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Abstrakt
Diplomová práce „Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích: Případová studie
konfliktu v Severním Irsku“ zkoumá vývoj konfliktu a mírového procesu v letech 19802007. Studie využívá komplexní koncept analýzy konfliktu Petera Wallensteena a
aplikuje ho na případ Severního Irska. Využití metody rozboru procesu umožňuje
detailní pochopení proměny dynamiky konfliktu od negativní k pozitivní. Taková
proměna je výsledkem jednání a postojů jednotlivých aktérů, kteří podnikají pozitivní
konstruktivní kroky. Jako hlavní aktéři jsou identifikováni následující: IRA, severoirské
politické strany - zejména UUP, UP, SDLP a SF – britská a irská vláda. Vývoj jejich
pozic a zájmů je sledován v rámci 5 kategorií: zapojení nezávislých autorit a třetích
stran; ideologie a chápání hlavních cílů; ekonomické podmínky; kulturní aspekty; a
otázka odzbrojení. Případ Severního Irska ilustruje, že proměna chování jednotlivých
aktérů skutečně nakonec vedla k řešení konfliktu, zároveň ovšem ukazuje, jak dlouhý a
bolestivý proces to byl.

Abstract
Diploma thesis Conflict Resolution in International Relations: The Case Study of
Northern Ireland Conflict examines development of the conflict and peace process
between the years of 1980 and 2007. A complex concept of conflict analysis by Peter
Wallensteen is applied to the case of Northern Ireland. Using the method of process
tracing allows for a detailed understanding of the transformation of conflict dynamics
from negative to positive. Such a transformation results from behavior and attitudes of
individual actors who act positively and in a constructive way. The following actors

were identified as the main parties to the conflict: IRA, Northern Ireland political parties
– mostly the UUP, DUP, SDLP, and SF – governments of the United Kingdom and the
Republic of Ireland. Development of their attitudes and interests is examined with
respect to five distinct categories: involvement of independent authorities and/or third
parties; ideology and understanding of the main goals; economic conditions; cultural
aspects; and the matter of decommissioning. The Northern Ireland case illustrates that
the change of behavior eventually led to the transformation of the conflict and its
resolution. However, it also illustrates how painfully slow process it was.
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Seznam zkratek
AIA

Anglo-irská dohoda (Anglo-Irish Agreement)

AP/APNI

Alianční strana Severního Irska (Alliance Party of Northern
Ireland)

BIC

Britsko-irská rada (British-Irish Council)

BIIC

Britsko-irská mezivládní konference (British-Irish Intergovernmental
Conference)

BNP

Britská národní strana (British National Party)

CCV

hlasování napříč komunitami (cross community vote)

DUP

Demokratická unionistická strana (Democratic Unionist Party)

EC/EU

Evropské společenství/Evropská unie (European Community/European
Union)

GAA

Gaelská atletická asociace (Gaelic Athletic Asociation)

GFA

Velkopáteční dohoda (Good Friday Agreement/Belfast Agreement)

IICD

Nezávislá mezinárodní komise pro odzbrojení (Independent International
Commission on Decommissioning)

IMC

Nezávislá monitorovací komise (Independent Monitoring Commission)

IRA

Irská republikánská armáda (Irish Republican Army)

NGO

nevládní organizace (non-governmental organization)

NICRA

Severoirská asociace pro občanská práva (Northern Ireland Civil Rights
Association)

NIO

Ministerstvo pro Severní Irsko (Northern Ireland Office)

NSMC

Severo-jižní ministerská rada (North-South Ministerial Council)

OIRA

Oficiální IRA (Official IRA)

OTR

uprchlíci – odsouzení či stíhaná členové IRA na útěku (on the run)

PIRA

Prozatímní IRA – jinak také Provos (Provisional IRA)

PSNI

Policejní služba Severního Irska (Police Service of Northern Ireland)

SDLP

Sociálně demokratická labouristická strana (Social Democratic Labour
Party)

RIRA

Pravá IRA (Real IRA)

RUC

Královská ulsterská policie (Royal Ulster Constabulary)

SF

Sinn Féin
iii

SIS

výzvědná služba (Secret Inteligence Service)

TUV

Tradiční unionistický hlas (Traditional Unionist Voice)

UKIP

Strana nezávislosti Spojeného království (United Kingdom Independence
Party)

UKUP

Unionistická strana Spojeného království (United Kingdom Unionist
Party)

UDA

Ulsterská obranná asociace (Ulster Defence Association)

UDP

Ulsterská demokratická strana (Ulster Democratic Party)

UPA

Ulsterská protestantská akce (Ulster Protestant Action)

UR

Ulsterský vzdor (Ulster Resistance)

UUP

Ulsterská unionistická strana (Ulster Unionist Party)

UVF

Ulsterská dobrovolnická síla (Ulster Volunteer Force)
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Úvod

Výběr tématu
Konflikt v Severním Irsku představoval jeden z nejtrvalejších konfliktů 20. století
a v průběhu svého vývoje prošel více či méně bouřlivými fázemi. Severní Irsko bylo
dlouhá léta symbolem malého území rozděleného velkou propastí mezi dvěma
komunitami. Předmětem sporu bylo samotné území severního Irska, které vzniklo
podepsáním Anglo-irské dohody z roku 1921, jež ukončila irskou válku za nezávislost
a rozdělila území irského ostrova; Severní Irsko se tak stalo integrální součástí
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Přesto si Svobodný irský stát
a později Irská republika toto území až do konce devadesátých let formálně nárokovaly.
Nicméně v Severním Irsku nešlo pouze o otázku území a jeho správy, konflikt postupně
přerostl do dalších oblastí a zasáhl celou společnost ve všech jejích aspektech –
sociálních, ekonomických, kulturních i náboženských.
Konflikt v Severním Irsku byl vyřešen po téměř sedmdesáti letech trvání
uzavřením Velkopáteční dohody (GFA) v Belfastu roku 1998 a reálná implementace
tohoto řešení si vyžádala dalších devět let a Dohodu ze St Andrews podepsanou v roce
2006. Hlouběji prozkoumat (vy)řešení konfliktu v Severním Irsku stojí za pozornost
právě proto, že k němu došlo po tak dlouhé době, a zejména pak kvůli způsobu řešení
a faktu, že se i po pěti letech zdá být trvalé. Řešení konfliktů je významnou součástí
současného studia mezinárodních vztahů a snaha o pochopení mechanismů, které vedou
k trvalému mírovému řešení, může být v budoucnu významným přínosem pro posílení
bezpečnosti a umenšení utrpení obětí konfliktů. Tato práce si tedy klade za cíl
na příkladu Severního Irska detailně prostudovat mechanismy, jenž umožnily usmíření
dvou nepřátelských komunit a jejich další společné fungování a společné spravování
území, které bylo dříve předmětem sporu.
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Metodologie a struktura práce
Tato práce má formu jednopřípadové instrumentální studie řešené metodou
rozboru procesu. Na příklad Severního Irska je aplikován Wallensteenův komplexní
koncept analýzy konfliktu. Wallensteenův koncept kombinuje tři prvky analýzy
konfliktů – dynamiku konfliktu, příčiny a racionální a strategické kalkulace aktérů.
Takto vzniklý matrix umožňuje nahlížet konflikt jako ne-lineární vícesměrný proces,
který má tři základní fáze, mezi nimiž se může libovolně pohybovat. Základní
myšlenkou Wallensteenova konceptu – v návaznosti na Galtunga - je možnost změnit
dynamiku konfliktu.1 K takové změně dochází na základě jednání aktérů, kteří
podniknou pozitivní/konstruktivní kroky, jejichž cílem je překlenout stávající rozpory.
Změna chování jednotlivých aktérů je obvykle propojena s jejich vnímáním konfliktu,
zkušenostmi s jeho předchozím vývojem a změnou zájmů.
Cílem této práce je na příkladu Severního Irska podrobně prozkoumat proces
narušení negativní dynamiky konfliktu a její vychýlení ve směru k mírovému řešení.
Předpokladem tohoto posunu je změna v chování jednotlivých aktérů, a tudíž bude
předmětem této práce podrobně sledovat proces proměny a pokusit se odpovědět
na otázku, proč k ní došlo. Vývoj pozic a zájmů jednotlivých aktérů konfliktu
(kolektivních i individuálních) bude sledován na několika úrovních:
(a) Zapojení nezávislých autorit/třetích stran, a to jak mezinárodních aktérů, tak
nevládních organizací (NGOs)
(b) Ideologie, vnímání hlavních cílůss
(c) Ekonomické podmínky
(d) Kulturní aspekty – vzájemné vnímání komunit
(e) Dohoda o odzbrojení a jeho praktické provedení
Tyto kategorie byly vybrány na základě definice řešení konfliktů, jak ji formuluje
Wallensteen, tj. „sociální situace, kdy se strany ozbrojeného konfliktu dobrovolně
rozhodnou pro mírové soužití a/nebo řešení základních příčin neslučitelnosti svých
zájmů a pro ukončení použití zbraní vůči sobě navzájem“.2 Zkoumání zapojení
nezávislých autorit a třetích stran by mělo poukázat na fakt, zda jednotlivé strany
1

Wallensteen, Peter (2002) Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System.
London: SAGE Publications, s. 59.
2
Conflict resolution is a social situation where the armed conflicting parties in a (voluntary) agreement
resolve to peacefully live with – and/or dissolve – their basic incompatibilities and henceforth cease to
use arms against one another. Wallensteen, Peter (2002), s. 50.
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konfliktu skutečně přistoupily na řešení dobrovolně. Kategorie odzbrojení bude
ilustrovat, jak zásadní a zároveň komplikované je dosáhnout dohody o zastavení
používání násilí. Zbývající kategorie poskládají dohromady poslední element definice,
tedy schopnost vyřešit příčinu konfliktu.
Wallensteenův koncept je využit v této studii zejména proto, že umožňuje
komplexní

analýzu

a

poukazuje

na

provázanost

jednotlivých

komponentů

(neslučitelnost, aktivita, utváření konfliktu) a jejich interakci. Tento koncept je, dle
mínění autorky, blízký realitě konfliktu, kdy se změna postojů, případně vnějších
podmínek, projeví i v chování zúčastněných, a naopak lze očekávat, že určitý druh
chování ovlivní postoje jednotlivých aktérů. Wallensteenův koncept dále naznačuje nelinearitu konfliktu, který může opakovaně přecházet z jedné fáze do druhé. Taková
možnost „volného pohybu“ opět dovoluje vysvětlit reálné souvislosti, které často
zahrnují neočekávané pozitivní i negativní zvraty. Wallensteen také dobře vystihuje
situaci, kdy nelze konflikt dovést k řešení, protože strany sporu se pohybují opačným
směrem. Tato studie se pokusí ukázat, jak komplexním procesem je v realitě snaha
o naplnění Wallensteenova základního předpokladu změny dynamiky konfliktu.
Jako dílčí analytické nástroje budou v průběhu práce použity také „trojúhelník
konfliktu“ (conflict triangle) a navazující analýza příčiny (incompatibility) konfliktu
Johana Galtunga.
První kapitola se zabývá teoretickým vymezením této práce. Zahrnuje krátký úvod
do oboru řešení konfliktů obecně, dále identifikuje tři základní způsoby analýzy
konfliktu – skrze jeho dynamiku, příčiny a aktéry, a konečně představuje Wallensteenův
souhrnný koncept analýzy konfliktu, který je v této práci používán.
Druhá kapitola nabízí širší úvod do kontextu severoirského konfliktu. Součástí
této kapitoly je nezbytná poznámka k terminologii, velmi stručný přehled historického
vývoje konfliktu a jeho základní kategorizace. Dále jsou identifikováni hlavní aktéři politické strany Severního Irska, britská a irská vláda – a jejich pozice. Konečně je
ve druhé kapitole zahrnuta i krátká analýza příčiny konfliktu v Severním Irsku.
Třetí, čtvrtá a pátá kapitola zachycují chronologický vývoj konfliktu v letech 1980
– 2007 od pomalé proměny konfliktu v mírový proces, přes podepsání Velkopáteční
3

dohody, až po její implementaci. Jednotlivé kapitoly sledují změny probíhající na 5 výše
definovaných úrovních v daném období.
Ve třetí kapitole je probráno období let 1980-1988. Toto období začíná
republikánskými hladovkami ve věznici Maze, pokrývá důležitá jednání vedoucí
k podpisu Anglo-irské dohody, Anglo-irskou dohodu samotnou a končí oficiálním
veřejným uznáním rozhovorů mezi Sociálně demokratickou labouristickou stranou
(SDLP) a Sinn Féin (SF). Významné je toto období zejména kvůli některým změnám
v republikánském uvažování.
Čtvrtá kapitola se zabývá lety 1988-1998, kdy vyjednávání navazuje na oficiálně
uznané kontakty Johna Huma a Gerryho Adamse. Na počátku devadesátých let sleduje
první „rozhovory o rozhovorech“ a zejména Deklaraci z Downing Street a klid zbraní
IRA z roku 1993, respektive 1994. V této kapitole jsou obsaženy i parlamentní volby
z roku 1997, a následná vyjednávání vedoucí k podpisu GFA. Důležitým vývojem
v tomto období prochází unionismus. Za pozornost stojí také posun, který přinesli nově
zvolení premiéři Spojeného království a Irské republiky.
Pátá kapitola je věnována období implementace GFA v letech 1998-2007. Toto
období zahrnuje definitivní složení zbraní Irské republikánské armády (IRA), uzavření
Dohody ze St Andrews a konečně obnovení severoirského shromáždění a exekutivy.
Zároveň je v těchto letech zaznamenán nárůst podpory SF a Demokratické unionistické
strany (DUP). Obě dříve radikálnější strany zaznamenaly posun směrem ke středu
a předstihly ve volbách své umírněnější kolegy SDLP a Ulsterskou unionistickou stranu
(UUP).
V šesté kapitole jsou představeny závěry statě. Každá z kategorií (nezávislí
aktéři/třetí strany, ideologie, ekonomické podmínky, kulturní aspekty, odzbrojení), které
byly sledovány průběžně a souběžně v předchozích třech kapitolách, bude shrnuta
individuálně.
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Limitace výzkumu
V této studii je použit pro aplikaci Wallensteenova teoretického konceptu řešení
konfliktů jediný případ, Severní Irsko. Ačkoli snaha o detailní porozumění procesu
řešení sporu v Severním Irsku může vyústit ve formulaci nových či potvrzení stávajících
zákonitostí, z jediného příkladu nemohou být vyvozovány obecné závěry o platnosti
daného teoretického konceptu. Úkolem této práce spíše než potvrzovat či vyvracet teorii
je důkladně prozkoumat jeden specifický příklad řešení konfliktu a zejména poukázat
na složitost celého procesu. V závěrečné části se autorka pokusí identifikovat jisté
zákonitosti či procesy, které by mohly mít obecnější platnost i pro jiné případy řešení
konfliktů, nicméně přinést takový poznatek není jejím hlavním cílem.
Problematické je v tomto případě také časové vymezení. Nejčastějším datem
uváděným jako počátek konfliktu je rok 1921, kdy došlo k rozdělení ostrova. Události
přímo vedoucí ke vzniku Severního Irska nicméně začaly již v roce 1916 v podobě
Velikonočního povstání. Navíc mají některá specifika týkající se kulturních,
společenských a ekonomických charakteristik své kořeny mnohem hlouběji v minulosti.
Ačkoli se tedy tato práce zaměří především na období od osmdesátých let 20. století
do roku 2007, bude příležitostně nutné toto časové vymezení porušit.

Zdroje výzkumu
Tématem Severního Irska se zabývá úctyhodný objem literatury, který nelze zcela
snadno kategorizovat. Specifickou podskupinou je literatura zaměřená na nejnásilnější
období konfliktu od konce šedesátých let 20. století přibližně do roku 1998, tzv.
Troubles. Dále je možné existující literaturu rozdělit do dvou kategorií podle toho,
kterou ze sporných stran se zabývají – jedna se věnuje Irské republikánské armádě,
politické straně Sinn Féin či republikánskému hnutí obecně; druhá skupina pak
reprezentuje spíše postoje unionistů. V rámci této skupiny lze dále vyčlenit zaměření
na tzv. oranžskou či oranžistickou tématiku v souvislosti s Oranžským řádem,
protestantskou organizací působící nejvýrazněji právě v Severním Irsku.
Svébytnou kategorii tvoří biografie či autobiografie jednotlivých individuálních
aktérů - z těch nejvýznamnějších jsou jimi např. Gerry Adams (Gerry Adams sám je
autorem 15 knih, z nichž nejméně 6 nese výrazné prvky autobiografie), reverend Ian
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Paisley,3 David Trimble,4 John Hume5 či Mo Mowlam6. Posledním přírůstkem do této
kategorie je nepochybně autobiografie Tonyho Blaira „Cesta“ (The Journey),7 kde je
Severnímu Irsku věnována samostatná kapitola. Neméně zajímavým příspěvkem je
kniha Jonathana Powella Great Hatred, Little Room8, která poskytuje detailní pohled
do zákulisí vyjednávání kombinovaný s autobiografickými prvky. V tomto výčtu tak
paradoxně bije do očí naprostá absence (auto)biografie Martina McGuinnesse. Zatím
jediným pokusem o zpracování jeho života byla kniha Martin McGuinness: From Guns
to Government9 autorů Liama Clarka a Kathryn Johnston vydaná v roce 2003. Ovšem
sám Martin McGuinness vyjádřil s obsahem knihy silný nesouhlas a recenzenti ji
označují za politicky předpojatou, plnou nepřesností a nepodložených tvrzení. Relativně
kvalitní portrét M. McGuinnesse tak nabízí A Secret History of the IRA10 Eda
Moloneyho, novináře irského původu, který píše o Severním Irsku, konfliktu a mírovém
procesu již od roku 1978. Jeho výjimečná práce je nestranná, velmi detailní.
Z literatury vydané po roce 2000, tedy takové, která již měla možnost částečně
reflektovat mírový proces, jsou významnými autory zejména Paul Dixon11 či již
zmíněný Ed Moloney, kteří nabízí ucelený pohled na dosavadní vývoj konfliktu
i mírového procesu, obvykle v širokém záběru, který zohledňuje komplexnost
severoirského konfliktu. Zajímavým rozšířením pohledu na tuto tématiku může být
kniha autorů Petera Shirlowa, Jona Tonga, Jamese W. McAuleyho a Catherine
McGlynn Abandoning Historical Conflict? Former Paramilitary Prisoners and
Political Reconciliation in Northern Ireland12 vydaná v dubnu roku 2012. Tento titul je
založen na více než 150 rozhovorech s bývalými vězni, příslušníky paramilitantních
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Moloney, Ed (2008) Paisley: From Demagogue to Democrat? Dublin: Poolbeg Press.
Godson, Dean (2011) Himself Alone: David Trimble and the Ordeal of Unionism. London: Harper
Collins.
5
Routledge, Paul (1998) John Hume: A Biography. London: Harper Collins; Hume, John (1996) A New
Ireland: Politics, Peace, and Reconciliation. Boulder: Roberts Rinehart.
6
Langdon, Julia (2000) Mo Mowlam. London: Little, Brown and Company; Mowlam, Mo (2003)
Momentum: The Struggle for Peace, Politics and the People. London: Hodder & Stoughton.
7
Blair, Tony (2011) A Journey. London: Arrow Books.
8
Powell, Jonathan (2008) Great Hatred, Little Room: Making Peace in Northern Ireland. London:
Bodley Head.
9
Clarke, Liam, Johnston, Kathryn (2003) Martin McGuinness: From Guns to Government. Edinburgh:
Mainstreat Publishing.
10
Moloney, Ed (2007) A Secret History of the IRA, 2nd ed. London: Penguin Books.
11
Dixon, Paul (2008) Northern Ireland: The Politics of War and Peace, 2nd ed. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
12
Shirlow, Peter et al. (2012) Abandoning Historical Conflict? Former Paramilitary Prisoners and
Political Reconciliation in Northern Ireland. Manchester: Manchester University Press.
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skupin na obou stranách, a nabízí tak ojedinělý pohled z opačného úhlu, tzv. „bottomup“ přístup.
Je jistě zajímavé zmínit, že jen nakladatelství Routledge chystá na rok 2013
vydání šesti nových titulů dotýkajících se tématu Severního Irska, mezi nimi
i The Northern Ireland Peace Process: Choreography and Theatrical Politics13 autora
Paula Dixona a třetí, zásadně přepracované vydání Understanding Northern Ireland:
Colonialism, Control and Consociation14 autorů Brendana O’Learyho a Johna
McGarryho. Lze tedy očekávat, že objem literatury věnované konfliktu v Severním
Irsku a jeho řešení bude dále narůstat a jednotliví autoři budou využívat většího
časového odstupu k novému či rozšířenému zpracování dané problematiky.
Pro účely této práce byly použity dostupné primární zdroje a množství sekundární
literatury. O primární zdroje se jedná zejména v případě dokumentů legislativní povahy
(Velkopáteční dohoda, Dohoda ze St Andrews, legislativní akty Shromáždění Severního
Irska, atd.) a projevů či prohlášení jednotlivých individuálních aktérů. V případě
sekundárních zdrojů byly cenným přínosem zejména monografie autorů Paula Dixona
a Eda Moloneyho. Významnými zdroji byla také práce Jennifer Todd o otázce
dynamiky severoirského konfliktu a dále texty Johna McGarryho a Brendana
O’Learyho týkající se principů fungování konsociační demokracie. Konečně,
neocenitelným zdrojem podrobných informací je velmi rozsáhlá databáze CAIN:
Conflict Archive on the Internet.15

13

Dixon, Paul (to be published January 2013) The Northern Ireland Peace Proces: Choreography and
Theatrical Politics. London: Routledge.
14
O’Leary, Brendan, McGarry, John (to be published February 2013) Understanding Northern Ireland:
Colonialism, Control and Consociation. London: Routledge.
15
CAIN: Conflict Archive on the Internet, http://cain.ulst.ac.uk/index.html
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1. Teorie řešení konfliktů

1.1 Obecný kontext
Obor řešení konfliktů se stal součástí zkoumání mezinárodních vztahů na počátku
20. století, kdy první i druhá světová válka pro tento obor znamenaly přirozené impulzy
k jeho dalšímu vývoji. Náplní tohoto oboru je tak zejména studium konfliktů a válek,
příčin jejich vzniku, průběhu a vývoje na mezinárodní úrovni. V návaznosti na tyto
fenomény se pak pozornost zaměřuje i na způsob jejich proměny umožňující mírové
udržitelné řešení. V tomto směru obor také navazuje na poznatky mírových studií. Obor
řešení konfliktů klade důraz na mírová a udržitelná řešení a nabízí celou škálu
východisek, čímž rozšiřuje původní vojensko-strategické uvažování, které jednoznačně
preferovalo vítězství jako způsob ukončení konfliktu či války.
K velkému rozvoji došlo zejména v padesátých a šedesátých letech 20. století
v souvislosti s vypuknutím studené války, která přinesla nové náměty – např. jaderné
odstrašení, ale také v návaznosti na probíhající dekolonizaci.16 Dokladem tohoto rozvoje
byl také vznik dvou významných odborných časopisů: Journal of Conflict Resolution
byl založen ve Spojených státech amerických v roce 1957 a Journal of Peace Research
v Norsku v roce 1964. Obor se ve druhé polovině 20. století dále rozšiřoval a v reakci
na vývoj historických událostí přejímal nové podněty.17 Proměna chápání bezpečnosti
a zkušenost, kterou přinesl konec studené války, vyžadovaly mnohem komplexnější
pojetí řešení konfliktů. V devadesátých letech se proto objevuje teoretický přístup jejich
řešení (conflict resolution).18
Tento přístup se zaměřuje na komplexní analýzu konfliktu tak, aby skrze jasnou
identifikaci jeho příčin a poznání jeho dynamiky byla schopna odpovědět na otázku, jak
lze přetvořit vztahy mezi stranami a dosáhnout tak mírového a zejména udržitelného
řešení. Existuje celá škála myšlenek a konceptů, které formovaly obor řešení konfliktů
a nadále zůstávají platným základem. V současnosti je tento obor jako specifický směr
výzkumu bohatý na koncepty a teorie sahající od prevence konfliktů, zastavení
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Waisová, Šárka (2005) Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, s. 26.
Wallensteen, Peter (2002), s. 5-6.
18
Waisová, Šárka (2005), s. 31.
17
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násilných konfliktů a jejich ukončení, až po post-konfliktní rekonstrukci a udržování
míru.
Tato práce se bude zabývat fází, kdy dochází k řešení prostřednictvím
vyjednávání. Základním předpokladem je tedy stručná analýza konfliktu samotného tak,
aby bylo možné návazně prozkoumat proces jeho řešení. Vyjde-li se z Wallensteenovy
definice konfliktu jako „sociální situace, kdy se minimálně dva aktéři pokouší ve stejný
okamžik

získat

omezené

zdroje“,19

lze

identifikovat

nejméně

tři

základní

způsoby/kategorie analýzy korespondující s jednotlivými částmi definice. Analýza
dynamiky konfliktu poukazuje na to, že se jedná o proces („aktéři se pokouší“ implikuje
činnost a určité trvání). „Omezené zdroje“ označují danou neshodu, příčinu konfliktu,
tedy to, o co dané strany soupeří, ať už je to materiální povahy či nikoli. „Minimálně
dva aktéři“ odkazuje na skutečnost, že bez aktérů, kteří formulují své požadavky,
názory a jednají, by nebylo konfliktu.

1.2 Způsoby analýzy konfliktu
1.2.1 Dynamika konfliktu
Pro základní pochopení dynamiky konfliktu je instrumentální Galtungův koncept
trojúhelníku konfliktu (Obr. 1).20 Galtung definuje konflikt jako trojúhelník se třemi
vrcholy: A, B a C. Vrchol A označuje názory (attitude) a domněnky (assumptions)
jednotlivých stran konfliktu, tedy jejich vzájemné nahlížení jeden druhého; tyto mohou
být pozitivní i negativní, nicméně v případě ozbrojených konfliktů jsou obvykle
negativní, založené na strachu či nenávisti.
Vrchol B představuje chování (behavior) jednotlivých stran konfliktu, které opět
může být negativní či pozitivní od použití násilí a donucovacích prostředků až
po spolupráci. Poslední vrchol C označuje samotný rozpor (contradiction), tedy
skutečnou příčinu konfliktu, to, co se obě strany snaží získat. Galtung tvrdí, že všechny
tyto tři komponenty musí být přítomny, aby se jednalo o plnohodnotný konflikt. Pokud
by například chybělo konfliktní chování či názory, jednalo by se o tzv. latentní konflikt.

19

Conflict as a social situation in which a minimum of two actors (parties) strive to acquire at the same
moment in time an available set of scarce resources. Wallensteen, Peter (2002), s. 16.
20
Galtung, Johan (1996) Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization.
London: Sage, s. 70-73.
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Obr. 1: Galtungův trojúhelník konfliktu (The Conflict Triangle)

Zdroj: Galtung, Johan (1996) Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict,
Development and Civilization. London: Sage, s. 72.
Galtung nahlíží konflikt jako dynamický proces, ve kterém se struktura konfliktu,
názory a chování neustále mění a navzájem se ovlivňují. Tím dochází ke spirále
konfliktního chování a možnému vytváření nových neshod. Závěrem, ke kterému tedy
Galtung dochází je, že „není žádná schůdná alternativa ke kreativnímu přetvoření
konfliktu“.21 Pro dosažení mírového řešení je tedy třeba proměnit dynamiku konfliktu
takovým způsobem, aby se z negativního konfliktního chování stalo pozitivní
a konstruktivní. Implikována je zároveň nutnost proměnit názory a domněnky
jednotlivých stran konfliktu tak, aby se navzájem respektovaly jako legitimní strany
sporu, které spolu mohou jednat o jeho vyřešení bez použití násilí. Galtung zároveň
zdůrazňuje, že zmíněná proměna se neděje samovolně, ale je „výsledkem jasného
úmyslu a jedině tehdy je reálná“.22
Konflikt obecně je produktem společenské změny, a to jakým způsobem na něj
budou jednotliví aktéři reagovat, je otázkou jistého návyku a rozhodnutí.23 Důležité
pro jeho řešení je tedy schopnost vychýlit pohyb událostí v průběhu konfliktu
ze zajetých kolejí směrem k inovativním řešením, dalo by se říci, že je žádoucí tzv.
„out-of-the-box thinking“.
Je nezbytné na tomto místě zmínit, že Galtung chápe konflikt jako v podstatě
nekonečný proces, tedy že neexistuje trvalé řešení, ale pouze stav, kdy se konflikt
nachází v určitém rovnovážném bodu, ze kterého může být v budoucnu pohybem
vrcholů A a B ve snaze vytvořit nové C, znovu vychýlen.24
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There is no viable alternative to creative conflict transformation. Galtung, Johan (1996), s. 70.
Galtung, Johan (1996), s. 101.
23
Ramsbotham, Oliver, Woodhouse, Tom, and Miall, Hugh (2005) Contemporary Conflict Resolution,
2nd ed. Cambridge: Polity, s. 13.
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Studium dynamiky konfliktu tedy naznačuje, že důležitými faktory pro jeho řešení
je schopnost stran sporu vést dialog, opatření zvyšující důvěru mezi stranami, a také
zapojení aktérů, kteří se hlásí k nenásilným metodám. Právě tyto skupiny mají největší
potenciál pracovat na překonání celospolečenských rozdílů.25
Existují i další možnosti zkoumání dynamiky, např. aplikace teorie her, zejména
hry s nulovým součtem a dilema vězňů, nicméně tato práce se jimi nebude, a vzhledem
ke svému rozsahu ani nemůže, zabývat.

1.2.2 Příčiny konfliktu
Dalším možným způsobem zkoumání konfliktu je zaměřit se na identifikování
a pochopení jeho příčin, oněch neslučitelných zájmů. Mezi nejobvyklejší příčiny
konfliktů v mezinárodních vztazích patří spory o území a o vládu; výrazem specifické
kombinace těchto dvou příčin je boj za nezávislost. Dále lze identifikovat ideologické
konflikty a ekonomické konflikty (nejčastěji spory o přístup k přírodním zdrojům, jako
jsou ropa, vzácné kovy, diamanty).26 V tomto směru lze do budoucna jistě očekávat
i spory o zdroje čisté pitné vody.
Zajímavý přístup k analýze příčin nabízejí také Edward Azar a John Burton, kteří
chápou konflikt jako vnější projev nespokojenosti s nemožností naplnění některých
základních potřeb. Azar ve své práci o vleklých konfliktech identifikovat jako tyto
potřeby např. bezpečnost, identitu, uznání a možnost účastnit se na politickém
rozhodování.27 Meritem tohoto přístupu je tedy chápání řešení konfliktů jako nutnost
identifikovat nenaplněné potřeby a najít způsob jakým na tuto situaci adekvátně
reagovat. Dobře tento argument shrnuje James C. Davies tvrzením, že „lidé nemající
dostatečně zajištěné fyzické, sociálně-citové potřeby a důstojnost jsou zápalnou šňůrou
revolucí“.28 V určitém smyslu tento přístup využívá Maslowovu pyramidu potřeb,
kde se po nejzákladnější potřebě přežití objevuje postupně bezpečnost, sounáležitost
a uznání.
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Waisová, Šárka (2005), s. 39-40.
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Cohen, Stephen and Edward Azar (1981) From War To Peace: The Transition between Egypt and
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S Maslowovou teorií potřeb pracuje také John Burton, který rozlišuje zájmy
(interests) a potřeby (needs), kdy o zájmech lze vyjednávat, nikoli ovšem o potřebách,
ty jsou dané.29 Vychází ze základního předpokladu, že nemateriální lidské potřeby
nejsou omezeným statkem, a tudíž více bezpečnosti a uznání pro jednu stranu konfliktu
bude zároveň znamenat více těchto statků i pro druhou stranu. Cílem tedy je s použitím
specifické techniky semináře řešení problému (problem-solving workshop/mechanism)
rozkrýt zájmy a odhalit potřeby obou stran, na kterých lze dále stavět.30
V tomto pojetí jsou důležitými faktory pro řešení konfliktu zejména nastavení
rovných podmínek v ekonomické, kulturní i společenské sféře tak, aby nedocházelo
k diskriminaci potřeb některých skupin. V tomto smyslu hraje zásadní roli i možnost
otevřeně se podílet na politickém životě, a mít tudíž možnost usilovat o změnu
v případě pocitu nenaplnění některý potřeb.31

1.2.3 Racionální a strategické kalkulace aktérů
Předchozí dva způsoby analýzy zdůrazňovaly dynamiku, procesy a okolnosti,
zatímco tento se soustředí na aktéry konfliktu a jejich racionální jednání a strategické
kalkulace. V tomto pojetí jsou to racionální aktéři, kteří činí rozhodnutí a záměrně se
chovají určitým způsobem tak, aby ovlivnili vývoj konfliktu v požadovaném směru.
Stejně jako eskalace konfliktu je i jeho řešení výsledkem racionálních rozhodnutí
daných aktérů. V tomto směru uvažování jsou významné koncepty „mrtvého bodu“
(mutually hurting stalemate) a „zralého momentu“ (ripe moment) Iry Williama
Zartmana.32 Zralý moment je okamžik v průběhu konfliktu, kdy ani jedna strana nevidí
reálnou možnost brzkého vítězství, a tudíž jsou nakloněny uvažovat o mírovém řešení;
nutno dodat, že existence situace typu zralý moment ještě nezaručuje mírové řešení,
jedná se o příležitost, která může být proměněna stejně jako promeškána. Mrtvý bod
pak označuje situaci, kdy se konflikt ocitne ve slepé uličce a obě strany vnímají setrvání
v takové situaci jako nevýhodné. Pak může dojít ke strategickému přeformulování cílů,
a tudíž možnému pohybu směrem k mírovému řešení.
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Významnými aspekty tohoto pojetí analýzy jsou schopnost ovlivnit kalkulace
jednotlivých aktérů, ať už použitím motivačních či donucovacích metod, a také
schopnost určit všechny aktéry konfliktu a rozhodnout se pro jejich inkluzivní
či omezené zapojení. Jinými slovy, je třeba věnovat pozornost tomu, zda se mají
všechny strany účastnit procesu řešení a také načasování jejich případného zapojení.33
Toto dilema souvisí s rolí tzv. kazisvětů (spoiler) v procesech řešení konfliktů, tj. stran,
které se snaží řešení zabránit formou obstrukcí či bojkotem a následným nedodržováním
úmluv a dohod.

1.3 Koncept analýzy konfliktu dle Petera Wallensteena
Výše popsané tři základní přístupy k analýze konfliktů poukazují na různé úhly,
ze kterých lze konflikt a jeho řešení nahlížet. Peter Wallensteen tyto tři přístupy –
vzájemně se doplňující a provázané - kombinuje v jeden ucelený koncept, viz
následující grafické znázornění.
Obr. 2: Wallensteenův souhrnný koncept analýzy konfliktu

Zdroj: Wallensteeen, Peter (2002), s. 58.

33

Wallensteeen, Peter (2002), s. 48.
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V horní části schématu je možné vysledovat návaznost na Galtungův trojúhelník
konfliktu. Jestliže pravý horní roh „neslučitelnost“ (incompatibility) představuje
Galtungův vrchol C; a středový bod „aktivita/akce“ (action) odpovídá bodu B; pak levý
horní roh „utváření konfliktu“ (conflict formation) je ekvivalentem bodu A.
Wallensteenovo grafické znázornění přidává spodní polovinu, která reprezentuje
možnost proměny dynamiky konfliktu od negativní k pozitivní skrze jednání aktérů.
K řešení dochází, pokud se dynamika posune do spodní poloviny schématu,
konstruktivní chování vede k utváření institucí, a dochází k redefinici zájmů
a stanovisek tak, aby bylo možné překonat rozpory/neslučitelnosti.
Celková analýza konfliktu tedy musí obsáhnut všechny tři části – rozpoznání
příčin; určení aktérů a identifikování jejich postojů, názorů a zájmů; pozorování
chování/aktivity jednotlivých aktérů a naznačeného vztahu chování a změny postojů.
Wallensteen tak – v návaznosti na Galtunga – tvrdí, že dynamiku konfliktu lze změnit
a k této změně dochází prostřednictvím proměny jednání aktérů od destruktivního
ke konstruktivnímu. Tuto proměnu ovlivňuje posun v názorech a stanoviscích daných
aktérů, kteří jsou dále v jejich tvorbě ovlivněni vnějšími okolnostmi a předchozím
vývojem konfliktu. Proměna konfliktu tedy vychází z vnitřních vztahů akce – reakce,
ale zároveň také ze změny vnějších okolností.
Tato práce v následujících kapitolách nabídne nejprve přehled zúčastněných
aktérů s identifikací jejich základních postojů a zájmů a stručnou analýzu příčiny
konfliktu, tedy oné neslučitelnosti. Hlavní část práce se bude věnovat detailnímu
poznání procesu proměny jednání jednotlivých aktérů.
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2. Severoirský konflikt - kontext
2.1 Terminologie
Jakákoli práce zabývající se tématem Severního Irska se neobejde bez stručné
poznámky k terminologii. Ačkoli podstata sporu netkví v různosti náboženského
vyznání, jsou obvykle označení „katolíci“ a „protestanté“ používána pro základní
rozlišení obou stran konfliktu. V situacích, kdy se hovoří o společenských
a ekonomických podmínkách, je toto nejlépe odpovídající způsob rozdělení. Nicméně
v případě politických

preferencí

a programu

je přesnější

používat termíny

„nacionalisté/republikáni“ a „unionisté/loajalisté“; nutno dodat, že zmíněné dva tábory
nesdílejí preference kompletně, a proto také existuje dichotomie v názvosloví. Jak
nacionalisté, tak republikáni se hlásí ke stejnému cíli, tedy sjednocení irského ostrova,
ovšem nacionalisté prosazují čistě nenásilnou cestu, zatímco republikáni jsou připraveni
použít násilí. V případě unionistů/loajalistů funguje dichotomie obdobně: společným
cílem je zachování Severního Irska jako součásti Spojeného království, kdy unionisté
podporují politický způsob boje, zatímco loajalisté jsou militantnější a nebrání se
použití násilí.
Existují i další způsoby dělení. V případě důrazu na oddělení národnosti od státní
příslušnosti (jenž je jasně dána) jsou používány termíny „irský“ a „britský“, případně
„ulsterský“ označující protestanty/unionisty. V odkazu na kořeny konfliktu se může
někdy objevit i dělení na „místní“ (natives) a „usedlíky“ (settlers).
Problém se nevyhýbá ani zeměpisným názvům, kdy unionisté pochopitelně
používají termín „Severní Irsko“, zatímco v republikánském diskurzu se obvykle
objevuje výraz „Sever“ (the North) a „Jih“ (the South) - označující Irskou republiku implikující, že se jedná o dvě části totožného celku. S touto dualitou se lze setkat
i v případě druhého největšího severoirského města Derry/Londonderry. Protestanté
preferují používání názvu „Londonderry“, zatímco katolíci upřednostňují „Derry“. 34
Poslední nutnou zmínkou je samotný termín „Ulster“, který se vžil jako ekvivalent
pro označení území Severního Irska. Ulster35 v současnosti zahrnuje pouze šest hrabství:
Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry a Tyrone, ačkoli původní historický
Ulster se skládal z devíti. Kromě šesti výše jmenovaných to byla ještě hrabství Cavan,
34
35

Bez jakéhokoli zaujetí bude v této práci při všech dalších zmínkách používán název Derry.
Viz. Příloha č. 2.
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Donegal a Monaghan, která byla v roce 1921 ponechána Svobodnému irskému státu,
protože jejich obyvatelstvo bylo ve většině katolické a pro-irské.

2.2 Stručný úvod do konfliktu
Tak jako v obdobných konfliktech o území se ani Severnímu Irsku nevyhnula
debata na téma „kdo tu byl první“, a tudíž lze první událost z řady mnoha dalších, jež
nakonec přerostly v konflikt, hledat už v roce 1169 v podobě anglo-normanské invaze
na irský ostrov a následné anglické dominance. Dalším milníkem byl rok 1534,
kdy došlo k rozkolu s Římem a král Jindřich VIII. založil anglikánskou církev. Anglie
se tak stala protestantskou, zatímco Irsko zůstalo katolické.
Na samém počátku 17. století přišli do oblasti Ulsteru první, zejména skotští, ale
také angličtí protestanté, čímž na severu Irska vznikla svébytná komunita s rozdílným
náboženským vyznáním, kulturou a politickými názory. Protestantským usedlíkům se
v Ulsteru dařilo a stále rychleji zvyšovali svůj podíl na vlastnictví půdy na úkor irského
obyvatelstva, které tento vývoj událostí dovedl až ke vzpouře. Irové ovšem neuspěli,
naopak utrpěli velmi krvavou porážku, když je v letech 1649-52 porazil Oliver
Cromwell. Další významnou ztrátu utrpěli Irové v roce 1690, kdy protestant Vilém III.
Oranžský porazil katolického krále Anglie, Skotska a Irska Jakuba II. v bitvě na řece
Boyne, a upevnil tak protestantskou nadvládu. Další irské povstání za nezávislost v roce
1798 vedl překvapivě protestant Wolfe Tone, nicméně ani ten neuspěl a výsledkem bylo
vytvoření Spojeného království Velké Británie a Irska zákonem o unii z roku 1801.
Irsko tak zcela přišlo o svou nezávislost.
Ve dvacátých a třicátých letech 19. století vedl neúspěšnou kampaň za zrušení
unie Daniel O’Connell (později se stal jednou z ikon republikánského diskurzu).
Ve druhé polovině čtyřicátých let zasáhl Irsko velký hladomor, který byl příčinou
značné irské emigrace, zejména do USA. Koncem 19. století vzniklo v Irsku hnutí
za autonomii (Irish Home Rule), kterou se nakonec podařilo prosadit, nicméně její
implementaci zabránilo vypuknutí první světové války.
V roce 1916 se pak republikáni v Dublinu pokusili o tzv. Velikonoční povstání
(Easter Rising), které bylo Brity rychle potlačeno. Neobratná britská reakce, která
vyústila v popravení organizátorů povstání, způsobila změnu ve veřejném mínění
a přesun sympatií k republikánům a požadavku nezávislosti namísto autonomie. IRA
pod politickým velením Sinn Féin vedla v letech 1918 – 1921 válku za nezávislost (War
16

of Independence), již ukončila mírová smlouva podepsaná v prosinci 1921. Tato
smlouva rozdělila irský ostrov na dvě území – Severní Irsko zůstalo součástí Spojeného
království a Svobodný irský stát získal status dominia. V letech 1922 – 23 proběhla
ve Svobodném irském státě krátká občanská válka mezi zastánci a oponenty Angloirské mírové smlouvy. V roce 1937 vznikla schválením nové ústavy Irská republika
a vyhlásila plnou nezávislost na Spojeném království.
Westminster ponechal vládu v Severním Irsku v rukou podřízeného severoirského
parlamentu se sídlem ve Stormontu a na čas se stáhl. Stormont, ovládaný unionisty,
prosazoval

řadu

politických

opatření

vedoucích

k diskriminaci

katolického

obyvatelstva, což v šedesátých letech vyústilo ve zformování hnutí za občanská práva
katolíků. Původně mírové hnutí se postupem času částečně radikalizovalo a ve spojení
s aktivitami republikánů a loajalistických organizací docházelo ke stupňování násilí.
Vrcholem se stal incident známý jako „krvavá neděle“ (Bloody Sunday), kdy bylo
30. ledna 1972 zabito 13 účastníků mírového pochodu za občanská práva. V březnu
následně došlo k rozpuštění Stormontu a obnovení přímé správy britské vlády nad
Severním Irskem. Následoval neúspěšný pokus o zavedení severoirské vlády
na principu sdílení moci (power-sharing). V letech 1974 – 1999 tak Severní Irsko
podléhalo přímo Westminsteru a britská vláda s IRA proti sobě vedly tzv. dlouhou
válku (Long War). V roce 1985 byla podepsána Anglo-irská dohoda, která dávala Irské
republice jistou možnost podílet se na rozhodování při správě Severního Irska. Přelom
osmdesátých a devadesátých let zaznamenal počátek mírového procesu, který dosáhl
významného mezníku 10. dubna 1998 podepsáním Velkopáteční dohody. Snaha
o implementaci GFA trvala dalších 8 let a byla zakončena podpisem Dohody
ze St Andrews roku 2006 a reálným sestavením severoirské exekutivy v květnu 2007.
Poslední volby do shromáždění Severního Irska se konaly v květnu 2011. Současným
premiérem (First Minister) je Peter Robinson z Demokratické unionistické strany; jeho
zástupcem (Deputy First Minister) je Martin McGuinness z Sinn Féin.36

36

Severní Irsko má specifickou terminologii: parlament sídlící ve Stormontu se oficiálně nazývá
„Shromáždění Severního Irska“ (Northern Ireland Assembly); vláda je oficiálně nazývána „Exekutivou“
(Northern Ireland Executive) a premiér drží formálně titul „první ministr“ (First Minister).
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2.3 Kategorizace konfliktů
Existují mnohé způsoby kategorizace konfliktů: z těch nejzákladnějších jsou to
dělení podle úrovně, na které se konflikt odehrává – vnitrostátní, mezistátní
či systémový; podle příčin konfliktu – spor o území, vládu, ideologii, náboženství etc.;
a podle použití násilí – násilné či nenásilné konflikty.37 Charakteristika konfliktu je pak
součtem všech jednotlivých faktorů. V této práci bude v návaznosti na Wallensteenův
koncept analýzy konfliktů použito i jeho členění.
Wallensteen vychází ze dvou základních dichotomií (a) mezistátní vs. vnitrostátní
konflikt a (b) spor o území nebo o vládu. Ve výsledku ovšem představuje jen tři
kategorie konfliktů: mezistátní konflikt ať už o území či vládu; vnitrostátní konflikt
o území a vnitrostátní konflikt o vládu.38 Wallensteen tvrdí, že s touto základní
kategorizací lze vystačit, neboť řešení konfliktu vyplývá ze schopnosti uspokojit
či proměnit prvotní/původní požadavky. Dle Wallensteena jsou tyto požadavky vždy
spojené buď s územím či vládou a možné další kategorie jako jsou etnická příslušnost,
náboženství či ideologie jsou jen druhotnými znaky, které umožňují pochopit intenzitu
konfliktu, sílu společenské mobilizace či zdánlivou nelogičnost požadavků.39 Severní
Irsko tedy spadá do kategorie ozbrojeného vnitrostátního konfliktu o území.
Wallensteen, v souvislosti s analýzou konfliktu, vyzdvihuje několik faktorů
ovlivňujících jeho průběh a řešení. Zaprvé upozorňuje na specifickou roli státu, který
má ze své definice fiskální a teritoriální monopol, monopol na legitimní použití násilí,
asvým způsobem ideologický skoro-monopol, a tudíž je významným aktérem
jakéhokoli konfliktu.40
Zadruhé je v případě konfliktů o území jednoznačným jazýčkem na vahách postoj
centrální vlády. Ochota vlády dopustit změnu nebo s ní souhlasit je indikátorem toho,
zda bude možné konflikt vyřešit mírově, či nikoli.41 V případě Severního Irska byl tedy
jedním z důležitých faktorů mírového procesu fakt, že britská vláda byla ochotna
souhlasit s jakýmkoli uspořádáním (včetně eventuálního sjednocení irského ostrova),

37

Waisová, Šárka (2005), s. 37.
Wallensteeen, Peter (2002), s. 74.
39
Wallensteeen, Peter (2002), s. 79.
40
Wallensteen, Peter (2002), s. 63-64. Ideologickým monopolem je myšlena schopnost vlády definovat
zájmy a potřeby státu skrze formulaci svých politik, kontrolu vzdělávacího systému a schopnosti utvářet
veřejnou debatu. V demokratických otevřených společnostech tato možnost ovšem není limitována
striktně na vládnoucí politickou elitu, a proto se jedná o neúplný monopol.
41
Wallensteen, Peter (2002), s. 168-169.
38
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pokud by jeho důsledkem bylo trvalé mírové řešení.42 Ochotu podpořit i jiná řešení
než přímou správu Severního Irska mohlo ovlivnit mimo jiné členství Velké Británie
a Irské republiky v evropských integračních strukturách a plán labouristické vlády
Tonyho Blaira na devoluci pravomocí ve Skotsku a Walesu.
Zatřetí Wallensteen poukazuje na důležitost zapojení třetích stran a mediace.43
Argumentuje tím, že od konce studené války je účast třetích stran na řešení konfliktů
čím dál tím častější, a zároveň je proto čím dál tím komplikovanější zdůvodňovat
neochotu přizvat třetí stranu.44 V případě Severního Irska byly zapojeny v různých
fázích mírového procesu hned dvě klíčové nezávislé autority/třetí strany: bývalý
americký senátor George Mitchell vedl jednání, která vyústila v podpis GFA; kanadský
generál John de Chastelain stál v letech 1997 – 2011 v čele Nezávislé mezinárodní
komise pro odzbrojení (Independent International Commission on Decommissioning,
IICD), která dohlížela na odzbrojení paramilitantních skupin v Severním Irsku.
Všem třem výše zmíněným faktorům bude v následujících kapitolách věnována
pozornost.

2.4 Aktéři
2.4.1 Politické strany a proudy Severního Irska
2.4.1.1

Unionisté/loajalisté

Unionistický diskurz vychází z přesvědčení, že protestantské osídlení na počátku
17. století pomohlo pozvednout irskou zaostalou kulturu. V tomto světle je pak povstání
z roku 1641 chápáno jako projev nevděku a zároveň doklad katolického nepřátelství.
Unionisté se výrazně vymezovali i proti snahám o irskou autonomii na přelomu
19. a 20. století. Velké ztráty, které zaznamenala Ulsterská divize bojující na straně
Spojenců v roce 1916 na Sommě, a loajalitu během druhé světové války považovali
unionisté za jasný doklad své věrnosti Spojenému království. Na oplátku očekávali, že
se britská vláda jasně zastane jejich požadavků a potřeb.45

42

Powell, Jonathan (2008), s. 312.
Wallensteen, Peter (2002), s. 281-284.
44
Wallensteen, Peter (2002), s. 280.
45
Dixon, Paul (2008) Northern Ireland: The Politics of War and Peace, 2nd ed. Basingstoke: Palgrave
Macmillan, s. 14.
43
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Rozdělení irského ostrova interpretují unionisté jako demokratické rozhodnutí
jižní části vystoupit z unie s Velkou Británií. Tato interpretace jim tak částečně
umožňuje popírat legitimitu republikánských požadavků na znovusjednocení ostrova.
V době fungování Stormontu unionisté skutečně prováděli diskriminační politiku,
ale její reálný dopad se snažili bagatelizovat, případně se obhajovali nutností ochrany
před hrozbou IRA. Opětovné zasahování britské vlády do záležitostí Severního Irska
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a rozpuštění Stormontu v roce 1972
považovali unionisté za nespravedlivé a navíc za známku slabosti britské vlády, která se
nedokázala vypořádat s teroristy, tak jak to měli v plánu právě unionisté.46 Následný
pokus o obnovení samosprávy v podobě Dohody ze Sunningdale, podepsané v prosinci
1973, unionisté i loajalisté bojkotovali. Anglo-irská dohoda z roku 1985 byla
v unionistickém diskurzu běžně označována za zradu a následný mírový proces
v devadesátých letech byl radikálnější částí unionistů a loajalisty chápán jako proces
kapitulace. Ačkoli výsledkem mírového procesu bylo zastavení násilí, obnovení
severoirského hromáždění a exekutivy a počátek postupné normalizace vztahů mezi
oběma komunitami, unionisté jako by měli dojem, že stále něco ztrácejí.
Loajalisté se obvykle sdružovali ve více či méně militantních uskupeních, mezi
které patří: Ulsterská dobrovolnická síla (Ulster Volunteer Force, UVF) založená v roce
1966; Ulsterská obranná asociace (Ulster Defence Association, UDA), nejpočetnější
loajalistická organizace založená v září 1971; či Ulsterská protestantská akce (Ulster
Protestant Action, UPA), kterou v roce 1956 spoluzakládal Ian Paisley. 47 Reverend
Paisley se podílel i na založení Ulsterského vzdoru (Ulster Resistance, UR) v listopadu
1986 v rámci kampaně proti Anglo-irské dohodě.48
Ulsterská unionistická strana (Ulster Unionist Party, UUP)49
Založená v roce 1905, tato středopravicová strana byla dominantní po celé období
fungování Stormontu v letech 1921 – 72. K vnitřnímu rozkolu došlo v roce 1974, kdy
předseda strany Brian Faulkner na uzavřených jednáních podepsal Dohodu
ze Sunningdale, nicméně UUP ji později nepodpořila a Faulkner byl donucen se
předsednictví vzdát.
46

Dixon, Paul (2008), s. 14.
Mulholland, Marc (2002) Northern Ireland: A Very Short Introduction. New York: Oxford University
Press, s. 55, 80; Cooke, Dennis (1997) Persecuting Zeal: A Portrait of Ian Paisley. Dingle: Brandon, s.
138.
48
Moloney, Ed (2008), s. 312-313.
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V rovině politického řešení poté UUP podporovala variantu silného a nezávislého
severoirského shromáždění (fungujícího na běžném většinovém principu) a odmítala
jakoukoli irskou dimenzi v severoirské politice. Velkopáteční dohoda, podepsaná
tehdejším předsedou UUP Davidem Trimblem, opět způsobila vnitrostranické spory.
UUP oslabena tímto vnitřním sporem začala pomalu ztrácet podporu ve prospěch
radikálnější Demokratické unionistické strany, která ji ve volbách do shromáždění
v roce 2003 skutečně předstihla. Předsedou UUP je od března 2012 Mike Nesbitt; ve
Stormontu drží UUP 16 křesel z celkových 108 a je třetí nejsilnější stranou.
Demokratická unionistická strana (Democratic Unionist Party, DUP)50
Tuto stranu založil v roce 1971 reverend Ian Paisley jako konkurenci UUP,
o které se domníval, že je příliš vstřícná vůči katolíkům. Stejně jako UUP, i DUP viděla
budoucnost Severního Irska jako země se silným nezávislým na principu většiny
fungujícím shromážděním. Vůči aplikaci principu sdílení moci i irské dimenzi se DUP
naopak vymezovala razantněji než UUP. Vyjednávání vedoucí k podepsání GFA DUP
bojkotovala, nicméně v návazně ustavené exekutivě ministři za DUP zasedli. Z voleb
v roce 2003 vyšla DUP jako nejsilnější severoirská strana a v roce 2007 se dohodla
na sestavení vlády se Sinn Féin. Ve společenských tématech se DUP jeví jako více
konzervativní, zatímco v ekonomických otázkách je spíše levicově orientovaná.
Reverend Paisley byl předsedou DUP v letech 1971-2007; současným předsedou
je jeho dlouholetý zástupce Peter Robinson, který je také prvním ministrem Severního
Irska. DUP drží v severoirském shromáždění 38 křesel.

2.4.1.2

Nacionalisté/republikáni

Republikánsko-nacionalistický

diskurz

vychází

ze

základní

teze,

že

Anglie/Británie Irsku nepřinesla nic jiného než útlak a násilí, ať už to byl Cromwellův
masakr, poprava vůdců Velikonočního povstání, aktivity „Black and Tans“51 během
bojů za nezávislost, či Krvavá neděle. Významný je z toho pohledu také již zmíněný
hladomor v polovině 19. století, za který byla Anglie, dle republikánského diskurzu,
odpovědná, a tudíž nesla odpovědnost i za následný pomalý rozvoj Irska způsobený
49

UUP, http://www.uup.org/, staženo 18. 4. 2012.
DUP, http://www.mydup.com/, staženo 18. 4. 2012.
51
„Black and Tans“ byl název speciální paramilitantní jednotky vytvořené ad hoc z veteránů první
světové války. Tato jednotka byla nasazena v letech 1920-21 v Irsku k potlačení irského odporu.
50

21

značným úbytkem obyvatelstva. Republikáni i nacionalisté se shodnou na tom, že
rozdělení ostrova ve dvacátých letech 20. století bylo nedemokratické, a kdyby britská
vláda chtěla, mohla prosadit jednotné (a přirozeně samostatné) Irsko.52 Shodnou se také
v názoru, že sjednocené Irsko je nevyhnutelné. Oba proudy se však v několika
aspektech odlišují: nacionalisté rozlišují mezi unionisty a britskou vládou, kterou
chápou jako spíše neutrální, což dokládají její snahou ustavit exekutivu v roce 1973
i Anglo-irskou dohodou z roku 1985. Hlavní problém tak nevidí v britské přítomnosti,
ale

v

hlubokém

vnitřním

rozdělení

společnosti.

Nacionalisté

nepodporovali

republikánské násilí během Troubles. Republikáni naopak tvrdili, že za vypuknutí
Troubles mohou loajalisté a unionisté, tudíž se IRA musela bránit. Republikáni také
nesouhlasili s tím, že by britská vláda byla neutrální, naopak ji obviňovali, že dopustila
vytvoření diskriminujícího režimu; tudíž se pro IRA hlavním nepřítelem stala britská
vláda spíše než unionisté. Z toho důvodu také republikáni označili nacionalisty
za zrádce, když v sedmdesátých letech podpořili Dohodu ze Sunningdale. K mírovému
procesu a GFA přistupovali jak republikáni, tak nacionalisté jako k dalším krokům
vedoucím ke znovusjednocení irského ostrova.
Sociálně demokratická labouristická strana (Social Democratic Labour Party,
SDLP)53
Tato středo-levicová strana, reprezentující hlavní proud nacionalismu, byla
založena v roce 1970. SDLP přirozeně podporovala sjednocení ostrova, ale pouze
za předpokladu, že s tím bude souhlasit většina obyvatel Severního Irska. SDLP v rámci
řešení konfliktu podporovala dvě možnosti: společnou správu Severního Irska britskou
a irskou vládou, nebo severoirskou exekutivu na principu sdílení pravomocí s irskou
dimenzí. SDLP často kritizovala ozbrojené složky v Severním Irsku, nicméně také jasně
odsuzovala jakékoli republikánské či loajalistické násilí. SDLP podporovala mírový
proces i GFA a zároveň trvala na tom, aby se mírového procesu účastnila i SF. Byl to
právě dlouholetý předseda SDLP John Hume, který první navázal kontakty s Gerry
Adamsem, předsedou SF.
John Hume byl předsedou SDLP v letech 1979-2001, v současnosti je
předsedkyní strany Margaret Ritchie. SDLP drží ve shromáždění 14 křesel.
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Sinn Féin/Irská republikánská armáda (Sinn Féin/Irish Republican Army,
SF/IRA)54
Ačkoli spojení Sinn Féin a IRA může být z určitého pohledu problematické,
neexistuje jiná funkční varianta uchopení jejich role. SF byla vždy považována
za politické křídlo IRA, která byla dlouhou dobu výraznějším a dominujícím prvkem
republikánského proudu. Od počátku mírového procesu se Gerry Adams i Martin
McGuinness pokoušeli přesvědčit všechny zúčastněné, že takové chápání spojení SF
a IRA již není zcela adekvátní a SF má svébytný program a cíle. Zároveň je důležité
poznamenat, že IRA samotná se nikdy neúčastnila vyjednávání a v zastoupení její
pozice tlumočili právě lídři SF. Z toho důvodu nelze SF a IRA jednoduše odlišit.
SF a IRA byly založeny již v roce 1905 na obranu irských zájmů. Během
občanské války potom republikáni zaznamenali první rozkol mezi těmi, kteří
podporovali Anglo-irskou smlouvu a jejími odpůrci. Republikánské hnutí se ve své
historii štěpilo několikrát, ovšem k nejzásadnějšímu rozkolu došlo podle Ivo
Šlosarčíka55 v roce 1970, kdy se obě složky hnutí rozdělily na oficiální a prozatímní,
kde oficiální směr prosazoval zapojení do legitimních politických struktur a uznával
násilí pouze za účelem obrany. Sinn Féin se rozpadla na Prozatímní SF, předchůdkyni
současné stejnojmenné politické strany, a Oficiální SF, která se na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let transformovala do Dělnické strany se silně levicovým
programem. Obdobně se rozštěpila i militantní složka hnutí na Oficiální IRA (Official
IRA; OIRA) a Prozatímní IRA (Provisional IRA neboli „Provos“; PIRA). Míra
radikalizace OIRA klesala, stejně jako počet jejích aktivit a během osmdesátých let
v podstatě přestala vyvíjet činnost. PIRA zůstala aktivní a v průběhu osmdesátých let se
stala synonymem dnešní IRA. V důsledku rozhodnutí SF o přijetí nové duální strategie
současného politického i vojenského boje, tzv. Armalite and ballot box strategy, došlo
v roce 1986 k dalšímu štěpení. Od tehdy Prozatímní SF se oddělila Republikánská SF
a vytvořila si svoje militantní křídlo nazvané Pokračující IRA (Continuity IRA). Ještě
v roce 1998 došlo k menšímu odtržení, kdy na protest proti Velkopáteční dohodě
vznikla frakce Pravá IRA (Real IRA; RIRA). Tato frakce ovšem ustala v činnosti poté,
co všechny severoirské politické strany, včetně Sinn Féin, odsoudily její vražednou akci
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ve městě Omagh, v hrabství Tyrone na západě Severního Irska, při které zemřelo
31 osob.56
Republikáni odmítali uznat rozdělení ostrova; jejich cílem bylo ukončení jakékoli
britské přítomnosti v Severním Irsku a vytvoření sjednocené Irské republiky. Pokus
o obnovení samosprávy z roku 1973 a obecně koncept jakéhokoli řešení formou vlády
na principu sdílení pravomocí republikáni dlouhou dobu odmítali. Nicméně SF
v průběhu mírového procesu podpořila toto uspořádání zakotvené v GFA a přiblížila se
více nacionalistickému uvažování. Během mírového procesu se rozdíly mezi
nacionalisty a republikány začaly stírat. Zřejmě proto se také SF stala ve volbách
do severoirského shromáždění v roce 2001 nejsilnější nacionalistickou/republikánskou
stranou. Když na podzim roku 2005 IRA oznámila ukončení bojových operací a její
odzbrojení bylo prověřeno nezávislou autoritou, padla poslední překážka vytvoření
společné vlády unionistů a nacionalistů/republikánů.
Gerry Adams byl místopředsedou SF v letech 1970-83; od roku 1983 je jejím
předsedou a Martin McGuinness jeho zástupcem. Martin McGuinness, ačkoli to popírá,
byl s největší pravděpodobností po roce 1983 současně také jedním z členů nejvyššího
rozhodovacího orgánu IRA, tzv. Armádní rady (IRA Army Council) a nejužšího velení
IRA v Severním Irsku, tzv. Severního velitelství (Northern Command).57
SF je v současnosti druhou nejsilnější stranou Severního Irska a ve shromáždění
drží 29 křesel. Martin McGuinness je současným vicepremiérem, tedy oficiálně
zástupce prvního ministra.

2.4.1.3

Ostatní

Tato podkapitola krátce představuje další strany, které mají alespoň jednoho
zástupce v současném shromáždění. Mezi další aktivní strany, které se nicméně
neprobojovaly do shromáždění, patří: Strana nezávislosti Spojeného království (United
Kingdom Independence Party, UKIP), Britská národní strana (British National Party,
BNP), Dělnická strana (Worker’s Party), a Socialisté (Socialist Party). Do shromáždění
byl zvolen také David McClarty jako nezávislý kandidát.58
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Alianční strana Severního Irska (Alliance Party of Northern Ireland, AP nebo také
APNI)59
Alianční strana, založená roku 1970, má jako jediná v Severním Irsku voličskou
základu napříč oběma komunitami. Historicky bylo hlavním cílem AP překonat rozdíl
mezi komunitami a nevézt „zákopovou válku“. Stejně jako SDLP, AP trvala na tom, že
případná změna statusu Severního Irska může proběhnout jedině se schválením většiny
jeho obyvatel. AP byla vždy zastáncem severoirské vlády na principu sdílení
pravomocí, a proto také podporovala GFA. Zároveň však AP kritizovala některé
aspekty GFA proto, že zvýrazňovaly rozdíly mezi komunitami, místo toho aby se je
pokoušely omezit.
Současným předsedou AP je od roku 2001 David Ford; AP obsadila
ve shromáždění 8 křesel.
Strana zelených (The Green Party)60
Na irském ostrově od osmdesátých let existovala dvě uskupení Zelených a to
až do roku 2005, kdy došlo k jejich sloučení, a Strana zelených tak v současnosti
funguje v obou částech ostrova. Prvního zástupce v severoirském shromáždění získala
Strana zelených ve volbách v květnu 2007; v posledních volbách z května 2011 získali
Zelení opět jednoho zástupce.
Strana zelených klade důraz na klasická environmentální témata. Současným
předsedou je Eamon Ryan.
Tradiční unionistický hlas (Traditional Unionist Voice, TUV)61
Tradiční unionisté jsou mladou pravicovou stranou, která vznikla v prosinci 2007
odštěpením od DUP na protest proti podepsání Dohody ze St Andrews. Hlavními cíli
této strany jsou udržení unie Severního Irska a Velké Británie a prosazování
konzervativních společenských hodnot.
Jim Allister je předsedou této strany od jejího založení a zároveň také jejím
jediným reprezentantem v severoirském shromáždění.

59

APNI, http://allianceparty.org/, staženo 18. 4. 2012.
The Green Party, http://www.greenparty.ie/, staženo 18. 4. 2012.
61
TUV, http://www.tuv.org.uk/, staženo 18. 4. 2012.
60

25

2.4.2 Britská vláda
O britské vládě lze tvrdit, že byla nejsilnějším aktérem konfliktu zejména proto,
že Severní Irsko spadalo – od roku 1974 - pod její přímou správu, a tudíž měl
Westminster k dispozici celou škálu použitelných prostředků a nástrojů od materiálních
po ideologické. Přesto nebyla britská vláda schopna téměř tři desetiletí prosadit
urovnání tohoto sporu, neboť jedna z největších výhod byla zároveň i jistou překážkou.
Hlavním problémem bylo, jakou cestu k řešení zvolit, aby tato maximalizovala
kredibilitu vedení SF, a tím minimalizovala možnost rozštěpení republikánského hnutí
a zároveň umožnila udržet unionisty ve hře.62 Britská vláda tak měla ztíženou pozici.
Musela tzv. hrát na obě strany a brát ohledy na republikány i unionisty. V tomto ohledu
byl tedy jistou komplikací fakt, že britská vláda byla zodpovědná za většinu rozhodnutí,
která pomohla udržet mírový proces v chodu, jelikož tato rozhodnutí byla unionisty
ve velké většině vnímána jako ústupky republikánům.
Na přelomu 60. a 70. let Westminster zasáhl do konfliktu nejdříve tak, že se snažil
unionistickou vládu přimět k takovým reformám, které by uspokojily nacionalistické
požadavky na rovná občanská práva. Neochota unionistů provést dané reformy
a nutnost nasazení armádních jednotek v Severním Irsku hrozily vtáhnout britskou
vládu hlouběji do centra konfliktu. Aby tomu zabránila, pokusila se vláda premiéra
Edwarda Heatha neúspěšně dojednat obnovení samosprávy nesoucí prvky sdílení
pravomocí. Zjevná neochota vlády angažovat se v severoirském sporu, v kombinaci se
snahou najít řešení zahrnující požadavky nacionalistů posílily naději IRA na vítězství
a přiživily strach unionistů/loajalistů z nuceného připojení k Irské republice.63
Výsledkem bylo častější použití násilí na obou stranách. Armáda, v tu dobu plnící
v Severním Irsku spíše policejní povinnosti, by pravděpodobně byla schopná porazit
IRA, ale pouze za cenu použití extrémního násilí, což by v dlouhodobé perspektivě bylo
kontraproduktivní.64 Všechny britské vlády od poloviny 70. let, ať už labouristické
či konzervativní, se tudíž shodly na tom, že tento konflikt nebude možné vyřešit čistě
vojensky.65 Zároveň od té doby všechny vlády zastávaly pozici, kdy v Severním Irsku
nemají žádné zvláštní ekonomické, strategické či politické zájmy, a tudíž nejsou
překážkou řešení konfliktu.66
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Od 70. let se britská vláda ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny, když se
pokoušela přesvědčit katolíky i protestanty o své nestrannosti a zájmu na vyřešení
sporu. Příliš vstřícný krok vůči jedné straně byl ihned kritizován druhou a naopak.
Ačkoli lze, minimálně v rétorické rovině, objevit zdánlivou rozporuplnost či nestálost
britské politiky, tato pramenila čistě ze snahy dosáhnout rovnováhy mezi unionisty
a republikány. Během mírového procesu byla britská vláda nesčetněkrát nucena uchýlit
se ke složité choreografii událostí tak, aby udržela obě strany u jednacího stolu. Tato
komplikovaná pozice také negativně ovlivnila její schopnost přimět strany sporu
k řešení dříve.

2.4.3 Irská vláda
Vliv irské vlády na situaci v Severním Irsku rostl pozvolna. Uznání legitimity
irského zájmu na řešení konfliktu přišlo z britské strany postupně. Do 70. let byla irská
vláda zapojena jen okrajově a Britové vnímali konflikt čistě jako domácí záležitost.
V počátečních letech Troubles mohl být přístup irské vlády považován za mírně
ambivalentní i vzhledem k aféře z roku 1970, kdy byli dva ministři irské vlády podezřelí
z dodávky zbraní IRA.67 Nicméně irská politická elita měla již od začátku 70. let silný
motiv usilovat o stabilní řešení. IRA, její kriminální aktivity a hrozba přelití konfliktu
ze Severu do Irské republiky představovaly riziko pro stabilitu irského státu.68
První významnější posun zaznamenala irská vláda při dojednávání Dohody
ze Sunningdale, která zahrnovala mimo severoirské vlády fungující na principu sdílení
pravomocí i irskou dimenzi a předpokládala spolupráci nejvyšších orgánů Irské
republiky a Severního Irska. Britská vláda uznala, že bez zapojení Irské republiky bude
velmi obtížné dovést konflikt k úspěšnému řešení. Navíc byla participace Irské
republiky vnímána pozitivně na mezinárodní scéně a vedla k částečnému snížení tlaku
na britskou vládu.69 Anglo-irská dohoda z roku 1985 představovala další pokrok; měla
sloužit jako nástroj spolupráce v boji proti radikálům (republikánům či loajalistům)
a základ pro další jednání. Zároveň se Irská vláda pasovala do role legitimního
reprezentanta katolické komunity, a trvala na tom, že spolupráce v boji proti IRA musí
být přímo navázána na kroky směřující ke zlepšení životní úrovně katolíků v Severním
67
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Irsku. Za další zlom lze považovat Deklaraci z Downing Street z prosince 1993, jejíž
formulace de facto uznává irský zájem podílet se na formulaci a realizaci řešení
konfliktu. Během vyjednávání GFA a v následujících letech při snaze o její
implementaci byla irská vláda plnohodnotným partnerem. O snaze skutečně dospět
k trvalému mírovému řešení svědčí i souhlas Bertieho Aherna, irského premiéra,
s odstraněním článků 2 a 3 irské ústavy, které zakotvovaly nárok na území Severního
Irska.
Irská vláda také hrála významnou roli ve vytváření tzv. „pan-nacionalistické“
fronty, sdružující republikány, nacionalisty, politickou elitu Irské republiky, a případně
zahrnující i prezidenta USA. Tato pan-nacionalistická fronta měla sloužit zejména jako
propagační nástroj pro SF, která tak mohla přesvědčovat řadové republikány o tom, že
při použití nenásilné cesty lze vytvořit silnou koalici hájící jejich zájmy.

2.5 Analýza příčiny konfliktu
Na tomto místě bude provedena stručná analýza příčiny konfliktu. Jak již
z předchozích podkapitol vyplynulo, Severní Irsko představuje vnitrostátní konflikt
o území (s určitým elementárním mezinárodním přesahem v podobě zapojení Irské
republiky). Stranami sporu jsou katolická a protestantská komunita, dalšími důležitými
aktéry jsou pak britská a irská vláda. Základním předmětem sporu je 6 hrabství tvořících
území Severního Irska. Poté, co byl ostrov rozdělen, prošel Svobodný irský stát
občanskou válkou, která vyprodukovala specifický proud republikánů nesouhlasících
s odtržením Severního Irska. Toto republikánské hnutí si kladlo za hlavní cíl
znovusjednocení ostrova a vytvoření jednotné Irské republiky. Naopak unionisté, hájící
zájmy protestantské většiny, definovaly jako svůj hlavní cíl udržení Severního Irska
v unii s Velkou Británií. V takto postavené situaci by prohra jedné strany automaticky
znamenala výhru druhé strany a naopak. Jinými slovy by se jednalo o model hry
s nulovým součtem.
Wallensteen, v návaznosti na Galtunga, nabízí grafické zpracování analýzy
příčiny sporu, neslučitelnosti.
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Obr. 3: Analýza neslučitelnosti

Zdroj: Wallensteen, Peter (2002), s. 37.
Osy A a B reprezentují dva aktéry s naprosto protichůdnými zájmy, v tomto
případě republikány a unionisty. Body A a B na obrázku představují situaci, ve které by
vyhrála jedna či druhá strana. Takový výsledek by ovšem poražená strana akceptovala
jen velmi obtížně a pravděpodobně nedobrovolně. V daném případě lze tvrdit, že
konflikt během svého vývoje jedním z těchto bodů prošel. Přesněji v době, kdy bylo
Severní Irsko pevně zakotveno jako součást unie a unionisté díky jasné většině
ve Stormontu prováděli politiku znevýhodňující katolické obyvatelstvo. V průběhu
konfliktu lze vysledovat i pokus o dosažení bodu C – kompromisu – v podobě Dohody
ze Sunningdale. Během mírového procesu lze spatřit i náznak bodu E, v podobě
ustanovení zakotveného v Zákoně o Severním Irsku z roku 2006 (Northern Ireland
(St Andrews Agreement) Act 2006), které hovoří o obnovení přímé správy, pokud
nebude naplněn časový harmonogram odsouhlasen při vyjednáváních v St Andrews.
Westminster by tak představoval vítěznou třetí stranu, která by opět a definitivně získala
kontrolu nad Severním Irskem s tím, že ani unionisté, ani republikáni by nedosáhli
svých cílů. I když vzhledem k faktu, že by Severní Irsko zůstalo součástí unie,
republikáni by to pravděpodobně vnímali jako větší porážku.
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Konečně, bod D představuje nejlepší možné řešení, tedy takové, kdy vyhrají obě
strany. Předpokladem je změna ve vnímání konfliktu, posun od hry s nulovým součtem
ke hře s nenulovým součtem. Pak je možné dosáhnout situace, kdy strany sporu
překonají vzájemné neshody, přesáhnou obvyklý rámec nazírání konfliktu, a naleznou
řešení, které je vítězstvím pro obě. V daném případě existenci bodu D odhalila
Velkopáteční dohoda. GFA kromě obnovení samosprávy, vytvoření vlády na principu
sdílení pravomocí a dalších významných provizí obsahovala také princip umožňující
obyvatelům Severního Irska rozhodnout o jeho budoucnosti. Tentokrát byl ovšem tento
návrh podpořen dalším aktivním krokem irské a britské vlády. Z irské ústavy byly
vypuštěny články 2 a 3 definující nárok Irské republiky na území Severního Irska.
Britská vláda naopak do legislativy zakotvila možnost odtržení Severního Irska z unie
s Velkou Británií a jeho sjednocení s Irskou republikou za předpokladu, že by tak
rozhodla většina obyvatelstva Severního Irska v referendu. Ačkoli implementace GFA
nakonec trvala devět let a v jejím průběhu hrozil posun z bodu D do výše zmíněného
bodu E, řešení, kdy obě strany vyhrály, bylo nakonec dosaženo.
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3. Od hladovky k SF/SDLP rozhovorům, 1980-1988
V případě konfliktu v Severním Irsku není snadné vybrat si kde začít a velkou roli
v takovém rozhodnutí hraje záměr a rozsah výzkumu. Tato práce si jako počáteční
mezník klade rok 1980 ze tří důvodů: v roce 1980 začali republikánští vězni ve věznici
Maze držet první hladovku. Během druhé hladovky v roce 1981 zemřel Bobby Sands,
čímž se zrodila další z velkých republikánských legend. Zadruhé, se v roce 1980 konal
summit Spojené království - Irská republika, který předznamenal vznik Anglo-irské
dohody, jednoho z výrazných mezníků severoirského konfliktu. Zatřetí, rok 1980 se
v rámci možností nabízel jako dobrá volba. Bylo by možné uvažovat o roku 1979, kdy
se ve Spojeném království konaly parlamentní volby. Ale proč potom nezačít v roce
1976, kdy byli republikánští vězni zbaveni svých zvláštních výsad nebo v roce 1974,
kdy selhala implementace Dohody ze Sunningdale, či v roce 1973 jejím podpisem,
případně v roce 1972 „krvavou nedělí“ a nastolením přímé správy Londýna
nad Severním Irskem?
Je samozřejmě pravda, že mnohé z toho, co nakonec tvoří přelomovou
Velkopáteční dohodu, bylo obsaženo již v Dohodě ze Sunningdale, a proto by mohla
být výchozím bodem. Ačkoli by bylo vzhledem k podobnosti obou dohod zajímavé
zkoumat, proč v sedmdesátých letech k řešení nedošlo a v devadesátých ano, takový
výzkum není cílem této práce. Navíc Dohoda ze Sunningdale neměla podobu
mezinárodní smlouvy jako pozdější Anglo-irská dohoda; bylo tou pouze společné
komuniké irské a britské vlády a severoirských politických stran zastoupených
v tehdejší Exekutivě. I z toho důvodu byl jako počáteční mezník vybrán rok 1980, který
představuje důležitý moment v procesu proměny republikánské ideologie i britského
přístupu.
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3.1 Armalite and ballot box – duální strategie ozbrojeného a
politického boje
Ačkoli Sinn Féin oficiálně ukončila politiku abstence až v roce 1986, byly to
právě hladovky ve vězení Maze, které tuto zásadní změnu v republikánské ideologii
iniciovaly. Britská vláda se po neúspěchu Dohody ze Sunningdale pokusila o novou
strategii kriminalizace republikánů.70 Tato strategie vycházela ze snahy ovlivnit veřejné
mínění, domácí i mezinárodní, vykreslením republikánů jako běžných kriminálníků.
Očekávaným výsledkem bylo omezení podpory a sympatií k republikánskému hnutí.
Republikánští vězni tak byli v roce 1976 zbaveni speciálního statusu, který de facto
odpovídal statusu válečného vězně a garantoval republikánům mimo jiné právo nenosit
vězeňské uniformy, nevykonávat vězeňské práce, či právo volně se sdružovat
s ostatními vězni, kteří požívali stejných výsad.71 Protesty měly v průběhu následujících
let různé formy a vyvrcholily v letech 1980-81 dvěma hladovkami.
Již první hladovka přilákala vlnu pozornosti a zvýšený zájem médií. Když došlo
v roce 1981 na druhou, hladovkáři už byli mezi členy IRA známými figurami.
V průběhu druhé stávky, dne 9. dubna, se konaly doplňovací volby do britského
parlamentu ve volebním okrese Fermanagh-South Tyrone, do kterých byl Bobby Sands
nominován jako kandidát ad hoc vzniklého uskupení „Proti bloku H“.72 Sands v těchto
volbách porazil kandidáta UUP, a stal se tak poslancem Westminsteru přesně na dobu
26 dnů do 5. května 1981, kdy zemřel.73 Jeho volební úspěch a následná smrt
znamenaly nárůst popularity IRA a zároveň kritiky Velké Británie. Ovšem uvnitř
republikánského tábora měly tyto dvě události ještě jiný dopad.
Úspěch některých kandidátů „Proti bloku H“ v irských všeobecných volbách
podnítil zájem Gerryho Adamse, aspirujícího na vedení SF, zkoumat další možnosti
opuštění politiky abstence.74 Republikánské hnutí se v této otázce muselo vypořádat se
dvěma zásadními překážkami. Zaprvé to byl tradiční odpor IRA vůči volbám; zadruhé
to byla otázka rozdělení zdrojů (lidských i finančních) mezi SF a IRA.75 Volební
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kampaně, vedení kanceláří, reprezentace či udržování spojení s voliči, to vše by
vyžadovalo energii, čas, finance a dobrovolníky, které by získala SF na úkor IRA.
Pokud chtěl Gerry Adams prosadit ukončení politiky abstence, musel o správnosti
tohoto kroku přesvědčit zejména vedení IRA. Výhodnější pozici pro takový krok získal
v roce 1983, kdy nahradil Ruairího Ó Brádaigha ve funkci předsedy SF. V rámci vnitřní
kampaně tak vznikly obrysy strategie Armallite and ballot box, souběžného ozbrojeného
a politického boje.
Hlavním argumentem pro opuštění politiky abstence byla možnost skrze účast
ve volbách dokázat, jakou podporu republikánské hnutí skutečně má. Pokud by si SF
vedla ve volbách dobře, mohla by IRA tento úspěch využít a prohlásit, že voličská
podpora se vztahuje i na politiku IRA.76 Dalším pádným argumentem byly skutečné
volební úspěchy SF v letech 1982-85 v komunálních i parlamentních volbách. Navíc se
dalo očekávat, že po ukončení politiky abstence voličská podpora SF ještě vzroste. Bylo
rozumné předpokládat, že existuje skupina voličů, kteří by podpořili SF, ale v minulosti
to nedělali kvůli vědomí, že takový kandidát nezaujme své místo, a nebude je tudíž
reprezentovat.
Faktem je, že IRA v září 1986 na svém Všeobecném armádním shromáždění77
(General Army Convention) zrušila zákaz diskuze o ukončení politiky abstence
a zároveň zrušila zákaz podporovat úspěšné republikánské kandidáty, kteří zaujmou své
místo v irském parlamentu, Dáilu.78 Jelikož už nehrozilo riziko rozštěpení IRA nad
touto otázkou, bylo schválení ukončení politiky abstence na každoroční stranické
konferenci SF, ard fheis, jen formalitou. Malá skupina delegátu ard fheis, v čele
s bývalým předsedou Ruairí Ó Brádaighem, sice zasedání opustila a vytvořila novou
Republikánskou SF.79 Nicméně toto odštěpené uskupení nebylo početné, skládalo se
převážně z mužů starší generace a nepřitáhlo žádné další následovníky. Republikánské
hnutí se tak i navzdory zásadní změně politiky podařilo udržet jednotné.
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3.2 Anglo-irská dohoda
Zatímco republikáni se vnitřně připravovali na ukončení politiky abstence, nová
britská vláda se vydala směrem spolupráce s irskou vládou. Ze všeobecných voleb
v roce 1979 vzešla silná konzervativní vláda v čele s Margaret Thatcherovou, která se
tudíž nemusela spoléhat na podporu unionistických poslanců, jako někteří její
předchůdci a následovníci. Premiérka Thatcherová se v květnu 1980 sešla s irským
premiérem (taoiseach) Charlesem Haugheym a výsledkem tohoto setkání byla dohoda
o „prozkoumání celkových vztahů“ mezi oběma zeměmi.80 V listopadu potom
odcestovala Thatcherová do Dublinu na irsko-britský summit, který položil základ
pozdější Anglo-irské dohody.
Republikánské hladovky v letech 1980 a 1981 znamenaly pro britskou vládu
pošramocení pověsti. Smrt deseti hladovkářů přitáhla pozornost, a neochvějná pozice
premiérky Thatcherové pod takovým drobnohledem nevypadala nejlépe. Ovšem britské
odhodlání neměnit rozhodnutí ani pod tímto nátlakem nebylo tak neotřesitelné, jak se
zprvu zdálo. Navzdory tvrdé oficiální linii se britská vláda za zavřenými dveřmi
a striktně neoficiálně pokoušela o dosažení přijatelné dohody. Tato schizofrenie,
projevující se nejen u britské vlády, ale i u dalších aktérů, je jedním z typických rysů
severoirského konfliktu. Ilustruje kontrast mezi reálným sporem a soubojem na poli
propagandy. V podstatě každý z aktérů musel brát ohledy na víc než jedno „publikum“,
jejichž očekávání byla obvykle dosti odlišná. U každého pohybu, každé schůzky
či každého prohlášení museli jednotliví aktéři precizně balancovat mezi tím, co chtěli
říct či udělat a tím, co si mohli dovolit říct či udělat. Všechny britské vlády obecně byly
mimo záznam ochotné uznat, že republikáni jsou politicky motivovaným hnutím.
Přiznat to oficiálně by ale mířilo proti snaze tehdejší konzervativní vlády o kriminalizaci
republikánů, a navíc by to znamenalo jakési potvrzení legitimity jejich požadavků.81
V případě hladovek premiérka Thatcherová na poli propagandy utrpěla porážku.
Britsko-irské kontakty a jednání opět zintenzivnily ve druhé polovině roku 1983
poté, co premiérka Thatcherová obhájila svůj mandát, a znovu se postavila do čela silné
konzervativní vlády. Výraznou sdílenou motivací pro další jednání byly obavy
z rostoucí podpory SF. Jak již bylo uvedeno výše, SF se v letech 1981-1985 zúčastnila
komunálních a parlamentních voleb i voleb do Evropského parlamentu, a zaznamenala
80
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příznivé výsledky. Jak irská, tak britská vláda vnímaly tento vývoj jako rostoucí
ohrožení bezpečnosti a stability. Irská vláda se přirozeně obávala přelití konfliktu
do republiky, pokud by se SF pravidelně dařilo získávat zástupce v Dáilu. Britskou
vládu znepokojovala možnost, že by SF mohla porazit nacionalistickou SDLP, a stát se
tak nejsilnějším zástupcem katolické komunity. Takový vývoj by jistě další snahy
o dosažení upokojivého řešení konfliktu jen ztížil.
Kromě obecné zastřešující snahy porazit IRA na poli propagandy bylo dalším
z cílů premiérky Thatcherové zajistit bezpečnost v Severním Irsku.82 V případě zajištění
bezpečnosti a boji proti IRA byla důležitá přeshraniční spolupráce, a proto byla Irská
republika potřebným partnerem. Navzdory jistým sdíleným motivacím nebylo
pro irskou vládu zcela jednoduché obhájit spolupráci s Brity, pokud by tato nepřinášela
alespoň nějaké výhody pro nacionalisty.83 Zástupci britské vlády tak přijali
dvouproudou strategii, která na jedné straně zdůrazňovala anglo-irskou zastřešující
dimenzi a na druhé straně nutnost vytvoření životaschopných institucí na principu
sdílení pravomocí a účasti nacionalistů v těchto institucích. Britové si pravděpodobně
byli vědomi toho, že pokud chtějí porazit republikánské teroristy,84 budou potřebovat
podporu katolické menšiny, nejlépe v podobě spolupráce s umírněnými nacionalisty.
Anglo-irská dohoda (Anglo-Irish Agreement, AIA) byla podepsána v Hillsborough
dne 15. listopadu 1985 premiérkou Margaret Thatcherovou a taoiseachem Garretem
FitzGeraldem. Jejím jádrem bylo na jedné straně jasné oficiální uznání platného
konstitučního uspořádání (Severní Irsko jako součást unie s Velkou Británií) irskou
stranou.85 Na druhé straně je Irská republika uznána za legitimního reprezentanta
katolické menšiny v Severním Irsku86 a je jí dána institucionální možnost systematicky
ovlivňovat britská rozhodnutí týkající se Severního Irska. Dohoda ustavila mezivládní
konferenci jako platformu pro pravidelnou diskuzi praktických otázek přeshraniční
spolupráce a zároveň ukládá vytvoření stálého sekretariátu (byl vytvořen v Maryfieldu
poblíž Stormontu), který bude celou spolupráci zajišťovat.
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Unionisté celou první polovinu osmdesátých let sledovali postup britsko-irských
jednání s rostoucí nevolí, která vyvrcholila po podpisu Anglo-irské dohody. Tato
dohoda pro unionisty symbolizovala další krok ke sjednocenému Irsku a oslabující
podporu britské vlády. Ačkoli unionisté uznali, že nějaká forma spolupráce britské
a irské vlády je pro řešení konfliktu nezbytná, její konkrétní projev ve formě AIA
a zejména stálého sekretariátu v Maryfieldu pro ně byl nepřijatelný.87 Unionisté
interpretovali AIA jako dohodu, která jim žádné výhody nepřinesla, a naopak posílila
pozici nacionalistů a umožnila irské vládě podílet se na severoirských vnitropolitických
rozhodnutích. Ačkoli odpor unionistů bylo možné očekávat, jeho rozsah a síla byli
překvapivé.
Obě strany se zavázaly respektovat princip souhlasu většiny obyvatel Severního
Irska nutného k případné změně statusu. Unionistům vadilo, že tento současný status
nebyl v dohodě přesně definován.88 Článek 1, písmeno (b) uvádí: „[vlády obou zemí]
uznávají, že současné přání většiny obyvatel Severního Irska je status Severního Irska
neměnit“.89 Z pohledu unionistů se v tomto bodě britská vláda jednoznačně nechala
zatlačit příliš daleko a nedostatečně hájila unii Severního Irska a Velké Británie. Navíc
unionisté zazlívali britské vládě, že používá AIA jako způsob jak je donutit k jednání
o účasti v severoirských institucích fungujících na principu sdílení pravomocí.90
Unionisté, v čele s oběma hlavními stranami UUP a DUP, v roce 1986 rozpoutali
rozsáhlou protestní kampaň a politika se přesunula do ulic v podobě nekonečných
demonstrací a pochodů. Převážně protestantská Královská ulsterská policie (Royal
Ulster Constabulary, RUC) toho roku čelila velmi nesnadným úkolům, když musela
dohlížet na protesty unionistů, se kterými v podstatě sympatizovala a jejichž názory
často sdílela. Unionističtí lídři, James Molyneaux a Ian Paisley, se nacházeli v obtížné
situaci. Na jednu stranu chtěli dát jasně najevo, jak daleko jsou ochotni či schopni zajít
při obraně svých postojů, na druhou stranu se museli vyvarovat přílišného radikalismu,
aby se celý protest nevymkl kontrole. Oba tedy balancovali na hraně únosnosti,
kdy museli působit dostatečně odhodlaně, a obhájit tak svou pozici lídrů. Zároveň
museli jako lídři unionistické nálady udržet na uzdě.
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Pokud by se celý odpor vůči AIA zvrhl v násilí, ztratili by unionisté morální
argumenty vůči republikánům. V reakci na tak silný odpor britská vláda přistupovala
k naplňování AIA obezřetně.91 Ústupkem unionistům byl v tomto případě citlivý přístup
v implementaci dohody, nicméně už se jim nepodařilo dohodu zmařit tak jako v roce
1974 Sunningdale. Stálý sekretariát byl ustaven, mezivládní konference fungovala,
stejně jako některé aspekty přeshraniční spolupráce přímo na místě.

3.3 „Scénář pro mír“ – malý krůček novým směrem
Zatímco se unionisté naplno věnovali protestům proti AIA, republikáni se
pokoušeli prolomit svou politickou izolaci. AIA kritizovali jako dohodu založenou
na otázce posílení bezpečnosti, a tudíž jednoznačně namířenou proti IRA, nicméně
ve srovnání s unionistickým odporem nebyly jejich výhrady nijak výrazné. Namísto
AIA se SF věnovala vnitřním republikánským problémům. Ve všeobecných volbách
do britského parlamentu v červnu 1987, rok po ukončení politiky abstence, si SF vůbec
nepolepšila, jediné křeslo ve Westminsteru opět uhájil Gerry Adams. Ovšem celkový
počet hlasů odevzdaných ve prospěch SF spadl ze 102 000 v roce 1983 na 83 000.92
Takový výsledek byl nepříjemným překvapením pro vedení strany, které bylo nyní pod
větším tlakem než dříve, aby obhájilo své rozhodnutí. Navíc ani v ozbrojeném boji se
republikánům příliš nedařilo.
V říjnu 1987 byla zachycena nákladní loď vezoucí dodávku zbraní, střeliva
a výbušnin do Irské republiky, odkud měly tyto zásoby doputovat k IRA.93
Při následném vyšetřování vyšlo najevo, že zachycená zásilka byla již pátá v pořadí,
a irská a britská vláda si tak měly možnost udělat představu o připravenosti IRA.
V zásadní problém se proměnil i bombový útok v Enniskillenu ze dne
8. listopadu, kdy bylo na oslavách Pamětní neděle (Remembrance Sunday) zabito
11 lidí,94 všichni civilisté a protestanté. Tragickou symbolikou bylo načasování právě na
Pamětní neděli, kdy se každoročně připomíná hrdinství britských vojáků, stejně jako
všech příslušníků armád Commonwealthu. Pro republikány tento útok znamenal velmi
špatnou publicitu a zároveň s palčivou jasností ukázal, jakému problému budou
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v budoucnu čelit. Ve chvíli kdy republikáni přišli se svou dvojí strategií a rozhodli se
plně působit i na politickém kolbišti, vystavili své oficiální reprezentanty, členy SF,
veřejnému tlaku a tlaku médií, který extrémně narůstal po incidentech IRA. Gerry
Adams se domníval, že Velkou Británii nelze přimět k jednáním jinak než násilím,
nicméně si byl zároveň vědom ničivého efektu, který ozbrojený boj měl
na republikánské hnutí.95
Prvním opatrným vykročením ve směru politického boje byl dokument nazvaný
„Scénář pro mír“ (A Scenario for Peace), vydaný již v květnu 1987. Kromě tradičních
republikánských postojů – britský kolonialismus je příčinou celého konfliktu, právo
irského lidu na sebeurčení, nutnost stažení Britů ze Severního Irska a sjednocení ostrova
– se v tomto dokumentu objevují dva nové body: slovo mír (nebo slova z něj odvozená)
se na 4 stranách objevuje devětkrát.96 Z textu vyplývá, že republikáni již nevidí jen
vojenské vítězství, ale jsou připraveni hájit svou pozici v procesu vyjednávání. „Jen srze
dekolonizaci a dialog se může zrodit mírové a stabilní Irsko. (…) Sinn Féin usiluje
o vytvoření podmínek, které povedou k trvalému zastavení násilí, ukončení našeho
dlouhého boje a vytvoření mírové, sjednocené a nezávislé irské společnosti.“97 Druhou
novinkou je respektování unionistických obav a vůbec unionistů jako svébytného aktéra
(na rozdíl od dřívějšího nazírání unionistů jako pouhých loutek Britů, se kterými
po skončení konfliktu odejdou zpět do Velké Británie, nebo zázračně prozřou a stanou
se Iry). „Vyřešení konfliktu by osvobodilo unionisty (…) a poskytlo jim skutečnou
bezpečnost namísto léna udržovaného represí a triumfalismem. Nabízíme jim mír.
Nabízíme jim rovnost.“98 Scénář pro mír implicitně vyjádřil ochotu republikánů účastnit
se vyjednávání. Problémem pro ně bylo, jak být k takovým jednáním přizván, když se
s teroristy nikdo bavit nechtěl. Řešení nabídl otec Alec Reid.
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3.4 SF/SDLP rozhovory
Otec Alec Reid byl kněz řeholního řádů redemptoristů z kláštera Clonard
v západním Belfastu, odkud pocházel i Gerry Adams. Otec Reid věřil v nové vedení
republikánského hnutí a v to, že je třeba republikány angažovat.99 Rozhodl se proto
přesvědčit zástupce irské vlády, aby Adamse vyslechli. Tehdejší taoiseach Charles
Haughey schůzku s Adamsem rezolutně odmítl, jako politicky nepřijatelnou.100 Po
tomto odmítnutí se otec Reid obrátil na Johna Huma s podobnou žádostí. I předseda
SDLP musel zvážit politický dopad případné medializace svého setkání s Adamsem,
nicméně po poradě s taoiseachem Haugheym se odhodlal k tajné schůzce v klášteře
Clonard.101 Po několika dalších osobních setkáních svolil John Hume k vedení
formálních rozhovorů mezi SDLP a SF, které začaly v březnu 1988. Jednání a vzájemná
výměna stanovisek a pozic trvala šest měsíců, aniž by došlo k nějaké dohodě
na společném postupu. Pro SF byl ovšem malým vítězstvím už jen fakt, že SDLP byla
ochotna s republikány oficiálně jednat a brala je vážně. Naopak pro nacionalisty
a zprostředkovaně i irskou vládu byl zájem republikánů na vyjednávání znamením toho,
že jsou ochotni postupovat společně a ustoupit od zavedeného dogmatu o schopnosti
republikánského hnutí dosáhnout změny osamoceně.102
Přestože rozhovory mezi oběma stranami trvaly jen půl roku, tajné osobní
schůzky Johna Huma a Gerryho Adamse pokračovaly s malými přestávkami dalších
5 let a na Velikonoce roku 1993 vyústily ve společné prohlášení týkající se práva
irského lidu na sebeurčení.103 John Hume evidentně věřil Adamsově vedení a jeho snaze
o změnu republikánského smýšlení. Nicméně na konci osmdesátých let bylo v rámci
republikánského hnutí stále ještě „nepřijatelné kritizovat ozbrojený boj“ a snaha změnit
tuto politiku byla slovy Briana Feeneyho „jako snaha změnit směr plně naloženého
kolosu řítícího se rychlostí 60 mil v hodině bez jakýchkoli brzd“.104 Tato trefná
metafora naznačuje, že změna snad toho nejzákladnějšího republikánského dogmatu –
použití násilí při prosazovaní vlastního práva na sebeurčení - musela logicky postupovat

99

Moloney, Ed (2007), s. 231-2.
Feeney, Brian (2003), s. 346-7.
101
Moloney, Ed (2007), s. 277.
102
Mulholland, Marc (2002), s. 127.
103
BBC News. The Search for Peace, Hume-Adams statement, April 1993,
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/northern_ireland/understanding/events/hume_adams_talks.stm,
staženo 2. 5. 2012.
104
Feeney, Brian (2003), s. 346-7.
100

39

drobnými krůčky, s nesmírnou opatrností a zároveň značným rizikem. Rozhovory mezi
oběma politiky a krátce i jejich stranami tento až bolestivě pomalý proces započaly.
Druhá polovina osmdesátých let zaznamenala značné zákulisní dění. Otec Reid
poprvé oslovil Charlese Haugheyho, tehdy ještě ne jako premiéra, ale jako předsedu
pravicové Fianna Fáil, už v roce 1986. Komunikace republikánů ovšem probíhala
i druhým směrem, k Britům. I v tomto směru fungoval jako prostředník otec Reid
a jeden z prvních kontaktů se odehrál na přelomu let 1986/87 s tehdejším ministrem
pro Severní Irsko Tomem Kingem.105 V roce 1987 proběhla mezi Kingem a Adamsem
zprostředkovaná nedatovaná a nepodepsaná korespondence, která nicméně naznačila
budoucí obrysy mírového procesu. Britové znovu zopakovali, že nemají žádné
strategické zájmy v Severním Irsku, ale zejména redefinovali své pojetí stažení se
ze Severního Irska; britské jednotky by fyzicky zůstaly na místě do vyřešení konfliktu,
aby dohlížely na udržení pořádku, nicméně Londýn by se stáhl politicky a fungoval
pouze jako nestranný pomocník, který se spokojí s jakýmkoli řešením, na němž se obě
strany sporu dohodnou.106

3.5 Severoirská společnost v osmdesátých letech
Mimo vysokou politiku se konflikt v Severním Irsku odehrával i na nižší úrovni
v každodenním životě protestantů a katolíků. Obě komunity si uvědomovaly, že Severní
Irsko bylo vytvořeno pro ochranu protestantských zájmů a díky jejich odporu vůči
jakékoli změně bylo také udržováno. Ačkoli bylo náboženství hlavní dělicí linií mezi
oběma komunitami, nejednalo se o náboženský spor. Dříve v této práci byl severoirský
konflikt definován jako spor o území. Nicméně významnými multiplikátory v tomto
případě byla ideologie a socioekonomické podmínky obyvatel. Protestanté i katolíci
si vytvářeli každý svou vlastní interpretaci historie, své mýty, které se poté promítaly
zpět do jejich chování a chápání toho, čeho je a není možné dosáhnout. Skrze
vzdělávací instituce a církev se tyto představy v rámci komunit šířily a tvořily jakýsi
začarovaný kruh předsudků a nepochopení.
Autorka chápe proces řešení konfliktu jako vývoj na vícero úrovních zároveň. Je
třeba posunu na úrovni politického vedení, které učiní potřebná rozhodnutí o změně
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směřování politiky a následně je třeba tato rozhodnutí převézt do praxe. Zároveň ale
musí mít politické vedení podporu širší veřejnosti a v rámci společnosti musí vzniknout
nové sociální (případně i ekonomické) podmínky a vztahy, tak aby dané společenství
bylo schopné se se změnami politiky vypořádat a prakticky je realizovat. V tomto
ohledu obvykle mnoho podpory stát a oficiální instituce nenabízí, a proto je důležité
zapojení třetího sektoru – tj. občanské společnosti, neziskových a nevládních
organizací.

3.5.1 Nevládní organizace
Gidron, Katz a Hasenfeld107 zkoumali roli nevládních organizací (nongovernmental

organization,

NGO)

v mírových

procesech

v Severním

Irsku,

Izraeli/Palestině a Jihoafrické republice. Cílem výzkumu bylo ukázat, jaký vliv mají
NGOs na zainteresované aktéry a zda mají schopnost ovlivnit vývoj událostí. Autoři
vyzdvihují dvě specifika severoirských NGOs:
Zaprvé, absence jednotného politického cíle. Některé organizace se pokoušely
pomáhat sblížení obou komunit a překonání vzájemných rozdílů; další organizace
uznávaly odlišnost obou komunit a usilovaly pouze o jejich mírovou koexistenci, nikoli
vyřešení základních rozdílů; jiné organizace se věnovaly striktně práci s jednou
komunitou a neměly hlubší přesah.
Zadruhé, v Severním Irsku bylo obtížné oddělit politické a socioekonomické
pohnutky. Typickým příkladem je Severoirská asociace pro občanská práva (Northern
Ireland Civil Rights Association, NICRA), která stála v čele kampaně za občanská práva
katolíků na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Zatímco katolíci považovali
za legitimní požadovat rovná práva v otázce přístupu k bydlení, zaměstnání apod.,
unionisté tehdy aktivity NICRA považovali za útok na jejich mocenské pozice.108
V rámci hnutí za občanská práva existovalo mnoho uskupení; mezi ty
významnější patřily kromě NICRA například Kampaň za sociální spravedlnost
(The Campaign for Social Justice) či Společnost Wolfa Tona (the Wolfe Tone
Society).109
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Dalším typem organizací byly takové, které se skutečně zaměřily přímo na snahu
o budování spravedlivé a mírové společnosti nenásilnou cestou. Mezi ně patřili např.
Lidé míru110 (The Peace People) nebo Ženy společně pro mír111 (Women Together for
Peace). Obě tyto organizace fungovaly napříč komunitami ve snaze posílit vzájemný
dialog. S ohledem na hluboké rozdíly mezi oběma komunitami bylo obtížné najít
sdílené hodnoty, na kterých by bylo možné stavět. Hlavním přínosem tohoto typu
organizací nebylo ani tak individuální působení jako kolektivní vliv vyjádřený
ve schopnosti ovlivnit občanskou společnost a vnést do diskurzu „alternativní chápání,
nové symboly a slovník“.112

3.5.2 Socioekonomické podmínky obyvatel
Neocenitelnou analýzu společenské dynamiky konfliktu nabízí Joseph Ruane
a Jennifer Todd113, kteří se věnují ideologickým, ekonomickým a kulturním aspektům.
Jedna z jejich základních myšlenek říká, že „nerovný přístup k ekonomickým
prostředkům je významným zdrojem katolické nespokojenosti“ a zároveň je „politická
moc protestantů podporována jejich ekonomickou silou“.114 Tato nerovnost má první
kořeny již v 17. století, kdy protestanté přebírali vlastnictví půdy od katolíků. Díky
přístupu k úrodné půdě, koncentrovanému osídlení severu ostrova, vazbám na Velkou
Británii a částečně snad i protestantské morálce se jim podařilo tuto převahu udržet.
Ulster byl v 19. století významným centrem textilního průmyslu a na počátku 20. století
se v něm nacházely výkonné loděnice. Po rozdělení ostrova dominovali protestanté
ve všech důležitých ekonomických odvětvích Severního Irska; ovládali průmysl,
bankovnictví, soukromý, ale i veřejný sektor.115
Klíčovým aspektem této dominance byla její relativně snadná udržitelnost.
Protestanté měli v Severním Irsku většinu, obývali infrastrukturně nejrozvinutější
oblasti a měli přístup ke kvalitnímu vzdělání. Tyto podmínky zvyšovali šanci
na ekonomický úspěch a utvářeli tak v rámci protestantské komunity v zásadě se
opakující vzorec.116 S trochu nadsázky lze tvrdit, že se společenská převaha dědila
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v rámci širších rodin i celé komunity. Stejný princip fungoval i v případě katolíků, kteří
byli kvůli horším ekonomickým podmínkám a obtížnějšímu přístupu ke vzdělání
vrozeně znevýhodněni. V éře Stormontu se navíc protestantům dařilo tuto nerovnost
udržovat prostřednictvím monopolu na veřejnou správu a prosazování diskriminační
bytové a zaměstnanecké politiky. Tyto otázky byly mezi příčinami vzniku hnutí
za občanská práva.
Se zavedením přímé správy Londýna v roce 1972 se britská vláda a zejména Úřad
pro Severní Irsko117 (Northern Ireland Office, NIO) pokusili tyto nerovnosti zmírnit.
Už v roce 1971 byl vytvořen Northern Ireland Housing Executive, speciální úřad
pro celé Severní Irsko s pravomocí přidělovat domy a byty.118 Tuto povinnost převzal
od obecních úřadů, které byly v naprosté většině obsazeny protestanty. Otázku rovných
příležitostí v přístupu k zaměstnání řešil zákon z roku 1976 The Fair Employment
(Northern Ireland) Act a jeho revize z roku 1989, která oproti původní úpravě
obsahovala i zákaz nepřímé diskriminace.119 Evidentní rozdíl mezi oběma komunitami
přetrval ještě dlouhá léta, i navzdory snaze o jeho zmenšení. Příkladem může být
distribuce členů obou komunit dle typu jednotlivých zaměstnání. Ruane a Todd uvádějí,
že na počátku sedmdesátých let převažovali protestanté na pozicích v bezpečnostních
složkách, managementu, administrativě a technických oborech, zatímco katolíci
převážně pracovali ve stavebnictví a výrobě. Na počátku devadesátých let se převaha
protestantů i katolíků stále nacházela ve stejných typech zaměstnání, přičemž v případě
katolíků navíc přibyla kategorie vládou sponzorovaných pracovních a přeškolovacích
programů.120
Významný je i kulturní aspekt konfliktu, který předurčuje, jak se jednotlivé
komunity navzájem vnímají. Protestanté si vytvořili svébytnou kulturu, sadu hodnot,
která je definovala jako čestné, poctivé, skromné, spořádané občany se smyslem pro
pracovní etiku a úctou k autoritám.121 Katolíkům, vůči kterým se vymezovali, přirozeně
přisuzovali veskrze negativní vlastnosti.
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Protestanté zdůrazňovali nadřazenost své kultury a argumentovali tím, že jim
dávají za pravdu dějiny; vykreslovali obrázek moderního rozvinutého průmyslového
Ulsteru a rurálního chudého katolického zbytku ostrova. Katolíci vyzdvihovali své
náboženské aktivity (např. pravidelná účast na nedělní mši), rodinné hodnoty, práci pro
komunitu a zájem o irskou historii a tradice v podobě hudby, tance a irského jazyka gaelštiny.122
Severní Irsko bylo příkladem pilířové společnosti – takové, v níž každá strana má
své struktury, které zahrnují církve, školy, sportovní kluby, kulturní spolky, politické
strany, média atd.123 Tyto pilíře pomáhaly udržovat jedince v rámci své komunity
při všech běžných každodenních činnostech a posilovaly jeho kulturní uvědomění, čímž
zároveň neustále upozorňovaly na vzájemné rozdíly. Výhodou protestantů bylo, že
kromě svého pilíře ovládali i veřejný prostor a mohli tak do něj vkládat svou kulturu.
Je zajímavé, že hnutí za občanská práva na přelomu šedesátých a sedmdesátých
let nepoužívalo tuto kulturní rétoriku, ale naopak se neslo na vlně požadavku „britských
práv pro britské občany“.124 Britští katolíci pravidelně vídali běžné formální znaky
Spojeného království (vlajku unie, tzv. Union Jack, korunku jako symbol monarchie
atd.) a kterým tak bylo neustále připomínáno, že jsou jeho občany, se pouze dožadovali
svých práv. Nutno dodat, že v té době se britská vláda stavěla k jejich požadavkům
pozitivně a tlačila na unionisty, aby provedli potřebné reformy. Již v roce 1969 byla
založena Community Relations Commission, komise s cílem zlepšit vztahy mezi
komunitami. Pod přímou správou britské vlády došlo k dalším aktivitám na tomto poli:
NIO se od roku 1985 snažila o větší kontrolu oranžistických pochodů a v roce 1989
byly např. upraveny školní osnovy tak, aby zahrnovaly výuku o kulturním dědictví obou
tradic a podporovaly vzájemné porozumění.125
V neposlední řadě je třeba připomenout, že atmosféra vzájemné nedůvěry byla
samozřejmě podporována aktivitami paramilitantních skupin na obou stranách. Každý
obyvatel Severního Irska se kdykoli mohl stát obětí zbloudilé kulky či bombového
útoku. Osmdesátá léta zaznamenala nárůst násilí zejména po podpisu anglo-irské
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dohody, kdy unionisté a loajalisté přenesli politiku do ulic. V letech 1980–1989 zemřelo
v souvislosti s konfliktem 853 lidí.126
V případě severoirského konfliktu se ideologické, ekonomické i kulturní aspekty
prolínají a nelze je snadno oddělit. Vývoj vztahů ve společnosti usilující o překonání
všech zažitých předsudků a nepochopení je dlouhý a složitý proces. Ačkoli mu
v osmdesátých letech byly položeny základy, autorka tohoto textu si troufá tvrdit, že ani
na počátku druhého desetiletí 21. století ještě není u konce. Plné smíření bude nejspíš
vyžadovat další generační výměnu a nelze než doufat, že se nyní rodí generace, která již
konflikt nezažije.
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4. Mírový proces a Velkopáteční dohoda, 1988-1998
Významnou událostí bylo jmenování Petera Brooka ministrem pro Severní Irsko;
tuto funkci zastával od července 1989 do dubna 1992, kdy ho v nové vládě Johna
Majora vystřídal Patrick Mayhew. Peter Brooke byl dobře obeznámen s irskou historií a
rychle se ve svém novém úřadě rozkoukal. Celé tři roky jeho působení se nesly v duchu
pozitivního a inovativního přístupu.
Hned na podzim roku 1989 se v jednom rozhovoru vyjádřil v tom smyslu, že
pokud „IRA zastaví používání násilí, doufá, že vláda bude dostatečně flexibilní
a vynalézavá“.127 Dalším výrazným momentem byl projev pronesený v listopadu 1990
v jeho volebním obvodu v Londýně, restauraci Whitbread. V tomto proslovu opět
oficiálně zaznělo tvrzení, že britská vláda nemá v Severním Irsku „žádné vlastní
strategické či ekonomické zájmy“;128 fráze, která se v následujících letech stala téměř
mantrou. Navíc Brooke autorizoval obnovení tajného spojení s IRA, které fungovalo
s přestávkami už od roku 1973 díky aktivitám členů britské výzvědné služby (Secret
Inteligence Service, SIS) jinak známé taky jako MI6.129 Konečně to byl opět Peter
Brooke, kdo ve svém projevu z ledna 1990 naznačil, jakým směrem se budou ubírat
případné (v tu chvíli již připravované) rozhovory mezi severoirskými stranami o
obnovení samosprávných institucí Severního Irska.130 Očekávané rozhovory se neměly
týkat jen vnitřní dimenze, ale také vztahů mezi Severním Irskem a Irskou republikou
a vztahům Velké Británie a Irské republiky.

4.1 Brooke/Mayhew rozhovory: 1991-1992
Cesta k sérii vyjednávání známých jako Brooke/Mayhew talks podle tehdejších
ministrů pro Severní Irsko začala ještě za dob působení Toma Kinga v této funkci.
Zatímco někteří účastnící konfliktu doufali, že AIA poskytne severoirským politickým
stranám příležitost vyjednat podmínky fungování institucí a předání pravomocí zpět
do Belfastu, opak byl pravdou. SDLP dohodu podporovala, ale unionisté proti ní vedli
127
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silnou kampaň a zprvu se odmítali účastnit jakýchkoli jednání, pokud bude AIA
v platnosti. Tom King a později Peter Brooke tak v letech 1988-90 angažovali hlavní
strany v tzv. „rozhovorech o rozhovorech“ (talks about talks), které měly za cíl ujasnit
podmínky, za kterých budou strany ochotny přistoupit k jednání.131
Jednání byla zahájena 30. dubna 1991 za účasti zástupců britské a irské vlády a 4
hlavních severoirských politických stran: UUP, DUP, SDLP a APNI. První série jednání
se ovšem nedostala za procedurální otázky a dimenzi vnitřních vztahů v Severním Irsku.
Rozhovory byly ukončeny v červenci poté, co unionisté trvali na tom, že nebudou
pokračovat, pokud bude souběžně fungovat mezivládní konference ustavená v rámci
AIA.132 Po všeobecných volbách v dubnu 1992 představil John Major novou vládu
včetně nového ministra pro Severní Irsko Patricka Mayhewa. Mayhew navázal přesně
tam, kde Brooke skončil a ihned svolal další kolo jednání. Pod jeho vedením se
rozhovory odehrávaly od dubna do listopadu 1992 a výraznějšího pokroku opět nebylo
dosaženo. Unionisté a nacionalisté se mj. příliš lišili v pohledu na irskou dimenzi, a to
až do takové míry, že lídři DUP Ian Paisley a Peter Robinson rozhovory za jejich
průběhu opustili.133

4.2 Druhý svět za oponou
Souběžně s Brooke/Mayhew rozhovory se britská vláda angažovala také
v kontaktech se SF a sondovala možnosti případného složení zbraní IRA a zapojení SF
do jednání. Dokud IRA nesložila zbraně, byla SF jako její politická odnož chápána jako
strana, která podporuje použití násilí, a tudíž nebyla připuštěna k rozhovorům. Tato
situace vytvářela jistý nátlak na SF, která byla opět marginalizována a vytlačována
na okraj. Kdyby v rámci jednání ostatních stran došlo k dohodě, tato by díky SDLP
měla dostatečnou podporu nacionalistů a mohla by fungovat i s nesouhlasem SF.
Značnou roli v dané situaci hrála pozice SDLP, která preferovala zapojení SF
do jednání.
SF na počátku devadesátých let udržovala tajné kontakty s irskou i britskou
vládou a nacionalisty, aniž by tito aktéři o sobě vzájemně věděli. 134 Gerry Adams se
pravidelně tajně stýkal s Johnem Humem, otec Reid zprostředkovával kontakt s irskou
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i britskou vládou, navíc další spojení s britskou vládou fungovalo skrze tajnou spojku
v podobě člena MI6. Konečně Peter Brooke, který nechtěl republikány úplně izolovat,
předával SF návrhy diskutované během jednání.135 Pro všechny zmíněné aktéry by bylo
z různých důvodů výhodnější, kdyby se podařilo učinit SF součástí demokratického
politického procesu. Nicméně britská vláda v této otázce čelila dvěma zásadním
problémům. Zaprvé umožnit SF plně se účastnit politického procesu by znamenalo
legitimizaci jejích požadavků a nárůst jejího vlivu. Zadruhé jakýkoli pohyb tímto
směrem by hrozil odradit unionisty. Proto byla britská vláda jako mnohokrát předtím
i později opět v situaci, kdy musela velmi pečlivě vážit jakýkoli krok a balancovat mezi
unionisty a republikány/nacionalisty tak, aby udržela ve hře obě strany.

4.3 Nová politika Sinn Féin – „K trvalému míru v Irsku“
Důležitý posun v republikánské politice se objevil v únoru 1992 v podobě
dokumentu nazvaného „K trvalému míru v Irsku“136 (Towards a Lasting Peace
in Ireland). Zdůrazňování britského kolonialismu jako veškeré příčiny konfliktu se
téměř vytratilo (na 6 stranách dokumentu se slovo „koloniální“ objevuje celkem pětkrát,
zatímco slovo „mír“ či jeho odvozeniny se objevují třiatřicetkrát; pro zajímavost slovo
„ozbrojený“ se objevuje sedmkrát). Téměř dokonale se vytratil také jeden
z nejklasičtějších republikánských požadavků na odchod Britů ze Severního Irska.
Naopak je britské vládě přiznána role při vytváření podmínek, které by umožnily
vyřešení konfliktu. V dokumentu se jasně píše, že „snaha o nalezení míru
je zodpovědností všech […] specificky britské a irské vlády“.137 Dále jsou uvedeny
4 faktory, které vytvoří podmínky pro mír a jeho udržení: (1) britská vláda, která si dá
za politický cíl ukončení rozdělení ostrova; (2) irská vláda, která si uloží stejný politický
cíl; (3) spolupráce obou vlád na sjednocení ostrova v co nejkratším možném čase; a (4)
dosažení tohoto cíle ve spolupráci s unionisty a nacionalisty.138
Zatímco v deklaratorní rovině udělala SF obrovský posun, realita kontrastovala
s aktivitami IRA, které ani v nejmenším žádnou takovou změnu nenaznačovaly. Den
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po parlamentních volbách, 10. dubna 1992, odpálila IRA nálož v londýnském City
u budovy Baltic Exchange. Nálož zabila 3 lidi včetně patnáctileté dívky a stala se
nejdražším bombovým útokem v historii konfliktu – škody byly vyčísleny na částku
přesahující 750 milionů liber.139 Aktivity IRA tak podkopávaly kredibilitu Adamsových
snah. Bolestivý zásah SF paradoxně utrpěla i den předtím ve volbách, kdy Gerry Adams
neobhájil své křeslo ve Westminsteru a byl poražen kandidátem SDLP. Pro SF v tu
chvíli bylo vitální udržet spojení mezi Adamsem a Humem, který si mohl dovolit o
stupeň výraznější podporu začlenění SF do politického procesu než britská a irská
vláda.

4.4 Spojení Hume-Adams a pavučina kontaktů
Zatímco SF pracovala na svém novém politickém dokumentu, SDLP – souběžně
se účastnící Brooke/Mayhew rozhovorů - společně s irskou vládou pracovala na další
možnosti jak přivést republikány do demokratického politického procesu. Hlavní
myšlenkou byla společná deklarace britské a irské vlády, která by nově definovala
vztahy mezi oběma zeměmi a nabídla sdílenou pozici obou vlád na řešení situace
v Severním Irsku. Cílem bylo vytvořit takový dokument, který by umožnil IRA vyhlásit
příměří, a následně SF podílet se na jednáních.140 Myšlenka vznikla u severních
nacionalistů a byla adoptována irskou i britskou vládou, které v tomto směru začaly také
pracovat.
Autorem prvního návrhu v říjnu 1991 byl John Hume.141 Hume v následujících
dvou letech fungoval jako komunikační uzel, který shromažďoval připomínky
a komentáře ze strany irské vlády i vedení SF a neustále přicházel s upravenými
verzemi dokumentu, tak aby byl přijatelný pro všechny zúčastněné. Udržovat kontakt se
SF bylo nesmírně důležité, protože výsledek pro republikány nesměl být překvapením.
Naopak, dokument byl cílen na republikány a zejména jejich voličskou základu
a dobrovolníky IRA.
Souběžně s těmito aktivitami se britská vláda po neúspěchu druhé série jednání
pokusila intenzivněji komunikovat se SF skrze tajnou spojku a přesvědčit vedení strany,
že důvody pro ozbrojený boj už byly odstraněny. Situaci komplikovaly aktivity IRA,
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která v průběhu léta 1992 pokračovala v bombových útocích a útocích na britské
bezpečnostní složky. Aktivity odehrávající se na různých úrovních a separátní kontakty
mezi jednotlivými aktéry se začali proplétat v roce 1993.
Kontakty Huma a Adamse byly veřejně odhaleny v dubnu 1993. Oba lídři se
k tomu společně vyjádřili v tom smyslu, že cílem jejich jednání bylo nalézt shodu
ohledně způsobu dosažení trvalého míru. Prohlášení dále uvádělo, že „Irové, jako celek,
mají právo na národní sebeurčení“ a „shoda na formě tohoto sebeurčení je možná pouze
s podporou různých tradic na tomto ostrově“.142 Ovšem prozrazení jeho kontaktů
udělalo z Huma v očích unionistů radikála, který se baví s teroristy, a vedlo je
k odmítnutí podílet se na dalších jednáních s SDLP. Dalším šokem pro unionisty bylo
odhalení tajných kontaktů britské vlády a republikánů 28. listopadu 1993 deníkem
Observer.143 Stalo se tak jen týden poté, co John Major ve Sněmovně prohlásil,
že „z představy, že by jednal s panem Adamsem nebo IRA, se mu zvedá žaludek a nic
takového dělat nebude“.144
V kontextu událostí počátku devadesátých let vzrostlo loajalistické násilí až do té
míry, že loajalistické paramilitantní skupiny měly na svědomí více mrtvých než IRA. 145
Tento vývoj byl dán zejména nejistotu unionistů ohledně britské politiky. Unionisté se
opět, tak jako již mnohokrát v historii, cíliti ohroženi tím, že britská vláda přistupovala
aktivně k jednáním i snaze dosáhnout zapojení SF do těchto rozhovorů. Tajné kontakty,
které vyšly najevo koncem roku 1993, tak unionisté/loajalisté považovali za
ospravedlnění jejich silného odporu (včetně toho násilného).
Severní Irsko počátku devadesátých let představovalo spletitou síť vzájemných
vztahů. Situace vytvářela dojem, že každý z aktérů udržoval oficiální, neoficiální, či
dokonce tajné vztahy se všemi zbývajícími aktéry tak, aby o sobě navzájem nevěděli.
Snad jediné dvě skupiny, které v té době neudržovaly žádné doložitelné kontakty, byli
republikáni a unionisté. Díky takto propletenému prostředí bylo někdy obtížné udržet
vybalancovaný přístup. Nicméně příkladem, že se k tomuto cíli bylo možné alespoň
přiblížit, byla i Deklarace z Downing Street.
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4.5 Deklarace z Downing Street
John Hume s Gerry Adamsem vydali v září 1993 další společné prohlášení,
ve kterém uváděli, že irské vládě odeslali záznam své pozice v otázce postupu k
vytvoření mírového procesu.146 Toto prohlášení bylo možné interpretovat tak, že
britsko-irská iniciativa je založená na dokumentech a pozicích vytvořených Humem
a Adamsem - to v podstatě nebylo tak daleko od pravdy – což by bylo naprosto
nepřijatelné pro unionisty. Unionisté měli navíc na premiéra větší vliv než
v předchozích letech za doby Margharet Thatcherové, jelikož se konzervativcům
nepodařilo ve volbách z roku 1992 získat přesvědčivou většinu. John Major čelil
opozici ve vlastní straně v otázce schválení Maastrichtské smlouvy v létě 1993
a unionisté toho dokázali využít. James Molyneaux byl výměnou za podporu při daném
hlasování pravidelně konzultován a informován o vývoji britsko-irské iniciativy.147
Deklarace z Downing Street148, oficiálně nazývaná Společná deklarace, byla
vydána 15. prosince 1993 britským premiérem Johnem Majorem a taoiseachem
Albertem Reynoldsem. Její hlavní myšlenkou je shoda na faktu, že konflikt musí být
vyřešen jedině politickými demokratickými prostředky. Z deklarace dále jasně vyplývá,
že dosažení dohody je „v rukou obyvatel Irska, Severu i Jihu, reprezentujících obě
tradice“.149 Britská vláda se mj. (1) zavazuje respektovat rozhodnutí většiny obyvatel
Severního Irska; (2) zdůrazňuje, že zde nemá žádné strategické či ekonomické zájmy;
(3) uvádí, že „podpoří, umožní a bude prosazovat jakýkoli výsledek, ke kterému obě
strany dospějí“; a (4) akceptuje možnost, že výsledek „bude mít formu sjednoceného
Irska“.150 Irská vláda se naopak zavazuje, že „v případě dosažení celkové dohody
navrhne a podpoří změnu irské ústavy tak, aby plně reflektovala princip většinového
souhlasu obyvatel Severního Irska“.151 Obě vlády zdůrazňují, že se na jednáních mohou
podílet všechny demokraticky zvolené strany, které „přijmou závazek používat
výhradně mírové metody“.152
Reakce na deklaraci se pohybovaly na hranici neutrálně-pozitivního přístupu.
SDLP ji uvítala, což nebylo překvapivé vzhledem k faktu, že se deklarace v důležitých
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bodech skutečně téměř shodovala s pracovními návrhy z dílny Adamse a Huma. UUP
deklaraci sice nepodpořila, ale ani se proti ní otevřeně nepostavila, což byl velký posun
od AIA. Podobný postoj překvapivě zaujaly i loajalistické organizace UVF a UDA.153
Paisleyho DUP otevřeně protestovala a kritizovala umírněnější UUP. SF se k deklaraci
zprvu nijak normativně nevyjádřila, až v lednu 1994 Martin McGuinness v jednom
z rozhovorů pro jeden dublinský týdeník prohlásil, že „Pokud nemají Britové ve
skutečnosti jiný názor než ten vyjádřený v deklaraci, pak je [tato deklarace]
bezcenná“.154 Takový přístup by se mohl zdát poněkud zvláštní vzhledem k faktu, že
deklarace byla, s mírnou nadsázkou řečeno, Adamsovým politickým projektem.
Jednoduché vysvětlení napovídá, že vedení republikánského hnutí během příprav
deklarace nereprezentovalo postoje řadových členů zcela věrně, a tudíž se jim později
muselo přizpůsobit. Adams ve snaze získat čas pro konsolidaci podpory uvnitř hnutí
požádal britskou vládu o „vyjasnění“ deklarace.155 John Major zprvu odmítl cokoli
„vyjasňovat“ v obavě, že taková komunikace by mohla být považována za mluvení s
teroristy, nicméně britští úředníci nakonec vyprodukovali písemnou odpověď na
specifické otázky SF.156

4.6 Příměří IRA, 1994-1996
4.6.1 Americké vízum a TUAS
Další postrčení republikánů směrem k mírovému procesu představovaly události
kolem udělení amerického víza Gerrymu Adamsovi. Když lídr SF zažádal o americké
vízum, roztočila se ve Washingtonu plně kola irské a britské diplomacie. Britové se
pokoušeli udělení víza zabránit a zprvu se zdálo, že jim americká administrativa vyhoví,
protože žádala od Adamse jasné zřeknutí se použití násilí. Nicméně po intenzivní
kampani irských diplomatů podpořené senátorem Edwardem Kennedym nakonec
prezident Clinton 31. ledna 1994 rozhodl o udělení víza s platností 48 hodin.157 Tento
úspěch použilo republikánské vedení jako další z důkazů toho, že pan-nacionalistická
fronta funguje a nenásilná politika má pozitivní výsledky.
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Po svém návratu z New Yorku začal Adams se svými blízkými spolupracovníky
pracovat na nové strategii, která by umožnila vyhlásit příměří. Adamsův osobní think
tank zahrnoval Martina McGuinnesse, otce Reida a Gerryho Kellyho, bývalého
aktivního člena IRA, který díky své pověsti extrémisty pomohl přesvědčit nejtvrdší
jádro IRA, aby dala Adamsově iniciativě šanci. Tato pracovní skupina přišla na jaře
1994 s dokumentem nazvaným TUAS. Když jej v létě vedení nechalo rozšířit mezi
řadové členy, vysvětlovalo zkratku TUAS jako Tactical Use of Armed Struggle, taktické
použití ozbrojeného boje.158 Pro nacionalistické partnery a kontakty irské a britské vlády
byl název interpretován jako Totally UnArmed Strategy, naprosto neozbrojená strategie.
Tato dvojsmyslnost umožnila SF na jedné straně ujistit tvrdé jádro IRA, že se nechystá
trvale vzdát použití násilí, a na druhé straně přesvědčit ostatní aktéry konfliktu, že
skutečně usiluje o mírové řešení.
Výsledkem bylo vyhlášení „kompletního zastavení vojenských operací“ IRA dne
31. srpna 1994.159 Nacionalisté a irská vláda tento krok přivítali s nadšením a přizvali
SF k účasti ve Fóru pro mír a usmíření (Forum for Peace and Reconciliation), které
mělo diskutovat o dosažení míru a usmíření obou komunit. Unionisté a britská vláda se
k vyhlášení příměří stavěli obezřetně, DUP ho označila za pouhý nevěrohodný taktický
pokus, jak z Britů vylákat další ústupky.160 Nicméně i dvě nejvýznamnější loajalistická
uskupení, UVF a UDA, vyhlásila 13. října 1994 příměří.161 Zdálo se, že se mírový
proces bude moci konečně plně rozběhnout.

4.6.2 „Trvalé“ příměří a odzbrojení?
Optimismus bohužel nebyl zcela oprávněný. Britská vláda, částečně tlačená
nervózními unionisty, stále častěji signalizovala, že otázka odzbrojení bude důležitou
součástí jednání. Tento požadavek, jak se později ukázalo, dokázal značně zbrzdit
mírový proces na jeho samém počátku.
John Major se pokoušel přimět IRA, aby své příměří označila za „trvalé“, protože
jedině tak by měly všechny zúčastněné strany jistotu, že je míněno upřímně. Pokud by
nebylo a SF by v průběhu jednání mohla využívat hrozby návratu k použití násilí,
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posílilo by to její vyjednávací pozici na úkor ostatních. Když republikáni nebyli ochotní,
z pochopitelných důvodů, takové ujištění poskytnout, změnil premiér strategii a začal
požadovat odzbrojení jako „praktickou manifestaci trvalého ukončení násilí“.162
Obě záležitosti byly v severoirském kontextu velmi symbolické, zejména pak
požadavek odzbrojení. Pro republikány by odzbrojení a uznání trvalého příměří
znamenala kapitulaci, naopak unionisté chápali odzbrojení jako důkaz republikánského
příklonu

k mírovým

demokratickým

procesům.

Všichni

zúčastnění

si

byli

pravděpodobně dobře vědomi faktu, že i kdyby IRA odložila zbraně, neměla by
nejmenší problém v případě zájmu pořídit nové. Jednalo se tedy spíš o vstřícné gesto,
které mělo posílit vzájemnou důvěru a uklidnit unionisty. Britská vláda zároveň
od vedení RUC i armády dostávala zprávy o tom, že prosadit odzbrojení v danou chvíli
není v Adamsových silách.163 Tyto zdroje dále naznačovaly, že další nátlak na
republikány by mohl vyústit v rozštěpení hnutí a vytvoření extrémní frakce. Takovému
vývoji se Londýn chtěl vyhnout a premiér tak v příštím roce postupně v otázce
odzbrojení zmírňoval svou pozici.

4.6.3 Rámcové dokumenty, Mitchellova komise a konec příměří
John Major trval na tom, že bude muset dojít k nějaké formě odzbrojení, jinak
unionisté nebudou ochotni se účastnit jednání společně se Sinn Féin. Na druhou stranu
nechtěl, aby se odzbrojení stalo nutnou podmínkou pro pokrok v mírovém procesu.
Vědom si této komplikované situace, pokusil se o politický manévr, v podobě
rétorického oddělení zbraní a výbušnin. Naznačil tak, že by IRA mohla omezit
odzbrojení pouze na útočné prostředky.164
Dalším pokusem udržet republikány v rámci připravovaných jednání, byly
Rámcové dokumenty (Framework Documents) z února 1995, které obsahovaly návrhy
britské a irské vlády týkající se tří dimenzí vzájemných vztahů. Tyto dokumenty
navrhovaly vytvoření parlamentního shromáždění a exekutivy fungujících na principu
sdílení pravomocí. Zároveň obsahovaly i návrh na zavedení rady, která by se věnovala
přeshraničním vztahům Severu a Jihu a měla by „výkonné a harmonizační“
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pravomoci.165 Nacionalisté i republikáni dokumenty uvítali, unionisté je jednoznačně
odmítli pro jejich příliš „zelenou“ (tj. republikánskou) rétoriku a výraznou irskou
dimenzi. Johnu Majorovi se tak povedlo udržet SF ve hře, ale za cenu toho, že na tento
politický kompromis doplatil James Molyneaux, předseda UUP. Jeho postoj byl v rámci
strany vnímán jako příliš mírný a ve funkci předsedy ho nahradil David Trimble
s pověstí stoupence tvrdší linie.166
Britská vláda, odhodlaná dále postupovat v přípravách na jednání, ústy ministra
pro Severní Irsko v březnu 1995 definovala tzv. Washingtonskou trojku.167 Jednalo se
o tři podmínky, které musela IRA splnit, aby se SF mohla účastnit chystaných jednání:
(1) musela ukázat přesvědčivou ochotu postupně odzbrojit, (2) měla vzniknout dohoda
na praktickém provedení odzbrojení a (3) skutečně vyřadit z provozu alespoň některé
zbraně. Rozsah takového aktu odzbrojení byl v podstatě limitován na symbolické gesto,
nicméně požadavek samotný zůstal.
V rámci snahy o zachování pokroku v mírovém procesu představil Major
v listopadu 1995 duální strategii souběžného postupu: vyjednávání se měla odehrávat
paralelně s postupem v otázce odzbrojení.168 Vlády obou států se rozhodly angažovat
severoirské politické strany v přípravných rozhovorech, které měly určit agendu,
strukturu a konkrétní účastníky vlastních jednání. V otázce odzbrojení vznikla
mezinárodní komise vedená bývalým americkým senátorem Georgem Mitchellem,
jejímž úkolem bylo poskytnout nezávislý posudek možného posunu v otázce
odzbrojení.169 Senátor Mitchell zveřejnil svou zprávu 24. ledna 1996; došel k závěru,
že paramilitantní organizace rozhodně neodzbrojí před začátkem rozhovorů, nicméně
vyjádřil naději, že takové strany budou „konstruktivně pracovat na tom, aby dosáhli
plného odzbrojení v průběhu rozhovorů“.170 Ačkoli to v danou dobu mohla být příliš
optimistická předpověď, zajistila opět další pokračování mírového procesu. Zpráva
komise dále navrhla jako nejlepší řešení pokusit se alespoň o částečné odzbrojení
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v průběhu jednání spíš než před ním či po něm. Významnou součástí zprávy se stal
i požadavek, aby všichni účastníci jednání plně respektovaly demokratické a nenásilné
zásady, později známé jako tzv. Mitchellovy principy.171
Mezitím se podařilo britské vládě dosáhnout dohody s unionisty, kteří vyměnili
účast republikánů na jednáních i bez předchozího odzbrojení za to, že účastníci
rozhovorů budou determinováni na základě voleb do specifického, pro tento případ
definovaného orgánu - Fóra. Tento kompromis dovoloval další posun v mírovém
procesu tím, že otázku odzbrojení jednoduše odsunul na pozdější dobu. Bohužel,
republikáni vnímali nutnost uspořádat volby do Fóra jako záměrnou zdržovací taktiku
ze strany britské vlády. Zvětšující se rozdíl mezi názory vedení a zbytkem hnutí vyústil
ve svolání armádní rady IRA, která odhlasovala ukončení příměří.172 Jeho manifestací
byl bombový útok dne 9. února 1996 v Londýně u Canary Wharf.

4.7 Mírový proces pokulhává, ale pokračuje
Obě vlády na vývoj událostí reagovaly vydáním společného komuniké z konce
února, které vyjadřovalo jejich odhodlání v procesu pokračovat.173 Hlavním účelem
bylo jasně prohlásit, že pokud IRA obnoví příměří a zaváže se respektovat Mitchellovy
principy, SF bude umožněna účast na jednáních bez nutnosti předchozího odzbrojení.
Volby do Fóra se konaly koncem května 1996 a samotná jednání byla zahájena
bez zbytečných odkladů po necelých dvou týdnech. Na základě výsledků voleb získalo
právo účastnit se jednání celkem 10 stran – kromě tradičních čtyř největších stran to
byla i APNI, další tři menší radikálnější unionistické strany a labouristé. 174 Ačkoli si SF
ve volbách do Fóra nevedla špatně – získala 15% všech hlasů, v přepočtu 17 křesel z
celkových 110 – nebyla z důvodů nesplnění základních předpokladů připuštěna
k jednání.175 Volby do Fóra přinesly také zajímavý vývoj na straně unionistů. DUP se
podařilo získat podporu téměř 19% voličů, která znamenala zisk 24 křesel; pro srovnání
UUP získala 30 a SDLP pouze 21 zástupců. Zhruba třetina hlasů byla ve volbách
věnována radikálním stranám. Takový výsledek mohl být podle potřeby vykládán
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dvojím způsobem: buď veřejnost sympatizovala s radikálními postoji SF a DUP, nebo
naopak její hlasy pro tyto strany byly znakem toho, že si přeje jejich zapojení do
mírového procesu a následné umírnění jejich politiky. Který z důvodů převažoval nelze
jasně určit a pravděpodobně se jednalo o kombinaci obou.

4.7.1 Drumcree – pochody jako fenomén severoirské politiky
Udržet mírový proces v chodu rozhodně nebyl jednoduchý úkol. Krátce poté, co
začala první jednání, přišel začátek tzv. pochodové sezóny (marching season).
V severoirské politice a veřejném životě hrají velmi specifickou roli pochody, průvody
a zejména pochodová sezóna. Největším, nejlépe organizovaným a nejčastějším
pořadatelem pochodů jsou jednotlivé lóže protestantského Oranžského řádu. Pochody
oranžistů se těší masové účasti, jsou obvykle doprovázeny pochodovými kapelami a
nabízí přehlídku vlajek, barev a symbolů. Tyto symboly zdůrazňují protestantskou
afiliaci a vazbu na Velkou Británii. Patří mezi ně oranžová a fialová barva, které
odkazují na Viléma III. Oranžského a jeho porážku katolíků v čele s králem Jakubem II;
dalšími typickými symboly jsou vyobrazení právě Viléma III. Oranžského, královny
Viktorie, Oliver Cromwella či reformátora Martina Luthera.
Pochody, jako mnohé další aspekty konfliktu, mají vysoce symbolickou rovinu.
Na této symbolické rovině lze pochod interpretovat jako potvrzení dominance či
nadvlády nad daným územím. Historie nabízí mnoho příkladů toho, jak porážku
nepřítele završil triumfální pochod dobytým městem či územím. Taková ukázka síly
měla obvykle za cíl potupit nepřítele vojensky i morálně. V polarizovaných
společnostech proto mohou být pochody, které záměrně vyzdvihují jednu stranu,
zdrojem značného napětí.
Počet pochodů je až neuvěřitelně vysoký; v roce 1995 proběhlo celkem 2 883
pochodů, z čehož víc jak 2 500 patřilo do kategorie pochodů unionistů/loajalistů.176
V roce 2005 proběhlo celkem 3 065 průvodů, z nichž bylo 2 479 unionistických/
loajalistických a pouhých 185 nacionalistických.177 Problematické pochody (kdy je trasa
pozměněna a/nebo dochází k nepokojům) se ovšem pohybují jen v řádu několika desítek
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ročně. Mezi ně patří i pochod Oranžského řádu ke kostelu Drumcree ve městě
Portadown, hrabství Armagh, konaný každoročně v neděli před 12. červencem.
Problémem je v tomto případě Garvaghy Road – ulice, kterou se průvod vrací od
kostela zpět do města. Garvaghy Road je v naprosté většině osídlena katolíky, kteří
průvod Oranžského řádu vnímají jako příliš triumfální. V roce 1996 rozhodlo velení
RUC, že změní trasu pochodu a odkloní ho z Garvaghy Road. Účastníci pochodu toto
rozhodnutí na místě odmítli akceptovat a vyzvali všechny unionisty a loajalisty, aby je
podpořili. Následovalo 5 dnů intenzivních nepokojů odehrávajících se po celém
Severním Irsku, které značně ohrožovaly veřejný pořádek a vysilovaly RUC na pokraj
únosnosti. Velení policie tak nemělo jinou možnost, než nechat stále protestující
oranžisty projít Garvaghy Road podle jejich původního plánu.178 V reakci na toto
rozhodnutí se strhly další nepokoje, tentokrát v režii republikánů.
Díky událostem horkého léta roku 1996 uvázl mírový proces na mrtvém bodě.
Znovu se pohnul až o rok později po všeobecných volbách, které přivedly do vlády
labouristy.

4.8 Ambiciózní labouristé
Rok 1997 přinesl změnu irské i britské vlády. V květnu vyhráli v Británii volby
labouristé v čele s Tony Blairem, a díky pohodlné většině se na rozdíl od vlády Johna
Majora nemuseli spoléhat na unionistické poslance. Na postu ministra pro Severní Irsko
nahradila konzervativce Patricka Mayhewa Mo Mowlam, která stejně jako premiér byla
mnohem otevřenější vůči všem aktérům. V červnu došlo ke změně i na postu
taoiseacha, jímž se stal předseda Fianna Fáil Bertie Ahern, který projevil značnou míru
otevřenosti a ochoty věnovat se řešení severoirské otázky stejně jako Tony Blair.
Britský premiér dal hned zkraje svého mandátu jasně najevo, že Severní Irsko bude
jednou z jeho priorit.179 První cestu do Severního Irska podnikl Tony Blair ještě
v květnu, kdy na Královské ulsterské zemědělské výstavě pronesl první projev
k unionistům, ve kterém je ujistil, že si „cení Unie, jeho cílem není vytvoření
jednotného Irska“ a bude především respektovat princip konsensu.180 Zároveň Blair
vystoupil s jasnou zprávou pro republikány, že bude v mírovém procesu pokračovat
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s nimi nebo bez nich.181 Tento přímý a rozhodný postup vedl k obnovení příměří IRA
20. července 1997.
V dané situaci závisela budoucnost rozhovorů na unionistech – pokud by se
odmítli podílet na jednáních se SF, celý proces by pravděpodobně padl, a britská a irská
vláda by jednoduše přikročily ke společné správě. Ačkoli UUP nebyla v této otázce
vnitřně jednotná, David Trimble nakonec dovedl stranu k jednáním.182 Vyhlídky
na jednání a případné obnovení institucí byly v očích unionistů lepší než možnost Irské
republiky přímo zasahovat do správy Severního Irska. DUP se rozhovorů odmítla
účastnit.
Jednání byla obnovena v září 1997 za účasti SF, která byla přizvána na základě
završení šestitýdenní čekací lhůty, kdy IRA dodržovala příměří, a souhlasu SF řídit se
Mitchellovými principy. Jednání byla završena v dubnu 1998 podepsáním GFA, ale
rozhodně nelze tvrdit, že probíhala hladce. Rozhovorů se účastnilo 8 stran
ze zvolených 10: DUP a Unionistická strana Spojeného království (United Kingdom
Unionist Party, UKUP) se rozhodli jednání bojkotovat.183 Počátek roku 1998 přinesl
projevy násilí z dílny loajalistů i republikánů, a dvě strany kvůli tomu byly na určitou
dobu vyloučeny z jednání. Nejdříve to byla Ulsterská demokratická strana (Ulster
Democratic Party, UDP) napojená na loajalistické paramilitantní organizace, poté SF.
Oběma stranám byl povolen návrat k jednáním po dvoutýdenní odmlce.
Tato práce nenabízí dostatečný prostor pro detailní popis postupu vyjednávání,
proto se omezí na několik základních, nicméně důležitých konstatování. Jednáním
předsedal a řídil je senátor George Mitchell (George Mitchell byl hlavou tříčlenné
nezávislé komise dohlížející na jednání). Jeho úkol byl náročný vzhledem k faktu, že
republikáni a unionisté dlouhou dobu nebyli ochotni hovořit přímo, a senátor Mitchell
tak sloužil jako nezaujatý prostředník pro veškeré poznámky a komentáře, které jedna
strana chtěla předat či navrhnout té druhé. Ačkoli ho pro tento úkol navrhli britská a
irská vláda, byly to strany účastnící se jednání, které ho hlasováním schválily jako
předsedajícího a zavázaly se respektovat jím stanovené principy. Britská vláda tak
dosáhla stavu, kdy jednání vedla nezávislá autorita, ovšem bez jakékoli možnosti
ovlivňovat jednající strany či je přinutit ke specifickému chování. Wallensteen v otázce
mediace a působení třetích stran rozlišuje mezi aktéry, kteří coby mediátoři mají
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možnost využít nějaké formy donucovacích prostředků a těch, kteří takovou možnost
nemají.184 Senátor Mitchell patřil do druhé kategorie a jeho možnosti proto byly
omezeny na přesvědčování, kreativní návrhy a snahu o vytvoření prostředí důvěry mezi
jednotlivými aktéry.
Důležitým prvkem jednání byla zásada, že „nic není domluveno a odsouhlaseno,
dokud není všechno domluveno a odsouhlaseno“.185 Tento způsob jednání jednak
zajistil, že bude celá dohoda odsouhlasena jako celek, a za druhé umožnil dosažení
kompromisu prostřednictvím politického handlování. Nevýhodou byla možnost
jednajících stran téměř kdykoli znovu otevřít k diskuzi téma, které již bylo považováno
za finální, a jeho změnou spustit kaskádu změn požadovaných ostatními stranami
v jiných otázkách, jako kompenzaci. Takový přístup vyžadoval značnou dávku
trpělivosti.
Jednání byla rozdělena na tři základní dimenze: první z nich přestavovala vztahy
v rámci Severního Irska, druhá se zabývala vztahy Severního Irska a Irské republiky,
konečně třetí se věnovala vztahům mezi Irskou republikou a Velkou Británií. McGarry
a O’Leary186 tvrdí, že toto byl jediný možný způsob dosažení dohody, jíž by byly
ošetřeny požadavky všech stran. Klasické instituce konsociačního uspořádání by
zahrnovaly pouze vztahy mezi stranami v rámci Severního Irska. Nicméně charakter
konfliktu implikoval, že Irská republika a její pozice bude muset být zakotvena v řešení
přijatelném pro nacionalisty a republikány. Zároveň musel být zahrnut princip
konsensu, aby byla dohoda přijatelná pro unionisty.
Detailní popis vyjednávání (zejména v průběhu dubna 1998 a posledních dní
předcházejících podepsání GFA) nabízí Jonathan Powell. Jeho paměti jsou fascinujícím
čtením, které popisuje intenzivní jednání, zachraňování kompromisu doslova na
poslední chvíli, dokumenty draftované a tištěné v takovém spěchu, že dlouhou dobu
neexistovala žádná kopie než ta, kterou některý z politiků držel v ruce. V jeho podání je
GFA výsledkem neskutečné trpělivosti, sprintování chodbami Castle Buildings a
nekonečných kol jednání a soukromých schůzek.
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4.9 Velkopáteční dohoda
Velkopáteční dohoda187 byla podepsána 10. dubna 1998 zástupci relativně
širokého spektra severoirských politických stran. Jako pozorovatelé se na dohodě
účastnili britský premiér, irský taoiseach a senátor George Mitchell.188 Dohoda
především upravovala tři výše zmíněné dimenze vztahů, v rámci kterých definovala
legislativní rámec i podobu exekutivy Severního Irska.
První dimenze obsahovala zavedení nového systému vlády v Severním Irsku,
obnovení devoluce a přenastavení vztahů mezi oběma komunitami. Dohoda obnovila
jednokomorové zákonodárné shromáždění se 108 poslanci, kde měl být zaveden princip
hlasování napříč komunitami (cross community vote; CCV), který by zbránil silovému
přehlasování na základě etnické příslušnosti. Pro exekutivu měl platit stejný princip.
Aby tento systém fungoval, museli se jednotliví členové shromáždění před hlasováním
identifikovat jako unionisté, nacionalisté či „jiní“. Právě tento způsob fungování je
jedním

z důvodů

kritiky

konsociační

demokracie

jako

uspořádání,

které

„institutcionalizuje rozdíly“ namísto snahy o jejich smazání.189
Druhá dimenze se zabývala vytvořením Severo-jižní ministerské rady (NorthSouth Ministerial Council, NSMC) složené ze zástupců výkonné moci Severního Irska a
Irské republiky. Rada měla sloužit jako platforma pro konzultace a spolupráci; dále
měla možnost regulovat aktivity v oblastech dotýkajících se přeshraniční spolupráce a
území celého ostrova. Především to byly otázky dopravy, zemědělství, životního
prostředí, turistiky či zdraví.
Třetí dimenze navázala na britsko-irské instituce, definované v AIA. Velkopáteční
dohoda ustavila Britsko-irskou mezivládní konferenci (British-Irish Intergovernmental
Conference, BIIC) složenou ze zástupců britské a irské vlády a Britsko-irskou radu
(British-Irish Council, BIC) zahrnující zástupce britské a irské vlády, samostatných
exekutiv Severního Irska, Walesu a Skotska (poté, co budou vytvořeny), a reprezentanty
ostrova Man a britských ostrůvků nacházejících se v kanálu La Manche. BIIC měla
nadále fungovat na principu konsenzuálního rozhodování a řešit otázky vzájemné
spolupráce. Mandát BIC byl definován volněji, měla sloužit jako prostor pro „výměnu
informací, diskuzi a konzultace“ v otázkách společných zájmů.190
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GFA dále obsahovala důležité provize týkající se lidských práv, rovných
příležitostí, odzbrojení, bezpečnosti, práce policie, justice a otázky vězňů. Do
severoirské legislativy měla být zapracována Evropská úmluva o ochraně lidských práv
a základních svobod společně s vytvořením nové komise pro lidská práva a komise pro
rovnoprávnost. V otázce policejní práce měla vzniknout nezávislá komise pro reformu
policie a byla naplánována všeobecná revize systému vymáhání spravedlnosti
v Severním Irsku.
Zřejmě nejzajímavějším bodem byly provize dotýkající se odzbrojení a vězňů.
Aby v tomto bodě bylo možné dosáhnout shody, byla formulace týkající se odzbrojení
záměrně nejasná a uváděla, že „všechny strany budou v dobré víře pokračovat ve
spolupráci s nezávislou komisí pro odzbrojení a použijí všechen svůj vliv k dosažení
odzbrojení paramilitantních skupin v horizontu dvou let a v širším rámci implementace
celé dohody“.191 V případě vězňů se obě vlády zavázaly k vytvoření programu jejich
předčasného propuštění. Toto privilegium se nicméně nevztahovalo na „osoby napojené
na organizace, které nezahájily či jednoznačně nedodržovaly příměří“.192

4.9.1 Reakce na Velkopáteční dohodu
Stejně jako mnoho jiných událostí a dokumentů v průběhu mírového procesu, dala
se i GFA interpretovat různě. Zpočátku byl tento prostor pro dvojsmyslnost vítanou
vlastností, která umožnila posunout proces o velký kus vpřed. Ovšem v následujících
letech se prokázala tato nejasnost jako čím dál tím tíživější překážka, které je třeba se
zbavit.193
Po podepsání dohody se podařilo republikánskému i unionistickému vedení
přesvědčit své následovníky, že GFA je jejich výhrou. Nacionalisté a republikáni
vyzdvihovali zejména Severo-jižní ministerskou radu, jasně definovanou agendu
rovných příležitostí, revizi systému prosazování spravedlnosti a předčasné propuštění
vězňů. SF se v následující kampani před požadovaným referendem postavila na stranu
jasného „ANO“ a vyjádřila svou podporu GFA. V důsledku podpory GFA se z IRA
odštěpila skupina radikálů, Pravá IRA, kteří v srpnu 1998 po potvrzení dohody v
referendu spáchali bombový útok v Omaghu, hrabství Tyrone. Útok nepřežilo 29 lidí,
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což z něj udělalo nejvražednější teroristický akt v historii konfliktu. Všechny strany
včetně SF v čele s Adamsem a McGuinnessem násilí jednoznačně odsoudily.194
Unionisté prezentovali GFA po svém – zdůrazňovali především vytvoření BIC
a BIIC jako protiváhu irské dimenzi. Změnu irské ústavy ve smyslu vypuštění článků
2 a 3 a jasný závazek respektovat princip konsensu vykládali jako známku posílení unie
s Velkou Británií. Naopak reformy týkající se justice, policie a rovných práv přešli
s tím, že by k nim došlo i bez GFA.195 Nejdůležitější ovšem byla devoluce institucí zpět
do Belfastu, která slibovala unionistům opětovnou vládu nad Severním Irskem, i když
tentokrát ne dle většinového principu, ale dle pravidel konsociační demokracie.
Dne 22. května 1998 proběhla v Irské republice a Severním Irsku souběžně dvě
referenda, jejichž pozitivní výsledek znamenal, že Velkopáteční dohoda vešla v platnost
a nastal čas ji začít naplňovat. V Severním Irsku se vyjádřilo pro 71% hlasujících,
v Irské republice to bylo dokonce překvapivých 94%.196

4.10 Mezinárodní dimenze
V souvislosti s konfliktem lze hovořit o určité omezené mezinárodní dimenzi.
Kromě zapojení irské vlády je tím obvykle myšlena role USA a EC/EU.
Irská vláda přirozeně hledala možnosti, jak ovlivnit britskou politiku v otázce
Severního Irska. V USA se jim nabízela možnost relativně silné irsko-americké lobby,
kterou chtěl Dublin využít ve svůj prospěch. Eamonn O’Kane197 datuje první pokus
ovlivnit americkou administrativu, aby přesvědčila britskou vládu ke změně politiky, do
roku 1981, kdy probíhaly hladovky republikánů ve věznici Maze. Irští diplomaté ovšem
příliš úspěšní nebyli, zejména proto, že prezident Reagan měl s premiérkou
Thatcherovou dobré osobní vztahy a nehodlal riskovat „zvláštní vztahy“ s Británií kvůli
Irsku. O’Kane dále tvrdí, že zhruba ve stejnou dobu, tj. na počátku osmdesátých let, se
změnila strategie irské diplomacie. Cílem již nebyla snaha ovlivňovat skrze
prostředníky britskou politiku, ale naopak snaha přimět - s využitím mezinárodního
mínění - Velkou Británii k těsnější spolupráci.198
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Skutečně aktivním byl v severoirském konfliktu prezident Clinton, který Severní
Irsko v průběhu pěti let navštívil hned třikrát.199 Role Billa Clintona v mírovém procesu
byla spíše symbolická, nicméně zejména pro republikány velmi důležitá. Byl to on, kdo
rozhodl o udělení víza Gerrymu Adamsovi v letech 1994 a 1995. Americký prezident
byl součástí pan-nacionalistické fronty, která měla přesvědčit řadové členy IRA o tom,
že skrze demokratické politické jednání je možno dosáhnout lepších výsledků, než při
použití násilí. Prezident Clinton si vytvořil velmi dobrý osobní vztah s premiérem
Blairem a svou úlohu během mírového procesu a zejména intenzivních jednání
v předvečer podepsání GFA sehrál výborně. Ačkoli tedy reálnou schopnost a ochotu
USA ovlivňovat politiku Velké Británie nelze přesně určit, symbolický význam
amerického zapojení nelze popřít.
Autoři jako Paul Dixon200 či Clodagh Harris201 dále zkoumali možný vliv EC/EU
na vývoj konfliktu a mírového procesu. Oba autoři dospěli k obdobným závěrům, že
členství obou zemí v EC/EU nemělo na konflikt či mírový proces zásadní vliv. Irská
republika si dle Harrise skrze členství v evropských integračních strukturách „rozšířila
ekonomické i politické perspektivy“, což jí umožnilo do určité míry kompenzovat
dřívější „komplex méněcennosti“.202 Členství v EC/EU rozšířilo vzájemné vztahy o
multilaterální dimenzi a nabídlo zástupcům obou zemí příležitost diskutovat otázky
Severního Irska na neutrální půdě, současně s dalšími tématy. Vliv EC/EU se tak
pohyboval spíše na strukturální úrovni a fungoval jako prostředek budování důvěry.203
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5. Implementace Velkopáteční dohody, 1998-2007

5.1 Volby, shromáždění a první obnovení exekutivy
Volby do shromáždění se konaly 25. června 1998. Vyhrála UUP v čele s Davidem
Trimblem, druhá byla SDLP a teprve za nimi skončila Paisleyho DUP a Sinn Féin.204
Shromáždění se poprvé sešlo 1. července 1998 a zvolilo Davida Trimbla na post
prvního ministra a Seamuse Mallona (SDLP) jako jeho zástupce. Exekutiva mohla
kromě premiéra a vicepremiéra čítat maximálně deset členů a při jejím sestavení musel
být uplatněn princip CCV. Dle tohoto principu bylo deset ministerských postů
rozděleno následovně: UUP a SDLP získaly každá 3 ministerstva, DUP a Sinn Féin
získaly po 2 rezortech. Gerry Adams ani Ian Paisley nebyli ochotni osobně se stát členy
exekutivy, pokud by její součástí měl být ten druhý. Za SF tak byl nominován na post
ministra školství Martin McGuinness; DUP navrhla Petera Robinsona, tehdejšího
druhého muže DUP a Paisleyho pravou ruku, na post ministra pro místní rozvoj.205
Jak bylo výše uvedeno, GFA byla v některých otázkách formulována záměrně
nejasně. Tyto rozdílné interpretace, které vedly k mobilizaci veřejnosti v rámci kampaně
před referendy, se najednou střetly v reálné politice a obyvatelstvo začalo požadovat
splnění slibů. Klesající podpora GFA se projevila zejména na straně unionistů, kteří
věřili, že nacionalisté/republikáni získali podpisem dohody více výhod než udělali
ústupků. BBC každoročně pořádala průzkum veřejného mínění v rámci programu
„Hearts and Minds“ a souhrnné výsledky z roku 2002 ukázaly, že klesající podpora
GFA ze strany unionistů byla dlouhodobým trendem. 206 Hlavním důvodem
nespokojenosti nebyla sama podstata dohody (tedy nové institucionální uspořádání),
nýbrž

otázky předčasného

propuštění

vězňů,

reforma

policie

a

odzbrojení

paramilitantních skupin, především IRA.207
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UUP během první poloviny roku 1999 několikrát vznesla požadavek na
odzbrojení IRA před tím, než bude sestavena vláda za účasti SF, nicméně Adams i
McGuinness takový požadavek razantně odmítli. Jejich argumentace obvykle spočívala
v tom, že takový krok nedokážou prosadit, aniž by došlo k vnitřnímu štěpení
republikánů, které by vyústilo v další nežádoucí nárůst násilí.208 Koncem září 1999
došlo k průlomu, když Martin McGuinness veřejně prohlásil, že Sinn Féin a IRA jsou
připraveny zmírnit svůj postoj, a slíbil zahájení procesu odzbrojení do čtyř týdnů od
ustavení exekutivy.209 Toto byl rozhodně vývoj od předchozího tvrzení, že IRA odzbrojí
až po delší době fungování exekutivy. Pouhý den po vystoupení McGuinnesse prohlásil
David Trimble na jednání s Tony Blairem, že je ochoten vytvořit vládu se Sinn Féin,
pokud dostane pevné záruky, že odzbrojení IRA začne během několika dnů od jejího
vytvoření.210 Tento pečlivě připravený „vývoj“ událostí byl výsledkem jednání senátora
Mitchella se všemi zúčastněnými stranami v průběhu září 1999, kde se Mitchellovi
podařilo dosáhnout shody na jisté formě společného postupu v otázce odzbrojení.
Složení exekutivy bylo odsouhlaseno 29. listopadu 1999 a následně byla na
základě zákona o Severním Irsku z roku 1998 (Northern Ireland Act 1998)211
dokončena devoluce pravomocí. Svých postů se ujali i ministři za DUP, nicméně jako
jistou formu protestu zvolili možnost neúčastnit se jednání vlády, když budou přítomni
ministři za SF. Reverend Paisley při té příležitosti vystoupil na tiskové konferenci a
obvinil média z toho, že píší „hrozné lži“, když označují vznik vlády za „nový úsvit“
pro Ulster.212 Jeden z přítomných novinářů, Simon Hoggart, si neodpustil popsat
reverenda Paisleyho a jeho politické názory jako „neměnnou konstantu severoirského
konfliktu“, kde jedinou změnu představují jeho bělající vlasy.213
Ian Paisley se ale nemusel zlobit dlouho, jelikož první krize přišla záhy, v lednu
2000. Unionisté se odvolávali na dvouletý termín pro začátek odzbrojení IRA uvedený
v GFA. Tam takový požadavek byl, ale nebylo tam stanoveno konkrétní datum. IRA
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přirozeně s odzbrojením nespěchala. David Trimble byl ve velmi obtížné situaci, kdy
musel uvnitř strany obhajovat své rozhodnutí vstoupit do vlády se SF bez předchozího
odzbrojení IRA. UUP hrozila rezignací svých 4 ministrů a David Trimble předpovídal
svůj konec jako předseda strany.214 Aby tomu britská vláda zabránila a zachovala si
v Trimblovi partnera, dostála svým závazkům. Peter Mandelson, který v říjnu 1999
nahradil Mo Mowlam na postu ministra pro Severní Irsko, 11. února 2000 rozhodl o
pozastavení devoluce a obnovení přímé správy.215 Westminster bleskově schválil další
z řady zákonů o Severním Irsku (Northern Ireland Act 2000),216 na jehož základě byly
suspendovány všechny funkce zákonodárného shromáždění, ale byly podrženy
v platnosti funkce prvního ministra a jeho zástupce.217 David Trimble, ač bez vlády či
shromáždění, zůstal prvním ministrem.

5.2 Druhý pokus o devoluci: květen 2000 – říjen 2002
5.2.1 Obnovení devoluce
I druhý pokus o obnovení severoirské samosprávy ztroskotal na problému
odzbrojení. Hned v únoru 2000 stáhla IRA svého zástupce, Briana Keenana, který
jednal s Nezávislou mezinárodní komisí pro odzbrojení vedenou generálem de
Chastelainem. Pro unionisty byl tento vývoj jen jedním z mnoha dalších důkazů, že IRA
svůj úmysl vzdát se zbraní nebere vážně, a David Trimble v rámci své vlastní strany
opět začal ztrácet půdu pod nohama. Bylo jasné, že k otázce odzbrojení bude třeba
přistupovat originálně. Situaci se pokusili uklidnit britský premiér a irský taoiseach,
když zahájili další kolo jednání. To vzápětí přineslo vstřícné gesto IRA, která ačkoli
zatím nebyla ochotná odsouhlasit přesný harmonogram odzbrojení, se rozhodla obnovit
kontakty s de Chastelainovou IICD. Po všeobecné záruce, že postupně vyřadí své
zbraně z provozu, nabídla jako vstřícné gesto možnost podrobit dvě skladiště zbraní
nezávislé inspekci.218 V případě republikánů byl postup směrem k odzbrojení navázán
na požadavek redukce britské vojenské přítomnosti.219 Britská vláda byla ochotná se
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touto cestou vydat. V noci na 30. května 2000 byly podruhé během půl roku převedeny
zákonodárné pravomoci na Stormont.

5.2.2 David Trimble rezignuje a britská vláda čaruje
Ian Paisley se opět pustil do vehementní kampaně proti Trimblovi a umírněné
části jeho UUP s cílem dotlačit UUP k odchodu z vlády.220 Spolupráce IRA a IICD také
nebyla ideální; v průběhu roku proběhlo několik kontrol IICD,221 ale jednalo se pouze o
zbraně vyřazené z provozu již v minulých letech a žádná další aktivita v tomto směru
nebyla zaznamenána. David Trimble pod tlakem událostí ohlásil, že k 1. červenci 2001
rezignuje, pokud IRA nezačne se skutečným procesem odzbrojení.222 Trimble skutečně
rezignoval, a vzhledem k mechanismu sdílení pravomocí a principu CCV byl nucen
odstoupit i jeho zástupce Seamus Mallon (SDLP). V nastalé situaci existovaly dvě
možnosti: v šestitýdenní lhůtě zvolit nového premiéra a vicepremiéra, aby byla ustavena
nová vláda. Pokud by se to nepodařilo, musely by být vypsány předčasné volby, nebo
by mohlo dojít k opětovnému zavedení přímé správy Londýna. Volební preference
naznačovaly podporu extrémních stran spíš než středových, a proto se britská vláda
rozhodla „čarovat“.223 Zákonodárné shromáždění bylo během druhé poloviny roku 2001
dvakrát suspendováno na dobu jednoho dne, aby po 24 hodinách byla opět obnovena
jeho činnost. Tento postup umožnil prodloužit lhůtu pro nalezení nového prvního
ministra ze šesti týdnů na osmnáct.
Mezitím s sebou léto přineslo intenzivní pochodovou sezónu a pochod ke kostelu
Drumcree opět vyvolal potyčky mezi policií a loajalisty a také mezi konkurujícími si
loajalistickými skupinami. Obavy z rozšíření nepokojů vedly k tomu, že se na konci
srpna 2001 v ulicích Belfastu znovu objevili britští vojáci a mírový proces tak
zaznamenal další překážku. Paradoxně pozitivní vývoj přinesl podzim roku 2001, kdy
v říjnu, částečně i v reakci na teroristické útoky z 11. září, IRA odsouhlasila první
skutečný akt odzbrojení a vzdala se části svého arzenálu. Pro republikány byl toto jeden
z nejvýznamnějších okamžiků mírového procesu. Ačkoli vedení usilovalo o mír již
dlouhou dobu, otázkou vždy byl způsob, jakým z paramilitantní (teroristické)
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organizace učinit organizaci respektující demokratické principy. Zásadní bylo dovést do
cíle republikánské hnutí jako celek tak, aby složení zbraní a definitivní ukončení operací
přijali i ti nejextrémnější řadoví členové IRA. Význam této události si uvědomovali i
unionisté a v říjnu 2001 proto opět došlo k obnovení devoluce a David Trimble se
znovu stal prvním ministrem.224 Jak již bylo pro severoirský mírový proces
symptomatické, optimismus nebyl oprávněný.
Jakmile IRA překonala zásadní překážku na cestě k odzbrojení, ihned se objevilo
několik nových. Zaprvé vyvstala otázka rozsahu. Britská vláda ani zpravodajské služby
nedisponovaly přesnými údaji o arzenálu IRA a nebylo proto možné říci, jaké poměrné
části se republikáni zbavili. Zadruhé byly čím dál tím očividnější kriminální aktivity
IRA. Obvykle se jednalo o neautorizované aktivity jednotlivců, ale tyto byly
připisovány na vrub IRA. Dalším problémem bylo násilí spojené s „interní správou“225
republikánského hnutí a obecně i katolických oblastí. IRA byla známá tím, že
v katolických oblastech určitým způsobem suplovala práci policie. Nutno dodat, že
katolická komunita tuto snahu IRA brát spravedlnost do vlastních rukou zřídka
podporovala.226

5.2.3 Stormontgate
Republikáni v dubnu 2002 ohlásili, že se vzdají další části zbývajících zbraní,
nicméně unionisté už fixovali svou pozornost na širší perspektivu a požadovali, aby se
IRA vzdala násilí jako takového. V září začal Trimble opět hrozit rezignací, ale dříve
než mohl na republikány vyvinout nějaký tlak, vypukla aféra později nazývaná
„Stromontgate“, která přivedla Severní Irsko zpět pod přímou správu Londýna na
dalších pět let.
Policejní služba Severního Irska (Police Service of Northern Ireland, PSNI)
provedla 4. října 2002 za přítomnosti televizních kamer prohlídky kanceláří
reprezentantů SF ve Stormontu. Prohlídky byly vedeny na základě podezření
z odposlechů poslanců zaměstnanci SF a vedly k nalezení některých politických
dokumentů v materiálech SF. Jonathan Powell nicméně zdůrazňuje, že záznamy
rozhovorů britského premiéra s taoiseachem, či jeho samotného s Davidem Trimblem
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nebyly natolik citlivé, aby způsobily skandál.227 Horší byl nález dokumentů vztahujících
se k vybírání terčů, které obsahovaly osobní údaje i adresy policistů PSNI a vězeňských
dozorců. John Reid, tehdejší ministr pro Severní Irsko, okamžitě navrhl britské vládě
pozastavit devoluci. Po krátkém zkoumání alternativních možností s tím návrhem Tony
Blair souhlasil. K rozpuštění zákonodárného shromáždění a obnovení přímé správy
došlo 13. října 2002.228

5.3 Konec dvojznačnosti
Další z řady škobrtnutí, jež vedla k opětovnému zastavení mírového procesu,
přiměla Tonyho Blaira přistoupit k ráznému kroku. V projevu předneseném v Belfastu
17. října 2002 premiér jasně řekl, že je načase, aby si republikáni konečně vybrali,
kterým směrem chtějí pokračovat.229 Premiér dále prohlásil, že doba ústupků, malých
krůčků, výjimek a dvojznačností je u konce. Od IRA požadoval završení procesu
přechodu k mírovým demokratickým principům. Projev tak implikoval nutnost
konečného odzbrojení IRA, ukončení veškerých jejích vojenských i kriminálních aktivit
a jasný trvalý závazek používání výhradně mírových prostředků. Tento projev byl také
snahou udržet ve hře unionisty a přesvědčit je o odhodlání britské vlády věnovat se
i nadále mírovému procesu.
Otázkou bylo, jak přistoupit k plánovaným volbám do shromáždění. Ještě než byla
v říjnu 2002 zastavena devoluce, byly naplánovány volby do Stormontu na 1. května
2003. Výsledky voleb do Westminsteru v červnu 2001 naznačovaly, že velkou šanci na
úspěch mají strany skeptické vůči GFA.230 Britská vláda se chtěla vyhnout vítězství
radikálnějších SF a DUP, a proto volby dvakrát odložila. Poprvé na 29. května 2003
a podruhé na neurčitý termín na podzim, kdy pravomoc určit přesné datum byla
přenechána ministrovi pro Severní Irsko.231 Volby se na základě rozhodnutí Paula
Murphyho, někdejšího ministra pro Severní Irsko, konaly 26. listopadu 2003. Jejich
výsledek jednoznačně potvrdil britské obavy.232 DUP a SF se staly nejsilnějšími
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stranami Severního Irska. Blair s Ahernem se pochopitelně domnívali, že pokud byla
snaha o dosažení plné implementace GFA obtížná ve spolupráci se středovými UUP a
SDLP, bude ještě náročnější s DUP a SF. Oba premiéři se nicméně shodli, že je nutné
pokračovat v nastaveném kurzu a dosáhnout řešení v rámci základních parametrů GFA.

5.4 Odzbrojení – otázka jedné fotografie
Většina roku 2004 se nesla v duchu přípravných a průzkumných jednáních. DUP a
SF se shodly, že budou za určitých okolností ochotny vstoupit spolu do vlády. Úřednici
britské vlády a ministerstva pro Severní Irsko sloužili jako prostředníci a komunikační
uzly. Kromě této oficiální cesty existovalo i neformální a v podstatě tajné spojení mezi
oběma stranami.233
Hlavní překážkou dosažení jakékoli dohody byl nedostatek transparentnosti při
odzbrojování.

DUP,

podporována

oběma

vládami,

požadovala

fotografickou

dokumentaci, kterou republikáni odmítli poskytnout, údajně v obavě, že by takový
materiál byl použit k jejich veřejnému ponížení.234 Ian Paisley na to zareagoval svým
pověstným výrokem, že na tom není nic špatného, protože by IRA měla projevit
veřejnou lítost nad svými hříchy.235 Taková rétorika samozřejmě vzájemným vztahům
nepomohla.
Kromě transparentního odzbrojení existovaly i další otázky, jež bylo nutné vyřešit
přednostně. DUP požadovala, aby se IRA přihlásila k nové policejní službě, uznala ji a
zároveň se jasně přihlásila k ukončení veškerých vojenských, kriminálních i „interních“
násilných aktivit. Naopak SF požadovala amnestii pro své „uprchlíky“ (on-the-run,
OTR),236 reformu horní komory irského parlamentu, převedení odpovědnosti za
bezpečnost na severoirské instituce a záruku, že pokud dojde k dohodě, tak DUP
vstoupí se SF do vlády a nebude si klást další podmínky.237
IRA nicméně pokračovala ve svých kriminálních a interních násilných aktivitách
a dohoda připravovaná britskou a irskou vládou se v prosinci 2004 rozpadla. IRA
v prosinci 2004 provedla největší bankovní loupež v historii Spojeného království a
v lednu 2005 zabila při potyčce v baru nevinného Roberta McCartneyho.

233

Powell, Jonathan (2008), s. 242.
Moloney, Ed (2007), s. 542.
235
Přesně se jedná o pověstnou frázi sackcloth and ashes.
236
OTR byli stíhaní či odsouzení členové IRA na útěku, kteří se díky tomuto statusu nemohli vrátit do
Severního Irska či Irské republiky.
234

71

Ve světle tohoto vývoje republikáni ztráceli podporu a sympatie jak domácího
obyvatelstva, tak nacionalistů na Jihu a amerického prezidenta. IRA se v očích
dřívějších podporovatelů pomalu měnila z bojovníků za svobodu v kriminálníky a
lokální mafii.238
Výrazným okamžikem bylo jmenování Petera Haina ministrem pro Severní Irsko
v květnu 2005. Peter Hain se o Severní Irsko dlouhodobě zajímal a byl dobře
obeznámen se situací. Zvolil zajímavou strategii agresivní pobídky, kdy z titulu své
funkce začal navrhovat řadu nepopulárních návrhů (např. na zavedení poplatků za vodu,
reformu místní správy či navýšení různých sazeb). Snaha zabránit mu v prosazení těchto
návrhů hnala DUP směrem ke spolupráci se SF.239 Mezitím se tlak zvyšoval i z druhé
strany, když se republikáni rozhodli pro definitivní ukončení ozbrojeného boje, které
ohlásili v červenci 2005, a připravovali se na poslední fázi odzbrojení. Kontroverze
ohledně fotografického důkazu byla nakonec vyřešena přítomností dvou duchovních –
jednoho katolického a jednoho protestantského, kteří pak mohli unionistům soukromě
potvrdit, co viděli. IICD v září 2005 potvrdila konečné a úplné odzbrojení IRA.240 Opět
se tedy otevřel prostor pro jednání.

5.5 Dohoda ze St Andrews
V dubnu 2006 zveřejnili Tony Blair a Bertie Ahern svůj nejnovější plán na cestu
k obnovení devoluce. Na základě jejich návrhu severoirské politické strany a zástupci
obou vlád v následujících několika měsících jednali většinou bilaterálně. Všichni
zúčastnění byli v říjnu 2006 sezváni do St Andrews ve Skotsku, aby tam dořešili
detailní podobu dohody.241 Oproti rozhovorům předcházejícím GFA spolu tentokrát dvě
hlavní strany, DUP a SF, téměř vůbec nejednaly přímo, ale pouze přes prostředníky, ať
už oficiální či tajné.242
Jádro dohody spočívalo v předpokladu obnovení severoirské vlády a převedení
pravomocí na Stormont do března 2007. Implementace dohody předpokládala splnění
několika podmínek a dodržení několika termínů. V případě, že by k dohodě nedošlo a
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podmínky by nebyly splněny, britská administrativa plánovala definitivní konec
devoluce a zavedení přímé správy, kterou by měla možnost relativně významně
ovlivňovat Irská republika.243
První podmínkou byl závazek DUP vstoupit do vlády se Sinn Féin. Po vývoji
událostí v létě 2005 a definitivním odzbrojení přišel Ian Paisley o nejpádnější argument
a musel tento požadavek akceptovat. Druhá podmínka vyžadovala od Sinn Féin, aby
plně respektovala a podporovala PSNI a spolu s ní i formulaci přísahy, kterou při
přebírání funkcí skládali první ministr a jeho zástupce, kteří měli mj. přísahat plnou
podporu PSNI a justičnímu systému. Otázka policejních složek a justice byla pro
republikánské hnutí obecně důležitým tématem, protože historicky představovala jeden
z nejvýraznějších prostředků diskriminace. PSNI měla nahradit původní RUC, která
byla v minulosti téměř výhradně složená z protestantů a vůči katolickému obyvatelstvu
postupovala zaujatě.
Kromě těchto dvou hlavních bodů se Dohoda ze St Andrews opět věnovala
severojižní a britsko-irské spolupráci, dále také otázkám základního školství,
ulsterských Skotů, irského jazyka (tzv. gaelštiny), sociálních věcí a chudoby. Součástí
dohody byl předpoklad, že do dvou let od vytvoření exekutivy dojde k předání
pravomocí ve sféře policie a justice, které si prozatím ponechá britská vláda.244
Prvním z výše zmíněných termínů obsažených v Dohodě ze St Andrews byl
10. listopad 2006, do kdy měli představitelé jednotlivých politických stran potvrdit
přijetí dohody. Ani Ian Paisley ani Gerry Adams neprojevili jednoznačný souhlas a
zahalili se do diplomatických formulací, které si britská vláda dovolila vyložit jako
souhlas.245 Druhý termín představoval 24. listopad 2006 – do té doby měli být zvoleni
první ministr a jeho zástupce. Britská a irská vláda se nakonec shodly, že dostačující
bude i oznámení nominací na post prvního ministra a jeho zástupce. Sinn Féin
nominovala Martina McGuinnesse a Ian Paisley oznámil, že za DUP sám přijme
nominaci na prvního ministra. Zlomovým bodem byl konec ledna, kdy Sinn Féin na
mimořádném sjezdu vyjádřila podporu vedení a odsouhlasila uznání PSNI i justice.246
Podle dohody se 7. března 2007 měly konat volby do zákonodárného shromáždění,
které by určily složení budoucí vlády.
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5.6 Volby 2007 a nová exekutiva
V březnových volbách potvrdily DUP i SF nárůst voličské podpory, zejména na
úkor UUP a SDLP. Volby podle předpokladu vyhrála DUP Iana Paisleyho se ziskem 36
mandátů z celkového počtu 108. Na druhém místě skončila SF se ziskem 28 křesel.247
S nově složeným shromážděním zbýval jediný krok na cestě k devoluci - do 26. března
2007 měla být vytvořena vláda. Nicméně Ian Paisley již před volbami signalizoval, že
považuje tento termín za předčasný, a ani po volbách názor nezměnil.248 Nakonec se
26. března 2007 DUP se SF sešla, a přestože v daný den nedošlo k vytvoření vlády, obě
strany se dohodly na novém termínu - 8. května 2007.
Tony Blair i Bertie Ahern tuto dohodu podpořili, a ve Westminstru se okamžitě
přistoupilo k potřebným legislativním úkonům, které by zajistily nutnou šestitýdenní
prodlevu. Dne 8. května 2007 se konečno sešlo shromáždění, na kterém byl Ian Paisley
zvolen prvním ministrem Severního Irska a Martin McGuinness jeho zástupcem.
Vize Gerryho Adamse a Martina McGuinnesse se zvolna začala stávat
skutečností. Oba už od osmdesátých let působili v politice s dlouhodobým cílem dovést
Sinn Féin do vlády, a proto nyní mohli být spokojení. Jedním z nejpozoruhodnějších
momentů mírového procesu vůbec byla změna postoje reverenda Paisleyho vůči
podpoře společné vlády se Sinn Féin. Celou svou politickou kariéru postavil na
protestování proti jakýmkoli jednáním s republikány či nacionalisty i proti politickému
usmíření unionistů s nacionalisty/republikány; a nyní s republikány utvořil vládu. Tento
paradox zajímavě vysvětluje Ed Moloney.249 Podle něj byl Ian Paisley výborný stratég,
který nechal hlavní proud protestantského establishmentu v čele s UUP udělat špinavou
práci, zatímco je veřejně kritizoval. Paisley se ale chtěl podílet na řízení Severního Irska
a v roce 2007, kdy již byla nejtěžší rozhodnutí dávno učiněna a IRA ukončila svůj
ozbrojený boj, neměl důvod dále odolávat. Přijetí postu prvního ministra ve vládě se
Sinn Féin tak paradoxně bylo přirozeným vyvrcholením Paisleyho kariéry.
Severoirské shromáždění i exekutiva do dnešního dne plně fungují. Poslední
volby, konané v květnu 2011, potvrdily DUP a SF jako nejsilnější strany. Současným
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prvním ministrem je Peter Robinson, který v květnu 2008 nahradil Iana Paisleyho ve
funkci prvního ministra a předsedy DUP.

5.7 Severoirská společnost na přelomu tisíciletí
Životní podmínky v Severním Irsku byly na přelomu tisíciletí nezpochybnitelně
lepší, než byly před dvaceti lety. Jedním z nejdůležitějších faktorů je v tomto případě
ústup paramilitantních skupin. S konečným odzbrojením IRA v roce 2005 a následným
ukončením aktivit mnohých loajalistických skupin zmizela z ulic všudypřítomná hrozba
násilí. To je jasný důkaz o zlepšujících se podmínkách. Nicméně ke spokojené
společnosti má Severní Irsko ještě daleko, neboť zůstává „hluboce rozdělenou
společností jen s malou známkou pokroku směrem k toleranci a inkluzi“.250
Stupeň segregace je možné vypozorovat téměř ve všech aspektech života. Ačkoli
byly zavedeny smíšené školy, 95% dětí stále navštěvuje jasně definované protestantské
či katolické školy. Stejně tak mají členové komunity tendenci držet pohromadě a
uzavírat se vůči druhé straně v otázce bydlení. Nové smíšené čtvrti vznikají jen bolestně
pomalu.251 Tzv. „bottom-up“ přístup, kdy iniciativa vychází zdola, tedy z občanské
společnosti nelze vysledovat. Navíc je udržování společnosti v tomto stavu nepřímo
podporováno i přístup politiků na lokální úrovni. Foley a Robinson252 tvrdí, že většina
lokálních politiků se na možnost sjednocení integrované společnosti dívá skepticky.
V případě teoretických preferencí vyhrává integrovaná společnost specifická svou
kulturní rozmanitostí a vzájemným respektem. Politici se shodnou, že v dlouhodobě
perspektivě je žádoucí dosáhnout sjednocené společnosti. Ovšem v momentě, kdy přijde
na řadu reálné rozhodování, dostane obvykle přednost rozdělená, ale stabilní
společnost.253
Ekonomické indikátory také naznačují rozdělenou společnost. Katolíci vykazují i
po roce 2000 stále menší úroveň zaměstnanosti než protestanté.254 V ukazatelích
ekonomické aktivity jsou stále silnější protestanté, ačkoli se jejich populační křivka
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posouvá do vyšších věkových skupin.255 Přestože se úroveň nezaměstnanosti celkově
snižuje, strukturální rozdíl zůstává a znevýhodňuje katolické obyvatelstvo. Stejně tak
zůstává rozdíl v zastoupení obou komunit dle typu povolání. Rozdíly již zdaleka nejsou
tak markantní jako v minulosti, nicméně protestanté jsou stále více zastoupeni ve
finančních službách, administrativě a bezpečnostních složkách. Katolíci naopak
převažují ve stavebnictví, stravovacích a ubytovacích službách, či ve školství.
Stmelit rozdělenou společnost tak bude do budoucna jednou z největších výzev
politické reprezentace. Dosažení rekonciliace a plného „uzdravení“ společnosti bude
pravděpodobně dlouhý a pozvolný proces.
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6. Shrnutí a posouzení zkoumaných kategorií
Tato kapitola nabídne shrnutí vývoje jednotlivých kategorií identifikovaných
v úvodu studie. Cílem této části práce je odpovědět na otázku jak jednotlivé kategorie
ovlivňovaly jednání a postoje aktérů konfliktu. Z takto získaných poznatků pak bude
vyvozeno několik obecných závěrů.

6.1 Zapojení třetích stran/nezávislých autorit
Pro konflikt a mírový proces v Severním Irsku bylo zapojení třetích stran a
nezávislých autorit klíčové. Zaprvé to byla částečná internacionalizace konfliktu, když
Spojené království postupně uznalo legitimitu irského zájmu podílet se na řešení. První
krok učinil Londýn v sedmdesátých letech při jednání o Dohodě ze Sunningdale a
definitivně potvrdil roli Irské republiky jako partner v Anglo-irské dohodě z roku 1985.
Tato změna britského postoje byla pravděpodobně způsobena kritikou mezinárodního
společenství a zároveň Britům umožnila se podělit o zodpovědnost na řešení a také
případném selhání.
Zapojení Dublinu bylo významné i pro severoirské aktéry. Nacionalisté získali
partnera, který mohl na další úrovni prosazovat jejich zájmy. Pro republikány to
znamenalo relativní nevýhodu, protože umírnění nacionalisté získali spojence a Britové
partnera, který ačkoli prosazoval ideu sjednoceného ostrova, chtěl ho dosáhnout
exkluzivně mírovými prostředky. Irská vláda, která se od sedmdesátých let stále více
obávala možného přelití konfliktu přes hranici a následné destabilizace domácí politické
situace, měla skrze novou úroveň britsko-irských vztahů možnost bojovat proti IRA.
Zapojení Irské republiky nejhůř nesli zřejmě unionisté/loajalisté, kteří se museli
vyrovnat s faktem, že do řízení Severního Irska bude zasahovat irská vláda. Bylo možné
očekávat nárůst jejího vlivu na rozhodování a unionisté čelili možnosti, že bude
rozhodováno tzv. „o nich bez nich“; toto vnímání situace později také přispělo k ochotě
unionistů uvažovat o vládě na principu sdílených pravomocí s nacionalisty/republikány.
Výrazným prvkem mezinárodní účasti bylo zapojení amerického prezidenta,
specificky prezidenta Clintona v průběhu mírového procesu. Ve spojených státech
existovala silná irská lobby založená na generacích irských přistěhovalců. Irové se
domnívali, že díky zvláštním vztahům (tzv. special relationship) budou USA schopné
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ovlivnit politiku Velké Británie. Neexistuje ovšem žádná evidence, která by použití
amerického vlivu v tomto smyslu potvrzovala. Role amerického prezidenta byla
významná spíše ze symbolického hlediska, kdy fungoval jako jeden z čelenů pannacionalistické fronty, která umožnila vstup SF do politiky a ukončení ozbrojeného boje
IRA.
Kromě Irské republiky a USA hráli významnou roli také nezávislé autority,
podílející se přímo na vyjednávání o GFA a její implementaci. Neocenitelným přínosem
byla mediace v podání senátora George Mitchella. V průběhu implementace to pak byla
IICD Johna de Chastelaina, která umožnila republikánům postupovat v odzbrojení, aniž
by to vypadalo, že se vzdávají zbraní do rukou britské vlády. Mezi další nezávislé
aktéry patřila

i

Nezávislá

monitorovací

komise256

(Independent

Monitoring

Commission, IMC), která od roku 2004 dohlížela na aktivity paramilitantních skupin a
dodržování mírových demokratických principů. Významnou úlohu splnila také
Pattenova nezávislá komise257 pro reformu policejní služby v Severním Irsku.
Do

této

kategorie

lze

zahrnout

i

členství

obou

zemí

v Evropském

společenství/Evropské Unii, které mělo spíše strukturální charakter než přímý vliv na
obě vlády. Členství umožnilo oběma vládám diskutovat otázky Severního Irska na
okraji různých evropských setkání a poskytlo tak další platformu pro možnou diskuzi.
Mimo zapojení na úrovni politické elity lze pozorovat i zapojení nezávislých
aktérů na lokální/komunální úrovni. V rámci jednotlivých komunit, ale i napříč nimi
existovala síť nevládních organizací, které přispívaly ke kultivaci obou komunit, snažili
se o sblížení a překonání vzájemných rozdílů. Mezi nejvýraznější organizace občanské
společnosti patřil protestantský Oranžský řád, katolická Gaelská atletická asociace
(Gaelic Athletic Asociation, GAA) a převážně katolická NICRA.258 Zároveň ale
existovala řada menších organizací usilujících o vytvoření a udržení míru – jejich přínos
nespočíval v přímém vlivu ale spíše v kumulativním efektu, který měly na širokou
veřejnost.
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Na význam vnějších vlivů – zapojení nezávislých aktérů a třetích stran –
upozorňují i McGarry a O’Leary,259 když zdůrazňují, že tato dimenze je obvykle
v konsociační teorii podceňována.

6.2 Ideologie a hlavní cíle
Významnými proměnami ideologie prošla zejména britská vláda a republikáni.
Spojené království považovalo konflikt až do přelomu šedesátých a sedmdesátých let za
interní záležitost. Prvotní přístup Britů počítal s tím, že se jim podaří IRA porazit na
poli propagandy. Nicméně už na začátku sedmdesátých let si britská vláda uvědomila,
že pouhé vojenské řešení nebude možné. Následovalo zahrnutí Irské republiky do řešení
konfliktu a snahy o dosažení dohody. Britská vláda měla ztíženou pozici tím, že musela
fungovat na dvou frontách zároveň. Na jedné straně se nemohla bavit s teroristy, na
druhé straně udržovala s IRA tajný kontakt, skrze který sondovala možnosti dosažení
řešení konfliktu dohodou.
Důležité jsou ve vývoji britské ideologie dva momenty: prvním z nich byla již od
sedmdesátých let deklarovaná absence strategických, politických či ekonomických
zájmů koruny v Severním Irsku. Tento názor na jedné straně odcizil unionisty, kteří
pochybovali o britské snaze udržet Severní Irsko v unii a pravidelně podezřívali britské
vlády ze snahy „prodat“ Severní Irsko. Na druhé straně tento přístup naznačil
nacionalistům, že v případě Severního Irska je možné dosáhnout dohody, protože
britská vláda je nezaujatou stranou. Tento argument Britové dále podpořili ochotou
respektovat princip konsensu a přijmout jakékoli řešení, pokud bude přijatelné pro
katolíky i protestanty.
Republikánská ideologie prošla v průběhu 20. století výraznou proměnou.
Prvotním cílem IRA bylo vytvořit jednotné socialistické Irsko s tím, že ozbrojený boj
byl vnímán jako naprosto legitimní prostředek dosažení cíle. V rámci republikánské
ideologie tvořil jeden z klíčových pilířů požadavek na úplné stažení Britů ze Severního
Irska. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let došlo ve vedení republikánského
hnutí ke generační výměně. Nové vedení v čele s Gerry Adamsem a Martinem
McGuinnessem bylo už od počátku osmdesátých let přesvědčené o nutnosti představit
republikány i na politickou scénu.
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Prvním krokem bylo opuštění politiky abstence, což znamenalo uznat irský
parlament jako legitimní instituci. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let přišla
další významná změna v podobě uznání svébytnosti unionistů, kteří byli dříve
považováni za pouhé loutky britské vlády. IRA/SF také přehodnotili roli Británie,
z požadavku úplného stažení zůstalo jen vojenské stažení a naopak politická
odpovědnost podílet se na hledání řešení.
Zásadním vývojem byla strategie TUAS, která z ozbrojeného boje udělala
taktickou možnost, nikoli primární způsob prosazování zájmů. Z hlediska hlavních cílů,
znamenala podpora GFA snad největší změnu. Republikáni byli ochotní přijmout
dohodu, která jasně stanovila status Severního Irska jako součásti Spojeného království.
Následující proces odzbrojení a ukončení veškerých vojenských aktivit znamenalo
téměř dokonalou proměnu republikánské ideologie.
Ačkoli unionistická ideologie neprošla tak zásadním vývojem jako republikánská,
k některým posunům došlo. V rámci unionistického proudu vždy existovaly tři směry:
zastánci nezávislosti Ulsteru patřili k menšině a hlavní dvě skupiny tvořili zastánci plné
integrace Severního Irska do unie a stoupenci devoluce. V rámci posledně jmenované
skupiny jednoznačně dlouhou dobu převažovala preference většinových institucí
a jednoznačné odmítnutí sdílení pravomocí či irské dimenze. Zajímavým aspektem, ve
kterém se vývoj unionistické ideologie odlišuje od republikánské a britské, je jeho
zdánlivá nedobrovolnost. McGarry a O’Leary tvrdí, že unionisté byli ke sdílení
pravomocí a akceptaci irské dimenze v podstatě dotlačeni britskou politikou.260
Po podepsání AIA unionistům do budoucna hrozilo, že budou marginalizováni společně
s dalšími stranami a důležitá rozhodnutí se budou odehrávat bez nich na vyšší britskoirské úrovni. Určitou pobídkou pro přijetí institucí fungujících na principu sdílení
pravomocí byl také demografický vývoj, který ukazoval snižující se rozdíl v počtech
katolického a protestantského obyvatelstva.261 V případě zachování většinových
institucí demografické ukazatele naznačovaly, že by tuto většinu v budoucnu mohli mít
právě katolíci.
Zcela svébytnou kategorií je osobní přístup Iana Paisleyho. Letitý zarytý odpůrce
jakékoli spolupráce se SF během necelých dvou let postavil na hlavu celou svou osobní
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ideologii, aby se nakonec stal prvním ministrem s Martinem McGuinnessem coby jeho
zástupcem.

6.3 Ekonomické podmínky a kulturní aspekty
Pro potřeby tohoto shrnutí jsou ekonomické podmínky a kulturní aspekty zahrnuty
do jedné kategorie. Tyto dva faktory na sebe úzce navazují a je proto praktické
analyzovat je společně.
Všechny údaje nasvědčují tomu, že mírový proces byl projektem politických
elit.262 Široká veřejnost podporovala ukončení násilí, nicméně nelze tvrdit, že by mírový
proces inicializovala či výrazně ovlivnila. Ve srovnání s osmdesátými lety se
ekonomické poměry katolického obyvatelstva zlepšily, zejména díky politice
prosazované Velkou Británií při správě Severního Irska. V průběhu devadesátých let
docházelo k úpravám vztahů mezi komunitami. Fenomén keltského tygra – rychle se
rozvíjející hospodářství a ekonomika Irské republiky, umožnil napravit některé
historicky zakořeněné předsudky. V průběhu mírového procesu byly spuštěny některé
rekonciliační iniciativy. Nicméně komunity jsou stále ještě rozdělené, některé
strukturální nerovnosti v oblasti zaměstnání zůstaly, jen už nejsou tak výrazné.263
Zlepšující se ekonomické podmínky jsou tak spíš důsledkem mírového procesu než jeho
příčinou. Výrazný posun vzájemných vztahů obou komunit zatím nelze spolehlivě
prokázat, na druhou stranu lze očekávat, že sbližování bude dlouhý a pomalý proces.

6.4 Odzbrojení
Všichni aktéři konfliktu, přirozeně s výjimkou republikánů, se shodli na tom, že
IRA a další paramilitantní organizace musí odzbrojit a ukončit veškeré násilné a
kriminální aktivity. Problém spočíval v načasování a způsobu provedení. Dokud
nedošlo k základnímu pokroku v mírovém procesu, nikdo reálně neočekával, že se IRA
vzdá svého arzenálu. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let začala republikánům
jejich duální strategie politického a ozbrojeného boje činit potíže. Po začátku prvních
jednání směřujících k dosažení GFA, bylo jen otázkou času, kdy přijde na řadu
požadavek odzbrojení.
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Labouristická vláda Tonyho Blaira věřila, že první pokus o dohodu byl zmařen
Majorovým požadavkem na odzbrojení před začátkem závazných rozhovorů. Blair byl
odhodlán stejnou chybu neopakovat. Proto byla otázka odzbrojení v GFA formulována
vágně. Problém tak byl jen odsunut na pozdější dobu.
Zajímavým bodem je fakt, že odzbrojení stran konfliktu obvykle probíhá až
nakonec, jako symbolické završení celého procesu. Samozřejmě, odzbrojení má velký
symbolický význam a může být vyžadováno jako gesto dobré vůle. Naléhat na
ozbrojené strany konfliktu, aby složili zbraně před dosažením dohody, není zcela
efektivní postup. Takový požadavek může mírové jednání zastavit či trvale zablokovat.
Přitom strany, které zbraně používají, by v případě potřeby neměly větší problém si
opatřit nové.
V otázce odzbrojení to tedy byl souběžný vývoj na třech frontách, který nakonec
umožnil IRA definitivně vyřadit zbraně z provozu. Byl to ústupek britské vlády, která
souhlasila s tím, že v průběhu jednání stačí jasný závazek odzbrojení a samotný akt
může být proveden až v širším rámci implementace celé dohody. Stejně tak Trimblova
UUP zmírnila své postoje a nakonec se zřekla požadavku na odzbrojení před začátkem
rozhovorů. Největší posun v tomto smyslu provedli republikáni, kteří opustili strategii
ozbrojeného boje a rozhodli se respektovat mírové demokratické nenásilné principy.

6.5 Shrnutí
Pokud se tedy vrátíme k původnímu Wallensteenovu konceptu – měli bychom být
schopni v průběhu konfliktu a mírového procesu sledovat proměnu jednání aktérů od
destruktivního ke konstruktivnímu. Konstruktivní chování lze identifikovat v ochotě
britské vlády angažovat Irskou republiku v řešení konfliktu či ochotě labouristické
vlády udržovat mírový proces v chodu i přes evidentní překážky. Konstruktivní byla i
snaha republikánského hnutí o prosazení politického boje na úkor ozbrojeného, ačkoli
byla někdy provázena dílčím destruktivním chováním. Pozitivní přístup a ochotu jednat
konstruktivně v rámci omezených možností je možné vysledovat i v rozhodnutích
Davida Trimbla.
Wallensteen dále argumentuje, že změna chování vychází z proměny vnějších
okolností a zároveň z vnitřních vztahů, fungujících jako akce a reakce. Jinými slovy, ke
263
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konstruktivnímu chování dochází v reakci na změnu prostředí či preferencí/chování
dalších aktérů. Změna britské politiky a přizvání Dublinu ke spolupráci na řešení
konfliktu mělo dopady na chování a postoje unionistů i nacionalistů a republikánů. Za
vnější změnu lze považovat například vstup obou zemí do EU. Jejich členství lze chápat
jako strukturální změnu, které oběma vládám umožnila konzultovat problematiku
Severního Irska stranou od ostatních aktérů. Další vnější změnou byly teroristické útoky
z 11. září 2001, které napomohly rozhodnutí IRA připravit první akt odzbrojení.
Při konfrontaci Wallensteenova konceptu s realitou severoirského konfliktu
vyvstává otázka, jak se vypořádat s dualitou chování, které se může v krátkodobé
perspektivě jevit destruktivní, nicméně v dlouhodobé perspektivě je konstruktivní.
Konflikt v Severním Irsku je plný případů, kdy mohou dvě strany stejnou aktivitu
interpretovat současně jako konstruktivní a destruktivní. Příkladem budiž negativní
reakce nacionalistů na návrh Davida Trimbla, aby byly uspořádány volby do Fóra pro
určení stran, které se budou podílet na jednáních o GFA. Republikáni tento postoj
uvítali, zatímco unionisté a britská vláda nesouhlas SDLP kritizovali. Konflikt
v polarizované společnosti jakou bylo Severní Irsko, vyžadoval od většiny aktérů
pečlivě vybalancovaný přístup. V mnoha případech byly oficiální postoje či akce
odlišné od skutečných zájmů, mezi aktéry tak panovala shoda, kterou nicméně nebylo
možné uznat veřejně.
Wallensteenův koncept konfliktu, který propojuje tři základní aspekty, je schopen
vysvětlit základní dynamiku změny. Nicméně při aplikaci na reálný příklad se v případě
přechodu od destruktivního ke konstruktivnímu chování objevuje problém. Je otázkou,
kterou úroveň vztahů a reakcí analyzovat, deklaratorní rovinu či skutečné zájmy? Jakým
způsobem postupovat, pokud se budou lišit a působit tak protichůdným dojmem?
Autorka se domnívá, že Wallensteenův koncept pro takovou situaci nabízí obecné
vysvětlení. Z grafického znázornění (Obr. 2, s. 17) vyplívají tři základní fáze konfliktu.
V situaci, kdy je možné chování aktérů interpretovat dvojím způsobem, případně jejich
oficiální chování neodpovídá skutečným záměrům, se konflikt nachází ve střední fázi a
je možné ho zvrátit na jednu či druhou stranu. Rozhodujícím vlivem pak může být
vnější změna či rázná akce některého z aktérů, případně kombinace obojího. Obdobu
této situace lze spatřovat například v nástupu labouristické vlády v létě 1997. Noví
aktéři, v podobě Tonyho Blair a konečně i Bertieho Aherna, společně s jasným
odhodláním posunout mírový proces vpřed, převážili dynamiku do konstruktivního
směru.
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Nad rámec možnosti aplikace Wallensteenova konceptu nabízí detailní
prozkoumání severoirského konfliktu několik obecných závěrů týkajících se řešení
konfliktu obecně. Zaprvé je to fakt, že konflikt se nevyřeší sám; je třeba, aby se jeho
řešení někdo naplno věnoval. Severoirský mírový proces byl mnohokrát postrčen o další
krok vpřed jen díky ochotě zejména britské ale i irské vlády investovat do řešení další
čas a energii.
S tím souvisí druhé, možná až triviálně jednoduché konstatování, že
nejdůležitějším předpokladem úspěchu je trpělivost. Mírové řešení konfliktu, zejména
dlouhotrvajícího v polarizované společnosti, je během na dlouhou trať. Je to proces
složený z menších symbolických krůčků, pomalého postupného přizpůsobování se i
zásadních kroků do neznáma. Překonání vzájemných rozdílů a vymanění se
z historických stereotypů je bolestně pomalý proces.
Poslední obecné pozorování se týká jednotlivých osobností. Je možné spekulovat,
že kromě jiných faktorů se na řešení konfliktu podílela i jedinečná kombinace
osobností. Význam Tonyho Blaira a Bertieho Aherna pro dosažení dohody je obecně
znám. Gerry Adams a Martin McGuinness usilovali o nenásilné řešení už od
osmdesátých let a dovedli republikány až do severoirské exekutivy. Stejně tak John
Hume a David Trimble coby lídři SDLP, resp. UUP, učinili mnohá komplikovaná
rozhodnutí a zejména David Trimble prokázal „značnou dávku politické odvahy,“ která
ho nakonec stála kariéru.264 David Trimble a John Hume získali v roce 1998 Nobelovu
cenu za mír za „jejich snahu o nalezení mírového řešení konfliktu“.265
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Závěr
Severoirský konflikt byl jedním z nejtrvalejších ve 20. století. Stejně tak i mírový
proces trval bezmála šestnáct či dokonce devatenáct let; záleží, odkdy se začne počítat,
zda od Brooke/Mayhew rozhovorů či SDLP/SF rozhovorů. Během té doby se Gerrymu
Adamsovi povedlo téměř nemožné – „otočit Titanic ve vaně“.266
Cesta k míru začala u vzájemného sondování možností, zapojení Irské republiky
do řešení a generační výměny v čele republikánů. Adams a Martin McGuinness pečlivě
cíleně proměnili tvář republikánů tím, že začali praktikovat politický boj včetně účasti a
práce v irských, severoirských i britských institucích. Povedlo se jim přesvědčit IRA, že
ozbrojený boj je jen jedna z možných taktik a cílů lze dosáhnout i mírovými prostředky.
Velká Británie a unionisté se smířili s faktem, že územní status Severního Irska se může
na základě principu konsensu v budoucnosti změnit. Irská republika se vzdala svého
ústavně zakotveného nároku na území Severního Irska a na oplátku získala stabilního
prosperujícího souseda namísto vysoce polarizované a konfliktem ohrožené společnosti.
Mírový proces v Severním Irsku byl výsledkem upravování ideologií a postojů,
přizpůsobování očekávání a možných výsledků. Trvalo nejméně šestnáct let mravenčí
práce, pozornosti, invence, energie a odhodlání, aby se život v Severním Irsku mohl
vrátit do relativně normálních kolejí. Proces proměny dynamiky konfliktu od
negativních akcí a chování k pozitivním si vyžádal téměř dvě dekády a byl to složitý,
pomalý a místy frustrující zážitek. Fakt, že bylo dosaženo dohody, vybízí k optimismu.
Zároveň je ale nutné ptát se, zda je řešení v podobě fungování principů konsociační
demokracie ideálním řešením. Na tuto otázku v současnosti s klidným svědomím
odpovědět nelze. Jen čas ukáže, zda sdílení pravomocí naučí protestanty a katolíky
vzájemnému respektu a pomůže oběma komunitám ke sblížení, nebo jen prohloubí a
plně institucionalizuje stávající rozdíly. Jednoznačně dobrou zprávou zůstává fakt, že ať
už budou vztahy protestantů a katolíků jakékoli, případné neshody a spory budou řešit
mírovou demokratickou cestou.
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Summary
This diploma thesis examines in detail development of the Northern Ireland
conflict and peace process in the years from 1980 to 2007. It does so in order to
illustrate the application of Peter Wallensteen’s conflict analysis concept. Main idea of
the concept is that conflict resolution stems from the transformation of conflict
dynamics from negative to positive caused by the changing behavior and attitudes of the
individual actors. This thesis therefore uses the case of Northern Ireland to understand
how such a transformation is brought about in reality.
First chapter introduces the conceptual framework. It identifies three main modes
of analysis – conflict dynamics, incompatibility as conflict origin, and rational/strategic
calculation of actor – and the Wallensteen’s concept as a synthesis of these three.
Following section offers a brief introduction to the conflict, including a note on
terminology, historical development, basic categorization of the conflict, and a short
analysis of the incompatibility at heart of the conflict. Overview of the parties to the
conflict is also given.
Chapters three, four, and five chronologically map the developments of the
conflict and the peace process. Chapter three focuses on the early roots of the peace
process. It covers the years from 1980 until 1988, especially examining the hunger
strikes, Anglo-Irish Agreement and the Armalite and Ballot box strategy of the
Republicans.
Chapter four deals with the time period of 1988-1998. The changing republican
ideology, contacts between John Hume and Gerry Adams, and the first set of
preliminary talks and substantive talks are covered. This section also describes the run
up to the Good Friday Agreement, the GFA itself and its brief interpretation. A short
note on the international dimension is also included.
Chapter five is devoted to the implementation of the GFA covering the time frame
of 1998-2007. It describes the attempts of restoring the Northern Ireland’s institutions at
first spoiled by the impasse of IRA decommissioning. It further focuses on the changing
republican ideology and move towards putting their weapons beyond use. It concludes
with the St Andrews Agreement and the final restoration of devolved institution.
Chapter six provides an analysis of the conflict dynamics transformation as
illustrated by the specific case. The changing attitudes and behavior of individual actors
are examined with respect to five distinct categories: involvement of independent
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authorities and/or third parties; ideology and understanding of the main goals; economic
conditions; cultural aspects; and the matter of decommissioning. The thesis arrives at
the conclusion that indeed change in the attitudes and behavior of individual actors
resulted in the transformation of conflict dynamics and thus brought about conflict
resolution. However, it also illustrates how painfully slow such a transformation can be,
stressing the efforts of the spoilers and the number of obstacles, which need to be
overcome.
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Unionistická
strana Spojeného
království, UKUP
Pokroková
unionistická
strana, PUP
Zelení
Nezávislí

17,6
6,5

18
6

1,6

Celkem

Ulsterská
unionistická
strana, UUP
Sociálně
demokratická a
labouristická
strana, SDLP
Demokratická
unionistická
strana, DUP

Počet křesel

%
hlasů
14,9

Počet
křesel
18

15,2

16

30,1

36

23,5
3,7

30 (33 poté, co k DUP
přešli tři poslanci
původně zvolení za
UUP)
24
6

26,2
5,2

28
7

2

0,8

0

-

-

4,5

5

0,8

1

1,5

0

2,5

2

1,2

1

0,6

1

0,1
3,0

0
3

0,4
2,9

0
1

1,7
2,8

1
1

97,3

108

98,7

108

98,2

108

27 (24 poté, co tři
poslanci zvolení za UUP
přešli k DUP)
18

Zdroj: tabulka autorky



Volby 2007

Koalice žen Severního Irska oficiálně ukončila činnost v květnu roku 2006.
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Vymezení tématu a zdůvodnění výběru:
Konflikt v Severním Irsku představuje z hlediska základních charakteristik
vnitřní konflikt s vnějším vlivem, kde předmětem sporu je území Severního Irska a jeho
politická budoucnost. Konflikt samotný se datuje už od dvacátých let 20. století,
nicméně tato práce má za cíl soustředit se na tu fázi konfliktu, která představuje cestu
k jeho řešení, tedy počátek mírového procesu a vyjednávání. Toto období lze datovat
zhruba v rozmezí počátku devadesátých let 20. století do roku 2007, kdy bylo obnoveno
fungování severoirského shromáždění a exekutivy. K mírovému vyřešení konfliktu
přispěly mimo jiné dvě důležité dohody, Velkopáteční dohoda z roku 1998 a Dohoda ze
St Andrews z roku 2006, které obě slouží jako významné milníky mírového procesu.
V rámci konceptu dynamiky a stádií konfliktu bude tato práce zaměřena právě
na stádium řešení konfliktu s důrazem na jednotlivé součásti tohoto procesu, mezi které
patří

následující:

uzavření

příměří,

série

vyjednávání,

zapojení

nezávislých

autorit/aktérů či třetích stran, dohoda o odzbrojení militantních skupin a následná
praktická realizace, dohoda o znovuobnovení samosprávy včetně přesného nastavení
pravidel jejího fungování.
Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích je významnou součástí studia
mezinárodních konfliktů. Charakter konfliktů se mění spolu s měnícím se charakterem
bezpečnostního prostředí a technologickým pokrokem. Konflikty 21. století zasahují
čím dál větší počet civilistů a mají výraznější dopady na jejich bezpečí a životy.
Studium mechanismů, které vedou k mírovému vyřešení konfliktu tak může být
v budoucnu významným přínosem pro obnovení bezpečnosti a umenšení počtu obětí
konfliktů. Na příkladu Severního Irska tak budou detailně prostudovány mechanismy,
jenž umožnily usmíření dvou nepřátelských komunit a jejich společné fungování a
společné spravování území, které bylo předmětem sporu. Zkoumání severoirského
mírového procesu tak nabídne empirický přínos pro obor řešení konfliktů.
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Cíl práce a metoda zpracování:
Cílem práce je detailně popsat a vysvětlit mechanismus řešení konfliktu
v mezinárodních vztazích na příkladu severoirského mírového procesu. Jedná se o
jednopřípadovou instrumentální studii řešenou metodou rozboru procesu, kde jednotlivé
proměnné dohromady poskládají strukturovaný proces resoluce konfliktu.
Pro řešení studie byly jako proměnné, na jejichž vývoji je možné
ilustrovat/sledovat resoluci a rekonciliaci identifikovány následující kategorie:
(1) zapojení nezávislých autorit – bude zkoumáno, zda a jak jejich schopnost
mediovat a usměrňovat debatu ovlivnila či neovlivnila přístup a postoje
jednotlivých účastníků/stran vyjednávání
(a) mezinárodní aktéři – USA, EU, Irská republika
(b) NGOs – na domácí i mezinárodní scéně
(2) dohoda o odzbrojení a jeho praktické provedení – k jakému posunu došlo ve
vyjednávání; jaký vliv měla tato událost na schopnost obou komunit
přistoupit na další kompromis; jak ovlivnila budování vnitřní důvěry mezi
účastníky vyjednávání; jak ovlivnila širší veřejnost a veřejné mínění
(3) vývoj pozic/stanovisek jednotlivých stran konfliktu – vnitřní vývoj u všech
zúčastněných

táborů;

přesun

důrazu

od

paramilitaristických

křídel

k politickým křídlům jednotlivých táborů; upřednostňování politického řešení
- vývoj pozic bude zkoumán na úrovni jednotlivých bloků/skupin, např. DUP,
IRA, britská vláda, ale i na úrovni jednotlivců, zejména Johna Humea,
Tonyho Blaira, Garryho Adamse a Martina McGuinesse, Iana Paisleyho,
státních sekretářů pro Severní Irsko v britské vládě, Bertieho Aherna, etc.
(a) vývoj ideologie jednotlivých táborů, posuny ve vnímání hlavních cílů a
zejména metod jejich dosažení
(b) vývoj ekonomického postavení/podmínek obou komunit
(c) kulturní aspekt – vývoj vzájemného vnímání – identita, normy a hodnoty
určované vymezováním se vůči druhé komunitě, posun tohoto vnímání a jeho
příčiny
(d) politický vývoj – tvoření politických pozic, systém fungování konsociační
demokracie, jeho podoba a podpora jednotlivými aktéry
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Předpokládaná osnova:
1.

Úvod:
o Včetně kritického rozboru literatury a definování základních pojmů
souvisejících s problematikou severoirského konfliktu

2. Teoretické ukotvení v disciplíně mezinárodních vztahů a definování základních
konceptů a pojmů používaných v práci
3. Stručný historický přehled severoirského konfliktu se zachycením jednotlivých
stádií vývoje konfliktu
4. První fáze řešení konfliktu
- chronologicky vymezené od počátku devadesátých let k podpisu Velkopáteční
dohody, 1998
- Představení pozic jednotlivých stran konfliktu s důrazem na jednotlivé aspekty
(a) až (d); ilustrace vlivu externích aktérů /mezinárodní instituce, jiné státy,
NGOs/; role odzbrojení a vývoj na tomto poli
5. Druhá fáze řešení konfliktu
- 1998-2002: od Velkopáteční dohody k obnovení přímé správy
- Vývoj jednotlivých proměnných v tomto období, s důrazem na ideologii,
politický a ekonomický vývoj
6. Třetí fáze řešení konfliktu
- 2002-2006: od přímé správy k Dohodě ze St Andrews
- Vývoj všech proměnných s důrazem na roli jednotlivců, ideologii a politický
aspekt: fungování konsociační demokracie, institucionalizovaná spolupráce
Velké Británie a Irské republiky; významný je také vývoj kulturního aspektu a
role NGOs
7. Závěrečná fáze řešení konfliktu – implementace Dohody ze St Andrews
- Politický a ideologický vývoj; významná role jednotlivců – členů Severoirské
Exekutivy, britského a irského premiéra
8. Analýza příčinného mechanismu, možnosti jeho obecného využití
o Včetně zhodnocení výsledků výzkumu vzhledem k hypotéze a
výzkumným otázkám, možnosti induktivních závěrů s obecnou platností
9. Závěr
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