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Abstrakt

Bakalářská práce „Úspěšnost“ rozvojové pomoci: Případ Somálska od roku 1991 

do současnosti se ve své první části vypořádává se Somálskem jako takovým. 

Přibližuje tuto téměř nefungující, nicméně de iure stále existující, zemi 

v Subsaharské Africe, v krátkosti nastiňuje důležité milníky posledních dvaceti let 

její historie a vyzdvihuje též některé ze závažných současných i minulých problémů, 

které mají za následek současnou katastrofální situaci ve státě.

Ve své druhé části si práce klade v první řadě za cíl se nejprve vyrovnat s několika 

závažnými strukturálními problémy Somálska. Dále stručně popisuje, kteří aktéři se 

na rozvoji země podílí nejvíce a na základě kterých rozvojových dokumentů 

asistence Somálsku probíhá. V neposlední řadě taktéž v krátkosti shrnuje jednotlivé 

plány, které poskytují Somálské republice základní oporu v otázce rekonstrukce 

a rozvoje. V závěru práce je poté vyhodnocena úspěšnost pomoci na základě pokroků 

učiněných v rámci stanovených strukturálních problémů i Rozvojových cílů tisíciletí.    

Abstract

Thesis “Success” of Development Aid? The Case Study of Somalia 1991 to Present

deals in its first part with the Somali Republic itself, introduces the main 

characteristics of this, almost not functioning, nevertheless de iure still existing 

country in Sub-Saharan Africa. It briefly outlines the important events of last decades 

and highlights some of the main past and current issues that make 

the situation in the state catastrophic.

In its second part the thesis aims to cope with some of the most important problems 

of Somali Republic. Then it shortly describes which actors are the most involved 

in the development efforts in Somalia and which development plans and programmes 

are essential for this country. The thesis also outlines the main ideas of several 



development plans. In the last part it analyzes the success of development efforts 

in domains of Security, Governance and Internally Displaced Persons. The progress 

in Millennium Development Goals is evaluated as well.  
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Úvod

Práce „Úspěšnost rozvojové pomoci: Případ Somálska od roku 1991 do současnosti“

se zabývá Somálskou republikou jakožto dlouhodobým příjemcem zahraniční 

rozvojové pomoci. Země patří, spolu s asi pěti desítkami dalších států Afriky, Asie 

a Jižní Ameriky mezi nejméně rozvinuté státy světa a její situace je velmi složitá jak 

na úrovni ekonomické, bezpečnostní, tak i politické. Bez efektivního vládnutí stát 

přežívá již více než dvě desítky let a po stejnou dobu se nachází ve vřavě občanské 

války, která je způsobena především klanovými rozpory z dob kolonialismu 

a zejména pak z doby vlády diktátora Siada Barre. Neklidná situace nezpůsobuje jen 

problémy ekonomické či sociální, nýbrž se hlásí o slovo i idea separatismu a to 

především v severních oblastech země. Nejvytrvalejším a prozatím nejúspěšnějším 

adeptem na této úrovni je Somaliland na severozápadě země. I ten však dosud 

zůstává bez mezinárodního uznání.   

Samotné Somálsko je i kvůli těmto naznačeným problémům považováno již mnoho 

let za „zhroucený stát“, tedy takový, který není schopen plnit své základní státní 

funkce. Oficiální somálská vláda není schopna ovládat území své země 

a z bezpečnostních důvodů dokonce často vykonává mandát ze sousedních zemí. 

Dopomoci ke zlepšení podmínek zoufalému, v anarchii žijícímu státu v Africkém 

rohu, má i rozvojová pomoc, potažmo organizace a agentury zabývající se touto 

problematikou. Naplnění jejich úsilí a plánů v Somálské republice bude tématem 

předložené bakalářské práce.  

Struktura práce byla nastavena tak, aby se čtenář mohl nejprve v první části stručně 

seznámit se zkoumanou zemí, jejími charakteristikami i historií od okamžiku 

vyhlášení samostatného státu Somálská republika v roce 1960. V jednotlivých 

kapitolách bude poté předmětem celková charakteristika země a jejího obyvatelstva,

demokratizačními snahami v období 60. a 70. let pak započne pohled do somálské 

historie. Pokračovat bude dlouhou etapou diktatury pod taktovkou Siada Barre 

a následným vývojem země v posledních dvou dekádách po jeho pádu. V této části 

bude mimo jiné také vyzdvihnut problém separatismu v oblasti Somalilandu 

a Puntlandu.  

Druhá část práce bude ve svém úvodu zaměřena na pojmenování největších 

somálských strukturálních problémů. Dále bude věnován prostor způsobům pomoci, 
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jednak asistenci přicházející od oficiálních donorů v podobě Oficiální rozvojové 

asistence (ODA), a také prostředkům a způsobům asistence poskytovaných

prostřednictvím nevládního sektoru. Záhy se zaměřím též na aktéry rozvojové 

pomoci v podobě donorů, mezinárodních finančních institucí, agentur působícím pod 

strukturami Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), jednotlivých 

států a v neposlední řadě i neziskových organizací. V rámci této kapitoly bude 

předmětem zkoumání i průběh pomoci v zemi a pokusy o její koordinaci. Na tuto 

část bude navázáno představením hlavních strategií a plánů implementovaných 

v somálském prostředí. Půjde především o zastřešující plány vytvořené pod vedením 

OSN a EU. Stručně bude představen i přístup regionálního sdružení Mezivládní úřad 

pro rozvoj (IGAD). 

Tomu, jakým způsobem jsou hlavní strukturální problémy v Somálsku reflektovány 

v rámci rozvojových snah, se bude věnovat závěrečná část práce. V rámci ní dojde 

i na zhodnocení účinnosti tohoto úsilí a pokroků dosažených v jednotlivých 

strukturálních problémech i v rámci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) jakožto 

fundamentálního rámce pro somálský rozvoj. 

Metoda práce, její cíle a formulace otázek

Práce je psána formou případové studie se zaměřením pozornosti pouze na jednu 

konkrétní zemi, v tomto případě Somálskou republiku. Výběr případové studie 

se vzhledem k požadovanému rozsahu nabízel jako nejlépe využitelný. Případná 

celková komparace s průběhem a účinností pomoci s jinou rozvojovou zemí, by 

vyžadovala větší prostor, než jaký bakalářská práce poskytuje. Komparace nicméně 

v některých pasážích bude i tak drobně využita, především v oblasti srovnání objemu 

poskytované asistence Somálsku a dalším nejméně rozvinutým zemím světa. 

Hlavním cílem této práce bude zmapování situace v oblasti domény rozvojové 

problematiky v Somálské republice a zhodnocení její úspěšnosti. Pokusím si potvrdit 

či vyvrátit hypotézu, že rozvojová asistence Somálské republice nedokáže prozatím 

úspěšně řešit její základní strukturální problémy. Úspěšnost pomoci pak bude 

vyhodnocena na základě pokroků učiněných v doménách hlavních strukturálních 

problémů Somálska a v rámci MDGs.
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Současně s tím se v práci pokusím zodpovědět na otázky: Jaké druhy pomoci 

do Somálské republiky směřují? Kdo se nejvíce podílí na rozvojových aktivitách 

v této zemi? Jaké zásadní plány a programy na pomoc v jejím rozvoji byly vydány?

A do jaké míry se daří tyto plány naplňovat? 

Použitá literatura

K napsání této bakalářské práce jsem využila z velké části anglicky psanou knižní 

a periodickou literaturu zabývající se danou problematikou. V první části se jednalo 

nejvýznamněji o knihu Understanding Somalia, Somaliland : Culture, history 

and society od jednoho z největších znalců somálských reálií, Iona Lewise, který má 

na svém kontě již nespočet vydaných publikací o otázkách spojených se Somálskou 

republikou. Mimo této knihy, která mi umožnila lépe pochopit somálské tradice 

a společnost, jsem získala informace také z několika dalších knižních zdrojů. Ráda 

bych na tomto místě zmínila publikaci The Invention of Somalia, především ve svých 

kapitolách Contrary to a nation : The Cancer of the Somali State a The Nature 

of the Somali Clan System. Nápomocny mi v první části práce byly i cenné informace 

českého afrikanisty Jana Záhoříka z kapitoly Siyad Barre – Somálsko od diktatury 

k rozpadu státu dostupné v knize Totalitarismus 3. Mimo těchto hlavních zdrojů 

jsem čerpala i z dalších knih, např. publikace od Vladimíra Baara Národy na prahu 

21. století : Emancipace nebo nacionalismus? a odborných článku, jež jsou uvedeny 

v seznamu použitých zdrojů na konci práce.

Důležitým zdrojem teoretických poznatků o rozvojové pomoci se v druhé části 

ukázaly být materiály dostupné na internetových prezentacích společnosti Člověk 

v tísni (především portál Rozvojovka) či informace o rozvojové pomoci poskytované 

Světovou bankou. Pro zjištění konkrétní situace v Somálsku, pomoci této zemi 

a zhodnocení její efektivity, jsem uplatnila informace z rozvojových plánů, statistik 

i dalších údajů mezinárodních organizací. V první řadě se jednalo o rozvojové plány 

a hodnotící zprávy vydané pod záštitou Organizace spojených národů, Evropské unie

či Skupiny světové banky (SB). Využity byly také informace a statistiky Organizace

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
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1. Somálská republika: hlavní charakteristiky a historie 

země od zisku nezávislosti v roce 1960

1.1. Hlavní charakteristiky Somálské republiky

První část práce této je zaměřena na představení sociálních, kulturních 

a geografických charakteristik zkoumaného státu, neboť považuji za důležité 

si nejprve zemi alespoň ve stručnosti představit. Pochopení tradiční somálské 

kultury, uspořádání ve společnosti a také historie posledních let, může přinést dobrý 

základ pro správné uchopení současných nesnází, ve kterých se země nachází. 

Podívejme se tedy alespoň na některé základní údaje, jež jsou nezbytné pro to, aby 

bylo možné si udělat představu o tom, na jakých základech stojí Somálská republika.

Pokud by se soutěžilo v disciplíně „mezinárodně uznávaný stát s nejhůře fungující 

centrální vládou“, Somálsko by bylo s velkou pravděpodobností vyhlášeno 

za „vítěze“. Od roku 1991 v této nepříliš velké zemi v Africkém rohu státní aparát 

efektivně nefunguje a v mnoha jejích částech propukla anarchie. Chybí schopnost 

sjednotit národ a ukončit tak dlouhotrvající občanskou válku. Nelze se divit, že je 

Somálská republika považována za „zhroucený stát“, tedy takový, který nesplňuje 

hlavní charakteristiky funkčního státu: zachování a výkon svrchovanosti, řízení 

vnitřních procesů a v neposlední řadě také zajištění bezpečnosti.1 K tomu, aby byla 

země považována za zhroucený stát, je ale třeba splnit i několik dalších podmínek. 

Za prvé musí přetrvávat její svrchovanost a uznání de iure mezinárodním 

společenstvím a zároveň musí být stav zhroucení trvalý.2 V případě Somálska nejspíš 

nikdo o naplnění kritéria dlouhodobosti nepochybuje, jelikož se nachází ve velkých 

existenčních problémech minimálně od počátku devadesátých let. I přes přetrvávající 

neschopnost utvořit funkční centrální vládu schopnou kontrolovat své území však 

zůstává Somálsko i nadále mezinárodně uznaným státem.   

Kvůli potížím ve všech sférách napříč státním aparátem, se Somálsko dostalo již 

potřetí v řadě na první místo v Indexu zhroucených států (The Failed States Index), 

který je každoročně vydáván ve spolupráci Foreign Policy a Fund for Peace.  Pohled 

po stopách tohoto bádání o „zhroucených státech“ ukazuje, že Somálská republika 

                                                
1 ZARTMAN, W. I., Collapsed States. Boulder, London : Lynne Rienner Publisher, 1995. 303 stran.
ISBN 978-1-55587-560-2, str. 1-5
2 Jak pomáhat zhrouceným státům? [online]. [přístup 15. 2. 2011]. Asociace pro mezinárodní otázky,
2005. Dostupné z WWW: http://www.amo.cz/publikace/jak-pomahat-zhroucenym-statum.html
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drží první pozici od roku 2008, na níž vystřídala „vítěze“ z roku 2007, Súdán. V roce 

2010 Somálsko získalo z celkového možného zisku 120 bodů, který značí stát 

naprosto nefungující a neschopný plnit svoji úlohu, 114,3 bodu (viz. příloha 

č. 1: Index zhroucených států). Ačkoliv samotné statistiky a čísla nemohou přesně 

zobrazit skutečnost daného jevu, tento nepříznivý výsledek, který Somálsko 

v loňském roce dosáhlo, vypovídá o mnohém. Je následkem dvou dekád 

bez fungující centrální vlády, která by byla schopna ovládnout oblast větší než jen 

několik bloků bojem zničeného hlavní město Mogadišo3, které je centrem destrukce 

a anarchie.4

Ačkoliv je země oficiálně rozdělena na 18 regionů (viz. příloha č. 2: Administrativní 

dělení Somálské republiky), ve skutečnosti vypadá situace jinak. Na území Somálska

se nachází hned několik samostatně se spravujících oblastí. Současné Somálsko je 

složeno ze tří států: na severozápadě se nalézá Republika Somaliland, usilující 

o úplné odtržení od zbytku země, severovýchod pak zaujímá Somálský stát 

Puntland, disponujícímu taktéž vlastními vládními institucemi, a zbytek země tvoří 

centrální a jižní Somálsko, nejnestabilnější oblast v zemi (viz. příloha č. 3: Reálné 

dělení současné Somálské republiky).

V takto rozloženém státě s nefungující administrativou a státní správou se jen obtížně 

získávají informace o počtu obyvatel. Je proto možné se setkat s velmi rozdílnými 

statistikami týkajícími se demografických údajů. Odhady o současném zalidnění 

Somálska se v průměru povětšinou pohybují někde na úrovni 8,5 až 10 milionů,

přičemž se statistiky shodují, že naprostou většinu z tohoto počtu tvoří etničtí 

Somálci. Baar ve své knize hovoří dokonce o 98% Somálců v zemi.5 Mohlo by se 

zdát, že uvnitř etnicky homogenního státu, jakým Somálská republika je, nemohou 

vznikat výrazné rozpory, opak je ale pravdou a to především proto, že Somálci se 

příliš necítí být součástí jednoho etnika, rozhodující je pro ně rozdělení na klany 

a sub-klany, které zůstávají hlavní dělící linií uvnitř společnosti. Ian Lewis hovoří 

o čtyřech hlavních klanech obývajících somálské území. V oblasti bývalého 

                                                
3 TRAUB, J., In the Beginning, There Was Somalia. [online]. [přístup 23. 4. 2011]. Foreign Policy, 
July-August, 2010. ISSN 00157228. Dostupné z WWW: 
www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/in_the_beginning_there_was_somalia
4 LINSCHOTEN, A. S. van., KUEHN, F., Mogadishu Was a Blast. [online]. [přístup 21. 4. 2011]. 
Foreign Policy, July-August, 2010. ISSN 00157228. Dostupné z WWW: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/mogadishu_was_a_blast
5 BAAR, V., Národy na prahu 21. století – emancipace nebo nacionalismus? Šenov u Ostravy : 
Nakladatelství Tilia, 2002. 416 stran. ISBN 80-86101-66-5, str. 315



10

britského Somálska, známého spíše pod názvem Somaliland, lze pociťovat 

jednoznačnou převahu klanu Isaq, kterému se podařilo utvořit relativně dobře 

fungující, nicméně mezinárodně neuznaný stát Republika Somaliland. V sousední, 

rovněž téměř samostatně existující oblasti na severu země, v Somálském státě 

Puntland, dominuje klan Darod, jenž je také výrazně zastoupený v etiopském 

Ogadenu a v Keni. Jižní oblasti státu patří dalším dvěma klanovým společenstvím

Hawiye, ovládající území okolo hlavního města Mogadišo a Dir vyskytující se 

převážně na samém jihu somálského území.6 Právě jižní oblasti znamenají pro 

současný stav v zemi velký problém, neboť zde probíhají boje mezi vzbouřenci 

a centrální vládou a oblast se vyznačuje velkou politickou i bezpečnostní 

nestabilitou. Čtyři výše jmenované klany tvoří jádro somálské společnosti, dále se ale

dělí na množství sub-klanů, jejichž vzájemná koordinace a soužití zůstávám velkým 

problémem, neboť každý klan má své vlastní zájmy a také své vlastní vůdce, kteří se 

domáhají politické moci. To do jisté míry souvisí s tradičním uspořádáním somálské 

společnosti, ve kterém „Každá komunita byla samosprávnou jednotkou zodpovědnou 

za vymáhání práva a pořádku.“7 Snažit se spojit somálské klany do jednoho státního 

útvaru pod centrální vládou je tak značně problematické.

I přes tyto klanové rozpory, ale existuje jistý pojící prvek majority klanových 

společenství a tím je náboženství. Složení obyvatelstva je z hlediska vyznání víry

nerozmanité, většina obyvatel se hlásí k sunnitskému Islámu. Ten s sebou přináší 

některé typické znaky – mnohoženství, početní či faktickou převahu mužů 

nad ženami. V posledních letech se pak hlásí o slovo též problematika islámského 

radikalismu. 

Obyvatelé Somálské republiky patří mezi nejchudší na světě, přičemž jejich 

klíčovými zdroji obživy jsou chov dobytka, dalších hospodářských zvířat, pěstování 

banánů a také rybolov, potenciálně signifikantní zdroj obživy, který ale nadále 

zůstává téměř bez využití. I tato drobná hospodářská či zemědělská aktivita nicméně 

skrývá značná úskalí, ztěžuje ji nedostupnost základních životních potřeb, především 

pitné vody, ke které má přístup jen malé procento obyvatel v zemi. Protože samotné 

území Somálska nemá příliš velké zdroje přírodního bohatství, které by mohly 
                                                
6 LEWIS, I., Understanding Somalia and Somaliland: Culture, History and Society. London : Hurst & 
Co., 2008. 176 stran. ISBN 978-1-85065-898-6, str. 4
7 MAULE, T., Západní koncept státu a konflikt v Somálsku. [online]. [přístup 12. 3. 2011].  
Mezinárodní politika, 11/2010. str. 32-34. ISSN 0543-7962 Dostupné z WWW: 
http://www.amo.cz/publikace/zapadni-koncept-statu-a-konflikt-v-somalsku.html 
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chudobu alespoň částečně vyřešit, lidé, především pak vnitřně vysídlené osoby, jen 

s obtížemi přežívají, a během posledních let se někteří z nich stali zcela závislými 

na zahraniční pomoci. 

Chudoba nicméně v Somálsku není jevem nikterak novým, neboť „Somálsko bylo 

vždy zemí chudých pastevců a nepočetných rolníků“.8 Velký pád do existenčních 

problémů a především neustálé vzdalování se od zbytku světa, ale přinesla 

až post-koloniální éra. Jelikož země nabízí skutečně jen málo možností, jak se uživit, 

dochází k nárůstu některých ilegálních činností, především pak nelegálního rybolovu 

a pirátství v oblasti Puntland.

1.2. Historie Somálské republiky

1.2.1. Proces demokratizace země v letech 1960-1969

Somálská republika se stala nezávislým státem na přelomu června a července roku 

1960. Nejprve došlo k zisku nezávislosti v britské části, jen o málo později 

se osamostatnila i italská jižní část země. Zanedlouho se oba celky spojily 

do jednoho státního útvaru, Somálské republiky. Toto spojení se prozatím ukázalo 

být pro Somálce těžko přijatelné, neboť nikdy předtím nebyli sjednoceni pod jednu 

centrální autoritu a do dnešních dní se s tímto novým uspořádáním nedokázali 

vyrovnat.9

Situace nově vzniklého státu zpočátku nevypadala o nic hůře než v dalších zemích, 

kterým se podařilo získat od koloniálních mocností nezávislost. Prvních devět let 

fungování nového státního útvaru na východě Afriky přineslo, ne bezchybnou, 

nicméně vcelku úspěšnou demokratizační snahu.10 Ačkoliv vystupoval jako vedoucí 

politický subjekt Somálská liga mládeže (SYL), stát byl multipartijní11, přičemž 

členy nově vzniklých politických stran spojoval nejvýznamněji společný klanový 

původ. Pozitivním znakem byla také snaha vytvářet vládní uskupení z vícero
                                                
8 ŠLACHTA, M., BURDA, T., HOLEČEK, M., Ohniska napětí ve světě. Praha : Nakladatelství České 
geografické společnosti, 2007. 187 stran. ISBN 978-80-7011-926-6, str. 183
9 AHMED, A. J., The Invention of Somalia. Lawrenceville : The Red Sea Press, 1995. 282 stran. 
ISBN 978-0-932415-99-8, str.83 
10 ZÁHOŘÍK, J., Siyad Barré - Somálsko od diktatury k rozpadu státu. IN: Totalitarismus 3, Totalita, 
autorita a moc v proměnách času a prostoru. Plzeň : Katedra antropologie, Fakulta filozofická 
Západočeské univerzity, 2007. 187 stran. ISBN 978-80-87025-15-4, str. 41
11 BRONS, M. H., Society, Security and Sovereignty and the State : Somalia From Statelessness to 
Statelessness? Utrecht : International Books, 2001. 312 stran. ISBN 90-5727-038-2, str. 162
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politických stran. Tuto první dekádu samostatné somálské historie významně 

ovlivnily postavy prvních dvou prezidentů – Aden Abdullah Osman Daar 

a Abdirashid Ali Shermake (oba patřící do SYL), kteří se podíleli na pokusech 

o budování demokratizace a jednotnosti země.12 V období jejich vlády byly dokonce 

uspořádány hned čtvery demokratické volby, přičemž poslední z nich proběhly 

v roce 1969 a na dlouhou dobu dopředu se tak staly posledním znakem demokracie 

zpozorovatelným v Somálsku. 

V kontextu nadcházejících let se toto počáteční období samostatného státu jeví 

jako poklidné a přinášející relativní rozvoj. Jen stěží však lze již tady přehlédnout 

první zárodky rozporů, které později vystanou mezi severem a jihem země. Jednou 

z prvních otázek, která předestřela budoucí rozdílná myšlení obou spojených oblastí, 

byl pokus o schválení ústavy v roce 1961. Jižní částí byla bez většího otálení 

schválena, na severu bychom naproti tomu mohly slyšet výrazné hlasy proti.13

Veškeré vyhlídky na možnou pokračující demokratizaci země ukončil rok 1969, kdy 

byl nejprve zavražděn úřadující prezident Shermake, a následně se po nekrvavém 

převratu z 21. října téhož roku moci chopil generál Muhammad Siad Barre14, jedna 

z nejvýraznějších postav novodobých somálských dějin a osobnost, která zcela 

otočila kurz nejen domácího, nýbrž i zahraničně-politického směřování své země. 

1.2.2. Vláda Siada Barre – 1969-1991

Armádnímu důstojníkovi Siadu Barre (Marrehan), diktátorovi, jenž vedl zemi 

v Africkém rohu dlouhých 22 let, se podařilo během období své vlády změnit 

zahraničněpolitické i vnitropolitické směřování své země. V prvních letech po zisku

nezávislosti se Somálsko orientovalo především na Spojené státy americké a mohla 

být též zaznamenána snaha zemi demokratizovat. Po nástupu Barre se kurz prudce 

stočil směrem na východ a začalo několikaleté období vřelých vztahů mezi 

Somálskou republikou a Sovětským svazem socialistických republik, které určovalo 

i dění ve vnitropolitických záležitostech. Po vzoru SSSR propagoval Barre myšlenku 

„vědeckého socialismu“ avšak naplňování jejich cílů a metod by se dalo v případě 

                                                
12 LEWIS, I., (2008), str. 33
13 LEWIS, I., (2008), str. 34
14 ZÁHOŘÍK, J., (2007), str. 42
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Somálska označit za diskutabilní.15 Politické směřování k socialismu a přerušení 

klanových struktur, které vnitřně diferencovaly somálské obyvatelstvo, naopak 

neodmyslitelně patří mezi hlavní charakteristiky Barre režimu. Lze dokonce mluvit 

o tom, že právě klany nahradily v socialistickém myšlení třídy16 a bylo potřeba je 

v zájmu socialismu a sjednocení společnosti odstranit. Barre se tak stal horlivým 

propagátorem myšlenky pansomalismu, jenž pramenil s hlubokého nacionalismu 

a snahy zavést nový řád ve společnosti, v němž by tradiční klanové struktury nehrály 

žádnou významnější roli. Český afrikanista Jan Záhořík o vládě Barre hovoří takto: 

„Jeho vláda se vyznačovala dvěma faktory: jednak nacionalismem, usilujícím 

o sjednocení všech Somálců do jednoho „Velkého Somálska“, a za druhé rozdělením 

země na jemu blízké klany a ty ostatní.“17

Právě idea pansomalismu a úsilí o vznik „Velkého Somálska“ přivedly zemi 

do války se sousední Etiopií o území Ogaden, které obývá převážně somálské 

etnikum. Tato válka, probíhající v letech 1977-8, skončila pro Somálsko 

neúspěchem. Nejenže v ní roku 1978 se svým úhlavním nepřítelem prohrálo a zhatilo 

tak vyhlídky na vznik „Velkého Somálska“, nýbrž došlo opět ke změně 

zahraničně-politického směřování země. Sovětský svaz během války započal 

s podporou etiopských vojsk a Somálsko dočasně zůstalo bez pomoci. Úlohu SSSR, 

především pak v otázce dodávky zbraní, brzy převzaly Spojené státy americké, což 

má negativní důsledky až do dnešních dní, neboť Somálská republika se stala, hned 

po Afghánistánu, druhou nejvíce ozbrojenou zemí v oblasti Afriky a Blízkého 

východu.18

Samotnou myšlenku pansomalismu nicméně do dnešních dní připomíná somálská 

vlajka. Ta reprezentuje pět regionů původně obývaných somálským etnikem. Jedná 

se o bývalé italské Somálsko, britskou část Somálska (Somaliland), francouzské 

Somálsko (dnešní stát Džibutsko), Ogaden (součást Etiopie od 19. století)

a severozápadní provincie Keni.19

                                                
15 ZÁHOŘÍK, J., (2007), str. 42
16 ZÁHOŘÍK, J., (2007), str. 43
17 Somálsko existuje jen na mapě, říká afrikanista. [online]. [přístup 27. 3. 2011]. 2008. Dostupné 
z WWW: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=615039
18 AHMED, A. J. (1995), str. 115
19 Government Recognition in Somalia and Regional Political Stability in the Horn of Africa. [online]. 
[přístup 13. 3. 2011]. The Journal of Modern African Studies, Vol. 40, No. 2, June, 2002, str. 247-272. 
Cambridge University Press. ISSN 1469-7777. Dostupné z WWW: 
http://www.jstor.org/stable/3876279, str. 250
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Druhá charakteristika vláda Barre, prosazování odstranění klanových struktur 

ze somálské společnosti, nacházela své naplnění jen částečně. Sám Barre se totiž 

dopouštěl protěžování tří klanů spojených s jeho vlastní rodinou – jmenovitě šlo 

o jeho vlastní klan Marrehan, Ogadenský klan matky a klan Dulbahante, s nímž byl 

spojen prostřednictvím svého zetě.20 Ve státní správě byli zastoupeni i ostatní

důležité klany, nicméně nadměrná reprezentace tří klanů zmíněných výše, byla 

zřejmá. Právě tato skutečnost a s tím spojená korupce jsou často považovány 

za hlavní příčiny dlouhodobé občanské války,21 která vypukla téměř ihned po pádu 

vojenského diktátora v lednu roku 1991. Somálsko se tak ani na počátku 

devadesátých let nedočkalo stabilizace a vylepšení poměrů v zemi. 

1.2.3. Vývoj v posledních dvaceti letech

Dějiny Somálské republiky od pádu Barre představují dějiny státu bez efektivní 

centrální vlády, v němž se od roku 1991 nenašel žádný jednotlivec ani skupina, 

která by dokázala celou zemi sjednotit a efektivně jí vládnout. Místo toho 

během těchto dvou dekád v zemi pokračuje občanská válka a na některých místech 

se stav blíží anarchii. V neposlední řadě výrazně ovlivňují vývoj v zemi také 

separatistické tendence některých oblastí. 

V průběhu posledních desetiletí se na postech předsedy vlády nebo prezidenta 

vystřídal značný počet osobností, jejichž faktická moc byla velmi omezená a vládní 

orgány navíc nebyly kvůli konfliktu a nepříznivé bezpečnostní situaci schopné 

vládnout ze somálského hlavního města Mogadišo, nýbrž musely často stěhovat svoji 

působnost do sousedních států. 

Neklid a nejistota v zemi představuje potenciální nebezpečí i pro okolní státy, je tedy 

logické, že somálští sousedé mají enormní zájem na tom, aby se podařilo zajistit

v Somálsku klid a mír. Na regionální úrovni je Somálsko nebezpečné především 

z hlediska velkého množství uprchlíků, např. Etiopie se pak obává ještě většího 

nárůstu vlivu islámských radikálů, či nástupu výrazně islamisticky orientované 

vlády. 

                                                
20 LEWIS, I., (2008), str. 45-6
21 MAULE, T., (2010)
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Možná nebezpečnost plynoucí z nestability uvnitř Somálska a neschopnost 

kontrolovat vlastní území ale nevzbuzuje obavy jen v oblasti Afrického rohu, nýbrž 

napříč celým světem. Jako „zhroucený stát“ má Somálsko jen malé možnosti 

kontrolovat aktivity obyvatel a dlouhodobě tak panují obavy z toho, že zde budou 

působit složky nejrůznějších radikálních teroristických skupin napojených 

na Ál-Kaidu. Tuto domněnku vyvrací, nebo alespoň mírní, část znalců somálských 

poměrů. Jedním z těch, kteří se nedomnívají, že teroristické buňky by představovaly 

výrazný problém v Somálsku, je i český Afrikanista Jan Záhořík: „Osobně se s řadou 

dalších badatelů domnívám, že Somálsko trápí celá řada jiných problémů, než je 

terorismus, přičemž nevylučuju, že zde nějaké buňky mohou existovat.“22

V současném Somálsku nelze příliš hovořit o ústavním rozdělení sil či pravomocí. 

De iure v čele státu stojí prezident Sharif Ahmed, bývalý zástupce Svazu islámských 

soudů (ICU), v současnosti reprezentující umírněnější část spektra islámských sil. 

Zvolen do své funkce byl na počátku roku 2009 v nepřímé volbě konané 

v sousedním Džibutsku, kde bylo také dočasné sídlo somálské Přechodné federální 

vlády (TFG). Ta má k dispozici vlastní vojenské jednotky, které jsou v bojích proti 

radikálním islámským povstalcům na jihu podporovány sousední Etiopií. Proti 

spojeným silám TFG a etiopských vojsk ale stojí těžký protivník – Rada islámských 

soudů (CIC) vedená hnutím Al-Shabaab (Mujahideen Youth Movement) Uskupení 

radikálních Islamistů, ovládajících jižní oblasti státu, usiluje o nastolení islámského 

práva šaría a vytrvale bojuje proti vlastní, nedostatečně radikální vládě, i etiopským 

jednotkám, proti jejichž zemi dokonce vyhlásily džihád. Etiopie, asi nejvýraznější 

odpůrce snah islámských radikálů o nabytí co největší kontroly nad územím 

Somálska, je, kromě podpory centrální vládě, také neoficiálně příznivcem Republiky 

Somaliland v jejím úsilí o odpojení se od centrálního Somálska a vytvoření 

samostatné republiky uznávané na mezinárodní scéně.

1.2.4. Otázka neuznaných států Somaliland a Puntland

Republika Somaliland, mezinárodně neuznaný stát, představuje relativně stabilní 

území v rámci Somálské republiky, kterému se v poslední dekádě úspěšně vyhýbala 

                                                
22 Somálsko existuje jen na mapě, říká afrikanista. [online]. [přístup 27. 3. 2011]. 2008. Dostupné 
z WWW: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=615039



16

občanská válka.23 Svoji nezávislost na Somálsku jednostranně vyhlásilo bývalé 

území britského Somálska před téměř dvěma desítkami let, 24. 5. 1991, krátce 

po svržení diktátora Barre. Hybatelem a propagátorem somalilandské nezávislosti 

bylo Somálské národní hnutí (SNM) vedené klanem Isaq, kterému se podařilo během 

posledních dvaceti let nastolit takovou formu vládnutí, která výrazně neporušuje 

tradiční formy uspořádání a zvyklostí somálského obyvatelstva, což ji umožňuje 

efektivně spravovat svoje území bez výraznějších nepokojů.24 Somaliland, tedy 

bývalé britské Somálsko, se snaží odpojit od většinového státu z mnoha důvodů. 

Mezi hlavní patří jisté koloniální dědictví, které rozděluje obě části země, dále 

ekonomické i politické přehlížení severních částí centrální vládou a v neposlední 

řadě specifická identita somalilandského klanu Isaq.25

Ačkoliv je Somaliland relativně dobře fungující „zemí“, není na mezinárodním poli 

prozatím uznáván a jeho snahy o odpojení se od Somálska jsou zatím spíše

přehlíženy.  Přitom v dané oblasti funguje, s většími či menšími problémy, centrální 

vláda, existuje i pozice prezidenta, zastávaná v současné době Ahmed Mohamed 

Mahamoud "Silanyo“, Somaliland dále disponuje také viceprezidenty, parlamentem 

voleným ve všeobecných volbách i okresními radami.26 Navíc disponuje také vlastní 

měnou, somalilandským šilinkem. 

Zajímavé je zjištění, že ačkoliv somálská centrální vláda není schopna kontrolovat 

ani teritorium hlavního města Mogadišo, neuznaný stát Somaliland se na této úrovni 

s výraznějšími problémy nepotýká. Existuje jen několik styčných ploch na východě 

země, kde si území několika regionů nárokují jak Somaliland, tak sousední Puntland. 

Celkově zde ale kontrola oblasti funguje výrazně lépe než ve zbytku země.

Při bližším ohledání situace v Somalilandu zjistíme, že nejenže v „zemi“ funguje 

centrální správa, ale konají se zde také více-méně demokratické volby. V roce 2001 

bylo dokonce uspořádáno referendum o nové ústavě Somalilandu. Zahraniční 

pozorovatelé sice nalezli při tomto veřejném hlasování nepřehlédnutelné znaky 

manipulace (např. byly oddělené urny pro ty, kteří hlasují pro a proti schválení nové 

ústavy), jinak ale proběhlo toto referendum v relativním klidu a míru.27 Mezinárodní 

společenství však prozatím stále trvá na záchraně „zhrouceného státu“ Somálská 
                                                
23 ŠLACHTA, M. a kol., (2007), str. 184
24 MAULE, T., (2010)
25 BRONS, M. H., (2001), str. 258
26 LEWIS, I., (2008), str. 97
27 Government Recognition in Somalia. (2002), str. 250
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republika a úsilí o vybudování státního útvaru s názvem Republika Somaliland 

se ve většině zemí setkává s pokračující ignorací. I přes současnou mezinárodní 

izolaci na mezinárodní úrovni nemusí být všechny naděje na odpojení od Somálska 

zcela odsouzeny k zániku a pro Republiku Somaliland se pomalu objevují střípky 

naděje na samostatnou budoucnost. Po mnohaletém vyjednávání a snahách získat 

podporu napříč světem, se somalilandským představitelům podařilo navázat relativně 

dobré vztahy s některými zeměmi a jistou podporu lze zaznamenat i od regionální 

organizace Africké unie.

Podobně jako Somaliland, i další oblast v Somálsku, Puntland, funguje téměř 

jako samostatný státní útvar. Svoji nezávislost proklamoval v roce 1998, avšak 

na rozdíl od svého západního souseda se Puntland nesnaží o zisk mezinárodního 

uznání. Jeho záměrem je navrácení se pod správu centrální vlády Somálské republiky 

poté, co se stát stabilizuje a přetransformuje se na federativní zřízení. Do té doby 

Puntland disponuje vlastní vládou i prezidentem, přičemž tuto funkci v současnosti 

drží Abdirahman Mohamed Farole zvolený v roce 2009. 

Ačkoliv se Puntland spravuje víceméně samostatně, jeho úspěšnost je nižší než 

u Somalilandu. Oblast je na tom výrazně hůře z hospodářského, bezpečnostního 

i politického hlediska a je i nadále velmi nestabilní. Navíc vztahy se západním 

sousedem nejsou ideální, Somaliland a Puntland spolu soupeří o pohraniční regiony 

Sol a Sanaag.28

Mimo tyto spory je bezpečnost v severovýchodní části Somálska narušena především 

na moři, neboť právě v Puntlandu, konkrétně v oblasti Adenského zálivu okolo města 

Eyl, operuje významné množství obávaných somálských pirátů, kteří stále více 

stupňují četnost svých útoků na lodě proplouvající v dostupné vzdálenosti 

od somálských břehů.

Somaliland a Puntland jsou sice nevýraznějšími snahami o samostatnou správu, 

v průběhu devadesátých let a počátku nového tisíciletí se ale objevila i další úsilí 

o zisk větší nezávislosti na centrální vládě. Zmínit lze v této souvislosti například 

jihozápadní oblast Jubaland, jenž se snažila o uznání nezávislosti na konci minulého 

století, ovšem taktéž neúspěšně.

                                                
28 GILKES, P., Briefing: Somalia. [online]. [přístup 30. 1. 2011] African Affairs, Oxford University 
Press on behalf of The Royal African Society, Vol. 98, No. 393, 1999, 571-577. Dostupné z WWW: 
http://www.jstor.org/stable/723893, str. 572
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2. Problematika rozvojové pomoci v Somálské republice

2.1. Hlavní strukturální problémy Somálské republiky

Během posledních dvaceti let se Somálská republika dostala do mnoha problémů 

způsobujících zvětšování rozdílů mezi touto zemí a zbytkem rozvojového světa. 

Některé z těch nejzávažnějších je potřeba na tomto místě pojmenovat a ve stručnosti 

vysvětlit. Mezi zásadní otázky bránící rozvoji země patří:

1. Neschopnost vytvořit stabilní a akceschopnou vládu, která by dokázala dostat 

pod svoji kontrolu celé území státu,

2. s tím související dlouhotrvající ozbrojený konflikt a špatná bezpečnostní 

situace,

3. a v neposlední řadě i přítomnost velkého množství vnitřně vysídlených osob. 

2.1.1. Neexistence stabilní a akceschopné vlády

Somálské republice se ani po dvaceti letech od pádu Siada Barre nepodařilo vytvořit 

na svém území takovou vládu, která by dokázala spojit obyvatele země do jednoho 

kompaktního a funkčního celku. Příčin způsobujících tento stav lze pojmenovat hned 

několik. Jednou z nich je právě bývalá vláda diktátora Barre, který v rámci svého 

vládnutí protěžoval některé jižní klany a naopak upozaďoval klany v severních 

oblastech státu. Do dnešních dní tak mezi jednotlivými představiteli, a potažmo 

klany celkově, panuje značná nevraživost a neschopnost i neochota vyjednávat 

a shodnout se na řešení důležitých otázek. 

Za poslední dvě dekády se v Somálsku střídala období pokusů o vytvoření vlády 

a postavení silného prezidentu do čela státu, s dobami, kdy v zemi vládla spíše 

anarchie než jakýkoliv politický systém. V současnosti sice Somálská republika

disponuje osobou prezidenta v podobě Sharifa Ahmeda i Přechodnými federálními 

institucemi (TFIs), křehkost tohoto režimu je ale stále extrémní. V již zmiňovaném 

Indexu zhrocených států si země za poslední roky nepolepšila, spíše naopak. Stále se 

řadí mezi „zhroucené státy“, nedostatečně silné na to, aby mohly vykonávat svoji 

funkci.
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Existence pouze slabé národní vlády je navíc výrazně narušena nejen konfliktem 

na jihu, který neumožňuje efektivně ovládat tyto oblasti, nýbrž i existencí dvou 

separátních útvarů na severu země. Jak Republika Somaliland, tak i Somálský stát 

Puntland disponují vlastními vládními orgány i osobou prezidenta. Možnost centrální 

vlády ovlivňovat události v těchto částech země je malá a celkově je tak její role 

značně podlomena ve všech částech země. 

2.1.2. Dlouhotrvající konflikt a špatná bezpečnostní situace

S prvním výše uvedeným problémem souvisí také ten následující. Somálskou 

republiku zmítají poslední dvě dekády nepokoje a občanská válka. Ta vychází

z nejednotnosti somálského obyvatelstva, malého povědomí o somálském národě 

a také z klanových rozdílů, které hrají roli nejvýraznější dělící linie uvnitř 

společnosti. V souvislosti s nestabilní bezpečnostní situací v zemi hovoří 

např. Collier ve své knize Miliarda nejchudších o Somálsku, jakožto o státě, který je 

sevřen v pasti konfliktu29 a zároveň propaguje myšlenku, že by se měly bohaté státy 

pokusit v Somálsku nastolit pořádek, i za cenu nové vojenské intervence. V opačném 

případě může do budoucna Somálsko představovat značné bezpečnostní riziko.30

V současnosti mají skupiny radikálních muslimských jednotek v čele s Al-Shabaab 

největší moc na jihu země, který z velké části ovládají. Bojují zde ale nejen proti 

jednotkám Přechodné federální vlády (TFG), ale i proti etiopským vojákům. Právě 

Etiopie má, jakožto „ostrov křesťanství“ v této části Afriky, enormní zájem na tom, 

aby se zabránilo ještě větší moci v rukou islámských radikálů. Nepříznivá 

bezpečnostní situace je v rámci somálského státu znatelná především právě na jihu, 

kde boje povětšinou probíhají. Sever, a nejvýrazněji Somaliland, jsou oblastmi 

relativního míru.

2.1.3. Problematika vnitřně vysídlených osob

Dlouholetý konflikt přinesl nejen politickou a bezpečnostní nestabilitu země, 

nýbrž i s tím související problém v podobě stovek tisíc vnitřně vysídlených osob, 

                                                
29 COLLIER, P., Miliarda nejchudších : Proč se některým zemím nedaří a co s tím. Praha : Vyšehrad, 
2009. 217 stran. ISBN: 978-80-7429-010-7, str. 41
30 COLLIER, P., (2009), str. 145-7



které jsou do dnešních dní zcela odkázány na zahraniční, povětšinou pouze 

humanitární, pomoc. Situace těchto lidí se v

vnitřně vysídlených osob 

celkový stav. Tábory určené pro tyto osoby jsou již přeplněné a to s

značná rizika v podobě šíření nemocí, zhoršující se dostupnosti pomoci či vytvoření 

závislosti na zahraničníc

Ačkoliv se jedná pouze o odhady, dle 

konfliktu opustit své domov

na dvou mapách níže přiložených mapách 

v období srpen 2007 a březen roku 2011

IDPs na území somálského státu

měsících vyšplhal až na téměř 1,5 milionu, což reprezentuje velmi výrazný nárůst 

oproti období před 4 lety. 

9 milionů osob žijících v zemi, to představuje hodnotu okolo 15% 

Odhad počtu IDPs : srpen 2007

Zdroj map: WWW.OCHAONLINE.UN.OR
[přístup 3. 5. 2011]. Dostupné z
http://ochaonline.un.org/somalia/MapCentre/ThematicMaps/tabid/2724/language/en
US/Default.aspx#idps
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které jsou do dnešních dní zcela odkázány na zahraniční, povětšinou pouze 

humanitární, pomoc. Situace těchto lidí se v průběhu let nelepší, by naopak. Počet 

b (IDPs) v Somálsku neustále roste a s tím se i zhoršuje jejich 

celkový stav. Tábory určené pro tyto osoby jsou již přeplněné a to s

podobě šíření nemocí, zhoršující se dostupnosti pomoci či vytvoření 

závislosti na zahraničních zdrojích. 

Ačkoliv se jedná pouze o odhady, dle UNHCR počty lidí, kteří byly nuceny kvůli 

konfliktu opustit své domovy, neustále rostou. Tuto skutečnost lze zpozorovat např. 

níže přiložených mapách znázorňujících odhady množství IDPs 

obí srpen 2007 a březen roku 2011, kdy je znatelný velký nárůst v

IDPs na území somálského státu. Celkový odhad počtu IDPs se v

měsících vyšplhal až na téměř 1,5 milionu, což reprezentuje velmi výrazný nárůst 

oproti období před 4 lety. Při současném předpokládaném počtu obyvatel 

žijících v zemi, to představuje hodnotu okolo 15% všech 

srpen 2007                      Odhad počtu IDPs

WWW.OCHAONLINE.UN.ORG, Total IDPs – March 2011. UNHCR, 2007 a 2011. 
2011]. Dostupné z WWW: 

http://ochaonline.un.org/somalia/MapCentre/ThematicMaps/tabid/2724/language/en

které jsou do dnešních dní zcela odkázány na zahraniční, povětšinou pouze 

průběhu let nelepší, by naopak. Počet 

tím se i zhoršuje jejich 

celkový stav. Tábory určené pro tyto osoby jsou již přeplněné a to s sebou přináší 

podobě šíření nemocí, zhoršující se dostupnosti pomoci či vytvoření 

počty lidí, kteří byly nuceny kvůli 

, neustále rostou. Tuto skutečnost lze zpozorovat např. 

znázorňujících odhady množství IDPs 

, kdy je znatelný velký nárůst v množství 

Celkový odhad počtu IDPs se v posledních 

měsících vyšplhal až na téměř 1,5 milionu, což reprezentuje velmi výrazný nárůst 

Při současném předpokládaném počtu obyvatel zhruba

všech obyvatel.

Odhad počtu IDPs : březen 2011

. UNHCR, 2007 a 2011. 

http://ochaonline.un.org/somalia/MapCentre/ThematicMaps/tabid/2724/language/en-
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Jak obě mapy naznačují, problematika vnitřně vysídlených osob se téměř nedotýká 

severních částí země. V Somalilandu je předpokládaný počet IDPs na relativně nízké 

úrovni 67 tisíc. Puntland si v tomto ohledu vede hůře, nicméně stále je jeho stav 

výrazně lepší než v jižních oblastech, kde dosahuje odhadované hodnoty více než 

1,2 milionu osob. Geografické rozmístění vnitřně vysídlených osob naznačuje, že 

signifikantní procento z nich je umístěno v regionech na jihu země: Shabelle Hoose

a Banaadir, kde se nachází mimo jiné i hlavní město Somálské republiky, Mogadišo. 

Nejen výše jmenované, ale i další problémy, se snaží vyřešit, nebo alespoň zmírnit 

mezinárodní organizace a agentury působící v Somálské republice. Jejich asistence 

probíhá na mnoha rovinách a v kooperaci velkého množství aktérů. Jakým způsobem 

je pomoc do Somálska adresována a kteří aktéři se jí účastní, bude předmětem 

následujících stran. 

2.2. Způsoby asistence Somálské republice

2.2.1. Oficiální rozvojová asistence

Oficiální rozvojová asistence neboli ODA, představuje jeden z výrazných prvků 

rozvojových snah, nejen v Somálské republice. Tato forma pomoci může mít podobu 

přímého finančního zásahu, poskytnutí materiálu či technické asistence.31

Dva základní druhy ODA zahrnují humanitární pomoc, která je poskytována spíše 

krátkodobě a je zaměřena na ochranu lidských životů či zdraví, a rozvojovou

spolupráci, jejíž charakter je dlouhodobější než u prvně jmenovaného typu pomoci 

a bývá zaměřena „na monitorování sociálních a ekonomických podmínek života 

obyvatel v ekonomicky chudých zemích a dále na vyhledávání způsobů jak zlepšit 

tyto podmínky“.32

Za oficiální rozvojovou asistenci lze považovat pouze takovou pomoc, jež je 

poskytována oficiálními orgány, např. vládou, dále musí být jejím účelem udržitelný 

sociálně-ekonomický rozvoj a v neposlední řadě je také nutné, aby měla 

                                                
31 ČLOVĚK V TÍSNI, Globální problémy a rozvojová spolupráce. Témata, o která se lidé zajímají.
Praha : Člověk v tísni, 2008. 214 stran. 2. vydání. ISBN 978-80-86961-55-2, str. 140
32 STOJANOV, R., NOVOSÁK, J., Poverty, Official Development Assistance, Migration Remittences 
and Development – A Contribution to the Intricate Nexus. In: Rozvojová pomoc a spolupráca. 
Vybrané kapitoly. Bratislava : Ekónom, str. 26-45, 2007. ISBN 978-80-225-2393-6, str. 39
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koncesionální charakter.33 Ve výčtu aktivit zahrnutých do ODA nalezneme 

např. asistenci uprchlíkům, částečně také sociální a kulturní programy, školení 

policejních složek nebo pomoc při využívání jaderné energie a výzkumu přímo 

souvisejícím s rozvojem.34 Naopak je z ní vyškrtnuta asistence vojenská a taktéž 

podpora v rámci protiteroristických aktivit. Na hraně mezi oběma skupinami stojí

mírotvorné jednotky, jejichž působení se za jistých okolností do rámce finančních 

nákladů ODA započítává.35

Oficiální rozvojová asistence putuje do země dvěma způsoby, buď bilaterálně, tedy 

přímým spojením mezi donorskou a přijímající zemí, či multilaterálně za účasti 

mezinárodních organizací jako Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj/ 

Výbor pro rozvojovou pomoc (OECD/DAC) nebo Světové banky (SB). 

2.2.2. Nevládní organizace 

V opozici proti ODA stojí další možný způsob, jak lze pomáhat rozvojovým státům,

a tou jsou nevládní organizace. OECD tento druh organizací definuje jako soukromé 

organizace vykonávající aktivity vedoucí ke zmírnění utrpení, prosazující zájmy 

chudých, chránící životní prostředí a poskytující základní služby či rozvoj komunity. 

Zároveň to jsou organizace nezávislé na vládě, založené na hodnotách (value-based 

organizations) a z velké míry závislé na darech a dobrovolnických službách.36 Tento 

druh organizací můžeme dělit několika možnými způsoby, např. na Operational 

NGOs a Advocacy NGOs. 37

Generalizovat funkce, které NGOs zastávají, není jednoduché, především kvůli jejich 

vysokému počtu, rozdílným strukturám i různým metodám a cílům.38 Často je však 

posláním těchto organizací asistence zemím v oblastech, jakými jsou zajišťování 

                                                
33 OECD, Is it ODA? Factsheet - November 2008, [online]. [přístup 5. 5. 2011]. OECD, 2008. 
Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/dataoecd/21/21/34086975.pdf
34 OECD, (2008), str. 2
35 Do rámce ODA se započítávají aktivity týkající se lidských práv či monitorování voleb. OECD, 
(2008), str. 2.
36 MALENA, C., Working with NGOs : A Practical Guide to Operational Collaboration between The 
World Bank and Non-governmental Organizations. [online]. [přístup 27. 4. 2011]. Operations Policy 
Department, World Bank, 1995. Dostupné z WWW: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1995/03/01/000009265_39612191
03437/Rendered/PDF/multi_page.pdf, str. 13
37 MALENA, C., (1995), str. 14
38 MALENA, C., (1995), str. 15
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přístupnosti k základním službám, poskytování zdravotní péče, pitné vody, ochrany

dětí či s tím přímo související snaha o zvýšení dostupnosti základního vzdělání. 

2.3. Aktéři pomoci

2.3.1. Donoři

Žádná asistence Somálské republice by se nedala uskutečnit bez finančních 

příspěvků od jednotlivých států či mezinárodních organizací, tedy donorů. Výroční 

zprávy zastřešujících organizací SACB/CISS poskytují zajímavá data o objemech 

finančních prostředků od jednotlivých organizací či států, pro celkový přehled 

o množství pomoci adresovaných Somálsku v průběhu let, a také pro porovnání 

s jinými zeměmi, je však přehlednější využít statistiky OECD zabývající se 

rozvojovou pomocí. 

Objemy ODA poskytované Somálské republice od počátku 90. let do roku 2009 se 

s časem výrazně mění. Na první pohled zaujme především skutečnost, že výše 

finančních prostředků alokovaná do této země se dlouhodobě nejenže neudržuje 

ve zhruba stejné rovině, nýbrž vykazuje razantní propady a následné opětovné 

nárůsty. Zatímco např. v roce 1991 putovalo na konto Somálské republiky v rámci 

ODA 183,34 milionů USD (údaje viz. tabulka č. 1), jen o dva roky později to bylo 

téměř 900 milionů, o za další dva roky se situace opět vrátila na hladinu z roku 1991. 

Vůbec nejhorší chvíle pak nastaly mezi lety 1996 a 1998, kdy se roční hranice tři 

roky za sebou nevyšplhala na více než zhruba 85.00 milionů USD. V dalších 

několika letech byly sice prostředky na pomoc udržovány v rámci jedné hladiny, 

ta nicméně nebyla příliš vysoká.

Určitý obrat k vyšším donorským příspěvkům by mohl být zaznamenán opět 

až v průběhu několika posledních let, kdy se úroveň prostředků poskytnutých 

na rozvoj zvyšuje, přičemž oproti roku 1991 se jedná zhruba o troj až čtyřnásobek 

v letech 2008 a 2009. V porovnání s ostatními státy jde ale o částku poměrně nízkou 

a ne zcela odpovídající špatné situaci v této zemi. Na tomto místě se nabízí srovnání 

např. s dalším „zhrouceným státem“, Afghánistánem. Na počátku a v průběhu 90. let 

nebyly rozdíly mezi oběma zeměmi příliš výrazné a docházelo dokonce ke střídání, 

kdy v jednom roce obdrželo více pomoci v rámci ODA Somálsko, ve druhém pak 

Afghánistán. Nůžky mezi oběma zeměmi se ale začaly rozevírat na počátku 21. 



24

století a od té doby se rozdíl ještě prohlubuje. V roce 2009, ze kterého jsou 

k dispozici poslední statistiky OECD ohledně ODA, došlo k situaci, kdy Afghánistán

obdržel desetkrát více prostředků než Somálsko. Lze v tomto případě zpozorovat 

značný rozdíl mezi tím, když se stát stane jednou z priorit pro rozvoj, a jiný, který 

na tom není z hlediska bezpečnosti, politické ani sociální situace lépe, zůstává spíše 

stranou celosvětového zájmu.

Tabulka č. 1: Objemy ODA obdržené v letech 1991-2009 (Afghánistán a Somálsko)

(v milionech USD)

Příjemce Příjemce

Časový úsek Afghánistán Somálsko Časový úsek Afghánistán Somálsko
1991 507,53 183,34 2001 404,64 147,73
1992 202 653,53 2002 1287,73 146,83
1993 223,8 890,62 2003 1590,7 173,69
1994 226,42 534,92 2004 2303,1 198,68
1995 212,53 187,83 2005 2817,89 236,95
1996 169,37 87,94 2006 2955,78 390,95
1997 229,74 80,81 2007 3964,6 384,14
1998 154,2 80,35 2008 4865,08 758,26
1999 142,49 114,65 2009 6235,28 661,65
2000 135,97 101,01 2010 X X

Zdroj dat: OECD. [přístup 1. 4. 2011]. Dostupné z WWW: 
http://stats.oecd.org/qwids/#?x=2&y=6&f=3:51,4:1,1:1,5:3,7:1&q=3:51+4:1+1:1+5:3+7:1+2:2,156+6:1
991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,200
9,2010

Mezi největší donory Somálské republice patří dlouhodobě instituce EU a také USA. 

Tyto dva prvky tvoří značnou část objemu finančních injekcí, které jsou příchozí 

do somálského státu. Je to možno zpozorovat nejen na tabulce deseti největších 

donorů z let 2008-9 (tabulka č. 2), nýbrž i v hodnotících zprávách koordinačních 

těles SACB a CISS39 či prostřednictvím dokumentů od americké rozvojové agentury 

USAID.40

                                                
39 Např. Donor Reports z let 2005 až 2007 vytvořené pod hlavičkou SACB/CISS udávají ve všech 
případech USA i EK jakožto hlavní poskytovatele finanční pomoci. Donor Report 2005/2006 a 2007.
[online]. [přístup 22. 4. 2011]. Dokumenty dostupné z WWW: 
http://www.coordinate4somalis.info/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=6
4
40 Hovoří se zde o fiskálním roce 2001, kdy byly jako největší donátor klasifikovány právě Spojené 
státy americké. USAID, Somalia. [online]. [přístup 3. 4. 2011]. Dostupné z WWW: 
http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2004/sub-saharan_africa/Somalia.pdf
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Tabulka č. 2: Deset největších donorů Somálské republice v období 2008-2009

Deset největších donorů hrubé ODA (2008-
2009 průměrně)             (v milionech USD)                           

1 Spojené státy americké 219
2 Instituce Evropské unie 124
3 Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska
60

4 Norsko 39
5 Španělsko 34
6 Švédsko 27
7 Kanada 24
8 Japonsko 23
9 Dánsko 19

10 Nizozemsko 17

Zdroj dat: OECD, Somalia : Top Ten Donors of gross ODA. OECD/WB. [přístup 15. 5. 2011]
Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/dataoecd/0/38/1878989.gif

2.3.2. Mezinárodní finanční instituce

Dalším aktérem participujícím na rozvojových snahách jsou mezinárodní finanční 

instituce v čele se Skupinou světové banky (SB) a Mezinárodním měnovým fondem

(MMF). „Díky svému velkému vlivu na světovou ekonomiku jsou MMF i Světová 

banka jedním z klíčových aktérů rozvojové spolupráce.“41

Z pěti finančních institucí, které existují pod strukturami SB, mají zásadní podíl 

na rozvojových aktivitách především dvě tělesa: Mezinárodní banka pro rekonstrukci 

a rozvoj (Interantional Bank for Reconstruction and Development - IBRD) 

a Mezinárodní rozvojová asociace (International Development Association - IDA).42

Obě instituce poskytují málo rozvinutým zemím za výhodných podmínek půjčky 

a granty. Rozdílná pozice spočívá pouze ve skutečnosti, že druhá výše jmenovaná 

instituce podmiňuje svoji pomoc v podobě finančních prostředků strukturálními 

změnami v přijímající zemi.43

V případu Somálské republiky se SB angažuje rovněž ve financování některých 

projektů. V tuto chvíli jsou za jakožto aktivní označeny projekty Tsumani 

Livelihoods Recovery Project – Somalia a Public Financial Management (PFM) 

Capacity Building for Somalia, jejichž celková podpora činí 3,2 milionů USD.44

                                                
41 ČLOVĚK V TÍSNI, (2008), str. 111
42 ČLOVĚK V TÍSNI, (2008), str. 80
43 tamtéž
44 WORLD BANK, [online]. [přístup 3. 5. 2011]. Dostupné z WWW: 
http://maps.worldbank.org/afr/somalia
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Neopomenutelnou roli nicméně zastává SB i v projektu Společného zhodnocení 

potřeb (Joint Needs Assessment - JNA), který je postaven na spolupráci SB a OSN. 

Výsledkem tohoto společného projektu je Program na rekonstrukci a rozvoj

(Reconstruction and Development Programme - RDP), který je v současnosti jedním 

z nejvýraznějších rámců pro somálský rozvoj. Cíle a prostředky tohoto plánu budou 

ještě více popsány v rámci kapitoly o rozvojových strategiích aplikovaných 

v somálském případě. 

2.3.3. Agentury Organizace spojených národů

Zásadní roli v pokusech o stabilizaci situace v zemi, a v rozvoji, hraje Organizace 

Spojených národů, jejíž angažovanost v somálském státě pokračuje již mnoho let. 

Během nich se ale podoba pomoci částečně změnila. Po pádu diktátora Barre v roce 

1991 se složky OSN zapojily především do mírotvorných akcí prostřednictvím 

„modrých přileb“. V krátkém sledu po sobě následovaly Operace OSN v Somálsku

(United Nations Operation in Somalia I - UNOSOM I) a dále společný projekt 

s armádou USA v rámci United Task Force (UNITAF), zahrnujícího i známou 

operaci Obnova naděje (Restore Hope). Vojska UNITAF byla vedena právě 

Spojenými státy45, které mimo jiné dopustily pozdržení akce jen kvůli tomu, aby 

byly včas na místě filmové štáby.46 Po ztroskotání snah UNITAF bylo rozhodnuto 

o opětovném převedení velení pod hlavičku OSN, tentokrát v rámci UNOSOM II. 

Úkoly výše zmíněných akcí na somálském území zahrnovaly z velké části zajištění 

míru a dostupnosti humanitární pomoci. Kvůli špatným bezpečnostním podmínkám 

byly ale všechny mezinárodní složky zajišťující mír staženy ze somálského území již 

v roce 1995. Na místě zůstalo jen asi 50 osob z OSN a prozatím se vyčkávalo na to, 

až opět dovolí bezpečnostní situace zapojit větší množství pomoci.47 Vojenské 

pokusy nastolit v zemi příhodnější bezpečnostní podmínky, rychle ztroskotaly, což 

však neznamenalo konec veškerým snahám OSN pomoci Somálsku celkově. 

Zástupci organizace jsou v zemi s menšími přestávkami, způsobenými katastrofální 

bezpečnostní situací, přítomni celé poslední dvě desetiletí. V průběhu let se také 

                                                
45 UNITED NATIONS. The United Nations and Somalia : 1992-1996. New York : Department of 
Public Information United Nations , 1996. 516 s. ISBN 92-1-100566-3, str. 33
46 COLLIER, P., (2009), str. 146
47 UNITED NATIONS, (2006), str. 77
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navyšuje počet agentur OSN operujících na jejím území. V dnešní době jejich 

množství přesahuje dvě desítky, pro které pracuje přibližně 700 osob48. 

Z agentur OSN majících svůj podíl přímo na rozvoji Somálské republiky prokazují 

zásadní význam Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme

- UNDP) či Dětský fond OSN (United Nations Children's Fund - UNICEF).  Nelze 

ale opomenout ani činnost Organizaci OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) podílejícího

se na programech v oblasti školství. 

První ze zmíněných agentur v zemi, UNDP, se soustředí na tři základní domény, 

kterými jsou Správa, Vláda zákona a bezpečnost a v neposlední řadě i Obnova 

a udržitelné živobytí. Zároveň jsou akce a programy UNDP vedeny v souladu 

s usilováním o dosažení pokroku v rámci MDGs49. 

Práce organizace UNICEF se soustředí, již dle svého názvu, na ochranu dětí, s tím 

související dětské zdraví, výživu spojenou s dostupností pitné vody a zlepšení 

přístupu ke vzdělání. V oblasti zdraví se UNICEF věnuje 3 základním doménám: 

posilování péče o děti, bezpečné mateřství a vakcinace dětí 50.

Kromě otázek spojených se zdravotnictvím zaujímá UNICEF zásadní roli též 

v doméně školství a poskytováni základního vzdělání. Na starosti má školení 

pedagogických pracovníků i dodávání školních pomůcek. To vše s cílem umožnit 

většímu počtu dětí navštěvovat základní školy.51 Koordinace v této otázce probíhá 

také s nevládními organizacemi a se vzdělávací a kulturní organizací UNESCO.

Nejen tyto zmíněné, ale i ostatní organizace spadající pod OSN, v zemi kooperují 

v první řadě na základě Projektu tisíciletí (Millennium Project) a z něho 

vyplývajících Rozvojových cílů tisíciletí stanovených v roce 2000, jakožto 

základního rámce pro celosvětový rozvoj. Dále zaujímá důležité místo také Program 

na rekonstrukci a rozvoj (RDP) či Přechodný plán pro Somálsko 2008-2009

                                                
48 Frequently Asked Questions – FAQs : Is the UN even present in Somalia? [online]. [přístup 3. 5. 
2011]. United Nations Country Team. Dostupné z WWW: 
http://www.unctsom.org/how_we_work.html
49 About UNDP in Somalia. [online]. [přístup 25. 3. 2011]. Dostupné z WWW: 
http://www.so.undp.org/index.php/About-UNDP-in-Somalia.html
50 Health : Action. [online]. [přístup 2. 5. 2011]. UNICEF Somalia. Dostupné z WWW:
http://www.unicef.org/somalia/health_90.html
51 Education : Action. [online]. [přístup 9. 5. 2011]. UNICEF. Dostupné z WWW: 
http://www.unicef.org/somalia/education_111.html
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(Transitional Plan for Somalia 2008-2009). Cíle těchto plánů budou ještě předmětem 

zkoumání v dalších kapitolách práce. 

2.3.4. Evropská unie

Zapojení evropských států prostřednictvím zastřešující organizace Evropské unie 

v Somálské republice má již dlouhou tradici. Evropské státy patřily již v minulosti 

mezi základní stavební kameny orgány SACB52 a jakožto jeden z motorů této 

skupiny se podílely na rozvojových plánech i na jejich následném financování. 

Ze zpráv o donorech vydávaných SACB a následně CISS vyplývá, že státy EU patří 

mezi nejštědřejší poskytovatele finančních prostředků na rozvoj země.

Problematika rozvoje je doménou především Evropské komise (EK), která je mimo 

jiných aktivit i jedním z dárců v rámci OECD/DAC53. Kromě aktivit spojených 

s touto organizací připravuje komise též vlastní plány a programy, které jsou 

v souladu s projekty dalších mezinárodních organizací i států. 

Nedílnou součástí asistence z řad EU je podpora prostřednictvím Generální 

ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc (European Commission 

Humanitarian Aid Department - ECHO), jejímž cílem v zemi je z velké části 

humanitární asistence vnitřně vysídlených osobám.54

2.3.5. Regionální uskupení IGAD a Africká unie

Jakožto přímo zainteresovaná organizace v oblasti Afrického rohu se do asistence 

Somálské republice snaží zapojovat i Mezivládní úřad pro rozvoj (IGAD). Logika 

pomoci je v tomto případě zřejmá. Z větší části tvoří IGAD přímí sousedé Somálské 

republiky obávající se naprosté destabilizace oblasti v případě ještě zhoršených 

podmínek na území sousedního státu. Nepřekvapí tedy příliš, že s největší 

angažovaností na řešení otázek a problematiky Somálska se setkáme u sousedních 

                                                
52 EUROPEAN COMMISSION, European Commission Strategy for the Implementation of Special 
Aid to Somalia 2002 – 2007. [online]. [přístup 3. 4. 2011]. EC. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/print_so_csp_en.pdf, str. 19
53ČLOVĚK V TÍSNI, (2008), str. 138
54 EC Assistance to Somalia. [online]. [přístup 25. 4. 2011]. 2009. European Commission, 2009.
Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-
cooperation/peace/documents/dev_ec_assistance_somalia.pdf, str. 2
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zemí Etiopie, Keni a Džibutska.55 Jakožto důležitý hráč se však jeví i Eritrea, jejíž 

názory a postoje se zejména od Etiopie výrazně liší.

V rámci uskupení IGAD se státy snaží naleznout konsenzuální řešení somálských 

otázek, které by vyhovovalo všem participujícím státům, což se ovšem ukazuje

jako nedosažitelný ideál. Dokonce ani v případě, že by byl nalezen společný postup 

vyhovující jak Etiopii, tak Eritrey, je úspěch velmi nejistý, neboť politické 

i materiální síly uskupení IGAD nedostačují na to, aby mohlo reálně vylepšit 

somálskou problematiku.56 Špatná koordinace, jiné zájmy jednotlivých aktérů, tak 

způsobují spíše problémy, nežli ucelený postup v somálské otázce a asistence 

v rozvoji. Rozporuplnost postupů jednotlivých států se ukázala např. v okamžiku, 

kdy mandát na působení v zemi dostala od IGAD Etiopie, ale svoje iniciativy se tam 

snažily prosazovat i další země, což vedlo k rozptýlení sil a neuskutečnitelnosti 

společného postupu.57

IGAD, jakožto regionálně ukotvená organizace má enormní zájem na zachování 

alespoň relativní stability somálského státu. Z toho plynou i jeho iniciativy 

na podporu bezpečnosti v čele se snahou zapojovat se do poskytování výcviku 

bezpečnostním složkám či mírotvorné akci IGASOM uskutečněné v roce 2006. Na ní 

v pozdějších měsících navázala iniciativa Africké unie ve formě operace AMISOM, 

jenž v současnosti tvoří drtivou většinu mezinárodních vojsk operujících na území 

jižního a středního Somálska. 

2.3.6. Nevládní organizace

Nevládní organizace neboli NGOs hrají v zemích, jakou je Somálsko, zásadní roli. 

Značná část území státu je složitě dostupná kvůli špatným bezpečnostním 

podmínkám a na mnoha místech tak není možné aplikovat programy většího rozsahu. 

Právě nevládní organizace jsou často těmi prvky, které se i přes nepříznivou situaci 

dokáží dostat i do málo přístupných míst a zasadit se zde o akce menšího lokálního 

                                                
55 Mimo tyto státy tvoří IGAD ještě Eritrea, Súdán, Uganda a také samotná Somálská republika.
56 SAMATAR, A. I. Somalia's Reconstruction: Beyond IGAD and the European Union's Peace 
Dividend. [online]. [přístup 1. 5. 2011]. University of Minnesota. Dostupné z WWW:
http://www.somali-jna.org/downloads/Samatar.pdf, str. 18
57 REALITY OF AID MANAGEMENT COMMITTEE, The Reality of Aid 2006 : An Independent 
Review of Poverty Reduction and Development Assistance. New York : Zed Books, 2007. 396 stran. 
ISBN 1-8477-845-5, str. 82
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významu se zaměřením na takové domény, jakými jsou stavba škol, poskytování 

základních zdravotnických služeb či zlepšení přístupnosti pitné vody a dalších 

fundamentálních potřeb. 

Jako koordinační orgán na rovině humanitárních aktivit působí od roku 1999 Úřad 

pro koordinaci humanitárních otázek (Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs - OCHA). Jeho základna se sice nachází v sousedním Nairobi, avšak celkem 

osm kanceláří působí také ve všech částech samotného Somálska, kde mají 

na starosti koordinaci a starost o efektivitu řešení humanitárních otázek. 

Kromě OCHA existuje v rámci Somálska také sdružení nevládních organizací 

nazvané Somálské konsorcium nevládních organizací (Somalia NGO Consortium)

v současnosti sdružující více než 70 organizací58, které operuje taktéž z Nairobi 

a jeho základním cílem je aplikace bezpečnostního programu, jenž má minimalizovat 

rizika spojená s pobytem pracovníků v oblasti a snaží se vylepšit podmínky NGOs 

působícího v Somálsku.

Nevládních organizací zapojujících se do aktivit v zemi je celá řada, mezi těmi 

nejznámějšími např. Oxfam International či Médicins Sans Frontières (MSF). Role, 

nejen těchto, ale také dalších organizací, se prokazuje i v této době, kdy se somálský 

stát potýká se značně nepříznivými podmínkami v podobě katastrofálního sucha 

a z toho plynoucí humanitární krizí. Bohužel, situace pracovníků nevládních 

organizací je z hlediska bezpečnosti na jihu země kritická. Také z tohoto důvodu, 

a v návaznosti na přímé útoky namířené proti svým pracovníkům, MSF stáhlo 

v březnu tohoto roku své síly z oblasti Medina.59

2.3.7. Státy

Neodmyslitelnou roli zaujímají v rozvojových snahách jednotlivé státy světa. 

Ty, často prostřednictvím národní rozvojové agentury, koordinují svoji asistenci

méně vyspělým zemím.60 Ze států, které mají nejblíže somálské problematice je 

                                                
58 Somalia NGO Consortium : Introduction. [online]. [přístup 11. 3. 2011]. Somalia NGO 
Consortium. Dostupné z WWW: http://www.somaliangoconsortium.org/
59 MSF suspends operations in Medina area, Mogadishu, Somalia, following direct attacks on its 
compound. [online]. [přístup 15. 5. 2011]. MSF, 2011. Dostupné z WWW: 
http://www.msf.org/msf/articles/2011/03/msf-suspends-operations-in-medina-area-mogadishu-
somalia-following-direct-attacks-on-its-compound.cfm
60 ČLOVĚK V TÍSNI, (2008), str. 111
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možno jmenovat Spojené státy americké, jakožto největšího bilaterálního

přispěvatele na rozvoj této země, dále Itálii, která měla značnou část somálského 

území pod svojí nadvládou několik desítek let, a v neposlední řadě i Velkou Británii, 

jež je v souvislosti s koloniálním obdobím výrazně spojena se severními oblastmi 

země. 

Na úrovni spolupráce a vzájemné pomoci v rozvojových aktivitách států má velký 

význam výbor pro rozvojovou problematiku OECD/DAC. Sám o sobě tento výbor 

sice samostatné rozvojové projekty nerealizuje, ale hraje velkou roli na úrovni 

koordinace a zlepšování efektivity pomoci jednotlivých participujících zemí.61  

Členy výboru jsou mimo jiné i tři zmíněné země, které mají zvýšený zájem 

na vylepšení podmínek v Somálské republice.

2.3.7.1. Spojené státy americké

Prvně jmenovaná země, Spojené státy americké, se do asistence Somálské republice 

zapisuje jednak značnými finančními prostředky, jednak též prostřednictvím vládní 

rozvojové agentury USAID, jejíž historie sahá již do období vzniku Marshallova 

plánu po druhé světové válce. USAID podporuje mnoho projektů reflektujících 

základní somálské problémy. Mezi základní domény, v nichž se angažuje agentura 

USAID lze jmenovat zlepšení přístupu ke vzdělání, pomoc mladým lidem v otázce 

budoucího zaměstnání, posilování zdravotních služeb či podpora míru a silné 

vlády.62

V rámci pomoci Somálsku se USAID angažuje např. v projektech výstavby nových 

školních zařízení či přímé asistence v rámci programů umožňujících lidem naučit se 

některé základní dovednosti, zejména číst a psát. Pomoc ale přichází i v podobě 

dodávky fundamentálních potravin prostřednictvím NGOs či agentur OSN. 

                                                
61 ČLOVĚK V TÍSNI, (2008), str. 139
62 Somalia : Program Overview. [online]. [přístup 12. 5. 2011]. USAID, poslední aktualizace 2011. 
Dostupné z WWW: 
http://eastafrica.usaid.gov/%28S%28rngvlqflspjwkp55ubd41wmf%29%29/en/Country.1012a.aspx
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2.3.7.2. Velká Británie a Itálie

Jako bývalé koloniální mocnosti mají k somálské problematice velmi blízko též

Velká Británie a Itálie. Prvně jmenovaná země byla v minulosti úzce spojená 

s oblastí, dnes lépe se rozvíjejícího, Somalilandu. Italská historie má naopak spojitost 

s centrálním a jižním Somálskem, které dnes tvoří jádro somálských problémů. Obě 

země, bývalé koloniální síly na somálském území, se i dnes podílí na úsilí o rozvoj 

a zlepšení podmínek v zemi. 

Velká Británie postupem času navyšuje svoji pomoc Somálsku kvůli narůstajícím 

bezpečnostním rizikům spojených s možnými teroristickými aktivitami či pirátstvím. 

V asistenci ze strany této země je znatelná minulá spojitost s oblastí Somalilandu, 

neboť právě do jeho končin adresuje VB více než polovinu své pomoci.63 Za klíčové 

úkoly Velké Británie v Somálsku uvádí Oddělení pro mezinárodní rozvoj 

(Department for International Development - DFID) podporu míru a zlepšení správy, 

vytváření ekonomických příležitostí pro mladé lidi, zlepšení přístupu k základním 

službám (především zdravotní péči) a reakce na humanitární potřeby.64

Itálie je nejen jedním z nejvýraznějších přispěvatelů finančních prostředků 

na somálský rozvoj,65 participuje také na všech významných koordinačních 

mechanismech v čele s CISS, Somali Donor Group (SDG) a Coordination and 

Support Group (CSG) zajišťující implementaci Joint Needs Assessment.66 Podílí se 

taktéž na posilování politického dialogu uvnitř Somálské republiky a mírového 

procesu.67 Programy a plány Itálie jsou často zajišťovány prostřednictvím 

Cooperazione Italiana allo Sviluppo. Kromě toho ale země postupuje ve své pomoci

také v souladu s plánem EU a Norska Country Strategy Paper (CSP) a jako své 

hlavní rozvojové domény představuje zdravotnictví, dostupnost vody, posílení státní 

                                                
63 Mitchell: Increased aid to Somalia will help save lives and make Britain safe. [online]. [přístup 10. 
5. 2011]. DFID, 2011. Dostupné z WWW:
http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/Press-releases/2011/Mitchell-Increased-aid-to-Somalia-will-
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64 Somalia. [online]. [přístup 10. 5. 2011]. DFID. Dostupné z WWW: http://www.dfid.gov.uk/where-
we-work/africa-eastern--southern/somalia/
65 EUROPEAN COMMISSION, (2002), str. 17
66 EUROPEAN COMMISSION, Somalia Joint Strategy Paper for the period 2008 – 2013. [online]. 
[přístup 7. 4. 2011]. EC, 2007. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_so_csp10_en.pdf, příloha 6, str. 2
67 EUROPEAN COMMISSION, (2007), str. 3
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správy, ochranu dětí, potravinovou pomoc a v neposlední řadě i multioborové 

otázky, např. asistence IDPs.68

2.4. Průběh pomoci Somálské republice

V počátečních fázích po pádu diktátora Barre se pomoc Somálské republice 

soustředila spíše na oblast humanitární a krátkodobé pomoci nejzranitelnějším 

složkám společnosti, zejména ženám, dětem a vnitřně vysídleným lidem (IDPs). 

Aby mohla býti tato pomoc uskutečněna, působily v zemi zpočátku 90. let jednotky 

zajišťující bezpečnost zahraničních pracovníků, zejména pak vojenské mírotvorné 

složky OSN v podobě tzv. „modrých přileb“. 

Změny v oblasti pomoci v 90. letech somálským občanům dobře vystihuje 

následující výtažek z knihy. „Přežití jim usnadňovala zahraniční pomoc, v 90. letech 

už jen humanitární a pak vyhaslá. Ztroskotala i OSN a její „modré přilby“, které 

svou misi v letech 1992-1995 (až 37 tis. vojáků) ukončily se ztrátami a v podmínkách 

beznadějné anarchie.“69

Od konce pokusů OSN nastolit v zemi mír, se již světové mírotvorné složky v zemi 

neangažovaly. Jedinou organizací poskytující v současné době tento druh asistence je 

Africká unie se svou misí Mise Africké unie v Somálsku (African Union Mission to 

Somalia - AMISOM). I vzhledem k absenci masivní mírotvorné podpory ze světa, 

tak zůstává Somálská republika nadále zemí nebezpečnou, z čehož plyne mimo jiné

i obava rozvojových organizací vysílat do některých oblastí své pracovníky

(viz. příloha č. 4: Mapa přístupu do jednotlivých částí Somálska.).

V posledních letech je naděje na zlepšení stavu, tedy alespoň v některých rovinách. 

Ačkoliv zůstává situace v Somálsku i nadále značně neutěšená, na počátku nového 

tisíciletí se vrátila snaha zapojit nejen humanitární, ale i rozvojovou pomoc. 

Přistoupilo se k vydávání plánů a rozvojových strategií, které mají sloužit jako 

upřesnění cest, kterými by se měl rozvoj ubírat. Jednou z důležitých domén 

potřebných k úspěšnému rozvoji je ale také bezpochyby koordinace poskytované 

pomoci.

                                                
68 Somalia. [online]. [přístup 12. 5. 2011]. Ministero Degli Affari Esteri. Dostupné z WWW: 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=88
69 ŠLACHTA, M. a kol. (2007), str. 183
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2.5. Koordinace pomoci

Stejně jako v ostatních rozvojových zemích, také v Somálské republice je již dlouhá 

léta pociťována potřeba koordinovat poskytovanou pomoc. Pro tyto účely, a pro lepší 

spolupráci mezi jednotlivými složkami participujícími na pomoci, bylo v roce 1993 

na konferenci v etiopské Addis Ababě vytvořeno koordinační těleso s názvem Orgán 

na koordinaci pomoci Somálsku (Somalia Aid Coordination Body - SACB). Orgán 

SACB vznikl na základě popudu OSN, konkrétně jeho složkou zabývající se 

rozvojovou problematikou. Významnou roli ale sehrály na poli tohoto tělesa i další 

mezinárodní organizace včetně EU.70

Svoji funkci SACB zastával více než desetiletí, v průběhu kterého si vybudoval 

silnou pozici nejen na poli koordinace, vytyčování směru či odborné asistence, ale 

i v doméně přípravy souhrnných každoročních zpráv o donorech. Kromě těchto 

úkolů měl také významnou roli prostředníka dialogu mezi mezinárodní komunitou 

donorů a somálskými partnery.71

SACB měl v dobách své působnosti podobu pyramidové struktury s mnoha výbory 

a podvýbory, přičemž 5 hlavních výborů mělo na starosti:

1. zdraví a výživu, 

2. vzdělání, 

3. vládu a ekonomickou obnovu, 

4. potraviny a rozvoj venkova, 

5. vodní zdroje, kanalizace a infrastrukturu.72

V době největšího rozkvětu mělo toto koordinační těleso pod svými křídli více než 

150 organizací73, včetně agentur OSN i NGOs. Přes hojnou účast mezinárodních 

agentur v projektu SACB, zůstávaly i takové, které se přímo do něho odmítly zařadit 

a působily pouze v roli pozorovatele. Mimo strukturu SACB stály např. IGAD, 

                                                
70 EUROPEAN COMMISSION, (2002), str. 19
71 Donor Report 2005. [online]. [přístup 4. 4. 2011]. Somalia Coordination Aid Body, 2007. Dostupné 
z WWW: 
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72 EUROPEAN COMMISSION, (2002), str. 37
73 FITZGERALD, N. J. Somalia : issues, history, and bibliography. New York : Nova Science 
Publishers, 2002. 111 stran. ISBN 1-59033-265-2, str. 12
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Mezinárodní červený kříž (International Red Cross - IRC) či Liga arabských států

(AL).74

Činnost SACB jakožto tělesa zastřešujícího pomoc určenou Somálské republice byla 

ukončena v roce 2005, kdy došlo k jeho transformaci na CISS, pod čímž se skrývá 

název Koordinace mezinárodní podpoře Somálcům (Coordination of International 

Support to Somalis). Zrod nového tělesa si vyžádal některé organizační změny 

a ustanovení odlišné struktury, než jaká panovala doposud. Vytvořen byl vedoucí 

orgán Výkonného výboru (Executive Committee), kterému předsedají zástupci SB

a OSN. Kromě nich jsou na jeho zasedání přítomni také pracovníci z řad Somali 

Donor Group (SDG), nevládních organizací (NGO Consortium) a United Nations 

Country Team for Somalia (UNCT).75 Úkoly CISS zůstávají podobné, jaké zastával

předchozí útvar zabývající se koordinací, SACB. Na základě kterých plánů 

organizace a agentury v Somálsku spolupracující bude vysvětleno v následující části 

práce. 

2.6. Rozvojové strategie využité v případě Somálska

2.6.1. Rozvojové cíle tisíciletí 

Podstatný posun ve vnímání celého rozvojového světa přinesl rok 2000 a Summit 

tisíciletí, na kterém byl schválen plán rozvoje napříč planetou, Deklarace tisíciletí.

Podpisem ji stvrdilo 189 zemí světa, z nichž jednou byla i Somálská republika.

Signatáři deklarace se v ní zavázali směřovat své snahy o rozvoj v následujících 

letech v souladu s osmi základními cíli Millennium Development Goals (MDGs), 

z nichž některé se dále ještě dělí na další dílčí úkoly. Za počáteční data, od nichž se 

celý progres hodnotí, byla zvolena ta z roku 1990 a cílů uvedených v plánu, by mělo 

být dosáhnuto povětšinou do roku 2015.

Hlavní Rozvojové cíle tisíciletí jsou tyto:

1. snížení extrémní chudoby a hladu

2. dosáhnutí plné základní vzdělanosti

3. rovnost pohlaví

                                                
74 Somalia Aid Coordination Body (SACB). [online]. [přístup 13. 5. 2011]. Dostupné z WWW: 
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4. snížení dětské úmrtnosti

5. zlepšení zdraví matek 

6. boj proti nemocem (HIV/AIDS, malárie atd.)

7. trvalá ekologická udržitelnost

8. budování globálního partnerství.76

Jakožto celosvětový plán na rozvoj a snížení chudoby je strategie tohoto projektu 

a její cíle aplikována také v Somálské republice. I ve všech navazujících plánech 

mezinárodních organizací jsou MDGs zmiňovány jako cíl, ke kterému budou v rámci 

svých projektů společně směřovat.

2.6.2. Společné zhodnocení potřeb 

Výše uvedený program zahrnující MDGs sám o sobě nemůže stačit na posun vpřed 

a do jisté míry je v současné době neaplikovatelný na mnoha místech somálského 

prostředí. Vznikají proto i další iniciativy zhodnocující somálskou situaci 

a navrhující její řešení. V rámci spolupráce SB a OSN vznikl v roce 2005 analytický 

proces nazvaný Společné zhodnocení potřeb (Joint Needs Assessment - JNA), jehož 

závěrečným produktem je Program na rekonstrukci a rozvoj (Reconstruction 

and Development Programme - RDP), pětiletá agenda na obnovu a rekonstrukci 

postkonfliktního Somálska se záměrem jít také vstříc naplňování MDGs.77 Strategie 

a hlavní otázky RDP následně využívají i další organizace, např. EU, která na tento 

program odkazuje ve svých dokumentech vydaných o Somálsku, a z velké části také 

přebírá i jeho prioritní oblasti, mezi něž patří:

1. správa, bezpečnost a nastolení vlády zákona

2. stanovení makroekonomických politických rámců

3. infrastruktura

4. sociální služby a ochrana zranitelných skupin

5. výrobní odvětví a životní prostředí
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6. živobytí a ochrana pro vysídlené osoby.78

A zároveň celá práce v rámci RDP stojí na třech základních pilířích, jimiž jsou:

1) prohloubení míru, zlepšení bezpečnosti a ustavení dobré správy

2) posilování dostupnosti základních služeb a sociální ochrana

3) snížení chudoby a podpora soukromého sektoru.79

Uplatňován je v rámci RDP do značné míry regionální přístup k řešení otázek, což 

dobře koresponduje s dřívějším pomyslným rozdělením Somálska na „zone 

of recovery“, kterou představuje sever země, a „zone of transtition“ (crisis), tedy 

jižní části Somálské republiky.80 Rozdělení na několik částí dokládá na svém 

příkladě třeba úsilí o demokratizační snahy, které je rozděleno na tři samostatné 

regiony. Zatímco v Somalilandu vyznívá jako hlavní cíl posilovat již zavedený 

demokratický volební systém, v Puntlandu by mělo dojít k celkové podpoře 

demokratického procesu, a ve zbytku Somálska je třeba nejprve vůbec demokratické 

struktury ustanovit, základem čehož má být vytvoření nezávislé volební komise.81

2.6.3. Plány EU na asistenci Somálské republice

Kromě projektů a dokumentů sdílených s dalšími organizacemi, vydává Evropská 

unie i své vlastní strategie na vylepšení somálské situace. V roce 2002 se jednalo 

o Strategii Evropské komise na implementaci zvláštní pomoci Somálsku 2002-2007 

(European Commission Strategy for the Implementation of Special Aid to Somalia 

2002-2007 - SISAS), v němž se dozvídáme nejen o, v té době aktuální situaci v zemi 

na počátku nového tisíciletí, nýbrž i o plánech a přístupech EU k problémům v rámci

Somálské republiky. Navazujícím dokumentem je pak Společná strategie 

pro Somálsko 2008-2013 (Somalia Joint Strategy Paper for the period 2008 – 2013 -

JSP).
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2.6.3.1. Strategii Evropské komise na implementaci zvláštní pomoci Somálsku 2002-

2007 (SISAS)

Přístup EU, potažmo konkrétně Evropské komise, k zemi v Africkém rohu, je 

do značné míry specifický. Uplatňuje se v něm používání „peace dividend 

approach“82 a taktéž dochází k implementaci „area-based approach“, který je 

aplikován vzhledem k výrazně rozdílným podmínkám v jednotlivých částech země.

Prvně jmenovaný přístup je založen na podpoře regionů v zemi, které jsou stabilní 

a panuje v nich stav blížící se míru, s očekáváním, že právě tato podpora bude 

motivovat místa, která jsou na tom s bezpečností hůře k tomu, aby se více zasadily 

o vybudování stabilního prostředí a následně tak mohly taktéž čerpat nabízenou 

pomoc.83 Na tomto místě je ale třeba si uvědomit, že váleční magnáti nemají zájem 

na budování míru a naopak jeho absence jim přináší mnoho nezpochybnitelných 

výhod, včetně udržení moci ve vlastních rukách, a případný mír tak nepovažují 

za žádoucí.84 Bez povšimnutí by neměl zůstat ani druhý aplikovaný přístup 

k somálským otázkám a tím je rozdílný přístup k jednotlivým regionům. Přestože 

EK, ani jednotlivé státy, neuznávají existenci Somalilandu ani Puntlandu (který 

nicméně o mezinárodní uznání ani neusiluje), v obou těchto regionech zavádí vlastní 

postoj a aplikované metody, jež jsou odlišené od těch, které jsou využívány v jižním 

a centrálním Somálsku. 

Již od prvních plánů vydávaných na podporu rozvoje a obnovy Somálska byly EU

vytyčeny cíle, které do značné míry zůstávají platné až dodnes. Jednalo se zejména 

o zlepšení bezpečnosti, zajištění míru a budování kapacit a institucí na lokální 

úrovni.85 Bohužel naplnění těchto cílů, zejména v oblasti bezpečnosti, je prozatím 

neuskutečnitelná idea. I pro nepříznivou bezpečnostní situaci jsou tak projekty EU 

zatím spíše krátkodobé a malého rozsahu. Navíc bývají realizovány často v méně 

nebezpečných, ale zároveň ne tak potřebných oblastech a s velkou pomocí NGOs.86

                                                
82 SAMATAR, A. I., str. 18
83 SAMATAR, A. I., str. 19
84 Tamtéž
85 EUROPEAN COMMISSION, (2002), str. 16
86 EUROPEAN COMMISSION, (2002), str. 17
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2.6.3.2. Společná strategie pro Somálsko 2008-2013

Společná strategie pro Somálsko 2008-2013 (JSP) přináší, podobně jako její

předchůdce nejen budoucí plán, nýbrž i krátké zhodnocení toho, kam se za poslední 

roky Somálská republika posunula, a jak v minulosti probíhala spolupráce 

s ostatními organizacemi. Z JSP zle vyčíst, že základními stavebními kameny 

budoucí spolupráce má být pokračování v usilování o naplnění MDGs, přičemž si ale

EK uvědomuje složitost dosáhnutí signifikantních výsledků v této zemi.87

Kromě již dříve zmíněných, evropskými státy propagovaných přístupů „peace 

dividend approach“ i area-based approach, se v plánech EK hlásí i k tomu, že bude 

podporovat činnost institucí a procesů v zemi, zaměří se na fungování jednotlivých 

politických i ekonomických procesů a asistence jednotlivcům tak zůstane do jisté 

míry stranou.88

Dle JSP má být speciální pozornost věnována také problematice genderu. Jakožto 

tradiční islámská země, má Somálsko v mnoha ohledech rozdílné pohledy 

a představy o reprezentaci žen na veřejných pozicích a velmi složitě se zde prosazují 

pokusy o navýšení počtu žen v jakékoliv sféře. Avšak v souladu s Výborem pro 

odstranění všech forem diskriminace žen (Committee on the Elimination 

of Discrimination against Women - CEDAW)89 a naplněním třetího bodu MDGs, 

budou mezinárodní organizace v Somálsku bojovat proti diskriminaci a pro větší 

zapojení žen do veřejných sfér. Rychlá řešení, či alespoň vylepšení, se však v tomto 

konkrétním bodě nedají příliš očekávat. 

                                                
87 EUROPEAN COMMISSION, (2002), str. 19
88 EUROPEAN COMMISSION, (2007), str. 8
89 EUROPEAN COMMISSION, (2007), str. 18
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3. Úspěšnost rozvojových snah v Somálské republice

3.1. Reakce mezinárodních sil na hlavní strukturální problémy 

Somálské republiky a úspěšnost jejich řešení 

Tématem následujících stran bude nejprve shrnutí, jakým způsobem implementují

hlavní plány na somálský rozvoj tři výše zmíněné strukturální problémy Somálské 

republiky, tedy budování akceschopné vlády a stabilního politického systému, dále 

ukončení ozbrojeného konfliktu a nastolení bezpečného prostředí, a v neposlední 

řadě i problematika IDPs. Následně bude také zhodnoceno, jaké pokroky se v těchto 

doménách podařilo učinit. 

Neméně zajímavé bude i zrekapitulování výsledků dosažených během deseti let 

v rámci Rozvojových cílů tisíciletí v následující části práce. MDGs v současnosti 

reprezentují důležitý program na celosvětový rozvoj a jejich plnění či neplnění 

v Somálské republice, je zajímavý ukazatel toho, zda se země během posledních let 

dokázala vydat směrem vpřed či stále není v jejich silách započít skutečný 

a dlouhodobý rozvoj a posun k lepším podmínkám.

3.1.1. Budování akceschopné vlády a stabilního politického systému

Téměř 20 let bez stabilní politické moci způsobilo skutečnost, že za jeden z hlavních 

somálských problémů je nutné považovat absenci silné vlády a všech státních 

institucí. V rámci 8 cílů programu Rozvojových cílů tisíciletí se s bodem zabývajícím 

se budování vlády či politického systému nesetkáme, neboť se jedná spíše o cíle 

zaměřené svoji podstatou na přímé zlepšení podmínek lidských životů, v doménách 

jakými jsou zdravotní péče či školství. Ostatní rozvojové plány ale povětšinou 

považují budování silné vlády za jeden ze svých hlavních cílů. Program 

pro rekonstrukci a rozvoj vypracovaný pro Somálsko a mající, jakožto společný plán 

na rekonstrukci a rozvoj, značnou váhu v tom, jakým způsobem bude v zemi

rozvojová politika pokračovat, uvádí posilování institucí jako jednu ze svých

3 cross-cutting issues. 

Pozadu nezůstává v této činnosti ani jedna z agentur Rozvojový program OSN, která

vypracovala projekt s názvem Projekt na rozvoj somálských institucí (Somali

Institution Development Project - SIDP) kladoucí si za cíl podpořit právě efektivnější 
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fungování vládních struktur a budování lidských kapacit za pomoci poskytování 

tréninků civilním zaměstnancům.90 Rozpočet na tento projekt se jen za loňský rok 

vyšplhal na téměř 13 milionů USD.91

Ruku v ruce s tímto prvním cílem jde i podpora konání demokratických voleb 

a celkově usilování o posílení demokratických procesů ve státě.92 V neposlední řadě 

jsou také podporovány, kromě centrálních, i regionální instituce v severních částech 

země.

Pokrok učiněný v budování silné vlády

V prvním ze zásadních strukturálních problémů Somálské republiky, neexistenci

akceschopné vlády a stabilního politického systému, byl zaznamenán během 

posledních let jistý progres, spíše se ale jednalo o posun na regionální úrovni než 

na úrovni celého státu. Avšak i na úrovni centrálního vládnutí se některé drobné 

kroky vpřed dají zpozorovat. Jedním z takových je vybudování Přechodných 

federálních institucí (Transitional Federal Institutions - TFIs) v roce 2004, které 

vystřídaly dlouhé roky připomínající anarchii.

Do skupiny těchto institucí spadají:

1. Přechodná federální listina (Transitional Federal Charter - TFC),

2. Přechodná federální vláda (Transitional Federal Government - TFG),

3. a Přechodný federální parlament (Transitional Federal Parliament - TFP).

Do současné doby mají ale tyto somálské instituce jen velmi malou reálnou moc 

a jejich stabilita není vysoká. Síla somálské vlády se kupříkladu v období let 2008 

a 2009 vůbec nezlepšila.93 Pokroku bylo ale na straně druhé dosaženo kupříkladu

v doméně státního rozpočtu. Somálsko, jako téměř nefungující státní útvar, 20 let 

nedisponoval státním rozpočtem. Zlom přišel až v letošním roce, kdy se podařilo 

na tomto poli zapracovat, a to i za pomoci Africké rozvojové banky (African 

                                                
90 Somali Institution Development Project. [online]. [přístup 16. 4. 2011]. UNDP. Dostupné z WWW: 
http://www.so.undp.org/index.php/Somali-Institution-Development-Project.html
91 Governance. [online]. [přístup 16. 4. 2011]. UNDP. Dostupné z WWW: 
http://www.so.undp.org/index.php/Governance.html
92 Somali Joint Needs Assessment Governance, Security, and the Rule of Law. [online]. [přístup 2. 4. 
2011]. UN/WB, 2006. Dostupné z WWW: http://www.somali-jna.org/downloads/vol5_I.pdf, str. 54
93 MAULE, T., (2010)
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evelopment Bank - AfDB).94 Nicméně stále platí, že vláda Somálské republiky je 

extrémně slabá, její kompetence a akceschopnost jsou výrazně omezeny a to jednak 

neschopností kontrolovat celé území státu, ale taktéž existencí regionálních institucí 

Somalilandu a Puntlandu, které tyto oblasti spravují víceméně jako samostatné státní 

útvary a centrální vláda na ně nemá znatelný vliv.

Na poli regionálních vlád a institucí došlo v minulých letech ke značnému pokroku. 

V Somalilandu, kam je adresována zvýšená rozvojová podpora, jakožto do regionu, 

který se nevyznačuje četností ozbrojených střetů, došlo k posílení lokálních institucí.

V sedmiletých intervalech se zde konaly již dvoje prezidentské a jedny parlamentní 

volby. Ty poslední prezidentské, z nichž vzešel jako vítěz Ahmed M. Mahamoud 

Silanyo, byly navíc i mezinárodními pozorovateli prohlášeny za svobodné 

a spravedlivé.95 Podobně jako Somaliland, i Somálský stát Puntland disponuje 

osobou vlastního prezidenta a úspěšně vytváří paralelní politické struktury k těm 

centrálním. 

3.1.2. Ozbrojený konflikt spojený se špatnou bezpečnostní situací

Stejně jako první jmenovaný problém, i otázka špatné bezpečnostní situace je velmi 

výrazně reflektována v rozvojových materiálech a plánech. Ustanovit bezpečné 

prostředí v Somálské republice patří mezi základní priority mezinárodních sil. 

Asistence v této otázce se odehrává na několika různých úrovních, jednou z nich je 

zajišťování školení bezpečnostních sil státu, tedy policie a armády. Na straně druhé 

se pak některá mezinárodní uskupení pokouší o asistenci i v podobě zásahu vlastních 

vojenských mírotvorných složek. 

Protože samotné somálské bezpečnostní síly nejsou dostatečně dobře cvičeny a ani 

svojí četností nestačí na zabezpečení bezpečného prostředí v zemi, je třeba posilovat 

jejich řady ještě o složky zahraniční. V minulosti působily jako mírotvorci „modré 

přilby“, jejichž mise pod názvy UNOSOM I a II v polovině 90. let ztroskotaly. Vývoj 

v posledních letech v oblasti bezpečnosti ovlivňují složky jiných, tentokráte 

                                                
94 AfDB Fragile States Facility Enables Somalia Prepare First Budget in 20 years. [online]. [přístup 
17. 4. 2011]. Dostupné z WWW: http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-fragile-states-
facility-enables-somalia-prepare-first-budget-in-20-years-7687/
95 Somalia: Observers Commend Somaliland's Elections. [online]. [přístup 5. 3. 2011]. Allafrica, 
2010. Dostupné z WWW: http://allafrica.com/stories/201006290449.html
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regionálních afrických uskupení. V roce 2006 souhlas k zásahu v zemi získala akce 

Peace Support Mission in Somalia (IGASOM) působící v rámci regionálního 

uskupení IGAD. Ani tato mírotvorná snaha ale nepřinesla požadovaný výsledek

a byla již po roce svého působení vyměněna za působení jednotek Africké unie pod 

názvem AMISOM. Složky AMISOM mají pro svou přítomnost v zemi mandát OSN

a jejich podpora přichází i z řad EU, která poskytuje této misi finanční prostředky, 

především ze svého mírového projektu (Peace Facility)96. V letošním roce např. EU 

poskytne na podporu afrických složek 65,9 milionů eur.97

Ačkoliv měla původní délka akce činit pouze 6 měsíců, došlo několikrát k jejímu 

následnému prodloužení. Základní cíle mise ale zůstávají stále stejné, patří mezi mě:

1. podpora dialogu a smíru v Somálsku, práce se všemi zúčastněnými stranami

2. ochrana TFIs a hlavní infrastruktury tak, aby mohli vykonávat své funkce

3. asistence v implementaci NSSP (National Security and Stabilization Plan)

4. poskytování technické asistenci a další podpory odzbrojovacím

a stabilizačním snahám

5. monitorování bezpečnostní situace v oblastech, kde složky operují

6. usnadnění humanitárních operací včetně repatriace uprchlíků a IDPs

7. ochrana personálu AMISOM, zařízení a vybavení, včetně sebeobrany98.

Kromě samotného zásahu ozbrojených složek z okolních afrických zemí, se asistence 

v této otázce odehrává i v jiné rovině, v rovině poskytování školení a tréninků 

ozbrojeným složkám Somálské republiky. Podstatnou součástí budování 

bezpečnostních složek je pak také vytvoření Společný strategický výbor (Joint 

Security Committee - JSC), která vzešla z Džibutské mírové dohody (Djibouti Peace 

Agreement) v roce 2008. Tento orgán, jehož členy jsou všechny podstatné 

mezinárodní organizace i některé samostatné státy, byl vytvořen právě za účelem 

                                                
96 AMISOM. African Peace Facility support to AMISOM. [online]. [přístup 2. 5. 2011]. Dostupné 
z WWW: http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/peace-support-
operations/amisom_en.htm
97EU allocates €65.9 million to support peacekeeping in Somalia. [online]. [přístup 2. 5. 2011]. EU, 
2011. Dostupné z WWW: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/374&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en
98 Amisom Mandate and Tasks. [online]. [přístup 5. 5. 2011]. AU Mission in Somalia. Dostupné 
z WWW: http://www.africa-
union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/AMISOM_Mandat_Tasks.htm
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posílení bezpečnostních složek somálského státu.99 Na konkrétních případech školení 

bezpečnostních složek Somálska lze pak uvést např. školení v sousedním Džibutsku 

za přičinění OSN, mezinárodní komunity i TFG a s finančním přispěním Japonska

v lednu letošního roku, z něhož profitovalo 500 somálských policistů.100

Pokrok učiněný v doméně bezpečnosti

Bezpečnostní situace v Somálsku zůstává do dnešních dní velmi nestabilní. Hlavně 

jižní oblasti země představují i nadále značná bezpečnostní rizika, když zde

pokračují boje mezi složkami Přechodné federální vlády s jednotkami AMISOM 

na jedné straně a radikálními muslimskými povstalci na straně druhé. Nejčetnější 

srážky mezi oběma skupinami jsou zaznamenatelné okolo hlavního města 

Mogadišo,101 kde následkem toho neustále narůstá počet vnitřně vysídlených osob.

Dochází také k častým zraněním lidí v důsledku pokračujícího konfliktu. Jen 

v měsíci dubnu letošního roku zaznamenaly dvě největší nemocnice v Mogadišu 318 

obětí zemřelých v důsledku poranění zbraní. Celkový počet poraněných tímto 

způsobem se vyšplhal až na 1,756.102 Navíc v zemi dochází taktéž k nárůstu 

sebevražedných atentátů, které v Somálsku doposud nebyly příliš obvyklé. 

Jedním z negativních důsledků rozvojové pomoci je právě i skutečnost, že 

bezpečnostní situace v zemi byla do jisté míry ještě ztížena.103 Dodávky pomoci 

způsobily, že její příjemci se začali stávat terči ozbrojených skupin, které jim 

ztěžovaly již tak složitý životní úděl.104 Jisté pozitivní výsledky v bezpečnostní 

doméně můžeme ale nalézt na severu země, kde plán OSN pod názvem Vláda 

                                                
99 JSC meeting in Djibouti. [online]. [přístup 10. 3. 2011]. UNPOS Quarterly, March 2011, Issue 1. 
Dostupné z WWW: 
http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/UNPOS%20QUARTERLY_Issu
e%201_%20MARCH%202011.pdf, str. 5
100 Somali Security Sector given a major boost. UNPOS Quarterly (2011, Issues 1), str. 4 
101 OCHA Somalia – Humanitarian Access. [online]. [přístup 12. 4. 2011]. Update 01 to 31 January 
2011. Dostupné z WWW: 
http://ochaonline.un.org/somalia/MapCentre/ThematicMaps/tabid/2724/language/en-
US/Default.aspx#access, str.1
102 Somalia Humanitarian Overview. [online]. [přístup 17. 4. 2011]. UN. Vol. 4 Issue 4, April 2011. 
Dostupné z WWW: http://ochaonline.un.org/somalia/SituationReports/tabid/2715/language/en-
US/Default.aspx
103 REALITY OF AID MANAGEMENT COMMITTEE, (2007), str. 76
104 REALITY OF AID MANAGEMENT COMMITTEE, (2007), str. 78
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zákona a bezpečnost (Rule of Law & Security - ROLS) umožnil zajištění konání 

demokratických voleb v Somalilandu.105

Pokud ale vezmeme Somálsko jako celek, ukončení ozbrojeného konfliktu 

a vylepšení bezpečnostní situace v celé zemi jsou cíle, jejichž naplnění v blízké době 

nevyznívá příliš reálně, neboť váleční magnáti, jakožto složky společnosti profitující 

z války, nemají zájem na ukončení současného stavu.

3.1.3. Problematika vnitřně vysídlených osob

Třetím, neméně podstatným problémem provázejícím existenci somálského státu, je 

přítomnost mnoha stovek tisíc vnitřně vysídlených osob, které byli kvůli 

ozbrojenému konfliktu nuceny opustit své domovy. Právě IDPs tvoří asi 

nejzranitelnější složku somálské populace a jejich potřeba asistence je velmi vysoká, 

na některých místech doslova kritická. Závažnou situaci těchto osob si uvědomují 

i mezinárodní složky, které považují ochranu zranitelných skupin za svoji 

programovou prioritu. V programu RDP je pak tento krok uveden jako jeden 

z hlavních pilířů, konkrétně se tento bod skrývá pod pilířem číslo dvě, jehož 

doménou je investice do lidí. V rámci tohoto bodu se hovoří o nutnosti zlepšit stav 

IDPs tak, aby v budoucnu nepředstavovali možný další zdroj konfliktu.106

Na asistenci vnitřně vysídleným osobám v Somálské republice se v současnosti 

podílí mnoho agentur a organizací v čele s OCHA, agenturami OSN a nevládními 

organizacemi. Jejich působnost zasahuje téměř do celé země, avšak speciální

pozornost je věnována asistenci IDPs z oblasti okolo hlavního města Mogadišo, 

jejichž situace je obzvláště kritická, zejména v Afgooye Corridor. 

Cíle složek participující na pomoci vysídleným osobám spočívají v zajištění 

základních životních potřeb, potravin, pitné vody, zdravotnických materiálů 

i hygienických zařízení. Některé části země jsou ale doposud špatně přístupné kvůli 

bezpečnostním rizikům a pomoc se tak do nich dostává jen sporadicky nebo téměř 

vůbec. 

                                                
105 The Rule Of Law and Security (ROLS) 2010 project achievements. [online]. [přístup 22. 4. 2011]. 
UNDP. Dostupné z WWW: http://www.so.undp.org/index.php/The-Rule-Of-Law-and-Security-
ROLS-2010-project-achievements.html
106 Somali Joint Needs Assessment Governance, Security, and the Rule of Law.[online]. [přístup 2. 4. 
2011]. UN/WB, 2006. Dostupné z WWW: http://www.somali-jna.org/downloads/vol5_I.pdf, str. XIII
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Pokrok učiněný v otázce IDPs

Situace vnitřně vysídlených osob se za posledních několik let v Somálsku příliš 

nezlepšila, spíše je to tomu naopak. Počet lidí nucených opustit své domovy stále 

roste a s tím roste i přeplněnost táborů, které jsou pro tyto osoby určeny. Jak již bylo 

v práci uvedeno, množství IDPs se v současné době odhaduje až na 1,5 milionu, což 

znamená neustálý nárůst ve srovnání s předchozími lety. O roku 2010 se dokonce 

hovoří jako o období s největším počtem nově vysídlených osob.107 Kvůli 

narůstajícím počtům IDPs a rostoucím spotřebám potravin i dalších základních 

potřeb pro život, je v Somálsku čím dál větší potřeba asistence. Situace s dodávkou 

pomoci je ale zcela opačná. Lze se dokonce setkat s názorem, že nabízená pomoc se

v loňském roce nacházela na nejnižší úrovni, potřeba ale byla v té době naopak 

nejvyšší.108  

Že je mezinárodní reakce na somálskou situaci neadekvátní potvrzuje i přední 

humanitární organizace Oxfam, která odpověď světa na somálskou krizi označuje 

za naprosté selhání.109 Tábory pro IDPs jsou značně přeplněné a pomoc, která 

do nich plyne, není zdaleka adekvátní ke skutečné situaci a potřebám těchto osob. 

Největší somálský tábor pro uprchlé lidi nacházející se v blízkosti Afgooye Corridor,

kam přichází lidé nejvíce z nedalekého Mogadišo, je dokonce v současnosti s téměř 

500.000 osob, považován za místo s největší koncentrací vysídlených osob na světě. 

Vhledem k velmi špatnému bezpečnostnímu stavu sem ale mezinárodní komunita 

nedodává dostatečné množství potřebných zásob. 

Stav somálských vnitřně vysídlených osob je navíc ještě ztížen skutečností, 

že klimatické podmínky v zemi jsou značně nepříznivé. Somálsko postihují častá 

sucha, která jsou pak v mnoha případech následována prudkými dešti způsobujícími 

záplavy, další prohloubení humanitární krize a již tak složité životní situace 

pro IDPs. Dlouhotrvající sucha způsobují mimo jiné i nutnost donášet nekvalitní 

                                                
107 SOMALIA : Situation of IDPs "at its worst" as aid runs out. [online]. [přístup 4. 5. 2011]. IRIN, 
2010. Dostupné z WWW: http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=88605
108 tamtéž
109 Somalia conflict: camps are 'barely fit for humans'; international response inadequate. [online]. 
[přístup 9. 5. 2011]. Oxfam, 2009. Dostupné z WWW:
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2009-09-03/somali-conflict-overcrowded-camps-

action-required
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vodu ze vzdálených míst. Tato činnost je povětšinou přenechána ženám, které jsou 

tak vystaveny značnému riziku v podobě únosu či jiných forem násilí.110

Celkově lze říci, že humanitární pomoc v Somálské republice vykonala mnoho 

pozitivního, především zachránila velké množství životů a nebýt jí, ještě více 

Somálců by se setkávalo s nedostatkem zásob potravin či zdravotní péče.111 avšak 

její objem není prozatím dostatečný a dá se říci, že příliš nereflektuje měnící se 

podmínky uvnitř země. Navíc její dlouhodobost způsobuje u některých skupin 

obyvatel závislost a do jisté míry i způsob života112, což do budoucna taktéž 

nepředstavuje příliš pozitivní prvek. 

3.2. Pokrok učiněný v oblasti MDGs

Rozvojové cíle tisíciletí, jakožto uznávaný rámec pro somálský rozvoj, si na tomto 

místě taktéž zaslouží zhodnocení pokroku učiněného během posledních deseti let. 

Kvalita dat uveřejněných v hodnotících zprávách o somálském progresu, je vzhledem 

k absenci sčítání lidu či jiných statistických přehledů, do jisté míry diskutabilní

a hodnotící zprávy povětšinou stojí spíše na odhadech a spekulacích. I přesto ale 

mohou nabídnout alespoň rámcový přehled o tom, zda se situace v zemi v rámci 

jednotlivých rozvojových bodů zlepšuje či nikoliv. 

Zásadními dokumenty, které přibližují, jakých výsledků bylo doposud dosaženo, jsou

jednak Zpráva o pokroku Somálska v Rozvojových cílech tisíciletí (Millennium 

Development Goals Progress Report Somalia) vydaná prostřednictvím UNDP v roce 

2010 a o tři roky starší Zpráva o Rozvojových cílech tisíciletí (Millennium 

Development Goals report Somalia 2007). K dispozici jsou také samostatné 

hodnotící zprávy pro Somaliland a Puntland, které mohou rovněž představovat 

zajímavý pohled na pokrok v jednotlivých částech země. Následující strany však 

budou podpořeny především o data z výše uvedených zpráv o celé zemi, protože ty 

jsou obrazem vývoje v Somálsku jakožto celku a jediného mezinárodně uznaného 

státu. 

                                                
110 2011 UNHCR country operations profile – Somalia. [online]. [přístup 9. 5. 2011]. UNHCR, 2011. 
Dostupné z WWW: http://www.unhcr.org/pages/49e483ad6.html
111 REALITY OF AID MANAGEMENT COMMITTEE, (2007), str. 78
112 Tamtéž
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Cíl č. 1: Snížení extrémní chudoby a hladu

Výsledkem pokusů o snížení extrémní chudoby, tedy stavu, kdy jedinec žije za méně 

než 1 americký dolar denně, by v Somálsku mělo být dosažení hodnoty 21,6% 

obyvatel žijící pod touto hranicí v roce 2015, přičemž výchozí hodnota 43,2% by tak 

měla být snížena o celou polovinu.113 Současně s tím by měl taktéž o 50% klesnout 

podíl obyvatel trpících hladem. Splnění cílů se zdá ale být prozatím nereálné. 

Přestože z posledních několika let neexistují adekvátní data, která by hodnotila počet 

lidí žijících v podmínkách extrémní chudoby, dosažení tohoto cíle do roku 2015 

nelze předpokládat, neboť v zemi stále převládá extrémně špatná úroveň života 

u velkého počtu obyvatel a situaci jim neusnadňuje ani skutečnost, že země se často 

potýká s nepříznivými klimatickými podmínkami, častá sucha či následné záplavy, 

nejenže znemožňují rozvoj, ale stav v zemi ještě více komplikují. 

Cíl č. 2: Dosažení plné základní vzdělanosti

Ve svém druhém cíli tisíciletí jde OSN dokonce tak daleko, že chce dosáhnout plné 

primární vzdělanosti bez rozdílu pohlaví do roku 2015. Neuskutečnitelnost tohoto 

úmyslu je patrná z prvního pohlednutí na data o zkoumané oblasti. Na počátku 

devadesátých let činila množina primárně vzdělaných Somálců pouhých 9%, 

a ačkoliv se situace mírně zlepšila na přibližně 20%114 v roce 2008, nelze 

předpokládat, že by se zdařilo tento cíl splnit. Situace navíc zůstává značně 

komplikovaná především u dívek, kde nedosahuje procento primárně vzdělaných 

více než 15%.115

Ačkoliv data nehovoří příznivě, nabízí se v této oblasti značný prostor 

pro mezinárodní společenství a agentury při budování kapacit na vzdělávání. Panuje 

potřeba zvýšit počet škol a vzdělávacích zařízení a stejně tak i lidských kapacit, 

při jejichž školení mohou rozvojové agentury učinit i v budoucnu významné kroky. 

V podobné činnosti se ale samozřejmě angažují již nyní. Školení učitelů je 

prováděno často pod hlavičkou UNESCO, zatímco UNICEF nebo agentura USAID

poskytují potřebné učebnice. Tyto agentury, se spolu s nevládními organizacemi, 

                                                
113 2010 Millennium Development Goals Progress Report Somalia. [online]. [přístup 2. 3. 2011].
Mogadishu : Transitional Federal Government, 2010. Dostupné z WWW: http://www.so.undp.org/
114 WORLD BANK, Africa development indicators 2007 : spreading and sustaining growth in Africa. 
Washington, DC : International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2008. 
166 stran. ISBN 978-0-8213-7283-8, str. 50
115 2010 Millennium Development Goals Progress Report Somalia. (2010), str. 12



49

zapříčiňují o zlepšení přístupu ke vzdělání, nejvýrazněji prozatím v oblasti 

Somaliland. 

Cíl č. 3: Rovnost pohlaví 

Snad ještě více než u ostatních cílů se střetáváme s neuskutečnitelností záměru u cíle 

číslo 4, dosáhnutí rovnosti pohlaví a zvýšení moci žen. Pro Somálsko, jakožto 

tradiční muslimský stát, bude prosazení tohoto bodu velmi kontroverzní a nedostane 

se mu příliš silné podpory od státních činitelů, což ostatně dokazují i čísla ve zprávě 

o pokroku Somálska. V současnosti bychom již měli být podle rozvojového cíle 

s pořadovým číslem 3 svědkem rovného zastoupení žen na půdě základního 

i středního vzdělání a do roku 2015 pak na všech vzdělávacích úrovních. Realita je 

ovšem zcela jiná a žádný prudký nárůst v počtu dívek usedajících do lavic nelze 

zaznamenat.

Změna v nejbližší době nenastane ani v rovině státní správy, která je dalším místem, 

kde by se měl zvednout počet zastoupených žen. Progres se podařil od roku 1990 

pouze minimální, z tehdejších 4% se podíl žen v parlamentu zvedl na 8%116

v porovnání s muži v roce 2007. Vzhledem ke skutečnosti, že tento bod rozvoje příliš

neodpovídá historickým a kulturním charakteristikám Somálska, bude jeho naplnění, 

pokud vůbec nastane, otázkou dlouhých desetiletí.

Cíl č. 4: Snížení dětské úmrtnosti

V drobném kontrastu s předchozím záměrem stojí bod s pořadovým číslem 4, kterým 

je usilování o snížení dětské úmrtnosti o celé dvě třetiny do roku 2015. Jako 

u jednoho z málo bodů se zde dá předpokládat, když ne splnění, tak alespoň jisté

přiblížení se požadovaným hodnotám. Ačkoliv jsou počty umírajících dětí stále 

nepřiměřeně vysoké, jistý posun dopředu je zaznamenatelný. Na počátku časového 

úseku zvoleného pro dosažení MDGs hodnota převyšovala 25%,117 což znamená, že 

více než každé čtvrté dítě zemřelo před dosažením věku 5 let. V roce 2007 byla 

situace o něco málo optimističtější při zhruba 144118 zemřelých dětech na 1000 živě 

narozených. I tato čísla samozřejmě znamenají, že země má stále na čem pracovat 

                                                
116 WORLD BANK, (2007), str. 51
117 2010 Millennium Development Goals Progress Report Somalia. (2010), str. 18
118 tamtéž
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a spolu s ní i celý zástup agentur zabývajících se touto doménou, avšak představuje 

alespoň jistý posun k lepšímu.

Cíl č. 5: Vylepšení zdraví matek

S předchozím cílem úzce souvisí také ten následující s pořadovým číslem 5, zlepšení 

zdraví matek. Za zásadní úkol se zde staví jednak snížení počtu zemřelých matek 

o tři čtvrtiny a s tím propojené zvýšení počtu porodů vedených kvalifikovaným 

zdravotnickým personálem. V prvním případě by se mělo jednat o redukci počtu 

matek zemřelých v souvislosti s porodem a těhotenstvím z původních 1600 v roce 

1990 na 400 v roce 2015. Protože však ještě v roce 2006 byly hodnoty v této 

problematice velmi vysoké (dosahovaly čísla 1044)119, cíl zcela jistě nebude naplněn. 

Cíl. č. 6: Boj proti HIV/AIDS malárii a dalším nemocem

Podle statistických údajů je první jmenovanou nemocí nakaženo méně než 1%120

obyvatel, což v současné době nepřináší tak výrazná akutní rizika, ovšem 

do budoucna je třeba se obávat většího rozšíření viru. Zlepšení informovanosti 

o HIV/ADIS v rámci populace tak reprezentuje důležitý úkol, neboť, jak uvádí 

zpráva o pokroku Somálské republiky v doméně MDGs, pouze 4% mladých žen jsou 

o nemoci správně informovány,121 což s sebou nese velké potenciální nebezpečí.

Současně s bojem za lepší informovanost o HIV/AIDS stojí před rozvojovými 

agenturami další úkol spojený s jinou nebezpečnou nemocí, malárií. Ta je stále

příčinou úmrtí u většiny zemřelých dětí.122 Jedním ze zásadních důvodů, proč je 

množství dětí touto zákeřnou nemocí nakaženo, zůstává kritická absence sítí, které 

by v domovech chránily před útoky nakažených komárů.123

                                                
119 Somalia Millennium Development Goals Progress Report,(2010), str. 20
120 Somalia Millennium Development Goals Progress Report, (2010), str. 23
121 tamtéž
122 Health : Issue. [online]. [přístup 12. 4. 2011]. UNICEF Somalia. Dostupné Z WWW:
http://www.unicef.org/somalia/health_53.html
123 Somalia Millennium Development Goals Progress Report, (2010), str. 24
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Cíl č. 7: Trvalá ekologická udržitelnost

Zlepšení přístupu k pitné vodě pak ve svém cíli reprezentuje následující MDG

s číslem 7. V rámci Somálské republiky je absence dostupnosti základního zdroje 

v podobě pitné vody velmi zásadním nedostatkem, který ztěžuje každodenní život 

a může mít v mnohých případech na svědomí, kromě dehydratace, i nákazu 

nebezpečnými bakteriálními nemocemi. Naštěstí se alespoň pomalými krůčky daří 

dostupnost pitné vody zlepšovat. V roce 2000 činilo procento populace s trvalým 

přístupem ke zdroji pitné vody 21%, o šest let později to pak bylo o zhruba než 8% 

více.124

Cíl č. 8: Budování globálního partnerství pro rozvoj

Přiblížení se cílům navrhovaných v bodě číslo osm se jeví dle hodnotící zprávy 

pro Somálsko vcelku reálné, avšak relevance tohoto cíle je v tuto chvíli spíše nižší,

neboť zemi trápí mnoho jiných skutečností, než v tomto bodě hodnocené počty lidí 

majících možnost využívat telefonní přístroje či Internet. 

Jak lze ve stručnosti vyčíst z předchozích stránek, většina Rozvojových cílů tisíciletí

se, i přes deklaraci rozvojových agentur, že budou postupovat v souladu s těmito cíli, 

v Somálsku nestřetne v roce 2015 s realitou. Pokud se někde podaří přiblížit se 

očekávanému výsledku, bude to spíše ve značně stabilnější a po všech stránkách lépe 

fungující Republice Somaliland, jižní a centrální Somálsko, potažmo Somálská 

republika jako celek, nemá prozatím příliš reálně šance body OSN ve stanoveném 

limitu naplnit.

                                                
124 Somalia Millennium Development Goals Progress Report, (2010), str. 31
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Závěr

V první části práce se podařilo stručně představit Somálsko jakožto stát pohybující 

se na hraně existence. Vzhledem k dvacetileté absenci fungující centrální vlády 

se země dostala do stavu, kdy je považována za „zhroucený stát“. Obyvatelé země, 

z velké části etničtí Somálci, nepociťují příslušnost ke svému etniku, nýbrž 

ke klanům, které představují základní štěpící linii ve společnosti. Dohoda mezi 

jednotlivými klany je nesmírně složitou záležitostí, a to z velké části kvůli období 

vlády diktátora Siada Barre, v němž byly některé z nich protěžovány a jiné naopak 

utlačovány. V zemi přetrvává také koloniální dědictví. Severní část, dříve 

pod správou Velké Británie, vytvořila separatistický stát pod názvem Republika 

Somaliland, který funguje s vlastním parlamentem i dalšími demokratickými 

strukturami. Na východě se o podobné iniciativy pokouší i obyvatelé Somálského 

státu Puntland, jejichž separace však má být pouze dočasná.

Komplikace ale v Somálsku nepřichází jen s úsilím o samostatnost některých 

regionů, ale hlavně jako následek nestabilní situace v centrálním a jižním Somálsku, 

kde panuje dlouhodobý konflikt a neschopnost vládních složek ovládnout tamější 

území. Nestabilita a špatná bezpečnostní situace spojená s neustále se opakujícími 

boji o hlavní město Mogadišo i další regiony, s sebou přináší ekonomické i sociální 

problémy, které je třeba co nejdříve řešit. Bojovat s nimi se nesnaží jen samotní 

obyvatelé Somálska, ale i mezinárodní složky a organizace specializující 

se na rozvojovou problematiku. Právě ta a její úspěšnost byla náplní další části práce.

Do Somálské republiky v rámci rozvojové asistence směřuje jak humanitární, tak 

rozvojová pomoc, přičemž druhá jmenovaná je lépe aplikovatelná v severních 

oblastech. Na jih země je doposud velmi složitý přístup a agentury se tak v doméně

rozvojové pomoci spíše zaměřují, i v rámci „peace-dividend approach“, 

na poklidnější severní regiony, zejména Somaliland. Centrální a jižní oblasti jsou 

prozatím spíše odkázány na pomoc humanitární spočívající v zajištění 

fundamentálních potřeb obyvatel, zejména nejzranitelnějších složek v podobě IDPs. 

V centru rozvojové asistence Somálské republice stojí agentury OSN, které jsou 

iniciátory základních plánů na rozvoj země. Za jeho hlavní rámec, a to nejen 

v Somálsku, lze označit Rozvojové cíle tisíciletí připravené právě Organizací 

spojených národů. Jejich naplnění v Somálsku se ale prozatím z mnoha důvodů, 
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(nestabilní politická situace, špatné bezpečnostní podmínky) nedostavuje. 

Kromě MDGs existují i další plány připravené konkrétně pro somálskou situaci. 

Jedná se v první řadě o Program na rekonstrukci a rozvoj (RDP) vypracovaný 

ve spolupráci OSN a SB. Ani domény zahrnuté v tomto plánu, kterými jsou 

např. zajištění bezpečnosti či stabilní vlády, se ale prozatím nedaří naplňovat. 

V rámci této práce byli také identifikováni největší donoři Somálské republice. Jedná 

se v první řadě o dva prvky. Tím prvním jsou Spojené státy americké, druhý pak 

představují instituce Evropské unie v čele s Evropskou komisí. Právě Evropská 

komise vydává také vlastní plány na rozvoj země, z nichž dva byly stručně v rámci 

práce představeny. Ukázalo se, že EU praktikuje v případě Somálska dva základní 

přístupy, již zmíněný „peace-dividend approach“ a taktéž přístup regionální. V úsilí 

o rozvoj Somálska EU, ale nejen ona, výrazně kooperuje s dalším důležitým aktérem 

rozvojových snah, nevládními institucemi, které poskytují pomoc na lokální a místní

úrovni. I přes angažování množství rozvojových agentur a organizací se však 

zásadně pozitivní změny k lepšímu v celorepublikovém měřítku nedostavují. 

Stanovená hypotéza předpokládající, že rozvojové agentury a organizace participující 

na rozvoji země, prozatím nedokáží dostatečně reflektovat a efektivně řešit somálské 

problémy, se tak do značné míry potvrdila. Jedním ze zásadních důvodů malé 

účinnosti rozvojových snah je skutečnost, že objem prostředků určených na podporu 

Somálska, je ve srovnání s jinými státy nízký. Především poslední dekáda výrazným 

způsobem rozevřela nůžky mezi zeměmi, jež se staly rozvojovou prioritou a těmi, 

které na tento post nedosáhly. Např. porovnání s Afghánistánem ukazuje, že 

Somálsko nestojí v zájmu světa a asistenci se mu dostává mnohonásobně méně.125

Selhání rozvojové pomoci v zemi však není způsobeno jen malou asistencí od zbytku 

světa, ale i skutečností, že nestabilní bezpečnostní situace v zemi nedovoluje 

do mnoha míst potřebnou asistenci dopravit. Střední a jižní Somálsko tak potřebuje 

v první řadě nejprve zajistit větší bezpečnostní stabilitu, která by následně umožnila 

efektivnější využití nabízené pomoci a větší přístup humanitárních sil do těchto míst.

V doméně třech vybraných strukturálních problémů Somálska, z nichž jedním byla 

určena právě nestabilní bezpečnostní situace, nebyl během posledních let učiněn 

                                                
125 Frequently Asked Questions – FAQs : Why is development progress so slow?. [online]. [cit. 12. 4. 
2011]. United Nations Country Team. Dostupné z WWW:
http://www.unctsom.org/how_we_work.html
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výrazný posun vpřed na celorepublikové úrovni. Jak již bylo naznačeno, první 

problematickou otázku Somálska v podobě špatné bezpečnostní situace se nedaří 

ani s pomocí mezinárodních sil dostat pod kontrolu. Jih země zůstává velmi 

nebezpečný a kromě jiného se zde hlásí o slovo fenomén, v Somálsku prozatím málo 

vídaný, sebevražedné atentáty islámských radikálů. Ačkoliv mezinárodní síly 

poskytují nejen přímou mírotvornou asistenci v podobě složek AU, ale i školení 

bezpečnostního aparátu samotného Somálska, k vyřešení situace prozatím nedochází. 

V druhé doméně, vytvoření stabilní vlády, došlo k několika drobným posunům 

vpřed. Jedná se zejména o úspěch zaznamenaný vytvořením centrální vlády, nazvané 

Přechodná federální vláda, v roce 2004. Prozatím je ale TFG extrémně křehká

a nedosahuje, ani přes podporu světa, dostatečné moci k tomu, aby byla schopna

ovládat území vlastního státu. Na regionální úrovni pak došlo k pozitivnímu vývoji 

zejména v Somalilandu. Ten byl, i zásluhou mezinárodních sil, schopen vytvořit 

relativně stabilní politický systém a uspořádal již několikery demokratické volby. 

Velmi složitá situace ale přetrvává u posledního vytyčeného problému – velkého 

množství vnitřně vysídlených osob. V této problematice se do současnosti žádné 

výraznější změny k lepšímu nedají v Somálsku zpozorovat. Situace IDPs se 

v průběhu času nezlepšuje, jejich počty naopak rostou a tím se ztěžuje i jejich 

situace, neboť je potřeba stále více pomoci, která ale v mnoha případech nepřichází. 

V rámci IDPs dokonce Somálsko disponuje jedním nezáviděníhodným primátem 

v podobě koridoru Afgooye, který je místem s největší koncentrací vnitřně 

vysídlených osob na světě. 

Dosavadní průběh rozvojových snah v Somálské republice tak lze označit 

za poměrně zásadní zklamání. Situace v zemi se za posledních několik let příliš 

pozitivním směrem neposunula. Vláda dosud nemá pod kontrolou území státu 

a Somálsko se i v současnosti nachází mezi „zhroucenými“ a nejméně rozvinutými 

státy světa (LDCs), navíc s narůstajícím počtem uprchlíků a IDPs. Ačkoliv si 

rozvojová pomoc v Somálsku může připsat nemalé množství pozitivních činů, 

především na regionální úrovni, k jejímu výraznější efektivitě prozatím chybí 



55

zařazení Somálska na post rozvojové priority126 a vylepšení bezpečnostní situace, 

které by umožnilo v zemi operovat většímu množství mezinárodních rozvojových sil.

                                                
126 Somalia conflict: camps are 'barely fit for humans'; international response inadequate. [online]. 
[cit. 10. 5. 2011]. Oxfam, 2009. Dostupné z WWW: 
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2009-09-03/somali-conflict-overcrowded-camps-
action-required
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Summary

The first part of the thesis „Success of Development Aid? The Case Study of Somalia 

1991 to Present“ was focused on Somali Republic itself. It turned out that Somalia, 

small country in the Horn of Africa, is for the third time the „winner“ of The Failed 

States Index which shows its problems all across the classification. The position 

of central government of Somalia is very fragile which causes very unstable security 

situation. The southern Somalia deals with everyday clashes between troops 

of central government and African Union on one side and insurgents on the other 

one. The northern part of the country is referred as relatively stable and peaceful. 

Two self-declared states Republic of Somaliland (the former British protectorate)

and Puntland State of Somalia created its own governments and exist as sovereign, 

but internationally unrecognized states.

The main events in the history of independent Somalia were subjects of the following 

pages of the study. The sovereignty gained in 1960 from Great Britain and Italy 

represented an important break-through in the history of the country. In the next 

decade the democratization efforts were noticed, but this calm period suddenly ended 

after the assassination of the incumbent Somali president. He was soon replaced by 

Siad Barre, a dictator who later stayed in the head of the country for more than two 

decades, and totally changed the political orientation of Somalia. During his rule, 

the Soviet Union was the ally of Somalia and “scientific socialism” became 

a national doctrine. This period is also known as a fundamental reason for the 

disputes between Somali clans which causes the current unstable situation in the 

country. One of the ways to improve the complicated situation in Somalia is 

development assistance from the international community, the topic of next parts 

of the thesis. 

The second part aimed to cope with the concept of development aid, the main actors

of this issue and strategies implemented in the case of Somalia. United Nations were 

identified as the key power in the development of the country. The UN provides 

the crucial development and reconstruction plans for Somalia, whereas the European 

Union institutions together with the United States of America were discovered 

as the most generous donors to the country.
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Part of the thesis was also dedicated to the main development programmes

(Millennium Development Goals, Reconstruction and Development Programme

and European Union plans and programmes) and their ideas.

The success of the development assistance to the country was evaluated in the last 

part of the thesis. In the first place a few structural problems of Somalia were shortly 

explained, this was followed by reaction of international community to this issues 

and effectiveness of its solutions. Unfortunately, the effectiveness of development 

efforts in Somalia turned out to be very low. Though the fact that almost all 

development plans pose as one of the priorities security, good governance and

solutions for most vulnerable groups (especially IDPs) none of these problems was 

resolved during last decades. This is caused by several reasons. Primarily, Somalia is 

currently not a development priority and as such it doesn’t receive the amount 

of assistance needed. Secondly, as a “failed state” Somalia is not able to coordinate 

the aid and this leads to the situation that the country gets less money than more 

stable countries able to coordinate better. 

Nevertheless the development assistance managed to register several achievements, 

especially in the northern parts of Somalia, Somaliland and Puntland. Republic 

of Somaliland is now able to organize free and democratic elections, shows relative 

stability and also sectors as health or education are improving. This is partly caused 

by the “peace dividend approach” which makes it possible to Somaliland receive 

a larger assistance from rich countries and organizations than the rest of Somalia. 

Puntland state of Somalia is not as successful as its western neighbor, but some good 

results can be observed here too. 

Unfortunately, the development assistance didn’t manage to find the effective 

solution for Somali Republic yet. To improve the situation of the whole country

and its people, the “western world” will have to focus more on Somalia

in development efforts and offer more than in the past. But also Somalis themselves 

need to work harder to get started the development of their country, mainly fighting 

must come to an end; otherwise the development efforts will still have only a little 

impact on Somalia. 
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Přílohy

Příloha č. 1: Index zhroucených států (tabulka)

Pořadí Země Počet bodů 
celkem

Pořadí Země Počet bodů 
celkem

1 Somálsko 114.3 11 Haiti 101.6
2 Čad 113.3 12 Pobřeží slonoviny 101.2
3 Súdán 111.8 13 Keňa 100.7
4 Zimbabwe 110.2 14 Nigérie 100.2
5 Dem. rep. Kongo 109.9 15 Jemen 100.0
6 Afghánistán 109.3 16 Barma 99.4
7 Irák 107.3 17 Etiopie 98.8
8 Středoafrická rep. 106.4 18 Východní Timor 98.2
9 Guinea 105.0 19 Severní Korea 97.8
10 Pákistán 102.5 20 Niger 97.8

Zdroj dat: WWW.FOREIGNPOLICY.COM, The Failed States Index 2010. [Poslední přístup 1. 5.
2011]. Foreign Policy/Fund for Peace, 2010. Dostupné z WWW: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_ra
nkings



Příloha č. 2: Administrativní dělení Somálské republiky

Zdroj mapy: WWW.UN.ORG
z WWW: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/somalia.pdf
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Administrativní dělení Somálské republiky

WWW.UN.ORG, Somalia. United Nations, 2011. [Poslední přístup 4. 5. 2011
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/somalia.pdf

Administrativní dělení Somálské republiky (mapa)

řístup 4. 5. 2011] Dostupné 



Příloha č. 3: Reálné dělení současné Somálské republiky

Zdroj mapy: WWW.BBC.CO.UK
Dostupné z WWW: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1154169.stm
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Reálné dělení současné Somálské republiky

WWW.BBC.CO.UK.. British Broadcast Corporation, 2001. [Poslední p
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1154169.stm

Reálné dělení současné Somálské republiky (mapa)

oslední přístup 4. 5. 2011]



Příloha č. 4: Humanitární p

v Somálsku (mapa)

Zdroj mapy: WWW.OCHAONLINE.UN.OR
2011. OCHA, 2011. [Poslední přístup 12. 5. 2011
http://ochaonline.un.org/somalia/MapCentre/ThematicMaps/tabid/2724/language/en
US/Default.aspx#access
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Humanitární přístup do jednotlivých oblastí 

WWW.OCHAONLINE.UN.ORG, SOMALIA – Humanitarian Access Map as of January
Poslední přístup 12. 5. 2011] Dostupné z WWW: 

ttp://ochaonline.un.org/somalia/MapCentre/ThematicMaps/tabid/2724/language/en

řístup do jednotlivých oblastí 

umanitarian Access Map as of January
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Úvodní část

a) Vymezení problému:

Somálsko, jedna z nejchudších zemí světa, se potýká již mnoho desítek let s 

vážnými problémy. Dlouhodobě se nachází v krizi nejen politické, ale i ekonomické, 

zdravotnické a sociální. Bohaté státy na rozvoj této země poskytují značné finanční 

prostředky i další formu pomoci. Zdá se však, že ani pomoc ze zahraničí není

schopna situaci vyřešit. Právě ona pomoc poskytovaná od „západu“ bude předmětem 

této práce. 

Výběr tématu je směřovaný k rozvoji chudých (zejména afrických) zemí 

z mnoha důvodů. Jednak je Afrika jako kontinent všeobecně upozaďována, příliš se o 

ní nemluví, stejně jako o rozvojové pomoci (resp. o rozvojové pomoci se hovoří 

poměrně hodně, ale nikoliv o tom, jaké konkrétní výsledky přinesla v které zemi a 

kdo na ní dal jaké prostředky). Toto téma je navíc stále aktuální, neboť problémy 

některých států se nezmenšují, ba naopak. Jednou z takových zemí, jejíž problémy se 

s časem ještě zhoršují, je právě Somálsko. Proto se domnívám, že by bylo přínosné a 

zajímavé zjistit, jakou pomoc získalo od vyspělých zemí na svůj rozvoj.

Rozvojová pomoc je předmětem sporů nejen politiků, ale i ekonomů. Jedna 

skupina zastává názor, že do pokladen chudých zemí proudí příliš mnoho prostředků

a je třeba ji snížit, neboť jde o zbytečné plýtvání. Do této skupiny lze zařadit takové 

osobnosti jako např. profesora Williama Easterlyho. Na druhé straně stojí zastánci 

názoru, že by se mělo poskytovat prostředků o mnoho více a obviňují západní svět, 

že se pomoci ve skutečnosti nesnaží. Tento protipól k Easterlymu reprezentuje např.

autor „United Nations Millennium Project“ (2002) Jeffrey Sachs. 

Právě United Nations (UN), Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), The World Bank (WB) či mnoho dalších organizací pořádá

zasedání, na kterých projednávají řešení nelehké situace rozvojových zemí. 

Výsledkem oněch zasedání bývá často vydání rezoluce či rozvojového plánu.  

Předmětem mého zkoumání bude naplnění těchto plánů a rezolucí a jejich reálný 

dopad na fungování a stav zemí „třetího světa“. Nejlepším způsobem, jak zjistit 

účinnost pomoci, bude analýza jednoho konkrétního případu rozvojové země, který 

se bez pomoci od „nás“ neobejde. Budu se snažit ukázat, jaká pomoc jí byla 

poskytnuta a jaké výsledky, pozitivní i negativní, zásah od „bohatého západu“ pro 

onen stát přinesl.
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Případ Somálska je pro tuto práci vhodný především proto, že se jedná o 

jednu z nejchudších zemí světa, která pomoc akutně potřebuje a bez ní se samo z 

velmi složité situace, ve které je, nevzpamatuje. Zmonitorovat celý průběh rozvojové 

pomoci od roku 1960, tedy od zisku nezávislosti na Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska, resp. Itálii, by vydalo na značně delší práci. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla jako mezník v daném případě zvolit rok 1991, kdy byl 

svržen diktátor Maxamed Siyaad Barre.

b) Metoda práce, její cíle a formulace otázek:

Hlavním cílem práce by mělo být zmapování veškeré rozvojové pomoci, 

která do Somálska směřovala od západních států od roku 1991 a potvrzení či 

vyvrácení hypotézy, že rozvojová pomoc, resp. její naplnění, není od bohatých států

dostatečné.

Práce bude psána formou případové studie s využitím především deskriptivní 

metody, neboť se domnívám, že jakákoliv jiná metoda je na tuto práci neuplatnitelná. 

Dala by se v určitém případě použít metoda komparativní, pokud bych chtěla případ 

Somálska porovnávat např. s rozvojovou pomocí některému z Asijských států (např. 

Thajsku), kde ji velmi dobře dokázali využít a Thajsko se díky ní stalo “Asijským 

tygrem”. Taková práce by ale dle mého názoru potřebovala větší prostor, než který 

poskytuje bakalářská práce. Rozhodla jsem se z tohoto důvodu zvolit raději jen jednu 

zemi, aby zhodnocení její situace mohlo být o to podrobnější. 

Hlavní výzkumné otázky práce budou tyto: „Jaké plány a rezoluce na pomoc 

Somálsku byly vydány od roku 1991?“, „Do jaké míry se dařilo ony plány úspěšně 

realizovat a kdo se na jejich plnění podílel?“ a „Jaké konkrétní výsledky pro 

fungování daného státu přinesla pomoc od západních zemí?“.

1. Předpokládaná osnova:

1. Úvod 

Úvod mé práce bude věnován vysvětlení vybraného tématu a klíčových bodů, 

kterým se budu v průběhu práce věnovat. Pokusím se nastínit, v čem spatřuji 

užitečnost zkoumaného problému a zformuluji hlavní výzkumné otázky, na které

budu hledat v průběhu své práce odpověď.
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2. Historie Somálska od zisku nezávislosti

V této části práce se budu stručně věnovat historii zkoumané země a tomu, jakým 

způsobem se do vážných ekonomických i politických obtíží dostala.

3. Rozvojová pomoc Somálsku od roku 1991

Tato část bude tou hlavní z celé práce. Zaměřím se zde na rozvojovou pomoc, 

která byla Somálsku od roku 1991 poskytnuta. Pokusím se pečlivě analyzovat 

všechny plány na rozvoj země, které byly připraveny, a zároveň zhodnotím jejich 

reálné naplnění v praxi.

4. Závěr

V závěru bude shrnuta celé problematika a především závěry, ke kterým jsem 

došla. Odpovím na výše položené výzkumné otázky, čímž celou práci uzavřu.  

3. Předběžný seznam literatury a zdrojů

Předkládaný seznam zdrojů není definitivní. Rozvojová pomoc i situace 

Somálska, jsou záležitostmi velmi dynamickými, ve kterých se dějí stále nové věci, 

jsou podnikány další akce, vydávány další finanční prostředky a také rezoluce. V tuto 

chvíli je tedy poměrně těžké stanovit seznam literatury. Nicméně zde vyjmenované 

zdroje by měly být základem celé další práce. Všechny nově vydané projekty a 

dokumenty budou do mé práce samozřejmě také později zařazeny. 

Vzhledem k povaze problému, který budu zkoumat, nelze ve velké míře 

využívat knižní publikace. Ty mohou být využity pouze v teoretické části, která bude 

stručně popisovat situaci v Somálsku. Nicméně samotná politická situace Somálska 

nebude hlavním předmětem mého zájmu, proto bude toto použití knižních zdrojů o 

samotné zemi spíše doplňkem. Hlavní část mé práce bude postavená na dokumentech 

jednotlivých zahraničních vlád a mezinárodních organizací, o jejichž angažovanosti 

v zemi bude moje práce především. 

K tématu neexistuje ve velké míře česky psaná literatura. Bude nutné čerpat 

ze zdrojů zahraničních – především anglických a francouzských. České zdroje budou 

představovat spíše určité doplnění, s jejich výraznějším využitím ve své práci ale

nepočítám. 
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