republiky Kongo v podobě nové federální konstituce, která v sobě zahrnovala výrazné 

decentralizační prvky, které by znamenaly významné výhody pro příjmy jednotlivých 

regionů země (UNHCR, 2014). Provincie státu by si tak díky těmto změnám v ústavě 

mohly ponechávat až 40% z výtěžků z těžby (UNHCR, 2014). Samotný region Katangy 

by pak také byl dále rozdělen do čtyř menších částí (UNHCR, 2014). Současný prezident 

Demokratické republiky Kongo Joseph Kabila však i nadále selhává v uskutečňování 

těchto změn, které však nevítá ani severní část Katangy, jelikož výraznější podíl zdrojů 

se nalézá v jižní části této provincie (UNHCR, 2014). 

 

3.2 Mali: Azawad: MNLA/CMA 

Ozbrojený konflikt mezi Národním hnutím za osvobození Azawadu (MNLA - 

Mouvement national de libération de l'Azawad), respektive od roku 2014 Koordinací 

hnutí Azawadu (CMA - Coordination des Mouvements de l’Azawad), jehož je MNLA 

významnou součástí, a vládou Mali je dle počtu obětí v současnosti aktivní a to od roku 

2012 (Uppsala University, 2016). Výjimkou byl rok 2013, kdy počet obětí spojených 

s bojem klesl pod 25 (Uppsala University, 2016). V současnosti však v oblasti probíhá 

mírový proces, je tedy možné, že je konflikt po čtyřech letech u svého konce (Uppsala 

University, 2016). Celkový počet obětí spojených s bojem je v tomto konfliktu 277 

(Uppsala University, 2016). Hnutí MNLA/CMA se pak navíc účastnilo i nestátních 

konfliktů s jinými skupinami v regionu a to konkrétně s AQIM, Jama'atu Ahlis Sunna 

Lidda'awati wal-Jihad, MUJAO, Ansar Dine, CM-FPR, GATIA, MAA, Ganda Iso a 

Signed-in-Blood Battalion (Uppsala University, 2016).  

Prvotním impulsem pro zažehnutí současného konfliktu pak byly pravděpodobně 

události Arabského jara v Libyi roku 2011, jelikož se do Mali začali navracet vycvičení 

a ozbrojení tuarežští vojáci, kteří byli do této doby podporováni libyjským státem proti 

malijské vládě (Livermore, 2013, s. 282). Tito vojáci se pak začali přidávat k nově 

vznikajícím povstaleckým skupinám včetně secesionistického MNLA. Samotný konflikt 

pak vypukl v lednu 2012, kdy hnutí MNLA spolu s dalšími skupinami napadlo malijskou 

armádu (Raineri, Strazzari, 2015, s. 249). Národní hnutí za osvobození Azawadu pak po 
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krátké době dokázalo ovládnout provincie Gaa, Tombouctou a Kidal a vyhlásilo 

nezávislost Azawadu (Ludvík, 2014, s. 27; Walker, 2013, s. 10). Z počátku bojů bylo 

hnutí MNLA spřízněno se třemi džihádistickými skupinami – Ansar Dine, AQIM (Al-

Kajda v islámském Maghrebu) a MUJAO (Hnutí pro jednotu a džihád v západní Africe), 

které se však po úspěchu MNLA proti němu obrátily a převzali kontrolu nad severem 

území s cílem zavést v Mali právo šaría (Walker, 2013, s. 10).  

Situace se pak začala znovu obracet po francouzské operaci v oblasti v lednu 

2013, která měla primárně za cíl vyhnat džihádistické skupiny z regionu (Walker, 2013, 

s. 10). Do severní části Mali pak vyslala vojska také Africká Unie (Walker, 2013, s. 10). 

Z těchto kroků pak těžilo právě hnutí MNLA, které nebylo vnímáno jako nejzávažnější 

hrozba pro malijskou bezpečnost (Walker, 2013, s. 12). Kromě intervencí ze strany 

Francie a jednotek Africké unie se do konfliktu zapojila také velká část států Evropské 

unie, které do Azawadu vyslaly personál, který má cvičit Malijce, aby byli schopni se 

bránit možným budoucím útokům (Walker, 2013, s. 10). 

Po vytvoření aliance CMA (MNLA, HCUA, MAA, CPA a CM-FPR2 – viz níže) 

v roce 2014 byla mezi tímto uskupením a vládou Mali zahájena mírová jednání, na 

kterých se strany dohodly prostřednictvím Alžírské deklarace (Africa Research Bulletin, 

2014, s. 20180-1). Na jaře roku 2015 však vláda Mali deklarovala, že se odmítá dále 

účastnit jednání s těmito skupinami a to především z důvodu odporu vůči autonomii 

Azawadu (Global Security, 2016). Přesto však nakonec došlo v červnu 2015 k uzavření 

mírové dohody mezi CMA a malijskou vládou, která zaručuje Azawadu částečnou 

autonomii, eliminuje však možnost úplné nezávislosti regionu (Uppsala University, 

2016). Implementace dohody po jejím podepsání byla značně problematická, avšak 

možnost dokončení mírového procesu zde skutečně existuje (Uppsala University, 2016).  

Obě strany konfliktu se v jeho průběhu účastnily zločinů proti lidskosti (Wing, 

2013, s. 484). Situace vedla k nedostatku potravin v regionu, ale také k přesidlování či 

útěků obyvatel ze země, nejčastěji pak do Nigeru či Burkiny Faso (Walker, 2013, s. 10).  

Národní hnutí za osvobození Azawadu (MNLA) v Mali se utvořilo v říjnu 2011 

převážně z bývalých členů menších tuarežských skupin, jako například MNA – Národní 

hnutí Azawadu (Livermore, 2013, s. 288). Cílem hnutí MNLA bylo již od počátku 

vytvoření samostatného tuarežského státu Azawad (Wing, 2013, s. 482). 

Hnutí bylo z počátku konfliktu v roce 2012 úspěšné v eliminaci působení vlády 

Mali v oblasti Azawadu, kterou odtud zcela vytěsnilo, avšak nebylo schopné dostatečně 

zastávat funkce státu (Ludvík, 2014, s. 30). Později však hnutí oslabilo a bylo 
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vytěsňováno jinými aktéry, jak již bylo zmíněno výše (Ludvík, 2014, s. 31). Hlavním 

problémem pak byla neschopnost hnutí zajišťovat ochranu podnikatelům a fungování 

ekonomických aktivit (Raineri, Strazzari, 2015, s. 263). 

V roce 2014 se MNLA spojilo s dalšími čtyřmi skupinami (HCUA – Vysoká rada 

pro jednotu Azawadu, část MAA – Arabské hnutí Azawadu, CPA – Koalice pro obyvatele 

Azawadu a CM-FPR2 – Koordinace hnutí a Patriotská fronta odporu) v alianci CMA 

(Koalice hnutí Azawadu) mající za cíl odtržení Azawadu od Mali a úplnou nezávislost 

tohoto území (Raineri, Strazzari, 2015, s. 270-71). Počet vojáků samotného MNLA 

dosahuje přibližně 9000 až 10 000 (Les Observateurs, 2012). 

Potenciální nový stát Azawad tvoří stávající malijské severovýchodní regiony 

Gao, Tombouctou a Kidal ve střední části pouště Sahara a představuje přibližně dvě 

třetiny z celkového malijského území (Minahan, 2016, s. 428; Raineri, Strazzari, 2015, s. 

252). Jedná se o velice řídce zabydlený region, který je však s velkou pravděpodobností 

bohatý na minerální zdroje, které však dosud nebyly objeveny (Walker, 2013, s. 10; 

Livermore, 2013, s. 282).  

Azawad je obýván převážně etnickými Tuaregy, kteří mají berberský původ 

s především nomádským způsobem života založeným na kmenovém uspořádání 

(Minahan, 2016, s. 428). Tuaregové jsou převážně vyznavači islámu (Minahan, 1996, s. 

51). Jejich hlavním zdrojem obživy bylo v minulosti pastevectví a obchod, čehož se však 

museli nedobrovolně vzdát a na požadavek vlády Mali se začít věnovat zemědělství 

(Ludvík, 2014, s. 27). Celkový počet členů tohoto etnika se pohybuje okolo milionu a 

půl, přičemž zhruba 550 tisíc z nich se vyskytuje na území Mali (Minahan, 2016, s. 428; 

Ludvík, 2014, s. 27).  

První tuarežské státy vznikaly již v jedenáctém století a v osmnáctém století byla 

dominantní silou Tuarežská konfederace (Minahan, 1996, s. 52). Požadavky Tuaregů na 

autonomní stát byly pak znovu vzneseny již v roce 1959, tedy rok před ziskem 

nezávislosti Mali a Nigeru a tři roky před dekolonizací Alžírska, do nichž byla pod 

francouzským dohledem tuarežská teritoria nakonec včleněna (Minahan, 1996, s. 53). 

Tuaregové pak byli z participace na vládě téměř zcela vyloučeni, což jejich touhy po 

sebeurčení ještě eskalovalo (Minahan, 1996, s. 53).  

Oblast Azawadu je navíc z rozvojového hlediska brána malijským státem jakožto 

méně důležitá, což se projevuje například nedostatečným přístupem tamějších obyvatel 

k vodě či k vzdělávání (Ludvík, 2014, s. 27). Všechny tyto faktory pak vedly v minulosti 

již k několika vzpourám ze strany Tuaregů a to konkrétně v letech 1963, 1990, 2006 a 
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nakonec i k současnému konfliktu (Ludvík, 2014, s. 27). Všechny pokusy o zisk 

nezávislosti pak byly malijskou vládou tvrdě potlačeny (Livermore, 2013, s. 282). Mnoho 

Tuaregů pak z Mali uprchlo a to z velké části do Libye, což pak způsobilo značný 

problém, když se v roce 2011 začali navracet, jak již bylo zmíněno výše (Ludvík, 2014, 

s. 27).  

 

3.3 Etiopie: Ogaden: ONLF 

Konflikt mezi Ogadenskou národně osvobozeneckou frontou (ONLF) a vládou 

Etiopie vypukl již v roce 1994 a je aktivním do současnosti (Uppsala University, 2016). 

Tento konflikt byl dle Uppsala Conflict Data Program neaktivní, tedy s méně než 25 

oběťmi spojenými s bojem, jen v letech 1995, 1998, 2003 a 2008 (Uppsala University, 

2016). V celém období svého trvání vedl konflikt k 1 206 s bojem spojeným obětem 

(Uppsala University, 2016). Hnutí ONLF se však účastnilo také jednostranného násilí 

vůči civilistům v letech 2003 a 2007 a také nestátního konfliktu s organizací Al-Šabáb, 

který byl aktivní v roce 2007 (Uppsala University, 2016).  

K  eskalaci konfliktu mezi ONLF a etiopskou vládou došlo například v roce 2007 

ve spojitosti s dubnovým útokem ONLF (Ewing, 2010, s. 83). Několik stovek členů hnutí 

tento den zaútočilo na ropný průzkumný vrt provozovaný Čínou poblíž etiopského Abole, 

přičemž zavraždilo 65 Etiopanů a devět čínských pracovníků (Ewing, 2010, s. 81; 

International Crisis Group, 2013, s. 12). Útok vzbudil mezinárodní pozornost směrem 

k ONLF, avšak zároveň rozpoutal intenzivní protipovstaleckou kampaň ze strany 

etiopské vlády. Bylo zavedeno přeshraniční obchodní embargo či restrikce vůči aktivitám 

mezinárodních pomocných sil, ale taktéž byla vybudována lokální milice na ochranu 

skupin pracovníků i cest před dalšími možnými útoky ONLF (Ewing, 2010, s. 83-84). 

Zásadním problémem pro vládu pak kromě samotného útoku byl i vliv na operování 

ropných společností, které po této události odmítly pokračovat ve své činnosti, dokud se 

jim nedostalo bezpečnostních záruk od etiopské vlády (Ewing, 2010, s. 84). 

K dalšímu výraznému střetu mezi hnutím ONLF a etiopskými jednotkami došlo 

například v březnu 2009 v regionu Somalia, při kterém bylo hnutím zavražděno až sto 

etiopských vojáků v průběhu dvou dní (Global Security, 2016; Byrne, Englebert, 2014, s. 

13). Lidské ztráty na straně ONLF pak byly způsobeny etiopskými složkami o rok 

později, což však vedlo k další ofenzivě hnutí ještě v témže roce (Byrne, Englebert, 2014, 

s. 13).  
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K porušování lidských práv v podobě vraždění obyvatel či vypalování celých 

vesnic dochází v tomto konfliktu jak ze strany jednotek centrální vlády státu, tak ze strany 

samotného hnutí ONLF (Global Security, 2016). Mnoho obyvatel Etiopie je pak 

v důsledku odsunuto či prchá ze země, nejčastěji do Keni či Somalilandu (Ewing, 2010, 

s. 82).  

Důležitým zahraničním aktérem pro tento konflikt je vláda Eritrey, která hnutí 

ONLF podporuje finančně, ale také organizačně (Africa Research Bulletin, 2007, s. 

17013-4) a dále pak Somálsko, odkud se ONLF také dostává podpory a úkrytu (Global 

Security, 2016). Vláda Etiopie naproti tomu nadále zůstává finančně podporována ze 

strany Spojených států amerických, a to především v rámci rozvojové pomoci, a to i přes 

porušování lidských práv i ze strany etiopské vlády (Ewing, 2010, s. 82; U. S. State 

Department, 2016).  

Mezi hnutím ONLF a vládou Etiopie v roce 2012 došlo k pokusu o uzavření 

mírové smlouvy, avšak tyto snahy byly ukončeny, jelikož hnutí odmítlo uznat etiopskou 

ústavu (ICG, 2013, s. i). Vliv na selhání těchto snah mělo také úmrtí hlavního iniciátora, 

etiopského premiéra Melese Zenawiho (ICG, 2013, s. 15). Tento dialog probíhal 

s podporou Keni, kde se jednání také odehrálo, a která je spojena s Etiopií ve formě 

bezpečnostní spolupráce (ICG, 2013, s. i, 15). Konflikt je tedy v současnosti stále aktivní, 

avšak boje probíhají s nízkou intenzitou (Uppsala University, 2016).  

Samotné hnutí ONLF bylo založeno v roce 1984 a jeho ozbrojené složky se 

vyvíjely od roku 1991, přičemž rekrutováni byli především mezi mladými pastýři 

(Bloom, Kaplan, CFR, 2007; ICG, 2013, s. 6, 10). Do tohoto roku navíc mělo pouze 

základní struktury s nepatrným dosahem (ICG, 2013, s. 5, 8). Zásadní změny ve 

strukturách hnutí pak přišly v roce 1998, kdy se jeho předsedou stal Sheikh Ibrahim, který 

nahradil dosavadního Mohamada Omara Osmana a začal s reformami (ICG, 2013, s. 8).  

Hlavním cílem tohoto hnutí je vytvoření nezávislého státu Ogadenie (ICG, 2013, 

s. 5). Někteří členové jsou ochotni se spokojit i s ústupkem v podobě vyšší autonomie 

regionu, většina hnutí však požaduje úplné odtržení od stávajícího státu (ICG, 2013, s. i). 

Uvnitř hnutí již došlo i k významnějšímu štěpení, kdy se jedna jeho část oddělila od 

zbytku hnutí a uzavřela v roce 2010 mírovou dohodu s etiopskou vládou (Africa Research 

Bulletin, 2010, s. 18587-8). Tento krok však hnutí ONLF zcela odsoudilo a prohlásilo 

odštěpenou část za irelevantní a tedy nereprezentující názor ani cíl hnutí (Africa Research 

Bulletin, 2010, s. 18587-8).  
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V letech 1993 až 1994 se hnutí snažilo s nově vzniklou federální vládou vyjednat 

secesi Ogadenu, přičemž hlavním impulsem jim byla secese Eritrey a především pak i 

fakt, že etiopská ústava zaručila národům právo na sebeurčení, avšak tyto snahy byly 

neúspěšné (ICG, 2013, s. 7).  

Vládou Etiopie je hnutí ONLF prohlašováno za teroristickou skupinu, s čímž 

nesouhlasí Spojené státy americké, které však připouštějí, že někteří konkrétní členové 

hnutí pravděpodobně podporují i extremistické skupiny, ne však celé hnutí ONLF (Global 

Security, 2016). Samo hnutí prohlašuje, že čítá 2000 až 3000 vojáků (ONLF, 2015). 

Potenciální nový stát Ogadenie se rozkládá na území etiopských regionálních států 

Harari a Somalia ve východní části země (Minahan, 2016, s. 314). Oblast je obývána 

převážně etnickými Západními Somálci či Ogadenci, jichž žije v této oblasti přibližně 

čtyři až pět milionů a jsou tak třetí největší národnostní skupinou Etiopie (Minahan, 2016, 

s. 314; ICG, 2013, s. 2). Jejich původ je směsicí vlivů Somálců a Oromijců s klanovým 

uspořádáním společnosti založené především na sunitském islámu (Minahan, 2016, s. 

315). Ogaden byl roku 1887 dobyt etiopskou armádou a kromě let 1942-1948 je součástí 

Etiopie dodnes (Minahan, 2016, s. 314-315). V roce 1942 byl osvobozen britskými 

jednotkami, avšak roku 1948 byl znovu navrácen Etiopii (Minahan, 2016, s. 315). Britský 

ministr zahraničí Ernest Bevin v této době doufal ve vytvoření státu, který by se skládal 

ze všech území s převahou somálských obyvatel, k čemuž ale nikdy nedošlo (ICG, 2013, 

s. 3). Tyto snahy však vedly k probuzení somálského sentimentu mezi Ogadenci, kteří tak 

začali požadovat vytvoření takového státu (ICG, 2013, s. 3). To se však změnilo po dobytí 

Ogadenu somálským režimem v roce 1977, po kterém docházelo k výrazné marginalizaci 

tamějších obyvatel, což vedlo k přetransformování ogadenských požadavků od 

somálského státu k nezávislému ogadenskému státu (ICG, 2013, s. 3). Somálci byli navíc 

z Ogadenu o rok později etiopskou vládou vyhnáni a to za významné pomoci kubánských 

jednotek a sovětských armádních poradců (ICG, 2013, s. 3). Někteří současný stav vidí 

dokonce jako okupaci Ogadenu ze strany „mytické etiopské říše“ vedené abyssinianskou 

vládou, která je zcela ilegální (Ghalib, 2014, s. 11, 13).  

Hnutí ONLF navíc pociťuje značnou marginalizaci Ogadenu ze strany vlády 

Etiopie, která se projevuje vysokou úrovní chudoby a nerozvinutosti v oblasti (Ewing, 

2010, s. 82). Významným faktorem je výskyt ropy a zemního plynu v Ogadenu, ze 

kterého těží především centrální autority státu, avšak samotný region ze svého bohatství 

příliš netěží (Ewing, 2010, s. 82, ICG, 2013 s. i).  
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Odpor hnutí vůči etiopské vládě je posilován také jeho přesvědčením, že jedním 

z důvodů této marginalizace je fakt, že většina ogadenské populace je muslimského 

vyznání, avšak etiopská vláda je složená převážně z křesťanů (Ewing, 2010, s. 82). 

 

3.4 Etiopie: Oromie: OLF 

Konflikt mezi Oromskou frontou za osvobození a etiopskou vládou vypukl již 

v roce 1989 a je aktivním do současnosti (Uppsala University, 2016). Dle dat Uppsalské 

univerzity bylo možné konflikt označit za neaktivní pouze v letech 1993, 1997 a 2014 

(Uppsala University, 2016). Celkový počet obětí spojených s konfliktem je v současnosti 

2 131 (Uppsala University, 2016).  

Výraznějším impulsem pro zažehnutí současných bojů byla ofenziva proti 

rebelským skupinám ze strany centrální vlády v roce 2006, přestože nebyla zcela úspěšná 

(Uppsala University, 2016). Do konfliktu mezi vládou a skupinami OLF se navíc od roku 

2010 zapojuje i vláda Keni, která spolupracuje s etiopskou vládou a snaží se zabránit 

Oromské frontě za osvobození v jejich aktivitách (Uppsala University, 2016). Tyto 

zákroky proti hnutí OLF ze strany keňských složek zahrnují například i hromadné 

zatýkání a deportace vojáků těchto skupin (Uppsala University, 2016). Naopak na straně 

Oromské osvobozenecké fronty však stojí vlády Eritrey (Africa Research Bulletin, 2007, 

s. 17013-14). Konflikt mezi OLF a etiopskou vládou se navíc velice často prolíná i 

s konfliktem mezi Ogadenskou národně osvobozeneckou frontou (ONLF), (Centre for 

Systemic Peace, 2016).  

Hnutí OLF se ve svých počátcích stavilo proti terorismu a vnímalo ho dokonce 

jako akt zoufalosti (Oromo Liberation Front, 2005). Ochotno k boji bylo dle svých 

prohlášení pouze v případě sebeobrany a jen proti etiopské vládě a nikoliv proti civilistům 

(OLF, 2005). Ve skutečnosti však v současné době tato skupina přiznává, že byla dle 

svých slov nucena okolnostmi sáhnout po zbrani (OLF, 2009). Velice často zde dochází 

k užívání násilí, ke kterému se však většinou nehlásí ani jedna ze znepřátelených stran. 

Hnutí OLF bylo navíc v roce 2011 zákonodárci prohlášeno za teroristickou skupinu (Al 

Jazeera, 2014). Problémem zůstávají také přeshraniční útoky hnutí v Keni a Somálsku 

(Uppsala University, 2016).  

K násilí dochází mnohdy i při z počátku nenásilných veřejných protestech, jako 

například v květnu roku 2014, kdy vzbouřenci, především z řad oromských studentů, 

reagovali odmítavě na plán centrální etiopské vlády rozšířit hlavní město Addis Abeba 
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dále do regionálního státu Oromie, jelikož OLF vnímají hlavní město, které oni sami 

nazývají Finfinne, jako oromské a nikoliv etiopské město (Al Jazeera, 2014; BBC, 2014). 

Nároky na Addis Abebu si kladou obě strany, avšak hlavní etiopské město je zcela 

obklopené územím Oromie, což značně komplikuje boje o něj (BBC, 2014). Během 

těchto protestů pak došlo k zavraždění několika studentů, k čemuž se však nehlásí ani 

vládní strana ani separatistické hnutí (BBC, 2014).  

Oromská fronta za osvobození (OLF) existuje v Etiopii již od sedmdesátých let 

minulého století a bojuje proti etiopské centrální vládě s cílem prosadit své právo na 

národní sebeurčení, které je v současné etiopské konstituci zaneseno, avšak jeho reálná 

aplikace je omezena značnými limity, a pak především vytvořit nezávislý stát Oromie 

(Jalata, 2014, s. 136; OLF, 2009). Toto uskupení vnímá celý národ Oromo jako po století 

utlačovaný a zneužívaný ze strany „abyssinijské (etiopské) koloniální vlády“ (OLF, 

2009). Jejich cílem je však také vytvořit vládní systém, který by byl založen na principech 

tzv. systému Gadaa (Jalata, Schaffer, 2013, s. 287; OLF, 2009). Hnutí se již například 

podařilo prosadit možnost psát a číst ve svém vlastním jazyce qubee v roce 1991, ač se 

centrální vláda i nadále snažila prosadit amharštinu (Jalata, 2014, s. 123).  

Hnutí OLF odmítalo v počátku politiku především aktuálního tigrejského režimu, 

který byl nastolený v roce 1991 a dle Oromské fronty za osvobození nepřipouštělo národu 

Oromo jeho právo na zvolení si suverenity, pod kterou by tento národ byl ochoten žít 

(OLF, 2009). Hnutí má dle proklamací jeho členů 5000 vojáků a režimem je označován 

za ilegální organizaci (OLF, 2009; Jalata Schaffer, 2013, s. 291).  

Oromská fronta za osvobození však nevyužívá k dosažení svých cílů pouze 

násilné prostředky, avšak například i internetový aktivismus či veřejné protesty (Al 

Jazeera, 2014). Většina těchto aktivit pochází z řad studentů, kteří také založili Oromo 

Media Network pro snazší předávání informací ohledně právě probíhajících protestů nebo 

fotek mrtvých z těchto nepokojů veřejnosti, jejichž primárním cílem je podporovat 

oromský nacionalismus (Al Jazeera, 2014). 

Problémem OLF je fakt, že často zažívá spory i ve svém vlastním centru mezi 

dvěma hlavními křídly a to křesťanským a muslimským či animistickým křídlem, 

přičemž první z nich bývá spíše intelektuální a radikální povahy, kdežto muslimská část 

je více tradicionalistická (Uppsala University, 2016). Rozdíl mezi těmito skupinami je 

ovšem také geografický. Křesťanské skupiny tohoto hnutí se vyskytují na západě Oromie, 

naproti tomu skupiny muslimské a animistické jsou seskupeny na východě a jihu regionu 

(Uppsala University, 2016).  
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Oromo je třetí nejvíce zastoupenou národností na celém africkém kontinentu 

s populací dosahující 35 až 35 milionů osob a má svůj vlastní jazyk, oromštinu i 

specifické náboženství a tradice lišící se od zbytku etiopského státu, které dle mnohých 

akademiků sahají až do šestnáctého století (Jalata, 2014, s. 119-120; Minahan, 2016, s. 

319). Oromský jazyk byl navíc centrální vládou Etiopie v minulosti zakázán (Uppsala 

University, 2016). Mimo zákon byly postaveny i nezávislé politické organizace Oromo 

či oromští novináři a spisovatelé (Jalata, Schaffer, 2013, s. 291). Národ Oromo má mimo 

jiné i svůj speciální systém pro uspořádání jak politické sféry života, tak i kulturní a 

sociální, tzv. systém Gadaa (Jalata, 2014, s. 120-121, 137).  

První pokus o secesi z Etiopie proběhl ze strany oromských nacionalistů již v roce 

1936, kdy se pokusili o osamostatnění jihozápadních regionů státu (Minahan, 2016, s. 

319). Tyto snahy byly eskalovány znovu v roce 1965 a nakonec pak vedly k vytvoření 

OLF po roce 1970 (Minahan, 1996, s. 429-30).  

Odlišnosti mezi vlastním národem a zbytkem Etiopie spolu s nesouhlasem se 

stávajícími politickými elitami jsou tedy pravděpodobně hlavními živnými podmínkami 

pro oromský secesionismus. K těmto snahám může přispívat také fakt, že potenciální 

nový stát Oromie je zemědělsky nejbohatším regionem Somálského poloostrova s 

významnými zásobami kávy, koření či minerálních zdrojů (OLF, 2009). Právě díky 

vlastnictví těchto zdrojů se národ Oromo cítí být vykořisťován centrálními elitami 

Etiopie. Vliv má jistě i to, že Oromská fronta za osvobození vnímá etiopské centrum 

jakožto ovládající koloniální moc omezující svobody tohoto národa a potlačující jejich 

specifické prvky (Jalata, 2014, s. 123-4). 

 

3.5 Súdán: Jižní Kordofán, stát Modrého Nilu: SPLM/A-N 

Konflikt mezi Súdánským lidově osvobozeneckým hnutím/armádou severu 

(SPLM/A-N) a súdánskou vládou byl aktivním pouze v roce 2011 a to se 190 oběťmi 

spojenými s bojem (Uppsala University, 2016). Hnutí se však na konci roku 2011 stalo 

součástí Súdánské revolucionářské fronty, jejíž konflikt se súdánskou vládou je od tohoto 

roku aktivní do současnosti, avšak primárním cílem tohoto uskupení není vytvoření 

samostatného státu, nýbrž nahrazení vlády vládou novou, není tedy možné tento konflikt 

označovat za secesionistický (Uppsala University, 2016).  

Významným impulzem pro tento konflikt, který probíhal v súdánských 

provinciích Jižní Kordofán a státě Modrého Nilu, bylo pravděpodobně vyhlášení 
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nezávislosti Jižního Súdánu v roce 2011 (Global Security, 2014). Konflikt propukl 

nejprve v Jižním Kordofánu v červnu 2011 a následně pak ve státech Modrého Nilu v září 

téhož roku (Global Security, 2014).  

Nejčastějšími taktikami v konfliktu roku 2011, a to jak ze strany hnutí, tak ze 

strany vlády Súdánu, bylo zabíjení civilistů, bombové útoky či zabírání strategických 

oblastí kvůli přírodním, ekonomickým či vojenským zdrojům (Global Security, 2014; De 

Alessi, 2013, s. 88-89). Příkladem obsazování strategicky významných částí súdánských 

regionů může být boj o město Habeela z března 2015, které je zásadním centrem 

mechanizovaného zemědělství země (Sudan Tribune, 2015). Pokud jde o bombové útoky, 

jejich četnost v roce 2013 dosahovala až šedesát za den a to včetně nočních bombardování 

(Sudan Tribune, 2013).  

Centrální vláda Súdánu navíc odmítla vpustit na konfliktní území humanitární 

pomocníky, i přesto, že k tomu byla vyzývána jinými státy i nevládními organizacemi, 

což přispělo ke směřování této oblasti k humanitární krizi (De Alessi, 2013, s. 88). 

Súdánská vláda humanitární pomoci zabránila proto, aby dohnala své obyvatele k útěku 

z těchto oblastí kvůli hladu a strachu (Global Security, 2014). Ze stejného důvodu útočila 

vládní armáda na civilisty a jejich majetky v průběhu období setby a sklizně, což však 

vedlo také k rozšiřování mnohých nemocí (Global Security, 2014; Sudan Tribune, 2013). 

Kromě úmrtí civilistů docházelo také k rozsáhlému přemisťování obyvatelstva (Global 

Security, 2014). Přístupu humanitární pomoci však bránilo i Súdánské lidové 

osvobozenecké hnutí/armáda severu, které nad některými částmi těchto oblastí drželo 

delší dobu kontrolu (Global Security, 2014).  

Súdánské lidové osvobozenecké hnutí/armáda severu (SPLM/A-N) bylo 

vytvořeno roku 2011 po osamostatnění Jižního Súdánu od stávajícího súdánského státu, 

a to odpojením od jihosúdánského Súdánského lidového osvobozeneckého hnutí/armády 

(SPLM/A), (De Alessi, 2013, s. 86-87). SPLM/A-N se zformovalo v oblasti Jižního 

Kordofánu a států Modrého Nilu (De Alessi, 2013, s. 86-87). Hnutí z počátku působilo 

jakožto opoziční politická strana, avšak poté, co bylo súdánskou vládou označeno za 

nelegální, tak se radikalizovalo a transformovalo do ozbrojeného separatistického hnutí 

(De Alessi, 2013, s. 86-87).  

Súdánské lidové osvobozenecké hnutí severu započalo boje proti centrálním 

elitám především proto, že pociťovalo socio-ekonomickou a politickou marginalizaci 

těchto dvou súdánských provincií ze strany dominantně arabské vlády a značné kulturní 

a etnické odcizení od zbytku stávajícího státu (De Alessi, 2013, s. 85-87). Tyto skupiny 
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v jižní části Súdánu se navíc cítily býti více spřízněné s Jižním Súdánem nežli se státem, 

kterého jsou momentálně součástí (Uppsala University, 2016). Hnutí aktivní v Jižním 

Kordofánu a státech Modrého Nilu také vyčítalo centrální vládě Súdánu, že zahrnula tyto 

dvě provincie do svého území, aniž by tento krok jakkoliv konzultovala s jejich obyvateli, 

i to, že se v této zemi stále neodehrávaly demokratické volby (Uppsala University, 2016). 

Po odtržení Jižního Súdánu v roce 2011 a ukončení bojů v této oblasti země byla dvěma 

regionům také přislíbena konzultace jejich bezpečnostního uspořádání, k čemuž dodnes 

stále nedošlo (Uppsala University, 2016).  

Hlavním cílem tohoto hnutí aktivní v jižní části Súdánu však nebyla primárně 

secese ze stávajícího státu, ale hnutí se dožadovalo sebeurčení oblastí Jižního Kordofánu 

a států Modrého Nilu (De Alessi, 2013, s. 88). Hnutí však bylo v otázce konkrétní podoby 

tohoto sebeurčení značně názorově rozdělené, jelikož část hnutí požadovala pouze vyšší 

míru autonomie, či nemarginalizaci nearabského obyvatelstva a konkrétně těchto dvou 

oblastí, avšak někteří členové volali po úplné samostatnosti regionu (De Alessi, 2013, s. 

88). V tomto případě se tedy dá hovořit o částečně secesionistickém hnutí.  

Možným novým státem by pak mohla být Republika hor Nuba, kterou v Jižním 

Kordofánu a státě Modrého Nilu chtějí vytvořit zástupci převažujícího etnika v obou 

provinciích, tedy etnika Nuba, kteří také částečně tvoří hnutí SPLM/A-N (Minahan, 2016, 

s. 308-309).  

Ke konci roku 2011 však vytvořilo toto hnutí alianci s dalšími třemi skupinami 

bouřícími se proti vládě v Chartúmu (Uppsala University, 2016). Vznikla tak SRF – 

Súdánská revolucionářská fronta zahrnující kromě Súdánského lidového 

osvobozeneckého hnutí severu také JEM – Hnutí za spravedlnost a rovnost, SLM/A – 

Súdánské osvobozenecké hnutí/armáda a SLM/A (MM), tedy Súdánské osvobozenecké 

hnutí/armáda – Minni Minawi frakce (Uppsala University, 2016). Tyto skupiny spojila 

snaha o zastavení marginalizace nearabských obyvatel Súdánu ze strany centrální vlády 

a režimu prezidenta Bashira, a o vytvoření režimu nového (Zohar, 2016, s. 428). Aliance 

je aktivní kromě Jižního Kordofánu a států Modrého Nilu také v dárfúrském konfliktu, 

který je s tímto konfliktem úzce propojen a to především právě skrze toto spojení 

rebelských skupin (Uppsala University, 2016; Zohar, 2016, s. 428). Primárním cílem 

tohoto uskupení však, jak již bylo řečeno výše, není secese, avšak změna režimu, a dá se 

tedy říci, že hnutí SPLM/A-N bylo možné označovat za secesionistické v jeho počátcích, 

avšak po jeho zapojení do Súdánské revolucionářské fronty bylo od těchto snah upuštěno 

(Byrne, Englebert, 2014, s. 11).  
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Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zmapování konfliktů secesionistické 

povahy v Africe po roce 2011 a hnutí do těchto konfliktů zapojených a to takových, která 

odpovídají secesionistickému typu nestátních aktérů dle typologie Erana Zohara a snaží 

se o úplnou secesi dle Cherejiho, tedy o vytvoření nezávislého státu. Práce chtěla také 

ukázat, zda dochází k internacionalizaci současných secesionistických konfliktů, o které 

hovoří Peter Wallensteen a Therése Pettersson v souvislosti s konflikty vnitropolitickými. 

A nakonec měla práce demonstrovat i kořeny konkrétních konfliktů, hnutí i samotných 

secesionistických tendencí v zasažených regionech a to na pěti případových studiích.  

Pro ilustrování vývoje secesionistických konfliktů byly vytvořeny dva grafy. 

První graf zahrnoval celkový počet aktivních konfliktů, počet aktivních konfliktů se 

zapojením státu a nakonec počet secesionistických konfliktů a to v Africe od roku 2011. 

Z grafu bylo patrné, že ač od roku 2011 došlo k nárůstu v počtu aktivních konfliktů i těch 

se zapojením státu, počet secesionistických konfliktů byl v posledních pěti letech na 

podobné úrovni, tedy s výjimkou roku 2011, kdy bylo o jeden aktivní secesionistický 

konflikt více než roky následující. Zároveň graf poukázal na fakt, že secesionistické 

konflikty tvořily v posledních pěti letech malou část z celkového počtu aktivních 

konfliktů na africkém kontinentu. Druhý graf pak demonstroval počet obětí spojených 

s konkrétními secesionistickými konflikty, které byly aktivní dle Uppsala Conflict Data 

Program alespoň po dobu jednoho roku od roku 2011 a to konflikt mezi hnutím Kata 

Katanga a vládou Demokratické republiky Kongo, Národním hnutím za osvobození 

Azawadu/Koordinací hnutí Azawadu (MNLA/CMA) a malijskou vládou, Ogadenskou 

národně osvobozeneckou frontou (ONLF) a Oromskou frontou za osvobození (OLF) a 

vládou Etiopie, Hnutím demokratických sil Casamance (MFDC) a senegalskou vládou a 

Súdánským lidově osvobozeneckým hnutím/armádou severu (SPLM/A-N) se súdánskou 

vládou. Konfliktem s největším počtem obětí celkem je konflikt mezi hnutím OLF a 

vládou Etiopie, avšak jedná se zároveň o nejdéle trvající konflikt, což v těchto číslech 

hraje značnou roli. Od roku 2011 si pak nejvíce obětí vyžádal konflikt mezi MNLA/CMA 

a malijskou vládou. 

V této části práce pak byla také vytvořena mapa ilustrující, jak by vypadal africký 

kontinent v případě, že by všechna hnutí zapojená v šesti secesionistických konfliktech, 

které byly po roce 2011 aktivní, ve svých cílech uspěla a došlo by tedy k fragmentaci 

politické mapy Afriky.  
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Pokud jde o internacionalizaci konfliktů secesionistické povahy v Africe po roce 

2011, docházelo k zapojení zahraničních států či organizací ve všech případech kromě 

konfliktu mezi SPLM/A-N a súdánskou vládou. 

Další část práce se věnovala pěti případovým studiím, pro které byly zvoleny 

konflikty, které byly od roku 2011 aktivní po dobu alespoň jednoho roku a do nichž byla 

zapojena hnutí odpovídající secesionistickému typu nestátních ozbrojených aktérů dle 

Zoharovy typologie, a to ta, která požadovala vytvoření samostatného státu. Pro vyšší 

vypovídající hodnotu těchto konfliktů a hnutí pro současné dění byly zvoleny ty konflikty, 

které měly za následek více než sto obětí od roku 2011, tedy konflikt mezi hnutím Kata 

Katanga a vládou Demokratické republiky Kongo, MNLA/CMA a malijskou vládou, 

ONLF a OLF a vládou Etiopie, a SPLM/A-N se súdánskou vládou. 

Dva z těchto pěti konfliktů byly aktivní ještě před rokem 2011 a to dokonce již 

v minulém století, přičemž všechna hnutí zapojená v těchto konfliktech byla utvářena 

delší dobu před vypuknutím konfliktu, tedy s výjimkou SPLM/A-N, které se navíc 

v současnosti nedá považovat za secesionistické hnutí, ale spíše za protivládní.  

Nejčastějšími příčinami secesionistických tendencí pak u těchto konfliktů byly 

etnické faktory, tedy pocit nespřízněnosti dané skupiny s ostatními obyvateli státu, a také 

příčiny ekonomické. Ve většině zasažených regionů se vyskytuje přírodní bohatství, ze 

kterého však těží centrum státu a nedostatečně tyto příjmy distribuuje zpět do daného 

regionu. Obyvatelé těchto regionů pak také velice často pociťují i sociální či politickou 

marginalizaci ze strany centrální vlády stávajícího státu. Secesionistická hnutí následně 

vznikala s cílem tlumočit tyto křivdy centru státu a vznést požadavky na vlastní stát 

podložené právě těmito křivdami. Neuspokojení těchto požadavků pak vedlo k vypuknutí 

konfliktů, které si ve většině případů vyžádaly i zahraniční zapojení.  
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