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Abstrakt

Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj ve čtyřech zemích subsaharské Afriky

(Libérie, Nigérie, Somálsko a Rwanda) během studené války a let devadesátých a na 

roli USA v těchto státech ve sledovaném období. Základní výzkumnou otázkou je, jak 

vztahy studené války determinovaly současnou zahraniční politiku USA. K tomuto 

účelu je použita Millova metoda schody. Jako závislá proměnná, která má symbolizovat 

silný zájem Spojených států v zemi, byla vybrána intervence, účast v etnickém nebo 

občanském konfliktu v 90. letech dvacátého století. Mezi nezávislé proměnné byly 

zařazeny nejrůznější faktory, jež by mohly rozhodnutí o intervenci ovlivnit (spolupráce 

v období studené války, účast v konfliktu studené války, nebo humanitární pomoc a 

současná vojenská spolupráce – výcvik jednotek). Práce používá empiricko-analytický 

přístup. První dvě kapitoly se navíc zaměřují na zahraniční politiku USA vůči Africe

celkově, na její vývoj i současný stav. Detailněji popisují i jednotlivé agentury 

s humanitárním, rozvojovým nebo vojenským zaměřením nebo přístupy jednotlivých 

amerických prezidentů k Africe od konce Druhé světové války. Další kapitoly jsou 

tvořeny jako případové studie zabývající se jednotlivými státy, jejich komparaci, ale 

také problematice intervence je věnována poslední kapitola.

Abstract

Bachelor thesis is focused on a progress in four Sub-Saharan countries (Liberia, 

Nigeria, Somalia and Rwanda) during Cold War and the 90’s and on a role of United 

States of America in this progress. How relations of Cold War allies or enemies

determinate the current Africa policy of United States is the fundamental question of 



this thesis. Author uses Mill’s Method of Agreement. Intervention or involvement in 

ethnic or civil conflict in the 90’s was chosen as a dependent variable. It should 

symbolize growing U.S. interest in the country. Nondependent variables are factors 

which can affect the decision making process of intervention – Cold War collaboration, 

involvement in the proxy war, humanitarian aid or military assistance, troops training. 

Thesis uses empirical-analytical approach. First and second chapter are moreover 

focused on complex U.S. Africa Policy, on its development and current situation. They 

describe humanitarian and other agencies and also approaches of U.S. presidents since 

the end of the Second World War. Other chapters are written as a One Case Studies, the 

comparison of them as well as problems of intervention are included in last chapter.
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Vymezení tématu:

Hlavním úkolem práce bude zmapovat zájmy USA v Africe a 

jejich vliv na zahraniční politiku vůči jednotlivým africkým 

státům. Časové vymezení je následující: od prvních 

osvobozeneckých snah po současnost, tedy válku proti 

terorismu. Logicky tento úsek dějin zahrnuje i období Studené 

války a tzv. Proxy wars.

Hypotéza: 

Afrika je často opomíjeným, přesto důležitým hráčem 

mezinárodních vztahů. Díky velikému surovinovému bohatství 

se dostává do popředí zájmů mnoha významných a mocných 

zemí světa. Spojené státy Americké jistě nejsou výjimkou. 

Přesto ale Afrika díky svým politickým problémům není 

klasickým spojencem. Kdokoliv, kdo chce získat v určité zemi 

vliv, musí se připojit k jedné ze stran bojujících o moc. Centrální 

vlády většinou neexistují, nebo je jejich pole působnosti velmi 

malé. Tento princip byl nejvíce využíván během Studené války. 

Nakolik se dnes přístup mezinárodních aktérů, především 

USA změnil? Jaký byl vývoj spolupráce a které státy byly a nyní 

jsou v popředí zájmů USA? Co rozhoduje spolupráci – zájmy 

externích aktérů nebo potřeby státu? Jsou minulé omyly USA 

rozhodující pro jejich dnešní humanitární a jinou pomoc? To 

budou hlavní výzkumné otázky.

Důležitým bodem práce bude taktéž vymezení situací, ve 

kterých se USA podrobila rozhodnutím mezinárodních 

organizací, jako jsou NATO a OSN, a kde jednala pouze za 

sebe. Této problematice bude věnována jedna kapitola a zároveň 

se objeví i v jednotlivých případových studiích. Další vedlejší 

otázkou bude taktéž zainteresování soukromých, komerčních 

aktérů v Africe a jejich vliv na formování zahraniční politiky 

USA.
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Metodologie:

Práce použije empiricko-analytický přístup, díky kterému se 

bude snažit najít odpovědi na předem stanovené otázky a ověřit 

si původní hypotézy.

Nastudování primární literatury zajistí celkový přehled 

zahraniční politiky USA vůči Africe, který bude doplněn 

několika případovými studiemi vzorových států. Pro potřeby 

této práce bylo vybráno následujících pět: Libérie, Nigérie, JAR, 

Somálsko a Rwanda. Na těchto případech bude ukázán vývoj 

zájmů a politik USA a použitím Millovy metody shody 

rozluštěn klíč, který určuje, kde USA zasahuje a kde nikoliv.

Případové studie se zaměří v první řadě na pozici 

jednotlivých zemí ve Studené válce, zda byly nebo nebyly do 

bojů dvou znepřátelených hegemonů zapojeny. Dále budou 

zkoumat politický vývoj zemí od roku 1990 a snahu USA do 

tohoto vývoje zasahovat či nikoliv.

Osnova práce:

- Úvod

- Vývoj vztahů USA k Africe jako celku

- Humanitární a vojenská pomoc USA v druhé polovině 20. 

století a dnes

- Případová studie – Libérie

- Případová studie – Nigérie

- Případová studie – Somálsko

- Případová studie – Rwanda 

- Případová studie – Jihoafrická republika

- Závěr
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Úvod

Afrika je často opomíjeným, přesto důležitým hráčem mezinárodních vztahů. 

Díky velikému surovinovému bohatství se dostává do popředí zájmů mnoha 

významných a mocných zemí světa. Hlavním úkolem této práce bude zmapovat zájmy 

USA v Africe a jejich vliv na minulou i dnešní zahraniční politiku vůči jednotlivým 

africkým státům. USA se samy staví do role ochránců lidských práv a průkopníků 

demokracie. Především rozvojové státy na ně proto spoléhají ve chvílích, kdy svými 

vlastními silami své krize nedokáží zvládnout.

Nakolik se dnes přístup mezinárodních aktérů, především USA změnil od 

studené války? Jaký byl vývoj spolupráce a které státy byly a nyní jsou v popředí zájmů 

USA? Co rozhoduje spolupráci – politická agenda nebo zájmy externích aktérů? A 

jakou roli hraje humanitární problematika? To jsou hlavní otázky, na něž se bude snažit 

práce nalézt odpovědi. K tomu bude použit empiricko-analytický přístup, založený na 

studiu literatury.

PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY:

Použitou literaturu tvoří především anglicky psané odborné monografie v čele s 

Africa and the International System Christophera Claphama a Warlord Politics and 

African States Williama Rena, jež přibližují specifika africké politiky. Zahraniční 

politiku USA mapuje, kromě jiných, především monografie Petera J. Schreadera United 

States Foreign Policy toward Africa. Česky psané literatury zabývající se tímto tématem 

je málo, přesto autorka přihlíží k několika dílům, týkajících se jich alespoň částečně 

(Pavel Barša: Hodina Impéria, Mesfin Gedlu: Subsaharská Afrika, Jan Záhořík: 

Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace, nebo český překlad esejí 

Roberta D. Kaplana: Přicházející anarchie).

Monografie budou doplněny články z renomovaných zahraničních časopisů, 

jako je například Journal of International Affairs, nebo Third World Quaterly. Zdrojem 

faktických dat budou především vládní webové stránky Spojených států amerických, 

především organizace USAID. 
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HYPOTÉZA:

Dnešní vztahy USA a vybraných států subsaharské Afriky jsou do značné míry 

determinovány minulostí. Otázka lidských práv a rozvoje demokracie je v zahraniční 

agendě poměrně nová, vážněji se prosazuje až od konce 80. let. Kromě toho, se ale 

přístup USA k africkým státům mnoho nezměnil, stále dominuje politika „něco za 

něco“ – peněžní podpora za svobodné volby (místo za boj proti komunismu). Hlavním 

hybným motorem se pro USA stalo neopakovat chyby studené války, čímž se jejich 

politika stává méně obratnou a méně schopnou, tj. bojí se efektivně zasahovat do 

vnitropolitických i mezinárodních konfliktů, pokud není přímo ohrožena bezpečnost 

USA (z vojenského i surovinového hlediska).

KATEGORIZACE PROMĚNNÝCH:

Jelikož se autorka použije Millovu metodu shody je nutno si předem stanovit 

proměnné, na nichž bude práce stavět. Jedinou závislou proměnnou bude včasná reakce 

exekutivy Spojených Států na současné vnitropolitické konflikty1 ve vybraných zemích. 

To symbolizuje vysoký zájem o dění v zemi.

Mezi nezávislé proměnné budou zařazeny politické okolnosti vztahů s USA, 

například spojenectví ve studené válce, nebo strategičnost území (státy zastupující svůj 

region, jak je USA definovaly). Dále přítomnost strategických surovin a 

zainteresovaných amerických firem, výše humanitární pomoci nebo participace státu na 

výcviku vojenských, protiteroristických jednotek. Procesem vylučování se budeme 

snažit najít okolnost, jež je při zásahu rozhodující. 

První dvě kapitoly (Vývoj vztahů USA k Africe jako celku, Humanitární a 

vojenská pomoc) budou ryze obecné, nastíní vývoj politické situace na kontinentu a 

zainteresovanost Spojených Států v nich. První kapitola se detailněji zaměří na proměny 

americké zahraniční politiky vůči subsaharské Africe v druhé polovině 20. století, co 

bylo jejich příčinami i důsledky. Jak agenda zahraniční politiky ovlivňovala vojenské 

intervence, či humanitární pomoc bude předmětem druhé kapitoly. Její část bude taktéž 

věnována společným akcím USA a OSN nebo tomu do jaké míry byly rozhodnutí OSN 

ovlivněny Spojenými státy nebo naopak. Další vedlejší otázkou bude taktéž 

                                               
1

V případě Nigérie nepůjde o občanskou válku, nýbrž o konflikty s paramilitantními jednotkami
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zainteresování soukromých, komerčních aktérů v Africe a jejich vliv na formování 

zahraniční politiky USA.

Následující kapitoly budou případové studie vybraných čtyř států (Libérie, 

Nigérie, Rwanda a Somálsko), které zkonkretizují dopady vývoje zájmů USA, 

nastíněného v prvních dvou kapitolách. Zaměří se v první řadě na pozici jednotlivých 

zemí ve Studené válce, zda byly nebo nebyly do bojů dvou znepřátelených hegemonů 

zapojeny. Dále budou zkoumat politický vývoj zemí od roku 1990 a snahu USA do 

tohoto vývoje zasahovat či nikoliv. Použitím Millovy metody shody se bude práce 

snažit z těchto dat vyvodit odpovědi na předem stanovené otázky.

Z důvodu narůstajícího rozsahu práce autorka oproti původnímu projektu 

zpracovala pouze čtyři, již zmíněné státy. Téma Jihoafrické republiky nebylo použito, 

přesto se jedná o téma zajímavé. Zasloužilo by si jistě více prostoru a bližší zkoumání.
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1. Vývoj vztahů USA k Africe jako celku

Zpočátku byly vztahy mezi Afrikou, jakožto celým kontinentem, a USA 

limitovány obchodem s otroky. Právě bojem proti pokračujícímu otrokářství, které bylo 

v USA oficiálně ilegální až od roku 1865, začaly USA spolupracovat s několika 

Africkými osadami a přístavy (např. Porto Praia – Kapverdy, St. Helena – Kongo). 

Snahy o omezení otrokářství provázely celé 19. st., na starost je mělo především U. S. 

Navy. Přesto se nedařilo úplný zákaz v Kongresu prosadit. Spolupráce s přístavy na 

africkém kontinentě spočívala v zadržování lodí převážejících otroky pod americkou 

vlajkou. To bylo do roku 1865 jediné možné zamezení obchodu s otroky. Převážení 

otroků pod americkou vlajkou bylo nezákonné, pro to byli kapitáni takových lodí 

posíláni před soud, přesto pouze několik se jich do vězení dostalo.2

Samozřejmě vztahy s kontinentem se týkaly především zástupců evropských 

koloniálních velmocí, především Portugalska a Velké Británie, s původními obyvateli se 

v této době žádné styky nenavazovaly. „Oficiální Amerika, až do vypuknutí první 

světové války, měla jen malý zájem v afrických záležitostech. Spojené státy nehrály 

žádnou roli v dělení Afriky. Ministerstvo zahraničí povětšinou považovalo Afriku za 

prodlouženou Evropu, jak v diplomatickém, tak politickém smyslu.”3

1.1 Vznik Libérie

Důležitým obratem byla snaha vyrovnat se s dědictvím otroctví. Po získání 

volebních práv se afroamerická menšina začala účastnit politických rozhodnutí a skrze 

ně i zasazovat o další privilegia. Mimo jiné vznikl i návrh o jejich navrácení 

v domovinu a vytvoření státu, jež by spravovali sami. Pro tento účel byla vytvořena 

Americká kolonizační společnost (American Colonization Society). Ta měla za úkol 

nejen spravovat, plánovat, ale zároveň i financovat přesídlování osvobozených otroků 

zpět do Afriky. Zákon o přesídlení Kongres schválil v roce 1820. Od tohoto roku 

proudily lodě na pobřeží Libérie, do regionu Cape Mesurado. Republika Libérie 

s hlavním městem Monrovií byla ale vytvořena o něco později, Deklarací nezávislosti 

                                               
2 Srov. DUIGNAN, Peter; GANN, L. H.: The United States and Africa. A history. Cambridge: Cambridge University 
Press. 1984. ISBN: 0-521-33571-X. Str. 32 – 37.
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v roce 1847.4 „Libérie, od svého vzniku až do 40. let 19. století, byla politickou 

anomálií. Vládou byly de facto kolonizační společnosti, s Americkou kolonizační 

společností v čele, jež byla zodpovědná za největší část přesídlení, ale zároveň žádný ze 

zákonů Kongresu, ani mezinárodní smlouva neumožňovaly žádné soukromé společnosti 

vykonávat exekutivní moc.“ 5

Do roku 1860 bylo do Libérie přesídleno 1100 bývalých otroků. Velké procento 

jich ale ze Spojených Států zpět nechtělo a hned z několika důvodů. Od domoviny byli 

odtrženi už mnoho let, mnohdy se jednalo už o třetí, čtvrtou nebo i další generaci, navíc 

ne všichni byli původem ze západní Afriky. Mnozí si taktéž uvědomovali, že po získání 

svobody by v Africe lepší život těžko nalezli. Jak již bylo naznačeno, hromadné 

přesídlování nijak nezohledňovalo etnický původ jednotlivců, což se mimo jiné stalo 

jedním z problémů nově vzniklého státu. Přesídlení a vládnoucí Afro-Američané, nebo 

chceme-li Ameriko-Liberijci, tvořili jen 1% populace nové Libérie, což se do budoucna 

stane zásadním politickým střetem. Na tento jev se blíže zaměříme ve 3. kapitole.

1.2 Druhá polovina 20. století – přesun Afriky do čela zájmů 

velmocí

Celé 19. století, i počátek 20., se neslo ve stejném duchu. Z politického hlediska 

se USA o Afriku (pokud vynecháme Libérii) nijak nezajímaly. Přesto se Afrika se čím 

dál více stávala zdrojem nejrůznějších surovin, především na Jihu. Ačkoliv by se dalo 

očekávat, že Spojené státy budou protestovat proti kolonialismu, nebylo tomu tak. 

Naopak využívaly dobré vztahy s evropskými mocnostmi k obchodu, který by bez jejich 

přítomnosti byl těžko možný.

První světová válka přivedla americké vojáky na bojiště v Africe, ale zásadní 

změnu v politice vůči tomuto regionu neodstartovala. K tomu posloužila až válka druhá. 

Ta totiž odstartovala proces dekolonizace, tedy jednu z nejvýznačnějších politických 

změn na kontinentu. Přesto se ale novým africkým státům podařilo vymanit 

z koloniálních břemen jen částečně. Jejich teritoria mnohdy téměř dokonale kopírovala 

                                                                                                                                         
3

DUIGNAN; GANN:  Str. 185.
4 Srov. DUIGNAN, GANN: Str. 83-88.
5

DUIGNAN, GANN: Str. 86.
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hranice původních správních území kolonií a navíc zůstaly na bývalých kolonizátorech 

ekonomicky závislé.6

Roku 1960 schválilo Valné shromáždění OSN Deklaraci o poskytnutí 

nezávislosti koloniálním zemím a národům (rezoluce 1514[XV])7. Jako odpověď na to 

vyhlásilo toho roku 17 afrických států nezávislost, převážně bývalých francouzských 

kolonií. Téměř poslední evropskou koloniální mocností, která odolávala 

dekolonizačním tlakům, zůstalo Portugalsko. To mělo naopak podporu NATO až do 70. 

let, s jehož vojenskou pomocí bojovalo proti sověty podporovaným, marxistickým 

osvobozeneckým armádám (např. MPLA v Angole nebo FRELIMO v Mozambiku). 

Válka za nezávislost se tu proměnila v proxy war. Kromě toho bylo Portugalsko 

strategickým spojencem USA i z jiných důvodů, Spojené Státy například využívaly 

Azory jako základnu NASA.8

„Tato politika nevyvolala jen odpor afrických nacionalistů, ale i nelibost ze 

strany Evropy, která v americkém de facto protidekolonizačním tlaku spatřovala důvod 

k přílišnému africkému radikalismu, a tudíž k usnadnění sovětské penetrace do části 

kontinentu patřícího do jejích obchodních a ekonomických sfér. Politika USA působila 

kontraproduktivně v tom, že zvyšovala radikalizaci části inteligence a městského 

obyvatelstva a vytvářela revoluční podmínky a obrovský tlak na změny, které 

v některých případech znamenaly nástup prosovětských režimů.“9

Podle Cristophera Claphama byla Afrika už od roku 1960 de facto rozdělena 

podle vztahů se supervelmocemi Studené války, avšak opravdový zájem se sem přenesl 

právě až v druhé polovině 70. let z Jihovýchodní Asie. Tuto situaci provázelo několik 

zásadních změn v politice USA. Prohraná válka ve Vietnamu, aféra Watergate, ale také 

pád Portugalska znamenaly despekt americké společnosti k přímé účasti v jakýchkoliv 

zahraničních událostech, díky němuž se i zahraniční politika změnila. Již nikdy nechtěly 

Spojené státy nasazovat vlastní vojska ve válkách „druhých“. Této situace se SSSR 

                                               
6 Srov. CLAPHAM, Christopher: Africa and the International System. The Politics of State Survival. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1996. ISBN: 0-521-57668-7. Str. 34.
7

Informační centrum OSN v Praze: Fakta a čísla OSN [online]. New York – Praha 2005. ISBN: 80-86348-
02-4. Dostupný z <http://www.osn.cz/publikace/fakta-a-cisla-osn/soubory/fakta-a-cisla-osn-kap-7.pdf>
Str. 238.
8

Srov. DUIGNAN, GANN.
9 GEDLU, Mesfin: Subsaharská Afrika: Problémy demokracie, nacionalismu a mezinárodních vztahů. Praha: Ústav 
mezinárodních vztahů. 1998. ISBN: 80-85864-42-8. Str. 65.
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snažil využít, rozšířit své pole působnosti.10 Což samozřejmě zahraniční politiku USA 

opět rozhýbalo, ale již částečně jinak.

Zajímavým fenoménem politiky Spojených států, který z logických důvodů na 

druhé straně bojiště, v Sovětském svazu, nemohl nastat, jsou proměny nástrojů 

zahraniční politiky, podle jednotlivých prezidentů a politických stran, které 

reprezentovali. Každý z prezidentů měl specifická východiska, z čehož plynou, do jisté 

míry matoucí, měnící se vztahy k jednotlivým státům. Právě rozdíly mezi jednotlivými 

kabinety budou nastíněny a na jejich pozadí popsán vývoj vztahů k Africe. Dopady na 

jednotlivé země našeho výběru rozebereme detailněji v následujících kapitolách.

Harry S. Truman (prezidentem USA 1945-1953) byl přísně antikomunistický, 

zaměřený na Evropu, do afrických záležitostí ještě nijak nezasahoval. Stejně tak i jeho 

nástupce Dwight D. Eisenhower, který, s vědomím nebezpečí jaderné války, odmítl 

přímé vojenské střety se Sovětským svazem.11

John Fitzgerald Kennedy (1961-1963) neznamenal zvrat pouze v domácí 

politice, ale také v té světové. Co se africké politiky týče, překročil jakási „dogmata“, 

silně vystupoval proti portugalskému kolonialismu a pro umožnění vládnout 

černošským majoritám. Zároveň založil důležité humanitární organizace jako USAID 

nebo Mírové sbory. „Kennedyho administrativa v roce 1961 zašla v podpoře afrických 

nacionalistů dál než jakákoliv administrativa předtím, nebo potom.“12 Vinou krátkého 

funkčního období se ale žádná velká změna na kontinentu nekonala.

Prezidenti R. Nixon a G. Ford, jejichž ministrem zahraničí byl Henry Kissinger, 

měli jediný cíl - udržení statusu quo Studené války a vyhýbání se přímým konfliktům –

období deténte. I z těchto důvodů podporovali mnohé autokratické vůdce, kteří se 

projevovali silnou antikomunistickou rétorikou, jako například Mobutu SeSe Seka v 

Zairu, nebo také Portugalsko. Na pozadí těchto poměrů se v roce 1975 strhla tzv. 

Angolská krize. USA seškrtaly všechny výdaje na boj proti SSSR v Angole, což 

zapříčinilo taktéž odchod vojsk JAR. Tak byla otevřena cesta Sověty podporovaným 

osvobozeneckým skupinám porazit po 14 letech gerilové války Portugalce a vyhlásit 

                                               
10

Srov. CLAPHAM: Str. 136.
11

Srov. SCHRAEDER, Peter J.: United States Foreign Policy toward Africa: Incrementalism, Crisis and 
Change. Cambridge: Cambridge University Press. 1994. ISBN: 0-521-46677-6. Str. 32-34
12

DUIGNAN, GANN: Str. 219
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nezávislost. Angolská a taktéž Mozambická válka, byla největší z tzv. proxy wars v 

Africe. Touto cestou ústupu tedy prakticky pomohli svému největšímu nepříteli, což jen 

dokazuje, jak jemná byla rovnováha mezi mocnostmi za studené války. 

James Carter (prezidentem 1977-1981) změnil dosavadní způsob nahlížení 

afrických záležitostí. Zajímal se o regionální specifika a částečně i lidská práva. Přesto s 

podporou diktátorů, vojenskou i humanitární, pokračoval.13  

Ronald Reagan, jako tvrdý Republikán, se od Carterovy politiky distancoval a 

vrátil se k čistému boji proti komunismu a prosazování americké představy, avšak 

především na rétorickém poli. Ve skutečnosti právě on nakonec přinesl jednání u 

kulatého stolu. Co tato jednání a konec studené války změnily pro Afriku, bude 

předmětem další podkapitoly.

1.3 Nový svět – 21. století

Rozpad Sovětského svazu a tím způsobený konec Studené války měl pro Afriku 

hořkosladkou příchuť. Na jedné straně znamenal konec vleklého konfliktu, ale na druhé 

straně také konec financování a vojenské pomoci. Africké konflikty totiž nezmizely s 

pádem Železné opony. A nejen marxistické státy jim zůstaly napospas. I státy náležející 

k spojencům Západu zůstaly téměř ze dne na den bez asistence. V tu chvíli se rozhořely 

i do teď skryté konflikty uvnitř hranic, definovaných kolonialisty.

„Změny v bývalém východoevropském bloku, které utvrzovaly ideologické 

selhání sovětského totalitarismu a jeho direktivní ekonomické politiky, dnes jako nikdy 

předtím poskytují Západu silnou argumentaci o neporazitelnosti ideologie 

demokratického liberalismu.“14 Tím se, podle Mesfina Gedlu, řídil již prezident Ronald 

Reagan a úspěšně v tom pokračoval i Bill Clinton.

Kromě oficiální státní politiky se o Afriku a rozšíření demokracie začalo zajímat 

i veřejné mínění. Vzniklo několik nevládních organizací (NGO’s) na podporu lidských 

práv, ale také na podporu boje proti AIDS, chudobě apod. Některé z nich byly 

financovány celebritami (Gatesovi, Bono Vox…), v 90. letech to bylo trendem, módou. 

Ani exekutiva Spojených států nezůstávala v tvorbě četných organizací pozadu. 

                                               
13

Srov. SCHRAEDER: Str. 32-34
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Democracy and government, National endowment for democracy – Sudan Inter-

religious council (zaměřen především na podporu Somalilandu) a v neposlední řadě 

USAID democracy program, který investoval především v Libérii, Nigérii ale částečně i 

ve Rwandě.

Rokem 2001 vstoupil do politiky nový fenomén – Válka proti terorismu, který 

poměrně vstoupil i na africkou půdu. Mnozí autoři ale poukazují na to, že se o takovou 

novinku nejedná. Proti islamistům, v čele s Usamou bin Ládinem, bojoval už prezident 

Clinton, a to především v Africe, v Súdánu. Dokonce existují i názory, že byl pouze 

Sovětský svaz zaměněn za nového globálního nepřítele.15 Právě odchod Sovětů, podle 

Petera J. Schreadera uvolnil místo islamistům, kteří s sebou taktéž přináší peníze i 

zbraně.16

Clintonova politika vůči Africe spočívala především v operacích v Súdánu. Ten 

byl administrativou považován za stát podporující terorismus, ačkoliv se to nikdy 

neprokázalo. Cílem těchto operací bylo především dopadení bin Ládina a ukončení 

občanské války, stejně jako ochránění USA před hrozbou terorismu. Ovšem celkem 

razantní a velmi drahá politika ihned našla svoje odpůrce ve všech táborech. „Politika, 

náležející k “levici”, neukončila občanskou válku v Súdánu, ani neutuchající 

porušování lidských práv. Republikáni měli podobný pohled na věc, ale pokročili o krok 

dále. Tvrdili, že Súdán neskýtá hrozbu pro národní bezpečnost USA a tudíž zde vláda 

investovala příliš mnoho politického kapitálu.”17 V té samé době probíhaly napříč 

Afrikou bombové útoky na americké ambasády, Clintonovi bylo taktéž vyčítáno, že tyto 

situace na úkor Súdánu neřeší.

Současná Africká politika USA (Africa Policy) je koncipována jako 3 pilíře. 1. 

Strategický přístup: spolupráce s klíčovými aktéry každého ze subregionů; podpora 

regionálních organizací; zapojení Africké unie; 2. Politické priority: boj s HIV/AIDS; 

posílení politických a ekonomických svobod; podpora míru a regionální stability; 3. 

Principy bilaterální angažovanosti: dobré vládnutí; ekonomické reformy; podpora 

                                                                                                                                         
14

GEDLU: Str. 10
15

Srov. BARŠA, Pavel: Hodina Impéria. Zdroje současné zahraniční politiky USA. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně – Mezinárodní politologický ústav. 2003. ISBN: 80-210-3114-X
16

Srov. SCHREADER. Str. 250-257.
17 DAVIS, John: Africa and the War on Terrorism. Hampshire: Ashgate. 2007. ISBN: 978-0-7546-7083-4 
Str. 132
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zdravotnictví a školství. Mezi státy zastupující svůj region patří Nigérie, JAR, Etiopie, 

Keňa.18

Prezident George Bush po 11. září tuto poměrně jednoduše nastavenou 

politickou cestu zkomplikoval. Zájem logicky přesunul hlavně na země bojující 

s terorismem, jako takové se prezentovalo poměrně velké množství afrických zemí, 

bažících po americké pomoci. Pavel Barša kategorizuje prezidenta Bushe jako „tvrdého 

imperialistu“19 z pohledu jeho počínání na Blízkém východě, především válku v Iráku a 

Afghánistánu. „Jádrem tvrdého imperialismu Američanů je Bushova doktrína 

preemptivních (ve skutečnosti však preventivních) úderů, která přisuzuje Spojeným 

státům svrchované právo rozhodovat o zrušení suverenity každého státu, který zbraněmi 

hromadného ničení či napojením na terorismus představuje bezpečnostní ohrožení 

USA.“20 „Tak se idealistický izolacionismus může ve chvílích (domnělého) národního 

ohrožení či morálního pobouření lehce proměnit ve stejně tak idealistický vojenský 

intervencionismus.“21

Inaugurace prezidenta Baracka Obamy stejně jako jeho samotná kandidatura 

vyvolaly velká očekávání nejen na domácí scéně. Především Afrika si od jeho osoby 

slibovala velké změny, i díky jeho keňskému původu.22  „Obamova administrativa silně 

rezonuje v africkém publiku, nejspíše je to důsledkem vlny očekávání, že nový kabinet 

promění americko-africké vztahy a bude hrát aktivnější roli při řešení domácích socio-

ekonomických, ekonomických a politických výzev, kterými některé africké země 

prochází.“23  Dnes je sice ještě brzy na zhodnocení politiky Obamova kabinetu, ale je 

naprosto jasné, že velké změny nenastanou, není lehké je prosadit. Nejprve bude nutné 

se vypořádat s množstvím agentur a programů, které byly za desetiletí vytvořeny a které 

svou roztříštěností ztrácí efektivitu.

                                               
18

Srov. ZÁHOŘÍK, Jan: Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny. 2010. ISBN: 978-80-7422-021-0. Str. 55.
19

Tvrdý vs. měkký imperialismus – měkký imperialismus je spojen s lidskými právy, snaha o nastolení 
míru a dohody, diplomatické metody, případně ekonomické; tvrdý imperialismus je logicky opačný, tedy 
šíření moci silou. Srov. BARŠA.
20

BARŠA: str. 80.
21

BARŠA: str. 111.
22

Srov. COPSON, Raymond W.: The united states in Africa. Bush policy and beyond.  London (VB) : Zed 
Books. 2007. ISBN: 978-1-84277-915-6. Str. 134
23 KATITO, George: Continuity, little change?: US-Africa policy under the Obama administration. Oasis.
2009, vol. 14, p. 145-157. ISSN: 16577558. Str. 146
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2. Humanitární a vojenská asistence

Následující kapitola bude rozdělena do několika podkapitol, zabývajících se

postupně humanitární pomocí, rozvojovou a vojenskou asistencí. Na tomto místě je 

nutné rozlišit, co se pod jednotlivými pojmy skrývá. Humanitární pomocí se rozumí 

akutní peněžní nebo materiální pomoc při přírodních katastrofách, nebo válečných 

konfliktech. Rozvojová pomoc, lépe řečeno rozvojová asistence sestává z mnoha 

programů, zaměřených na jednotlivé problematiky – zdraví, vzdělání, nebo i 

zemědělství. Do rozvojové pomoci patří i dlouhodobá finanční asistence. Vojenskou 

pomocí v této práci autorka rozumí nejen asistenci ve válečných konfliktech, ale i 

mírové jednotky, nebo výcvik místních vojáků.

Český jazyk bohužel nemá vhodný ekvivalent anglického termínu aid, který se 

používá zejména ve spojení s rozvojovými státy, nebo státy v nouzi. Podle oxfordského 

výkladového slovníku, jde výhradně o pomoc finanční či materiální od bohatšího celku 

chudšímu (především pak mezistátní).24 Český pojem pomoc, je pro tuto oblast příliš 

široký, proto si tato práce dovolí v některých případech termín aid použít.

2.1 Aid jako výraz solidarity i strategie

Forma pomoci a asistence tzv. třetímu světu je poměrně novým fenoménem. 

Spojené státy s touto finanční asistencí začaly již po druhé světové válce, kdy pomáhaly 

nejenom chudým zemím, ale i všem ostatním válkou zasaženým zemím. V Evropě je 

znám především Marshallův plán. Kromě jiných i on se zčásti zaměřil na africké 

země.25 Stále byla ale Afrika a ostatní koloniální oblasti vnímány především jako 

evropská zodpovědnost. To se částečně změnilo v 60. letech, po procesu dekolonizace.

Spojené státy velmi rychle odhalily efektivitu zahraniční pomoci pro vlastní 

hospodářství. „Zahraniční pomoc jistě zajišťovala veliký zajištěný trh pro americké 

                                               
24

Oxford dictionaries: Oxford dictionaries [online]. Oxford: Oxford University Press, 2012. [cit. 2012-02-
19] Definition for aid. Dostupný z WWW: <http://oxforddictionaries.com/definition/aid?q=aid>
25 Srov: DUIGNAN, Peter; GANN, L. H.: The United States and Africa. A history. Cambridge: Cambridge University 

Press. 1984. ISBN: 0-521-33571-X.  Str. 322
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farmáře, výrobce a dodavatele služeb, včetně rozsáhlého sboru akademiků, kteří 

formulují plány a rady z nejrůznějších odvětví.“26

Do 70. let přesto stavěly USA především na pomoci finanční, poskytované 

státům bez jakéhokoliv klíče. To se změnilo s přesunem konfliktů Studené války na 

africký kontinent. Aid, jakožto finanční i materiální podpora se stala strategickou 

záležitostí. Stala se způsobem, jak získávat spojence a jak je za jejich služby 

odměňovat. Finance posílané do zahraničí měly především dva úkoly, jak je definoval 

James Carter – boj proti komunismu a pomoc místním chudým obyvatelům.27

Poměrně záhy se ale ukázalo, že tyto prostředky zřídkakdy dojdou na místo 

určení. Poskytování pomoci se začalo reformovat, místo půjček hlavám státu se 

prosazovala materiální pomoc, cílená na obyvatele.28 Ovšem i ta byla cílena 

neefektivně, jak poukazují mimo jiné i Duignan a Gann, třeba zkrmováním jídla (pro 

sirotky) dobytku, který poté skončil na jídelníčku státních banketů. Tato neefektivnost a 

plýtvání prostředků samozřejmě neležela pouze na bedrech Spojených států, stejné 

problémy zažívaly i evropské mocnosti, stejně jako mezinárodní organizace, OSN a 

jeho jednotlivé fondy. Ovšem menší organizace, znalé místního prostředí, například 

misie, měly výsledky mnohem uspokojivější.29

Devadesátá léta znamenala pro většinu subsaharských států Afriky zásadní 

změnu. Přišly o prostředky i podporu, v mnohých z nich se rozhořely etnické konflikty. 

Zároveň se v této oblasti začaly silně projevovat pandemie nemocí jako je AIDS nebo 

malárie a v neposlední řadě vlny hladomorů.

Na straně USA neznamenala pokles zájmu o africké záležitosti pouze ztráta 

strategičnosti kontinentu, ale v neposlední řadě i snižování rozpočtu.30 Obrat v této 

politice zapříčinily především snahy celebrit zvýšit zájem o Afriku a její problémy. 

Mezi nejzaslouženější patři manželé Gatesovy, Rockefellerova nadace nebo Bono 

                                               
26

DUIGNAN, GANN: Str. 321.
27 Srov. PRICE, Robert M.: U.S. foreign policy in Sub-Saharan Africa: National Interest and Global 
Strategy. Berkley: University of California. 1978.  Str. 59.
28

U.S. Agency for International Development: USAID [online]. Washington (D.C.): USAID, Nov. 18, 2011. 
[cit. 2012-02-19] About USAID. USAID History. Dostupný z WWW: 
<http://www.usaid.gov/about_usaid/usaidhist.html>
29

Srov. DUIGNAN, GANN: Str. 321.
30 Srov. DAGNE, Ted: Africa: US Foreign Assistance Issue. CRS Report for Congress. Washington (D.C): 
Congressional Research Service, 2010. Str. 2.
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Vox.31 Charita, především ta mířená do Afriky, se stala módou devadesátých a nultých 

let. Prezident Obama po svém nástupu do funkce volal po „obnovení smyslu pro osobní 

i institucionální zodpovědnost, od rodičů ke společnosti, k nejvyšším vládním postům.“32

2.1.1. USAID

USAID (U.S. Agency for International Development – Agentura Spojených států 

pro mezinárodní rozvoj) je zastřešující organizace, kterou založil v roce 1961 John 

Fitzgerald Kennedy. Vypořádal se tak s množstvím různých organizací a agentur, které 

čím dál více skličovala byrokratizace a stávaly se méně efektivní. Kennedy se navíc 

zasadil o značné rozšíření její agendy. Byla to první agentura, která se zaměřila na 

dlouhodobou spolupráci a rozvoj.33

Za 50 let svého působení prošla organizace vývojem, stejně jako zahraniční 

politika USA, stále je ale hlavní agenturou, zabývající se jak humanitární tak 

rozvojovou pomocí. V současné době má USAID v Africe 23 misí. Pro rok 2011 

prezident Obama navrhl rozpočet 11 miliard amerických dolarů (pro srovnání na rok 

2009 to bylo 6,6 miliard a pro rok 2006 1,1 miliard).34

Rok 2001 znamenal zásadní změnu ve spolupráci agentur. Kvůli snížení 

byrokracie i čím dál častějším útokům na humanitární pracovníky, USAID spojila své 

síly s bezpečnostními složkami a jejich působení se stalo přímo podřízeno Ministerstvu 

zahraničí. Toto spojení ale vyvolalo obavy, především ze záměny dlouhodobých 

rozvojových cílů za krátkodobé bezpečnostně-politické, ze vzniku quasi-bezpečnostní 

agentury.35

                                               
31

Srov. COPSON, Raymond W.: The united states in Africa. Bush policy and beyond.  London (VB) : Zed 
Books. 2007. ISBN: 978-1-84277-915-6. Str. 132.
32 KATITO, George: Continuity, little change?: US-Africa policy under the Obama administration. Oasis.
2009, vol. 14, p. 145-157. ISSN: 16577558. Str. 150
33

U.S. Agency for International Development: USAID [online]. Washington (D.C.): USAID, Nov. 18, 2011. 
[cit. 2012-02-19] About USAID. USAID History. Dostupný z WWW: 
<http://www.usaid.gov/about_usaid/usaidhist.html>
34

Srov. DAGNE: Str. 1.
35Srov. HILLS, Alice: Trojan Horses? USAID, counter-terrorism and Africa’s police. Third World Quaterly. 
2006, vol. 27, no. 4, s. 629-643. ISSN: 1360-2241
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2.1.2. Humanitární pomoc

Akutní humanitární pomoc není a ani v minulosti nebyla využívána strategicky. 

Její nejčastější cíle jsou válkou ochromené státy a jejich obyvatelstvo. Kromě válečných 

katastrof se USAID i další, především nevládní humanitární organizace, podílí i na 

katastrofách přírodních. Mezi nejvýznamnější patří série hladomorů v Africkém rohu 

(Somálsku a Etiopii).

Humanitární podporu USAID rozvíjí hlavně ve dvou programech. Food for 

peace – akutní dodávky jídla během hladomorů nebo za války. Foreign dissaster 

assistance, je program zabývající se především zdravotní ale i technickou pomocí při 

katastrofách přírodních i člověkem způsobených.  Dále USAID zřizuje několik menších 

fondů na podporu válečných obětí, sirotků atd.36 Částečně mimo kompetence USAID 

stojí organizace bojující proti pandemiím nemocí, jako jsou AIDS a malárie. Jejich 

zapojení do vládních agentur a zvýšení jejich efektivity je jedním z bodů, které 

odborníci očekávají od administrativy prezidenta Obamy.

2.1.3. Rozvojová spolupráce

V 80. letech se celosvětově začalo přehodnocovat dárcovství jako základ 

zahraniční pomoci. Jednostranné peněžní dary nebo půjčky nepřinesly dlouhodobou 

perspektivu a tak ztratily efektivitu, důraz se přenesl na spolupráci. Dosud byly 

pravomoci, ale hlavně povinnosti státu, v euroatlantickém pojetí, přeneseny na donátory 

a jejich organizace. To znamená především zdravotnictví, vzdělání, ale taktéž zajištění 

bezpečí obyvatel. Nová strategie nesnižovala částky, které do zemí třetího světa 

proudily, za to zavazovala tyto země zajistit alespoň částečnou podobu welfare state, jak 

ho zná západní svět.

„Zahraniční pomoc sama o sobě nedokáže překonat reálné problémy Afriky: 

politickou nestabilitu, soupeření etnik, politický i byrokratický parazitismus. Zahraniční 

pomoc neomezila, namísto toho ještě podpořila tendence nových států podporovat 

investice do neefektivního veřejného sektoru namísto soukromého. Zahraniční pomoc 

                                               
36

U.S. Agency for International Development: USAID [online]. Washington (D.C.): USAID, Nov. 4, 2011. 
[cit. 2012-02-19] Our work. Humanitarian assistance. Dostupný z WWW: 
<http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/>
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nenapravila zvyšování tendence, v jak socialistických tak nesocialistických státech,

zneužívat nebo dokonce zanedbávat vesnické zemědělce oproti měšťanům – továrním 

dělníkům, učitelům a úředníkům.“37

Zároveň se donátoři nechali inspirovat již zmíněnými misiemi a zacílily pomoc, 

peněžní i materiální přímo na místo určení. Vzniklo mnoho fondů, většina jako rozšíření 

USAID, např. DFA - Development fund for Africa (1985), Child survival and health 

programs fund (1996) nebo například Africa Education Iniciative AEI. Programy 

zaměřující se na děti nebo vzdělání se staly populární nejen díky změně strategie, ale 

také díky silnějšímu zapojení ženských iniciativ do politiky.38

Přechod od jednostranné pomoci ke spolupráci symbolizovalo neustálé kladení 

nových a nových podmínek pro chudé státy. V 80. letech převažovala představa o 

liberalizaci trhu a tržním hospodářství, jakožto přímé cestě k ekonomickému rozvoji. V 

devadesátých letech i díky pádu železné opony se váha přenesla na demokratické 

instituce. Postupně se také dbalo na menší ukazatele samostatnosti států, jako jsou 

infrastruktura, veřejné zdravotnictví nebo školství. Všechny metody ale spojuje jedno a 

to, jak dokážou weak states neuvěřitelně hbitě reagovat, aby je co nejdokonaleji obešly 

a peníze bez obav získaly.

2.1.3.1. Prosazování volného trhu

Liberalizace trhu je z logiky věci především ekonomický pohled na rozvoj. Proto 

v jeho prosazování hrály největší roli mezinárodní ekonomické organizace jako 

Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka. K poskytování peněžních půjček byly 

volný trh a privatizace státních podniků hlavní podmínkou. „V afrických zemích právě 

tyto programy a jejich důsledky (liberalizace a volný trh = podmínky IMF a WB)

znamenají zavedení podmínek, které jsou nepříjemné pro většinu obyvatel a často 

znamenají drastické snížení jejich již tak ubohé životní úrovně.“39

Zároveň s tím, argumentuje Raymond Copson, že na prosazování volného trhu 

platí dvojí metr, jelikož např. američtí zemědělci jsou proti těm africkým na trhu 

                                               
37

DUIGNAN, GANN: Str. 323.
38

Srov. DAGNE.
39 GEDLU, Mesfin: Subsaharská Afrika: Problémy demokracie, nacionalismu a mezinárodních vztahů.
Praha: Ústav mezinárodních vztahů. 1998. ISBN: 80-85864-42-8. Str. 19
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Spojených států značně zvýhodněni.40 Do roku 2000 bylo pro mnoho afrických 

produktů (samozřejmě vyjma ropy a dalších vzácných nerostných surovin) prakticky 

nemožné se na trh USA dostat. V roce 2000 podepsal Bill Clinton dohodu AGOA 

(African Growth and Opportunity Act), pozměněnou v roce 2004 Georgem W. Bushem, 

která zaručovala subsaharským producentům bezcelní export do USA.41

Prezident Bush vytvořil ještě další organizaci zabývající se rozvojem ekonomik 

států třetího světa, její název je Millenium Challenge Corporation MCC (případě MCA 

– Millenium Challenge Account). Za tento projekt se opět postavila osobnost Bona 

Voxe, který dlouhodobě zvyšuje zájem americké veřejnosti i vlády o Afriku a problémy 

chudých zemí světa.

MCC se od ostatních rozvojových programů liší, nejenom v rozsahu, ale také v 

tom, že je určen pouze těm státům, které splní poměrně přísná kritéria. „Účet (MCA) by 

měl poskytovat dodatečnou pomoc zemím, jejichž vlády prokazují dobré vládnutí, 

investice do lidských zdrojů skrze vzdělání a zdravotnictví a podporují otevřené trhy.“42

Webové stránky MCC tyto kritéria pojmenovávají následovně: Ruling Justly (vláda 

práva), Economic Freedom (ekonomická svoboda), Investing in people (investice do 

lidských zdrojů) – mezi jejich podmnožiny patří například vzdělávání dívek, ochrana 

životního prostředí nebo ochrana investic, na jejichž hodnocení se podílí několik 

mezinárodních organizací – UNICEF, UNESCO, WHO, WB.43

Jak mnozí autoři dodávají, pro většinu afrických zemí bylo nepředstavitelné 

takovéto podmínky zajistit, stejně jako dosáhnout kritérií, které požaduje Světová banka 

pro umazání dluhu.44 Přesto přesně 17 státům světa se podařilo připojit k MCC hned 

roku 2004, z toho 8 ze subsaharské Afriky (Benin, Kapverdy, Ghana, Lesotho, Mali, 

                                               
40 Srov. COPSON.
41 Srov. LYMAN, Princeton N.; ROBINETTE, Kathryn A.: Obama and Africa: Matching expectations with 
reality. Journal of International Affairs. 2009, Vol. 62, No. 2., p. 1-18. Str. 2.
42

DAGNE: Str. 5.
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Millenium Challenge Corporation: Millenium Challenge Corporation [online]. Washington (D.C.): MCC. 
[cit. 2012-02-19] Selection Criteria. Selection Indicators. Dostupný z WWW: 
<http://www.mcc.gov/pages/selection/indicators>
44

Srov. COPSON. Str. 39.
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Mozambik, Senegal). Během následujících let se k čekatelům přidaly Burkina Faso, 

Keňa, Libérie, Malawi, Namibie, Rwanda, Tanzánie, Uganda a Zambie.45

Žádný z výše zmíněných programů ale nespolupracoval se státy padlých 

ekonomik. Není totiž dosud jasno, co takový krach státu znamená a jak s ním naložit. 

Subsaharské země mají dodnes dluhy dosahující astronomických částek, státy v 

bankrotu nejsou schopny ani v nejmenším plnit své zákonné funkce a jejich moc se 

rozpadá. Podle C. Claphama za pády ekonomik stojí nejen nastavení mezinárodního 

trhu a orientace rozvojových států na vývoz surovin, jejichž ceny neustále fluktuují, ale 

z velké části i nešťastná politika mezinárodních organizací, především Světové banky.46

Clapham dále tvrdí, že díky závislosti na humanitární i jiné pomoci ztrácí 

suverenita států svou legitimitu. Mnohé rozvojové země proto prakticky žádnou 

suverenitu nemají, nezvládají plnit funkce státu, jsou závislé, a to více než byly v době 

kolonií. Za to se v nich projevují instituce stínových států. Ekonomika je tvořena 

černým trhem, vláda nemá žádnou moc, ve skutečnosti moc přebírají různé 

paramilitantní skupiny, jejichž působení se vymyká hranicím. Toto je v podstatě 

definice termínu quasi-state, jež postrádá vnitřní suverenitu, za to je jako stát uznávám 

mezinárodním společenstvím – je negativně suverénní.47 Mnohé africké země ale 

postoupily ještě dále, do fáze, kterou William Reno nazývá warlord state. Stát, ve 

kterém má moc v rukou warlord se už státu v evropském smyslu ani nepodobá. Nejsou 

státní zájmy, pouze zájmy vládnoucí elity, která staví svou moc na vojenské přesile, 

případně trvalém válečném stavu a šedé ekonomice, což mu ale naopak od weak, nebo 

quasi-state vnitřní suverenitu zajišťuje.48

2.1.3.2. Podpora demokracie a lidských práv

Už od 60. let se především ve veřejnosti objevuje důraz na lidská práva, v tomto 

ovzduší také vznikaly nejznámější dokumenty jako Listina základních lidských práv a 

svobod. Ovšem v době studené války se do zahraniční politiky jejich dodržování 

                                               
45 Millenium Challenge Corporation: Millenium Challenge Corporation [online]. Washington (D.C.): MCC. 
[cit. 2012-02-19] Countries. Dostupný z WWW: <http://www.mcc.gov/pages/countries>
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Srov. CLAPHAM, Christopher: Africa and the International System. The Politics of State Survival. Cambridge: 

Cambridge University Press. 1996. ISBN: 0-521-57668-7. Str. 168.
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Srov. CLAPHAM.
48 Srov. RENO, William: Warlord politics and african states. Boulden, London: Lynne Rienner Publishers. 
1998. ISBN: 1-55587-883-0.
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dostávalo těžce. Christopher Clapham tvrdí, že na těchto základech byla vybudována 

představa o univerzálnosti demokracie, jakožto jediného možného uspořádání, které 

dokáže zaručit všechna práva a svobody.49

Po pádu Železné opony tato rétorika získala ještě na síle. Kromě welfare state a 

volného trhu se začíná ve strategii zahraniční pomoci prosazovat demokratičnost 

institucí. Pokračuje se v principu spolupráce, dokonce je tento princip posunut o rozměr 

dále. Politická spolupráce všech občanů při tvorbě státu a plnění jeho funkcí, má vést, 

stejně jako tomu bylo u menších materiálních projektů, k vytvoření vztahu k novému 

státnímu uspořádání. Měly by tedy předejít falešným volbám, pučům i korupci. 

Demokracie spojená s dodržováním lidských práv by taktéž měla ukončit vleklé etnické 

konflikty. Jak ale mnozí autoři poznamenávají, je spíše otázkou, zda je to v současných 

vytyčených územích možné. Státy vytvořené uměle, bez jakéhokoliv etnického, 

jazykového nebo kulturního klíče (na rozdíl od států Evropy) mohou i přes zavedenou 

demokracii zůstat nefunkční. Navíc v zemích s nefunkčním soudním systémem je v 

podstatě nemožné vynutit dodržování lidských práv i jiných demokratických principů.50

2.1.3.2.1. Dodržování a ochrana lidských práv

V roce 1986 schválila Organizace africké jednoty Chartu lidských práv, v 

souvislosti s ní vytvořila i speciální komisi, která měla na jejich dodržování dohlížet. 

Její funkčnost a efektivita ale byla zavádějící, nedokázala zasahovat, například ani ve 

Rwandě.51

K trestání viníků porušování lidských práv ve válečných konfliktech, genocidách 

apod. v Africe přistoupil až Mezinárodní trestní soud. Založený v roce 2002. Zasedající 

v Haagu a naprosto nezávislý na jiných mezinárodních organizacích.  Spojené státy 

měly k vytvoření Mezinárodního trestního soudu smíšený postoj. Pro africkou politiku 

byl zásadním zlomem, ale USA, slovy Raymonda Copsona, v něm viděly ohrožení 

svých zájmů a bezúhonnosti.52
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51 Srov. CLAPHAM
52
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I nadále hlavní roli v ochraně lidských práv mají nevládní organizace. Mezi 

nejvýznamnější, hojně působící v Africe, patří Human Rights Watch nebo Amnesty 

International.53 USAID ani jiná americká vládní organizace nemá speciální program na 

ochranu lidských práv ve světě.

2.1.3.2.2. Programy na podporu růstu demokracie

Chistopher Clapham uvádí, že v roce 1991, měl téměř každý africký stát v 

ústavě doložku o multipartijní volební demokracii, aniž by to nějak souviselo s 

politickou praxí.54 Jelikož se znění ústavy neprojevilo jako dostatečný ukazatel 

demokracie ve státu, obrátilo světové společenství v čele s USA pozornost na sledování 

a pořádání svobodných voleb.

USA se nejvíce angažovaly při volbách v Nigérii, kde nejenom že vytvořily 

komise pro kontrolu průběhu voleb, ale i zřizovaly volební místnosti, nebo pomáhaly 

politickým stranám s kampaní i financováním. Stejným způsobem později zasahovaly i 

v Libérii.55

Na podporu demokratizace a občanské společnosti vytvořila administrativa 

spojených států nové agentury, kromě speciálního programu Democracy and 

governance (Demokracie a vládnutí), zřizovaný Agenturou pro mezinárodní rozvoj 

USAID.56 Je jím například National endowment for democracy (Národní nadace pro 

demokracii), založená Raeganem. Byla založena jako nevládní, čímž měla získat v 

zahraničí větší prestiž, přesto 99% financí je ze státního rozpočtu a všechny postupy si 

nechává schvalovat kongresem.57

Ačkoliv prosazování demokratického vládnutí v Africe, bylo podle Claphama i 

Copsona především odpovědí na tlak veřejnosti, žádný ze zmíněných programů nenašel 

veřejný ohlas. Jedná se především o dlouhodobé cíle, které se během jednoho volebního 
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období neprojeví. Navíc bylo hospodaření zmíněných organizací neprůhledné a se 

zvyšujícím se zadlužením bylo „plýtvání“ peněz na problémy cizích méně přijatelné.58

„Vhodnější než planě zdůrazňovat prosazování demokracie a lidských práv jako 

základního bodu pro americké přežití, by bylo vhodnější poznat a ujistit se, že podpora 

demokratických principů a obhajoba lidských práv jsou jednoduše tou správnou 

cestou.“59

2.1.4. Mírové sbory

Peace Corps neboli Mírové sbory byly založeny roku 1961 opět prezidentem 

Kennedym jako nové pojetí zahraniční pomoci, založené na přímé účasti dobrovolníků. 

Kromě toho se liší i v konkrétním zaměření akcí. Nejedná se o strategické, 

centralizované programy, nýbrž o malé programy ne nepodobné misiím.60 Mezi 

dobrovolníky se tak objevují odborníci na nejrůznější témata – technici, doktoři, učitelé, 

stavitelé. Zprvu státy stály jen o učitele a lékaře, brzy se však mezi velmi ceněné 

zařadili například agronomové, kteří radili jak efektivněji využívat přírodní zdroje.61

„Mírové sbory oplývaly především energií, neklidem a idealismem mladých 

mužů a žen, odvozených z vedoucí role uskutečněné sociální reformy doma, vítající 

africkou nezávislost, a litující reálných nebo smyšlených křivd, kterým třetí svět čelil.“62

Použití vojenského termínu sbor (corps) není náhodné. V zahraničí měly tyto 

„jednotky“ působit jako protiváha ozbrojené armádě a zlepšovat pověst, kterou 

Američané v zahraničí mají. Zároveň svou hierarchií armádní sbory připomíná. Do 

dnešního v nich působilo více než 200 000 dobrovolníků ve 139 zemích.63

V současné době se jeví jako největší nepřítel efektivity americké aid (tedy 

všech druhů zahraniční pomoci) její přílišná byrokratizace. Všechny akce jsou zajaty 

v nepřeberném množství různých organizací, za něž odpovídá hned několik 
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kongresových výborů a několik ministrů, díky nimž se těžce hledá kompromis, natož 

nejlepší možné řešení.

2.2. Vojenské intervence – strategické zájmy

2.2.1. Strategické zájmy USA

Jaká území jsou pro Spojené státy strategická, se během času mění. Zůstává ale 

princip, co je za strategické považováno - cokoliv, co by mohlo ohrozit bezpečnost 

USA. 

„Konvenční názor, že radikální řešení zpravidla znamená nebezpečí pro Spojené 

státy, má řadu nešťastných efektů: zavírá Spojené státy do antagonistické, nebo 

nesmírně váhavé, pozice vůči hnutím utlačovaných skupin a vytváří podpůrný postoj 

vůči nesporně zločineckým režimům a mnohdy vede k intervencionistickému řešení i 

tam, kde žádné státní zájmy nejsou.“64

Nejedná se pouze o bezpečnost ve vojenském smyslu, ale i bezpečnost 

energetickou či ekonomickou. Díky této poučce lze i rozvojovou asistenci považovat za 

formu strategie. Administrativa USA pracuje často s domněnkou, že pokud by 

nepodporovaly jednotlivé státy samy, uvolnili by tím místo znepřáteleným donátorům 

(především islamistickým teroristům), čímž by zároveň ohrozily životy místních.65

„Další, rovněž již standardní argument tvrdí, že zastavení různé pomoci a 

obchodních kontaktů poškozuje ekonomiku zemí, a tím i zájmy jejich obyvatel. Avšak 

tento argument nevysvětluje, jak může podobná vnější opora autoritářského režimu 

pomáhat obyčejným lidem, jejichž životní úroveň stále klesá.“ 66

Ačkoliv Kuba ani SSSR v době studené války neohrožovaly přímé záměry USA 

v Africe, byly vnímány jako nebezpečí – rozšiřování vlivu.67 Po 90. letech, ve kterých 

se USA snažily svou účast v zahraničních konfliktech omezit, navrátila Válka proti 
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terorismu tuto strategii v působnost. Oblast potencionálního nebezpečí se opět rozrostla, 

subsaharská Afrika nezůstala stranou.

„Význam Afriky pro národní bezpečnost USA byla detailně rozpoznána v USA‘s 

National Security Strategy (Národní bezpečnostní strategie) z roku 2002: nemoci, války 

a chudoba v Africe ohrožují základní hodnoty Spojených států i strategickou prioritu 

Bushovy administrativy – boj proti globálnímu terorismu.“68

Mnohé země na to zareagovaly hbitě. Přihlásily se jako oběti globálního 

terorismu s očekáváním zvýšení finanční podpory ze strany USA. Spojené státy, ale 

považovaly jen dva regiony za teroristické hrozby – Somálsko, Súdán.69 Ve stejné době 

USA definovaly státy, které mají vůdčí roli ve svém regionu, jako své strategické 

zájmy. „Washington identifikoval státy, v nichž chce mít zásadní vliv. (...) Nigérie nabízí 

klíč k západní Africe, JAR k jižní, Keňa k východní a Etiopie k Africkému rohu.“70

2.2.2. Mírové operace OSN

„Z 20 operací OSN v Africe byli čtyři v Angole, tři v Somálsku, dvě v Kongu, dvě 

ve Rwandě a dvě v Sierra Leone, to znamená, že více než polovina těchto operací se 

uskutečnila pouze v 5 státech.“71

Od 60. let OSN v Africe působí jako nezávislá síla, která se snaží uklidňovat 

konflikty. Autoři článku Back to the Future tvrdí, že se Afrika stala jakousi laboratoří 

peacekeepingu. USA se jako stálý člen Rady bezpečnosti účastnily všech operací, 

minimálně finanční podporou. Nasazování vlastních vojenských jednotek ale nebylo 

samozřejmostí.

Peacekeeping v Africe měl podle zmíněných autorů tři fáze, každou 

charakterizuje velký konflikt, jehož ukončení nebylo v moci mezinárodního 

společenství. Jako první fáze je označována Konžská krize. Válka v bývalém belgickém 

Kongu mezi lety 1960 a 1964. Belgie nebyla vůbec připravená na dekolonizaci, 
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bojovala s revolučními jednotkami podporovanými SSSR. USA nechtěly ze svého 

přesvědčení podporovat kolonialisty, ale nakonec se postavili na stranu spojenců (VB a 

Francie) proti SSSR. OSN ve snaze o uzavření míru vyslalo 20 000člennou misi ONUC. 

Největší spor se vedl o území Katanga, bohaté na ceněné nerostné suroviny jako je 

měď, uran nebo průmyslové diamanty.72

Do 2. fáze autoři řadí konflikty v Mozambiku a Angole, trvající od roku 1975 až 

v podstatě do roku 1994, kde se uskutečnily první svobodné volby. Až skončení 

Studené války otevřelo dveře opravdové snaze o udržení míru. „Po kontroverzních 

situacích Konžské krize odmítla Rada bezpečnosti OSN zasahovat do občanských válek 

v Africe, jelikož si byla vědoma složitosti udržování míru ve stínu Studené války, kde dvě 

ideologické supervelmoci vedou své zástupné války.“73

Poslední, třetí fáze je charakterizována moderními etnickými konflikty v 

Somálsku a Rwandě. Ačkoliv Studená válka skončila, nebylo mezinárodní společenství 

schopné adekvátně reagovat při dvou rychlých a velmi krvavých konfliktech. Pro USA 

oba dva konflikty znamenaly citelnou ránu v zahraniční politice. Jak absence zájmu 

v případě Rwandy, tak zásah v Somálsku v podobě operace Restore Hope byly vnímány 

veřejností velmi negativně. 

Za poslední 4 roky (2008-2011) se USA účastnily především třech misí -

UNMIS (Súdán), UNMIL (Libérie), UNOCI (Cote d’Ivore). Přičemž dohromady do 

všech investovaly přes 2 miliardy dolarů.74

2.2.3. Samostatné operace

Vojenské operace během Studené války v Africe znamenaly povětšinou 

neúspěch. Počínajíc Kongem a konče válkami v Angole a Mozambiku. Spojené státy 

prošly několika fázemi, kdy odmítaly účast na konfliktech v zahraničí. První takovou 

bylo právě Kongo, další velmi významnou s podobným průběhem byl Vietnam. „Už 

žádné další Kongo, žádný další Vietnam“ byly fráze, které američtí prezidenti i 
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kandidáti na ně používají dodnes.75 Premisa, že každý stát si své vnitřní problémy musí 

vyřešit sám, však nikdy nevydrží dlouho.

Po skončení Studené války byla podobným zklamáním operace Restore Hope v 

Somálsku 1993, z které pramení tzv. Somálský syndrom. Spojené státy odmítly do 

budoucna nasazovat vlastní vojáky v nekončících etnických konfliktech v Africe, místo 

toho začaly aktivně trénovat místní ozbrojené složky.76 Nasazení vlastních jednotek 

v boji je dnes používáno USA jen v případě nutnosti evakuace amerických občanů, jako 

tomu bylo například v Libérii 1990.77

„Základní odpovědnost za řešení konfliktů a tvorbu míru leží v rukou Afriky 

samotné, a popravdě několik afrických vlád i Africká unie několikrát učinily důležité 

kroky k uzavření míru nebo jeho udržení. (...) Ale kapacity Afriky jsou v těchto oblastech 

velmi omezené, jak finančně, tak vojensky. Afrika potřebuje pomoc ze zámoří a to ne 

pouze v peacekeepingu, zahrnujícím výcvik i rozvoj, ale také v komplexní diplomacii, 

která je běžně potřebná k přesvědčení aktérů konfliktu, aby se do snahy o mír vůbec 

zapojily.“78 Spojené státy díky své sebeprezentaci jako ochránce demokracie a lidských 

práv ve světě, vyvolávají v mnoha oblastech neopodstatněné naděje, že jim bude 

poskytnuta bezprecedentní pomoc.

2.2.4. Výcvik vojáků

Vojenské intervence, stejně jako jakákoliv jiná přímá účast vojsk Spojených 

států v konfliktech třetích subjektů se po Studené válce jevila jako již zastaralá, alespoň 

v Africe. Byla vyměněna za taktičtější a dlouhodobější cíle – výcvik vojáků a ostatních 

bezpečnostních složek států. Od roku 1986 měly Spojené státy zkušenosti s výcvikem 

těchto složek v Jižní a Střední Americe, především kvůli obchodu a drogami, pomocí 

programu ICITAP (Mezinárodní výcvikový program pro vyšetřování zločinů).79

Pro subsaharskou Afriku bylo zřízeno několik podobných programů. ICITAP 

byl rozšířen i na africký region. Pan Sahel Iniciative (PSI) byl program zaměřující se 
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především na státy sahelu – Mali, Mauritánie, Niger, Čad, který měl zamezit rozšiřování 

islámského radikalismu. Všechny výcvikové iniciativy USA v Africe měly silně

protiislamistický program, jak to vycházelo z taktiky Války proti terorismu. Trans-

Sahara Counter-terrorism Iniciative (TSCTI) se zaměřoval na saharský region, zatímco 

East African Counter-terrorism Iniciative na region východní Afriky.80

The African Coastal/Border Security Program trénoval především pohraniční 

služby za účelem zvýšení bezpečnosti hranic a snížení pašování drog i cenných surovin. 

Mezi nejsilnější iniciativy patřil společný program Evropské unie a Spojených států US-

European Command. Zajišťoval nejlepší výcvik především pro speciální jednotky 

armád afrických států. Jeho cvičiště se nakonec ustálilo v německém Stuttgartu.81

„Jedním z nejkontroverznějších rozhodnutí Bushovy administrativy, týkajících se 

Afriky, bylo vytvoření samostatného US Africa Command (AFRICOM) k oslovení 

bezpečnostních zájmů USA v Africe.“82 Ona kontroverze spočívala v tom, že se africké 

státy (v čele s Nigérií a JAR) obávaly možné militarizace působení USA v Africe, i 

když do této chvíle proběhlo mnoho podobných iniciativ. Novinkou ale bylo přímé 

napojení na humanitární organizace, především USAID. ICITAP (Libérie, Rwanda, 

Somálsko a JAR) byl na USAID také napojen, byl jím financován, ačkoliv spadal pod 

Ministerstvo spravedlnosti.83 Každopádně bylo vytvoření AFRICOM známkou zvýšení 

strategického zájmu USA v Africe.
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3. Případová studie – LIBÉRIE

Včasně založená republikánská tradice Libérie, ačkoliv se to od ní očekávalo, ve 

společnosti mnoho nezakořenila. A to především proto, že zahrnovala jen poměrně 

úzkou skupinu obyvatel. Americká kolonizační společnost (American Colonization 

Society) s sebou přivezla zjednodušeně kastovní systém. Vládnoucí elitu zpočátku 

tvořili většinou bílí Američané, následovaní mulaty (míšenci kolonizátorů a bývalých 

otroků). Černé obyvatelstvo bylo ještě rozděleno do dvou skupin podle původu – místní 

a bývalí američtí otroci, přičemž původní obyvatelstvo (9/10 populace) bylo z politiky 

vyloučeno úplně.84 S touto situací se místní obyvatelstvo vyrovnává dodnes a její stopy 

jsou patrné ve všech jejích konfliktech.

Spolupráce USA s Libérií byla velmi úzká již od vyhlášení republiky. Jako jedna 

z mála afrických zemí měla Libérie podporu USA i za Druhé světové války, výměnnou 

za zdroj přírodního kaučuku, jedné z nejdůležitějších surovin války.85

3.1. Studená válka

3.1.1. Vnější pozice Libérie

Spolupráce mezi USA a Libérií pokračovala i po ukončení Druhé světové války, 

jen postupně nabírala na jiném strategickém významu. Kromě zdroje strategických 

surovin se Libérie stala důležitým bodem rozšiřujících se zájmů USA v Africe, tedy 

zamezování šíření komunismu. V roce 1959 podepsala Libérie s USA obranný pakt, 

který Libérii zaručoval pomoc USA při ohrožení zvenčí, zároveň se Libérie zavázala 

spolupracovat se Spojenými státy v jejich vojenských operacích.86 Libérie, i díky této 

smlouvě, především udržovala křehkou stabilitu v regionu oproti Guinei, která neustále 

oscilovala mezi východem a západem. Kromě Guinei měly podporu Sovětského svazu 

v západní Africe ještě Nigérie a Mali, ale nikdy v regionu nezískali převahu.
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Od 50. let se Varšavský pakt v čele s NDR a ČSR snažil proniknout do Guinei 

především podporou prezidenta Sékou Tourého a tím si zajistit mimo jiné zdroj kávy a 

kakaa. Protisílou v tomto snažení jim bylo NSR a USA. Vliv obou táborů se neustále 

proměňoval. Na přelomu let 1959 a 1960 navštívila početná guinejská delegace Prahu, 

což symbolizovalo vzrůst vlivu sovětského bloku. Na to Spojené státy zareagovaly již 

zmíněnou smlouvou s Libérií, prezident Kennedy později poslal do Guinei Mírové 

sbory, což situaci opět proměnilo. Sékou Touré se však nezavázal nikomu, takže ho 

preventivně podporovaly obě strany.87

3.1.2. Vnitřní politika

Vnitřní politiku Libérie, v době kdy i ostatní státy regionu získaly samostatnost, 

lze charakterizovat svou pseudoliberální podobou. O mnoho se od ostatních afrických 

zemí nelišila. Zmanipulované volby, astronomická korupce a politika přístupná pouze 

úzké etnické skupině. Etnické neshody přerostly v politickou nestabilitu, nepokoje i 

svržení režimu.

Od roku 1971 byl v prezidentském úřadu William Tolbert, Jr., americko-

liberijského původu, člen True whig party. Vystřídal svého spolustraníka Williama 

Tubmana, který zemi vládl od Druhé světové války do své smrti, téměř 30 let. 19 let 

z toho, tedy od roku 1952, byl jeho viceprezidentem právě William Tolbert, což 

dostatečně svědčí o tuhosti režimu a jeho nepřístupnosti pro běžné liberijské 

obyvatelstvo.88

1979 vypukly v hlavním městě Monrovii, ale i dalších částech země, tzv. rýžové 

nepokoje (rice riots), vyvolané drastickým zvýšením cen rýže, nejběžnější složky 

potravy Liberijců. Zvýšení cen neměl na svědomí trh, nýbrž prezident Tolbert, který 

chtěl navýšit svůj profit z její distribuce. Po nepokojích následovaly perzekuce, zatýkání 

ale i časté popravy, což by se dalo považovat za jeden z posledních záchvěvů 

autokratického režimu.89
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Přesně rok poté 12. dubna 1980 byl na prezidenta Tolberta spáchán atentát 

jednotkou vedenou Samuelem Doem a svržen jeho režim. Po puči byla založena 

People’s redemption party - Lidová strana vykoupení, které se Samuel Doe stal 

předsedou, zároveň s vojenskou radou People’s redemption council, která vykonávala 

exekuci.90 Ústředním bodem Doeovy politiky se stalo odstřižení původních 

vládnoucích, především americko-liberijských, elit od moci. Za počátek můžeme 

považovat Liberian beach party, popravu vlády prezidenta Tolberta na břehu moře.91

Následovaly perzekuce, zatýkání i další popravy - praxe autoritativních režimů, o 

mnoho se nelišící od toho předchozího. Nakonec se Doe rozhodl odkoupit podporu 

svých protivníků penězi z dotací.92

„Obviňoval popraveného prezidenta z nadměrné koncentrace moci, bující 

korupce a alarmujícího porušování lidských práv. Sám sebe prezentoval jako mesiáše 

utiskovaných, slíbil Liberijcům, že právě on změní všechny negativní politické trendy, 

které byly charakteristické vládám jeho předchůdců.“93

I díky své argumentaci jako obránce menšinových etnik a původních Liberijců, 

měl Doe velkou podporu USA, samozřejmě to ještě podporoval argumenty studené 

války – tedy protisovětskou rétorikou. Ovšem jeho autokratismus byl tak očividný, že 

musel přislíbit i jiná opatření – snižování korupce, demokratizaci nebo investice do 

obyvatel.

„V pozadí své přísné antisovětské a antilybijské rétoriky během 80. let, Doe 

pochopil, že Spojené státy jsou mu schopné zaplatit 400 milionů dolarů za vágní příslib 

svobodných voleb, jež ho může zachránit během klesající strategické hodnoty Libérie, 

kdy studená válka končí a zájem USA o Libérii klesá.“94

V roce 1985 uspořádal prezidentské volby, které se až na několik dost zásadních 

detailů daly považovat za svobodné. Kandidáti mohli být nominováni pouze politickou 

stranou, jejíž vznik předpokládal kauci 150 000$. Navíc média byla striktně podřízena 

státu, opoziční kandidáti do nich neměli přístup. I přes mnohé skandály se volby 
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uskutečnily, Samuel Doe zvítězil těsnou většinou 50,9 % proti nakonec jedinému 

kandidátovi Thomasi Quiwonkpovi. Toho Doe posléze obvinil z pokusu o převrat, při 

kterém byl zabit.95 Pokud byly volby zmanipulované, Samuel Doe tuto skutečnost ukryl 

chytře, neproklamoval výhru naprostou většinou 90%.

Přesto Spojené státy v čele s Chestrem Crockrem, tajemníkem ministerstva 

zahraničí pro africké záležitosti, hlásaly vítězství demokracie. „Zde, v Libérii, je dnes 

občanská vláda: multipartijní zákonodárná moc, žurnalistická obec vládních i 

nevládních tisků a rádií a trvající tradice svobody slova v občanské společnosti. Je zde 

nová ústava zaručující svobodu a právní systém, jenž tato ustanovení posílí.“96 Spojené 

státy tímto prohlášením prakticky posvětily další trvání Doeova krvavého vojenského 

režimu.

V roce 1987 začaly Spojené státy v čele s prezidentem Reaganem prošetřovat 

čerpání dotací a půjček. Odhalily astronomický dluh, ztroskotané HDP a 

nezaměstnanost přesahující 60%, vše způsobené obrovskou korupcí a plýtváním 

zahraniční pomocí. Na krátkou dobu se spokojily s příslibem reorganizace a nápravy.97

Přesto koncem roku 1988 skončily oficiální dotace nejen od USA, ale taktéž od Světové 

banky, Mezinárodního měnového fondu a Africké rozvojové banky.98 Téměř jediný 

zdroj financí, který Doeově režimu zůstal, byl Izrael, který Libérii nejen prodával 

zbraně, ale taktéž poskytoval finance za nepřipuštění Libanonců k trhu s cennými 

surovinami. Navíc Izraelci trénovali speciální jednotky a starali se o osobní bezpečnost 

Samuela Doa.99

3.2. Bouřlivá 90. léta

Jak bylo naznačeno výše, politika Libérie je silně ovlivňována etnicitou a 

původem. Kromě rozdělení na původní a přistěhovalé obyvatele, hraje velmi silnou roli 

i příslušnost k různým etnikům původních obyvatel. Samuel Doe byl příslušníkem 

Krahn etnika, svou politiku postavil na nesnášenlivosti nejen k Ameriko-Liberijcům, ale 
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taktéž k etnikům Mano a Gio. Především k nim byla mířena perzekuce a populace Mano 

byla téměř vyhlazena. Příslušníkem Gio byl i protikandidát z voleb 1985 Quiwonkpa. 

Obou situací uměl využít Charles Taylor, syn bývalého člena vlády, Ameriko-Liberijce, 

který si sestavil armádu především z mužů Mano a Gio z utečeneckých táborů 

v sousedních zemích.100

24. 12. 1989 Charles Taylor se svou National Patriotic Front započal válku proti 

režimu Samuela Doa. NPLF velmi brzy (po dobytí Monrovie) rozbily etnické rozepře. 

Byla vytvořena nová revoluční skupina ULIMO (United Liberation Movement of 

Liberia for Democracy), vedená Rooseveltem Johnsonem, který v Monrovii popravil 

Samuela Doa. Johnson odmítl dále spolupracovat s Ch. Taylorem i díky podpoře USA, 

kterou Taylor nikdy nemohl získat. I ULIMO později podlehlo etnickým rozdílům ve 

skupině a rozdělilo se na dvě frakce. Etničtí Krahnové pod velením Roosevelta 

Johnsona vytvořili ULIMO-J, ULIMO-K oproti tomu tvořili především příslušníci 

etnika Mandigo vedení A. G. V. Kromahem.101 V červenci 1990, po Doeově smrti, 

Charles Taylor prohlásil jeho režim za nelegitimní a sebe vyhlásil prezidentem, v té 

době kontroloval téměř 90% území Libérie s mnoha příhraničními oblastmi.102

3.2.1. Charles Taylor – Warlord

Termín Williama Rena warlord je s Charlesem Taylorem spojován záměrně a to 

z několika důvodů. Jak sám autor podotýká, Charles Taylor je jeho dokonalým 

příkladem. Pojem warlord je charakterizován především udržováním válečného 

konfliktu jako základu suverenity i ekonomiky. Ačkoliv neuznán mezinárodním 

společenstvím, plnil Taylor více funkcí státu než jeho předchůdci, ale v naprosto jiných 

hranicích. Vymanil se z ahistorických, kolonialisty vytvořených hranic. Okamžitě začal 

na kontrolovaném území obchodovat se surovinami, především diamanty a zlatem, k 

jejichž dolům získal přístup. Jelikož neměl žádnou mezinárodní suverenitu, 

spolupracoval především s Libanonci, kteří suroviny přeprodávali dál.103
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Území ovládané Charlesem Taylorem (tzv. Greater Liberia), které 

nerespektovalo hranice Libérie, nýbrž zasahovalo i do Guinei a dalších sousedních 

zemí, bývá často označováno jako Taylorland. Na rozdíl od oficiálních vůdců států on 

dokonale kontroloval celé své území, byl vnitřně suverénní, což kontrola surovinových 

zdrojů a obchod s nimi jenom dokládá. Opora a kontrola regionů je, podle Williama 

Rena, jednou ze základních podmínek warlord. Jeho suverenitu ohrozili jedině bývalí 

spojenci – ULIMO, když začali sami obchodovat s diamanty na území Sierra Leone. 

Oproti tomu, Samuel Doe nikdy kontrolu nad surovinami v Libérii neměl, to suplovaly 

zahraniční firmy se svými vlastními bezpečnostními jednotkami.104

Válečný konflikt Taylorovi také dovoloval mnohé státní funkce ignorovat –

žádná byrokracie, žádné státní zájmy. Regiony ovládali vojenští velitelé, kteří fungovali 

jako soudci, policisté, starostové a zaměstnavatelé mladých mužů v jednom. Zahraniční 

politika byla omezena pouze na obchod, warlord se nemusí zodpovídat mezinárodnímu 

společenství, které by za dotace očekávalo alespoň snahu o dodržování lidských práv, 

zdravotnictví nebo vzdělání. V roce 1992 dokonce Taylor, bez jakéhokoliv mandátu, 

začal vydávat novou liberijskou měnu Liberty Dollar - dolar svobody105 (do této doby 

byl oficiální měnou Libérie Americký dolar)106. Původní snahy mocností, jako jsou 

USA, Evropská Unie nebo Japonsko, o bojkot surovin z území Taylorlandu, nevydržely 

dlouho, postupně začaly jak bilaterálně tak multilaterálně s Taylorem jednat, jelikož, 

mimo jiného, zajišťoval určitou míru ochrany investic, která okolním zemím chyběla.107

3.2.2. Vztah s USA

Finanční podpora Samuela Doa ze strany USA, jak již bylo zmíněno, byla velmi 

vysoká. Augustine Ohanwe uvádí, že Libérie Samuela Doa během 10 let jeho vlády 

dostala na dotacích stejné množství prostředků jako od svého vzniku do Doeova 

převratu.108

Vztah s Charlesem Taylorem byl ovšem mnohem složitější. Taylor byl po 

krátkou dobu členem Doeova kabinetu a šéfem tajné služby, během té zpronevěřil 
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americké dotace (asi milion am. dolarů), za což byl později v USA souzen a uvězněn. 

Z vězení se mu podařilo uprchnout a azyl nalezl v Côte d’Ivoire, odkud na Libérii 

později zaútočil. Po napadení Libérie, o vánocích 1989, Spojené státy z logických 

důvodů oficiálně podporovaly Samuela Doa, nabízely mu dokonce možnost politického 

azylu v USA, to však odmítl. Po jeho smrti začaly spolupracovat s Rooseveltem 

Johnsonem proti Charlesi Taylorovi. Taylor nalezl hlavního spojence v Libyi, která mu 

prodávala zbraně i poskytovala další podporu. Velmi záhy ale USA vyměnily účast za 

neutralitu. Precedens, který za studené války nemohl být použit.109

Ohanwe v souvislosti s tímto rozhodnutím cituje Hermana Cohena, bývalého 

tajemníka ministerstva zahraničí USA: „„Udělali jsme zásadní rozhodnutí neposílat 

americké jednotky střílet do Liberijců nebo být stříleni Liberijci.“ V kostce Cohen řekl, 

že americké ideály a naděje týkající se Libérie se nemohou rovnat ideálům a nadějím 

Liberijců.“110 Toto rozhodnutí odůvodnil tvrzením, že Libérie patří mezi „uplynulé 

strategické zájmy“.

3.2.3. Role mezinárodních organizací

Rozhodnější než role USA v liberijském konfliktu byla role mezinárodních 

organizací. Ačkoliv OSN zajatá v procedurálních komplikacích nedokázala včasně 

reagovat, její funkci mírotvůrce převzala regionální organizace ECOWAS. Už v říjnu 

1990 ECOWAS vytvořil Cease-fire monitoring group (mírovou sledovací skupinu) 

ECOMOG111, která ale nesplňovala představy ani o mírových sborech ani o armádě. 

Žádný ze členských států ECOWAS (tj. států západní afriky) neměl trvalou cvičenou 

armádu, jednalo se spíše o skupinky ozbrojených negramotných žoldáků. Jejich 

jednotné velení bylo téměř nemožné i bez ohledu na nejednotné postoje členských zemí. 

Přesto ECOMOG dosáhl mnohých úspěchů, jak mírových, tak humanitárních (bez jejich 

ochrany, by žádná humanitární organizace v Libérii nemohla pracovat).112

ECOMOG bojující na straně Samuela Doa, podporovaný i USA, kde vedoucí 

úlohu držela Nigérie se svými vlastními strategickými zájmy, ovládal část území 

                                               
109

Srov. OHANWE: Str. 77-80.
110

OHANWE: Str. 78.
111

Srov. BOULDEN, Jane: Dealing with conflicts in Africa: The United Nations and regional organizations. 
New York (USA): Palgrave Macmillan. 2003. ISBN: 1-4039-6080-1. Str. 111-123.
112

Srov. OHANWE.



35

Libérie, která tak byla rozdělena na dvě části – Taylorland a ECOMOG. Členské státy 

ECOWAS měly každý své strategické zájmy, které rozšiřující se Taylorland ohrožoval. 

Nad intervencí, na rozdíl od západních zemí, tedy neváhaly. Zaštiťovali se především 

ochranou svých vlastních obyvatel v Libérii, ale také ochranou vlastního území před 

rozšiřováním občanské války.113

„Nekompromisní postoj Washingtonu k liberijskému konfliktu by mohl být vidět 

také ve světle kyselých vztahů s generálem Abachou z Nigérie. Bylo nelogické, že 

Washington nebyl schopen překonat špatné vztahy s Nigérií, které překážely pomoci 

k obrácení situace v jejich téměř satelitním státě.“114

OSN se zdráhala do liberijského konfliktu zasahovat, částečně je to i způsobeno 

množstvím jiných, strategičtějších konfliktů, např. válka v Perském zálivu. „Role OSN 

byla limitována na humanitární asistenci. První opravdová politická odpověď na 

liberijskou krizi přišla v listopadu 1992, kdy Rada bezpečnosti přijala Rezoluci 788, 

vyzývající soupeřící strany k uzavření míru a uvalující embargo na dovoz zbraní do 

Libérie.“115 To ale situaci v Libérii nijak nezměnilo, embargo na zastavení konfliktu 

nestačí. Opravdové mírové rozhovory musel uskutečnit ECOWAS. UNMIL –

pozorovací mise OSN v Libérii byla vytvořena až po podepsání první mírové dohody 

z Cotonou, 1993.116 Mírových dohod bylo několik, ty jediné, které opravdu měly dopad 

na liberijský konflikt, nesou jméno nigerijského hlavního města Abuja a Abuja II, 

1995/1996. Vytváří šestičlennou radu, která má Libérii spravovat do prezidentských 

voleb 1997. V radě zasedá jak Charles Taylor (který na sebe záhy strhne vedení) a vůdci 

ULIMA Kromah a Boley, tak tři civilisté. Smlouva Abuja II navíc slibovala trvalý 

dohled ECOWAS nad děním v Libérii.117

3.3. Druhá občanská válka

Volby 1997 situaci uklidnily jen zdánlivě. „Tři měsíce po Taylorově zvolení 

deklarovala mise OSN konec svého mandátu a odjela. Jednotky ECOWAS odjely o rok 
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později.“118 V dubnu 1999 zaútočili na Libérii opoziční síly z Guinei – LURD 

(Liberians United for Reconciliation and Democracy – Sjednocení Liberijci za smír a 

demokracii), vytvořené především z ULIMO-K. K hnutím proti Charlesi Taylorovi ještě 

patřila RESISTANCE (Liberia Coalition for Reconciliation and Democracy –

Liberijská koalice za smír a demokracii), vytvořená z odpadlíků Taylorovy NPLF.

„Nakonec, skupina nazývající se LURD sledovala stejnou trajektorii postupu 

jako NPLF, kdy většinu území Libérie kontrolovala do roku 2003, ale nebyla schopna 

dobýt Monrovii.“ 119

Hlavní příčinou druhé občanské války byla sama osoba Charlese Taylora a jeho 

politika exklusivity, tj. že ústavní a jiné funkce byly přístupny pouze jeho příbuzným, či 

blízkým známým. K dalším zásadním faktorům lze opět zařadit etnické konflikty. 

Charles Taylor mnohá etnika perzekuoval, ne-li vyhlazoval, z mnohých válečných 

zločinů byl posléze obviněn a souzen v Sierra Leone. Etnické rozepře ovšem 

komplikovaly situaci i druhé straně. LURD se opět rozdvojila, etnikum Krahnů 

vytvořilo vlastní organizaci MODELI (Movement for Democracy in Liberia – Hnutí za 

demokracii v Libérii).120

Mezinárodní organizace stejně jako USA se o konflikt začaly zajímat až rokem 

2001. USA společně s OSN prosadily embargo na zbraně do Libérie, stejně jako na 

vývoz „krvavých“ diamantů. Až v roce 2003 se podařilo sepsat mírovou dohodu Accra, 

jejímž podepsáním taktéž zahájila svou činnost mírotvorná mise OSN UNMIL. Konflikt 

za ukončený lze považovat až od prezidentských voleb 2005, zvolení současné 

prezidentky a držitelky Nobelovy ceny míru Ellen Johnson-Sirleaf.121

Je ovšem nutno podotknout, že druhý válečný konflikt upoutal ve světovém 

společenství mnohem větší zájem i zastání. OSN i USA reagovaly mnohem hbitěji a 

efektivněji, než tomu bylo u první občanské války v letech 1989-1996. Velmi silně na 

ukončení bojů také zafungoval občanský tlak (zejména ženských hnutí), svědčící o 

vyspělejší občanské společnosti.
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3.4. Vývoj strategičnosti

Již od vyhlášení republiky Libérie poskytovala USA své přístavy, jak obchodně 

tak vojensky. Navíc Libérie fungovala jako vlajkový stát, umožňovala ostatním státům, 

především pak USA, plout pod liberijskou vlajkou. Pobřeží Libérie se tak z několika 

důvodů stalo základním strategickým bodem pro přístup do Afriky.122 Studená válka 

tuto funkci ještě rozšířila. Libérie se stala jakousi základnou zamezující rozšíření 

komunismu v západní Africe. Navíc přístup k liberijským vodám, ve kterých trvale 

kotvily lodě amerického námořnictva, zaručoval ještě odstrašující funkci.123

Po skončení Studené války USA značně přehodnocovaly vztahy ke svým 

satelitním státům, Libérie nebyla výjimkou. V podkapitole o první občanské válce je 

nastíněno, že pro USA Libérie v 90. letech znamenala „uplynulé strategické zájmy“. 21. 

století v tomto smyslu mnoho změn nepřinese, neboť USA předeslaly, že za strategicky 

významné země v Africe považuje jen ty, které jsou klíčové v regionu. Pro region 

západní Afriky je to Nigérie.124

3.4.1 Strategické suroviny a soukromí aktéři

Mezi nejvýznamnější soukromé aktéry zainteresované v Libérii patří zejména 

firma Firestone. Již od roku 1926 získává většinu přírodního kaučuku z Libérie. Po 

celou dobu měla tato firma velký vliv na domácí scéně, těsně spolupracovala 

s vrcholnými vládními činiteli. Kaučuk, jak již bylo zmíněno, byl jednou 

z nejvýznamnějších strategických surovin 20. století. Firma prošla řadou skandálů, od 

zneužívání levné pracovní síly až po ekologické katastrofy. S ustupováním 

strategického významu kaučuku se Spojené státy, potažmo jejich firmy začaly 

orientovat především na železnou rudu. Této oblasti dominuje U.S. Steel Company.125

Jako další významné suroviny uvádí CIA Factbook tropické dřevo, zlato a diamanty.126

                                               
122 Srov. DUIGNAN, GANN.
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Obchod s diamanty je především spojován s Charlesem Taylorem. Na ty USA 

vydaly embrago, za to měly velký zájem v otevření nových železných dolů. Jak již bylo 

zmíněno, společně s EU a Japonskem o tom s Charlesem Taylorem jednaly.

3.5. Humanitární pomoc, rozvojová a vojenská spolupráce

Libérie vždy byla především příjemce rozvojové pomoci. USA se dlouhodobě 

soustředily na rozvoj infrastruktury, školství i zdravotnictví, ale vše bylo cíleno 

především na hlavní město. Do rurálních oblastí se investuje zatím krátkou dobu, 

především v souvislosti s rozvojem ochrany životního prostředí. Libérie díky 

dlouhodobému vztahu s USA vždy měla nejvyšší příjmy ze zahraniční pomoci 

v regionu.127 Od roku 2008 se USAID, který všechny dotace zaštiťuje, nově zaměřuje i 

na rozvoj vysokoškolského vzdělání.128

Dlouhá tradice rozvojové pomoci byla přerušena první občanskou válkou a 

vládou Charlese Taylora. Během války USA neposkytovaly ani humanitární pomoc, ta 

byla zajišťována OSN, ECOWAS a nevládními organizacemi.

Libérie byla taktéž zařazena do programu Millenium Challenge Corporation. 

V roce 2010 získala 15 milionů dolarů na nápravu tržních a právních podmínek ve státě 

a na zvýšení dívčího vzdělání. Na dodržování podmínek a čerpání dotací dohlíží 

USAID.129

3.5.1. Výcvik vojáků

Tradici dlouhodobé zahraniční pomoci doplňuje taktéž dlouhodobá vojenská 

spolupráce. Na území Libérie jsou rozmístěny aktivní americké vojenské základny. 

Americké námořnictvo dodnes využívá liberijské vody jako kotviště. Libérie je stálým 

partnerem USA ve výcviku vojenských a policejních jednotek. To dokládá například 

Duignan v tabulce výcviku afrických vojáků mezi lety 1970 a 1979. Libérie je jedinou 
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zemí účastnící se ve všech zmiňovaných letech. Zpočátku se jednalo jen o celkově 

několik desítek mužů. 130

Po vytvoření AFRICOM se Libérie stala jeho základnou, na jejím území bylo 

velitelství. Rok poté, se ale základna přesunula do Stuttgartu v Německu. Dnes v Libérii 

patří mezi nejdůležitější vojenské výcvikové programy post-konfliktní reforma 

bezpečnostní složek, kterou taktéž AFRICOM zajišťuje.131

V roce 2006 byl Charles Taylor převezen do Haagské věznice OSN, ke 

Speciálnímu tribunálu pro Sierra Leone. 26. dubna 2012 byl odsouzen za podněcování 

k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti během občanské války v Sierra 

Leone.132
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4. Případová studie – NIGÉRIE

Nigérie jako nejlidnatější a na ropu nejbohatší země Afriky se dostává do 

popředí zájmu velmocí.133 Jako bývalá britská kolonie, byla a stále ještě je Nigérie 

Spojenými státy vnímána především jako sféra vlivu Spojeného království, přesto, jak 

ukáže následující kapitola, se zde USA i americké firmy projevují stále častěji. Navíc

region západní Afriky, jak tvrdí Robert Kaplan, se bude z geopolitického hlediska stávat 

více a více zajímavým a důležitým, nejen díky bohatství na surovinové zdroje. „Západní 

Afrika se stává symbolem celosvětového demografického, environmentálního a 

společenského útlaku, ve kterém se zločinecká anarchie jeví jako opravdové 

„strategické“ nebezpečí. Nemoci, přelidnění, zločiny bez motivu, nedostatek surovin, 

migrace uprchlíků, stále častější podrývání národních států a mezinárodních hranic, 

moc soukromých armád, bezpečnostních firem a mezinárodních drogových kartelů jsou 

nyní nejvýznamnějšími fenomény toho, co se objevuje při pohledu na západní 

Afriku.“134 I díky těmto fenoménům se v práci objevují dvě země z regionu, Libérie a 

Nigérie.

4.1 Studená válka

Nigérie, ačkoliv její hranice byly vytvořeny až britskými kolonialisty, je zemí 

s neuvěřitelně dlouhou historií, i státnickou tradicí. Jako britská kolonie během 18. a 19. 

století byla Nigérie především centrem obchodu se zlatem a otroky. Pro britskou korunu 

se stala Nigérie ještě strategičtějším územím po objevení ropy ve městě Oilobiri, 1956. 

Ropný boom, ale nastal později. Britové území Nigérie rozdělili na tři správní celky, 

severní, jižní a oblast Lagos. Severní a jižní region se rozvíjely odlišně, jih byl centrem 

průmyslu a obchodu, převzal křesťanství a měl užší vztahy se západem, což silně 

ovlivnilo následný vývoj nezávislé Nigérie.135

                                               
133 Srov. Central Inteligence Agency: The world factbook. [online] Washington (US): CIA. March 2, 2012. 
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London: I. B. Taurus. 2011. ISBN: 978-1-84885-840-4.



41

V roce 1960 jako ostatní britské kolonie v Africe získala Nigérie nezávislost, 

přesto do značné míry na Spojeném království zůstala závislá, především ekonomicky, 

jelikož většina exportu surovin směřovala do Británie, jejíž byly i těžební firmy, na 

kterých byla nigerijská ekonomika závislá. Etnické rozepře, rozdíly severu a jihu a

absence státní nebo národní soudržnosti vyvrcholily v občanskou válku mezi lety 1967 a 

1970. Secesionisté na jihovýchodu země, v nigerijské deltě vytvořily vlastní stát –

Republika Biafra, která byla uznána Gabonem, Côte d’Ivoire, Tanzanií a Zambií.

Federální vláda proti nim použila vojenskou sílu, podporována především Velkou

Británií.136 Nejednalo se o konflikt studenoválečný, tzv. proxy war, Spojené státy 

nebyly zainteresovány, považovaly Nigérii jednoznačně za území vlivu i odpovědnosti 

Spojeného království. Strany konfliktu nebyly podřízeny rozdělení východního, 

západního bloku, rebely podporovala Francie a Portugalsko a federální vládu kromě 

velké Británie i Sovětský svaz.137 Oproti dnešním konfliktům v deltě neměla občanská 

válka charakter surovinový, nýbrž šlo o ryze politickou secesi, za kterou stálo etnikum 

Igbo, které se chtělo osamostatnit z důvodů politických, kulturních i ekonomických.

Krvavý konflikt ukončila až britská blokáda Biafry, která kromě zbraní zastavila i 

dovoz potravin, téměř vyhladověla obyvatele.138 Oblast Biafry byla pro Velkou Británii 

dvojnásobně důležitá, prolínala se s plány britských společností na těžbu ropy.139

Ropný boom 70. let s sebou mimo jiné přinesl krach federálního uspořádání a 

vznik vojenského režimu generála Oluseguna Obasanjo. V roce 1978 vydal Land Use 

Act, kterým připravil místní samosprávy o práva na ropu a převedl je na federální 

vládu.140 Obasanjo zcela podřídil ekonomiku ropě a započal s půjčkami od Světové 

banky, zároveň zemi zcela centralizoval.141 V roce 1979 ustoupil civilnímu režimu, 

vznikla 2. Nigerijská republika. Dlouho ale nevydržela, vojenský puč tentokrát provedl 

muslim Ibrahim Babangida. 80. léta, i díky fluktuaci cen ropy, byla ve znamení krizí a 

nárůstu dluhů. Z roku 1981 na 1982 se dluh zdvojnásobil z 5 na 10 miliard dolarů.142

Babangida se pokoušel připojit Nigérii k Organizaci Islámské konference. Také ovšem 
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zahájil liberalizaci země.143 Stejně jako v Libérii i v Nigérii se ke konci 80. let objevily 

tlaky na svobodné prezidentské volby. Babangida takové uspořádal, ale toužil si svého 

nástupce vybrat, později volby zrušil a jmenoval prozatimního prezidenta. Během 

několika měsíců, v listopadu 1993, připravil další vojenský převrat muslim, generál Sani

Abacha.144

4.2 Vývoj po studené válce

Konec studené války znamenal v Nigérii, stejně jako ve zbytku kontinentu, krizi 

systému. Zkolaboval rozpočet, znásobily se ceny, dluh vzrostl více než pětinásobně. 

Důsledkem krize v jedné z na ropu nejbohatších zemí došla jakákoliv paliva. Abacha ve 

snaze udržet si moc a zamlžit vážné problémy země, rozdmýchával etnické konflikty a 

uvězňoval opoziční aktivisty. Západní země problematiky tohoto regionu ignorovaly.145

90. léta byla v Nigérii také ve znamení bankovních krachů. Značné množství bank 

v Nigérii působilo jako prádelna peněz z černého obchodu s ropou nebo drogami. 

Zároveň se ale díky nim podařilo přilákat více zahraničních investorů, včetně Světové 

banky.146 S USA generál Abacha spolupracoval na odhalování drogových kartelů. Ve 

skutečnosti ale spousta z nich spadala pod jeho moc, likvidoval pouze spoje politické 

odpůrce.147

Přese všechno, západní země uznávaly Abachu jako hlavu státu, (proti Tobarově 

doktríně z roku 1907, která zavrhovala uznání hlavy státu, která moci nabyla jinak než 

ústavní cestou) jelikož mimo jiné zajišťoval poměrně jednoduchý přístup k surovinám, 

které absolutně kontroloval.148 Abacha ale začal s decentralizací země. Nerespektoval 

ale etnické hranice, což dokládá například oblast Warri, ve které se spor dvou etnik o 

vládu proměnil v krvavý konflikt.149
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4.2.1 4. republika

Krátce před svou smrtí v roce 1998 začal Abacha s mírnou liberalizací země150, 

o což jednodušší byl proces návratu k civilní, demokratické vládě. V roce 1999 byl 

zvolen nový prezident, nám již známý bývalý vojenský diktátor Olosegun Obasanjo, 

který byl Abachovým režimem vězněn. Volby v období 4. republiky byly významně 

podporovány mezinárodními organizacemi i agenturami Spojených států.151

S vládou generála Abachy je v Nigérii většinou spojována obrovská vlna 

korupce, zpronevěřování dotací, půjček nebo přivlastňování si výdělků z ropy. Pravdou 

ale zůstává, že po smrti Abachy se tato situace v podstatě nijak nezměnila, a ani před 

jeho nástupem nebyla o mnoho jiná. Civilní vláda nechala zpronevěry a zločiny Abachy 

vyšetřit. Ukázalo se, že do toho procesu byli zapojeni v podstatě všichni, včetně velkých 

západních investorů jako jsou USA. Samy Spojené státy některé vyšetřovací komise 

iniciovaly.152

„Zahraničí těžilo dvojnásobně z Abachových krádeží. Nejenom proto, že od něj 

kupovali levně ropu, ale jejich banky měly tučné zisky z jejího prodeje.“153

Obasanjo toužil po třetím volebním období ve funkci prezidenta, to USA

považovaly za ohrožení vlastních ropných zájmů.154 Nakonec se v roce 1997 stal 

prezidentem Umaru Yar’Adua. Yar’Adua se po nástupu do úřadu snažil zastavit 

vzrůstající počet ozbrojených protestů, únosů a krádeží v deltě. Vyhlásil 60denní 

amnestii na odevzdání zbraní. Po třech letech, z důvodu zhoršujícího se zdraví, ho ve 

funkci nahradil jeho viceprezident ze státu Bayelsa, etnický Ijaw Goodluck Johnatan, 

v kterého obyvatelé delty vkládaly velké naděje.155 Podrobnější rozbor konfliktů 

v nigerijské deltě přinese následující podkapitola. 

Pro Nigérii Christopher Clapham používá termín stát-rentiér, což znamená, že je 

absolutně závislý na surovině, o jejíž ceně ani produkci nerozhoduje. To supluje jedna 

nebo více zahraničních firem, které státu vyplácí jakousi rentu. Vládci států zde 
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nebývají absolutní, částečně se o moc, potažmo prostředky plynoucí z ní, dělí, jelikož se 

obávají, že by o svůj zdroj bohatství mohli lehce přijít.156 I přes nesmírné nerostné 

bohatství se Nigérie doslala během 90. let do koloběhu pádu ekonomiky, jako další 

země z regionu, avšak na rozdíl od mnohých, se dostala na seznam zemí, jejichž dluhy 

byly na summitu G8 ve Skotsku 2005 odpuštěny. Jednalo se o téměř 18 000 000 

amerických dolarů.

4.2.2 Nigerijská delta – etnické protestní a militantní skupiny

Africkou politiku velmi silně ovlivňují etnické a kmenové struktury a jejich 

historické rozepře, jež se v Evropě povětšinou už vytratily. Evropští kolonialisté, stejně 

jako první vládci samostatných států toto ignorovali. Nigérie není výjimkou, naopak je 

díky své rozloze výborným příkladem. Ačkoliv proběhl proces decentralizace a Nigérie 

byla rozdělena na 36 federativních států, žádný z nich neodpovídal etnickému složení, 

historickým hranicím. Na území Nigérie existuje asi 250 různých kultur a etnik, 

mluvících více než 500 různými dialekty. Velká část z nich se nachází na území úrodné 

Nigerijské delty, velmi bohaté na ropu.157

Nigerijská delta je nejlidnatější částí Nigérie, převážně křesťanská, s největší 

etnickou různorodostí. Největší etnikum delty jsou Ijaw, kteří zaujímají 10% nigerijské 

populace, oproti tomu majoritní, vládnoucí etnikum Yoruba pouhých 20%. Lagos, 

největší město delty, má více než 10 000 000 obyvatel, zatímco hlavní město Abuja 

necelé dva miliony.158 Od počátků těžby ropy v deltě (60. léta) jednotlivá etnika 

protestují proti drancování přírody. Závažnější protesty se ale objevují až po Studené 

válce, kdy se se starostí o životní prostředí spojí touha po spravedlivém rozdělení zisků 

z prodeje ropy.159
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Jako první hned na přelomu 80. a 90. let začali protestovat Ogoniové – MOSOP 

(Movement for the Survival of the Ogoni People). V roce 1990 vydali Ogoni Bill of 

Rights adresovaný Babangidovi, ve kterém požadovali adekvátní kompenzaci na 

destrukci země těžbou ropy. Prosazovali především mírumilovné demonstrace, na ně ale 

vojenský režim odpověděl vězněním a posléze popravami. Vůdce Ogoniů Ken Saro-

Wiwa byl jednou z hlavních tváří opozičního hnutí. On a dalších 8 osob bylo shledáno 

vinnými z několikanásobných vražd a popraveno.160 Protesty byly mířeny především 

proti britskému Shellu, ale ve stejné oblasti těžily i společnosti z USA. Spojené státy 

tiše Babangidovo jednání podporovaly, po skončení protestů pokračovaly v těžbě beze 

změn.161

Popravy a vyvražďování jako odpověď vlády na protesty pokračovaly i za 

republiky. V roce 1999 bylo armádou povražděno obyvatelstvo ve městě Odi jako 

odplata za jednotlivé útoky na vojáky a soukromé ochranky v okolí ropných vrtů.162

Kromě útoků jedinců, které byly většinou motivovány snahou o uloupení ropy a její 

prodej na černém trhu, se v průběhu devadesátých a nultých let vytvořilo ještě několik 

opozičních, protestních skupin. Mezi nejvýznamnější a nejpočetnější patřili zástupci 

etnika Ijaw. NDPVF (Niger Delta People‘s Volunteer Force) skupina vedená islamistou 

Asarim a MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) křesťanská 

skupina, jež měla na svědomí bombové útoky na ropné vrty i auta. Obě skupiny ale 

požadovaly větší samosprávu regionu a dodržování lidských práv, včetně práva na 

přerozdělení zisků z ropy.163 „Ve chvíli, kdy většina původních obyvatel nigerijské delty 

žije za méně než dva dolary na den, je z ropných vrtů na pobřeží i na moři nestálé 

nigerijské delty těženo minimálně dva miliony barelů ropy každý den.“ 164

Prezident Yar’Adua byl pro mnohé delťany příslibem změny a to nejen proto, že 

si za svého viceprezidenta zvolil ekologa a příslušníka Ijaw Goodlucka Jonathana. 

Vytvořil Ministerstvo pro záležitosti nigerijské delty165, které na místní občany převedlo 
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část samosprávy a dále mělo na starost přerozdělení zisků z ropy a ochranu životního 

prostředí. Pro každé téma zvlášť bylo vytvořeno několik speciálních komisí, ale 

k napravení dosavadních podmínek dosud nedošlo.166

4.3 Strategický význam Nigérie pro USA

Ačkoliv Spojené státy vnímají Nigérii především jako sféru vlivu Velké 

Británie, své strategické zájmy v zemi mají. Mezi ně nepatří pouze ropa, přestože se 

v současnou chvíli jeví asi jako nejzásadnější. I přes neangažovanost v 

nigerijské občanské válce, měly USA své strategické zájmy v zemi už od počátku 

studené války. Například i jednu ze základen NASA v Africe.167 Nigérie je jedním ze 

čtyř států, označených jako klíčové pro přístup k regionům Afriky v novém tisíciletí.168

Nigérie je navíc pro USA zajímavá i díky střetu dvou světových náboženství, 

křesťanství a islámu. Poměrně pravidelně se v čele státu muslimové a křesťané střídali, 

ať už se jednalo o vojenské puče, či regulérní volby. Po 11. září se USA na tuto 

problematiku zaměřily ještě výrazněji, z důvodu zamezování islamistickému 

radikalismu. 

4.3.1 Strategické suroviny a soukromí aktéři

Ropa je dnes jednoznačně nejcennější surovinou Nigérie. Nigerijská ropa je o to 

cennější, že je čistší a lépe se rafinuje.169 S ropou ještě souvisí i zemní plyn, který má za 

následek největší škody na nigerijském pobřeží. Jeho pravidelné vybuchování ničí nejen 

přírodu, včetně atmosféry, ale taktéž mrzačí místní obyvatele.170 Nigerijský zemní plyn 

zásobuje celé regiony západní afriky i západní sahary. USA financují projekty na 

plynovody do těchto oblastí.171

Mezi americké společnosti účastnící se těžby v oblasti delty patří 

Chevron/Texaco a ExxonMobile.172, těží převážně v oblasti státu Bayelsa, obývané 
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etnikem Ijaw.173 Se zvyšující se cenou ropy a destrukcí přírody se zvyšovaly i protestní 

akce obyvatelů delty, sahajících k prostředkům jako jsou bombové útoky nebo únosy a 

vraždy. Především namířeny proti Shellu, tzv. Shell riots. Nigerijci vnímaly politiku 

ropných firem velmi svázanou s politikou federální, takže útoky proti Shellu často 

směřovaly i proti vládě. (Nazývali běžně Nigérii Republic of Shell.)174 Americké firmy 

ale nezůstávaly pozadu, i proti nim se zvedal odpor. 

Během roku 2003 byl různými polovojenskými jednotkami zničen majetek 

společnosti Chevron asi za 500 milionů dolarů. Jako odpověď na to zastavily rozvojové 

programy, které v oblasti těžby financovaly. Pravdou ale zůstává, že každý z programů 

byl zkorumpovaný a prostředky zřídkakdy došly na místo určení. Nigerijská vláda 

v roce 2003 na zastavení ničení majetků ropných firem povolala armádu, vytvořila 

operaci Fire for fire, která se zvrhla v otevřený vojenský konflikt a hromadné vraždění 

podezřelých z loupeží.175 V roce 2008 se podařilo skupině Delťanů, s podporou 

Nigerijců žijících v USA, postavit Chevron před soud, za krvavé potlačení 

mírumilovných povstání a veřejnou podporu vládních ozbrojených zásahů. Zásadního 

prolomení tabu ale nedosáhli.176

Kvůli sílícím komplikacím v deltě se postupně těžba přesouvá na otevřené moře, 

kde je ale složitější, dražší a pro prostředí nebezpečnější.177

Nigérie má skrze státní ropnou společnost Nigeria National Petroleum Company

60% podíl na zisku všech ropných společností těžících na jejím území. „ačkoliv Nigérie 

skrze NNPC teoreticky drží v rukou rozhodovací většinu v každé ze šesti největších 

ropných společností, ve skutečnosti opravdové rozhodování leží ve vedení firem v 

zámoří.“178
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4.4 Humanitární pomoc, rozvojová a vojenská spolupráce

Nigérie nebyla zapojena do programu Millenium Challenge Corporation.

USAID ale s Nigérií spolupracuje dlouhodobě. I USAID se zaměřuje proti rozšiřování 

islamismu. Dále na posilování ekonomické samostatnosti, aby z Nigérie vytvořili 

plnohodnotného partnera. Již byla zmíněna podpora voleb, snaha zamezit korupci, které 

se neobejdou bez uvědomění společnosti. Dalším důležitým bodem humanitární pomoci 

v Nigérii je zdravotnictví. Okamžitá pomoc při epidemii HIV a tuberkulózy zabírá až 

90% prostředků, které USAID odešle do Nigérie.179

„Spojené státy udělaly v boji s chudobou za posledních pět nebo deset let 

mnohem více než jiné země, ale ani američtí vyšetřovatelé se nedokázaly dostat pod 

povrch korupci, která silně ohrožovala mezinárodní finance a ropný průmysl 

celkově.“180

4.4.1. Vojenská spolupráce

Spojené státy věnují velkou pozornost bezpečnostní stránce Nigérie. Kromě 

výcvikových programů je u pobřeží Nigérie taktéž stálá jednotka amerických vojáků na 

válečné lodi. Nigérie je již od počátků stálým partnerem AFRICOM, účastnila se i 

společného programu USA a EU. Peel dokonce ve své knize polemizuje, že AFRICOM 

byl vytvořen především kvůli nigerijské ropě a jejímu zabezpečení.181 Energetická 

bezpečnost je pro USA velmi zásadní, po 11. září se stala nigerijská ropa ještě cennější.

V Guinejském zálivu, v mezinárodních vodách, kotví americká válečná loď 

Dallas z domovského přístavu v Neapoli. Je součástí programu US Coast Guards –

Africa Partnership Station a jejím hlavním úkolem je bezpečnost místních vod. 

„Námořnictvo tvrdí, že tato iniciativa zabírá širokou škálu bezpečnostních problematik, 

omezování ilegálního rybaření, obchodu s lidmi nebo drogami a dalších zločinů. Tyto 

lodi už na své paluby vzaly místní vojenské velitele na výcvik a spolupracují s nimi na 

hlídkách při pobřeží.“182 Přesto se jeví velmi pravděpodobné, že hlavní úkol je kontrola 
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ropných plošin. Nikdy se ale jednotky americké armády neúčastnily bojů proti 

polovojenským skupinám nigerijské delty.

Robert Kaplan ve svých esejích Přicházející anarchie předpovídá největší 

africkou krizi, rozpad Nigérie. Podle jeho názoru v době, kdy bude nigerijská ropa 

vyčerpána, se etnické spory rozhoří do největší občanské války regionu, která se rozšíří 

do všech okolních států. Západní státy budou muset, i přes svoji nevoli, velmi rychle 

jednat v situaci, která se ani z daleka nedá srovnat s krizemi v Somálsku nebo Etiopii.183
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5. Případová studie – SOMÁLSKO

Somálsko stejně jako Nigérie získalo samostatnost v roce 1960. Ovšem Somálci, 

splňující požadavky národa (podle C. Claphama jako jediní v subsaharské Africe), jsou 

rozmístěni na území hned několika států (Somálsko, Etiopie, Djibuti a Keňa)184. Dnešní 

Somálsko je tvořeno bývalou italskou kolonií a britským Somalilandem. Spojení těchto 

dvou kolonií do jednotného státu nastalo ihned po získání nezávislosti. Somaliland 

získal nezávislost o 4 dny dříve, tj. 26. června 1960, 1. července již bylo vyhlášeno 

jednotné Somálsko, spojené se všeobecným pan-somálským nadšením. Avšak 

s odstupem času jej především obyvatelé Somalilandu začali považovat za „únos severu 

jihem“.185

Už od 16. století provází Somálce konflikty se sousední, etnicky roztříštěnou 

Etiopií. Ačkoliv Etiopie byla jediným africkým státem, který odolal kolonizačním 

snahám Evropanů nelze ho považovat za jednotný. Historicky byly konflikty mezi nimi 

hlavně náboženského rázu – křesťanská Etiopie proti muslimskému Somálsku. 

V novodobé historii, tedy v druhé polovině 20. století, si Somálsko dělá především 

nárok na etiopské území obývané Somálce, tj. Ogaden.186

5.1. Studená válka

Republikánský model nevydržel ani v Somálsku příliš dlouho. 21. října 1969 

provedl puč proti islamistické vládě prezidenta Abdula Osmana komunista Muhammad 

Siad Barre. Zrušil islamistickou ústavu a právo šaría, zakázal arabské písmo a ihned 

navázal těsné vztahy se Sovětským svazem dohodou o vojenské spolupráci.187 Zároveň 

ještě v roce 1969 vyhostil příslušníky Mírových sborů a agenty CIA, kteří cvičili místní 

policii.188 V Somálsku byly americké agentury jen krátce, přivedl je sem prezident 

Kennedy, oproti tomu sousední Etiopie měla podporu USA již ve Druhé světové válce 

proti fašistické Itálii. Etiopský císař Haile Selassie byl silně prozápadně orientovaný a 
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Spojené státy v něm spatřovaly protiváhu vůči nově marxistickému Somálsku. Přislíbily 

mu ochranu území, záruku, že se nenaplní snahy o pan-somálský stát (tzv. Velké 

Somálsko), který by obsahoval i Ogaden. USA taktéž trénovaly etiopské vojsko, které 

se účastnilo i války v Koreji.189

„Primární překážkou posílení somálsko-amerických vztahů bylo pevně 

zakořeněné byrokratické smýšlení, které považovalo pan-somálské ideály za nelegitimní 

a zároveň kontraproduktivní pro americké zájmy, a které bylo posíleno v květnu 1963, 

kdy nově ustanovená Organizace africké jednoty přijala koncept teritoriální integrity 

jako jeden ze základních principů své charty, ve zkratce akceptující trvání existujících 

hranic vytvořených kolonialisty. Dopad tohoto smýšlení ukázala odpověď Washingtonu 

na somálskou žádost o vojenskou asistenci v letech 1960 a 1962."190

Etiopie vyprovokovala několik konfliktů v Ogadenu v rozmezí let 1969 –

1974.191 Schreader viní USA z toho, že nejenom podporovaly útoky na Somálsko jako 

samostatný stát, ale i politiku represí vůči etnickým Somálcům v Ogadenu. CIA cvičila 

přímo v Ogadenu specialisty, což mimo jiné zanechalo v Somálcích odpor vůči armádě 

Spojených států.192

V roce 1974 byl ale etiopský císař sesazen pučem marxistických armádních 

důstojníků, pečlivě vycvičených armádou Spojených států. To přilákalo Sovětský svaz,

který přesunul své zájmy v regionu ze Somálska na Etiopii. Později byli vyhoštěni 

všichni američtí diplomati. Spojené státy tedy obrátily pozornost na osamoceného Siada 

Barreho. 15. Července 1977 prezident Jimmy Carter přislíbil oficiálně Somálsku 

vojenskou pomoc, hned dva dny na to Somálsko zaútočilo na Ogaden. Etiopskou stranu 

letectvem podporovaly SSSR a Kuba, čímž se z Ogadenského konfliktu stala proxy 

war.193 Etiopie své území ve válce obhájila.

Ze Somálska byli vyhoštěni všichni sovětští poradci a zrušena byla i smlouva o 

spolupráci. Podpora USA pokračovala až do konce studené války. V rámci asistence 
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Spojené státy cvičily vojáky i policisty, poskytovaly jim vybavení. Ze strachu 

opakování Ogadenské války se ale jednalo už jen o „defensivní“ typy zbraní.194

5.2. 90. léta

Na konci 80. let se začíná silněji projevovat opozice proti autokratovi 

Mohammedu Siad Barremu. Ve stejnou dobu začínají Spojené státy vyžadovat 

demokratické reformy a kritizovat násilné potlačování opozice americkými zbraněmi.195

Ačkoliv Somálci jsou etnicky jednotní, dělí se na mnohé klany a sub-klany. Vytvořeno 

bylo hned několik opozičních skupin, kopírujících právě klanové struktury. Mezi 

nejvýznamnější patří tři hnutí, tvořené třemi největšími klany. USC - United Somali 

Congres tvořený klanem Hawiye, SPM Somali Patriotic Movement, jehož členy jsou 

především příslušníci Ogadenského klanu. Posledním je Somali National Movement

(SNM), který tvoří především klan Isaaq a který 17. května 1991 vyhlásil nezávislost 

republiky Somaliland.196

Za svržení diktátora probíhaly tvrdé boje. V roce 1990 Siad Barre kontroloval 

pouze Mogadishu, o rok později uprostřed bojů uprchl ze svého paláce.197 Místo 

očekávaného uklidnění poměrů po útěku Barreho se rozhořely boje znovu. Jak tvrdí 

Schreader, somálská občanská válka měla tři fáze. První fází byl boj proti autokratovi, 

ve druhé fázi proti sobě bojují opoziční skupiny a ve třetí dva warlordi, vůdci frakcí 

jednoho klanu, jednoho opozičního hnutí, USC.198 Po útěku Siada Barreho USC 

ohlásilo svého kandidáta na prezidentské volby – Ali Mahdiho Muhammada. Proti tomu 

se ohradila další hnutí a začaly boje znovu. SNM mezitím vyhlásilo samostatný 

Somaliland a zvolilo si vlastního prezidenta. Kandidatura Ali Mahdiho ale 

vyprovokovala opozici i v samotném hnutí USC. Tou byla skupina Mohamada Farra 

Aideeda, příslušníka stejného klanu, ale rozdílného subklanu.199 Zde je vidět, že ačkoliv 

je na první pohled Somálsko národnostně jednotné, tradiční struktury a jejich historické 

konflikty současnou politiku, jako jinde v Africe, silně ovlivňují.
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Během války se neustále zhoršuje situace civilistů. Somálsko je území, které je 

cyklicky sužováno suchem, válečný konflikt tuto situaci logicky vyhrocuje. Během roku 

1991 a 1992 se situace zhoršila natolik, že byla prohlášena hladomorem. OSN vysílá

humanitární misi s dodávkami jídla. 24. dubna 1992 vydala Rada bezpečnosti OSN 

rezoluci 751, kterou vznikla pozorovatelská mise UNOSOM, která se měla snažit najít 

smír ve dva roky trvajícím konfliktu.200 Americký prezident Bush senior je kritizován, 

že situaci v Somálsku ignoruje. Tak v rámci mise OSN posílá letecky 145 000 tun jídla 

jako Operation Provide Relief. Avšak očekávaný důsledek nenastal, jídlo se vůbec 

nedostalo na místo určení. USA i OSN pochopily, že je nutné s konvoji jídla poslat 

taktéž vojenskou sílu, která by ji ohlídala.201

5.2.1 UNITAF - Humanitární vojenská operace

Ačkoliv UNOSOM (United Nations operation in Somalia) byla z části 

vytvořena i proto, aby ochránila humanitární konvoje s jídlem, nedařilo se to. Konflikt 

pokračoval čítaje už téměř 300 000 mrtvých a milion uprchlíků.202 Spojené státy byly 

veřejností hnány k zodpovědnosti za humanitární katastrofu v zemi, která byla ceněným 

spojencem ve studené válce. „25. prosince překvapil prezident Bush poslaneckou komisi 

– mezioborovou poradní skupinu tvořenou vysokými vládními úředníky – vybráním té 

nejrozsáhlejší možnosti, která mu byla nabídnuta, USA velenou, koaliční operaci OSN, 

která mohla využít „všechny nezbytné prostředky“ pro zajištění bezpečnosti 

humanitární mise. “203

UNITAF, s kódovým názvem Operation Restore Hope, vznikla 3. prosince 1992 

rezolucí Rady bezpečnosti 794. „Rezoluce 794 byla založena na Kapitole VII Charty 

OSN, která viděla situaci v Somálsku jako ohrožení mezinárodní bezpečnosti a míru, a 

autorizovala UNITAF k použití síly k naplnění svého mandátu.“204

Spojené státy nabídly misi 30 000 mužů, na zbylé národy zbylo pouze 8 000. Za 

to Spojené státy převzaly nad misí velení, což se mimo jiné projevovalo, jak podotýká 
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Augustine Ohanwe, trochu groteskním vyvěšováním americké vlajky.205 Prezident Bush 

americké veřejnosti zdůrazňoval, že jednotky se nebudou účastnit přímých bojů, nýbrž 

budou jen dohlížet na dopravu potravin na hladomorem postižená místa. I proto se tato 

mise označovala jako humanitární vojenská. Přesto si civilní Somálci stěžovali na 

agresivitu jednotek UNITAF a útočili i na humanitární pracovníky, jejichž přítomnost 

jim nevyhovovala. Z těchto konfliktů pramení kolem 200 mrtvých civilistů.206 Ačkoliv 

si mise stanovovala i vyšší cíle jako zmírnění bojů, počátky mírových rozhovorů, nebo 

vytvoření nezávislé policie, nepodařilo se to. Spíše na sebe upoutávala větší a větší 

kritiku.

Mise pokračovala i po zvolení Billa Clintona do funkce prezidenta Spojených 

států. Ten předpokládal její ukončení do několika měsíců, spojené i s ukončením 

konfliktu. Ačkoliv se v lednu a březnu 1993 uskutečnily v Addis Abebě mírové 

rozhovory, nevedly k zastavení bojů. A to právě proto, že nerespektovaly tradiční 

klanovou strukturu ani politiku starších. UNITAF ani nenabídl širší odzbrojovací a 

rozvojový program. V dubnu byla mise oficiálně ukončena.207

5.2.2 Druhá mise OSN a konec konfliktu

„26. března, pod tlakem ze strany USA, Rada bezpečnosti OSN autorizovala 

vznik UNOSOM II, mise vycházející z UNITAF, ve které ale budou jednotky Spojených 

států hrát menší roli.“208 Americké agentury snažící se zamaskovat neúspěch drahé 

mise, tvrdily, že mise UNITAF splnila svůj účel a skočila podle plánu. Jelikož neměla 

oprávnění na udržování míru (peacekeeping), pokračovala v něm mise UNOSOM II.209

Oproti tomu Organizace spojených národů prezentovala, že vojenská operace selhala, 

nedokázala ani ochránit tu humanitární ani vynutit mír, takže bylo potřeba vytvořit nový 

model. UNOSOM II čítala 30 000 mužů celkově, Spojené státy jí poskytly 4000 mužů 

z tzv. podpůrné složky (logistici, ne bojová jednotka), přesto měla pokrýt celé válkou a 

hladomorem postižené území, což se UNITAF nepodařilo. Kromě vojáků se mise 

účastnili i civilisté různých zaměření, navíc do obnovovacích prací byli zapojeni i 
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Somálci. UNOSOM II se měl pohybovat na hranici peace enforcement a 

peacekeeping.210

V zemi sílely negativní nálady, cizí vojáky civilisté nikdy nevzali za své. Toho, 

především v Mogadishu, dokázal skvěle využít Mohamad Farra Aideed, který jednotky 

OSN obviňoval z podpory Ali Mahdiho a místním rozhlasem podněcoval odpor a násilí 

vůči zahraničním misím. Vrcholu tyto snahy dosáhly ve střetu civilistů a pákistánských 

vojáků, který si vyžádal 100 mrtvých dohromady na obou stranách. Somálci viní 

pákistánské vojáky z útoku na neozbrojené demonstranty, OSN je hájí tím, že šlo o 

předem připravenou, vyprovokovanou akci. Jednotky UNOSOM II byly od této chvíle 

v neustálém boji s jednotkami podporujícími Farra Aideeda. USA měly, podle 

Augustina Ohanwe, v misi stále hlavní slovo, minimálně tím, že ovládaly Radu 

bezpečnosti OSN. Na vyhrocenou situaci zareagovaly vysláním speciální bojové 

jednotky tzv. rangerů, kteří měli dopadnout výslovně Mohamada Farra Aideeda. Na 

jeho osobu se snesl přímo hon, ale ani přesto se ho nepodařilo zadržet.211

Proti jednání OSN a USA se silně ohrazovaly evropské státy. Americká 

veřejnost postupně ztrácela trpělivost a volala po ukončení účasti amerických vojáků v 

bojích. „3. října speciální jednotka U.S. Army Rangers provedla razii na meetingu 

špiček SNA (Somali National Alliance) v Mogadishu ve snaze lapit Aideeda. 

Následovala přestřelka a sestřelen byl jeden vrtulník Black Hawk, 100 rangerů se 

dostalo do přímé palby, když se snažili chránit posádku vrtulníku. Na konci bitvy bylo 

zabito 18 rangerů a 75 zraněno. (...) Události dalších sedmdesáti dvou hodin definitivně 

ukončily misi Spojených států v Somálsku.“212

Po odchodu Spojených států byla mise UNOSOM přeorganizována a její činnost 

byla nově omezena pouze na peacekeeping. Přesto svou reputaci v Somálsku 

nenapravila. „Začátkem roku 1995 OSN stáhlo všechny své mírové jednotky ze 

Somálska, zemi opouštěly stejně chaoticky, jako byly vytvořeny. Operace Restore Hope

se proměnila v operaci Return Home.“213
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Mírové rozhovory se nakonec uskutečnily v lednu 1996, opět v Addis Abebě. 

Byla vytvořena přechodná vláda, tzv. National Salvation Council, čítající 11 mužů, 

každý z jednoho hlavního klanu.214 Rozsáhlé operace občanské války ale nezanechaly 

rány pouze v Somálsku. Spojené státy zažily tzv. somálský syndrom, který v jejich 

zahraniční politice nechala nezdařená operace Restore Hope. Jednalo se o podobnou 

reakci jako po válce ve Vietnamu. Ministerstvo obrany odmítalo posílat své jednotky do 

etnických konfliktů cizích zemí, přeorientovalo se na nebojové akce, stabilizaci a 

výcvik vojsk.215

5.3. Strategický význam Somálska

O strategičnosti Somálska pro Spojené státy se vedly diskuse nejenom na 

akademické úrovni, ale také na půdě amerického kongresu. Ačkoliv jsou v Somálsku 

naleziště mnohých strategických surovin (uran, železná ruda, měď, zemní plyn a možná 

i ropa), není jejich těžba rozvinuta ve větším měřítku. Somálsko zůstává především 

zemědělským státem. Na rozvoji těžby nejsou mnoho zainteresovány ani velké 

americké firmy.216

Jediná strategická hodnota, kterou Somálsko v současnosti má, je jeho poloha na 

břehu Indického oceánu. Jak dnešní pirátství dokládá, lze díky ní ovládat provoz v jedné 

z nejdůležitějších tras obchodních lodí. Během studené války byl důležitým bodem 

přístav a vojenská základna Berbera. Na konci 60. let ji vystavěl Sovětský svaz, o deset 

let později se do ní nastěhovala americká armáda využívající její strategickou polohu 

k pozorování Íránu.217

5.4. Humanitární a vojenská pomoc

Jak už bylo naznačeno výše, Somálsko i sousední Etiopie je územím, které je 

cyklicky sužováno hladomorem, způsobeným především suchem, ale také vleklými 
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konflikty. V každém desetiletí uplynulých 50 let se alespoň jednou v jedné ze zemí 

hladomor objevil.218 Ačkoliv mezinárodní organizace většinou zasahují opožděně nebo 

neefektivně, vždy zasáhnou. V této oblasti ale spíše chybí kvalitní rozvojová pomoc, 

zaměřená především na výchovu v zemědělství, která by podobným situacím předešla. I 

na tento druh rozvojové pomoci se orientuje agentura USAID. Kromě toho také peněžně 

podporuje občanské instituce a demokratizaci země. Stejně jako v jiných státech 

subsaharské Afriky akcentuje vzdělání, především vzdělání dostupné i pro dívky.219 Do 

programu Millenium Chalenge Corporation Somálsko nikdy zařazeno nebylo.

Vojenská asistence USA probíhala v Somálsku od roku 1977, jak již bylo 

zmíněno. Obsahovala jak výcvik vojáků, prodej zbraní, tak i přímou asistenci bojových 

jednotek. Po občanské válce se asistence omezila pouze na výcvik vojsk a policie. 

Somálsko je součástí AFRICOM, přímo jeho specializované části Combined Joint Task 

Force – The Horn of Africa, která se snaží nalézt stabilitu v regionu a zároveň na 

pobřeží Somálska bojuje s pirátstvím. Námořnictvo Spojených států tu trvale kotví 

válečnou loď.220
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6. Případová studie – Rwanda

Rwanda je malým, historicky celistvým územím, které je svou polohou 

v nepřístupném terénu dobře chráněné proti vpádu vnějších sil. To se projevilo 

především během první poloviny 20. století, kdy se evropské mocnosti v čele 

s Německem a Belgií snažily o její kolonizaci. Rwanda nikdy nebyla kolonií v pravém 

slova smyslu. Během 1. Světové války se ji snažilo dobýt Německo, zabránila mu v tom 

Belgie, jíž byl na konferenci ve Versailles přidělen nad Rwandou oficiální dohled, stala 

se tzv. trust territory, svěřeneckým územím.221

6.2 Studená válka

V roce 1959 ještě pod dohledem Belgie se uskutečnily první volby, o tři roky 

později získala Rwanda samostatnost. V roce 1973 podlehl republikánský systém 

vojenskému převratu generála Juvenala Habyarimana, který vydržel u moci téměř 

dvacet let. Obě supervelmoci studené války se snažily Habyarimana přilákat na svou 

stranu, podporovaly ho finančně, různými rozvojovými a výcvikovými programy. 

Generál však nikdy nepřislíbil spolupráci ani jedné z nich. Postupem času se o zemi 

začala zajímat taktéž Francie, prostřednictvím prezidenta Mitteranda, což naopak 

vyprovokovávalo Belgii. I přes nedostatek strategických surovin měla Rwanda podporu 

mnoha států, mimo jiných i Číny a Koreji. V 80. letech Spojené státy přesunuly těžiště 

zájmů v regionu do strategičtější Keni, která jim nově umožnila přístup na své území. 

Všechny organizace a programy, jako regionální USAID nebo Mírové sbory jsou nově 

řízeny odtud.222 Rwanda jako jedna z mála zemí subsaharské Afriky nezažila na svém 

území mezinárodní konflikt.223
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6.1.1. Etnická otázka

Stovky let před příchodem Evropanů bylo rwandské území královstvím s pěvně 

nastavenou hierarchií, podobnou evropskému feudalismu. Vrcholem hierarchie byl král, 

který byl příslušníkem aristokracie (Tutsiové), které sloužili farmáři (Hutuové). Pro 

Hutue byla práce povinná, odměnou za ní byla ale ochrana. Aristokratická třída Tutsiů

tvořila vždy 15% populace, zatímco Hutuové až 85 %. Termíny Hutu a Tutsi 

označovaly spíše než etnikum, sociální postavení. Každý, kdo zbohatl, se mohl stát 

Tutsiem, naopak, kdo zkrachoval, se stal Hutuem. Sociální mobilita byla tedy možná, a 

to i manželskými svazky. Navíc obě skupiny používají stejný jazyk a mají společnou 

kulturu.224

Až moderní věda, reprezentována především Belgičany, přinesla důkazy o 

genetické odlišnosti těchto dvou skupin a začala je nazývat etniky. „Termíny „Hutu“ a 

„Tutsi“ používali Belgičané jako politické nástroje k zajištění ziskovosti své kolonie; 

ačkoliv jejich rozdílení předcházeli koloniálnímu období, privilegování Tutsiů

Belgičany zanechalo hlubokou propast, která se stala základem pro koloběh násilí a 

represí, které časem vyústily v genocidu.“225

Belgická vláda svými nařízeními, jako bylo například zrušení otroctví, 

rozdmýchávala konflikty. Dosud odděleně žijící třídy byly smíšeny, tradiční struktury 

rozbity. První volby vyhrál, příslušník Hutuů, což bylo spojeno s pogromy vůči 

Tutsiům, velká část z nich emigrovala, především do sousední Burundi, která byla 

taktéž pod dohledem Belgie ale kde byla situace opačná.226 Deset let po získání 

nezávislosti, v roce 1972, bylo v Burundi během tří měsíců vládnoucími Tutsii

vyvražděno až 200 000 Hutuů. Téměř milion jich uprchl do Rwandy.227

Generál Habyarimana byl příslušníkem Hutuů, avšak ze severu země, kde byly 

jejich podmínky mnohem příhodnější. Během své vlády zavedl kvóty pro maximální 
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počet Tutsiů ve školách, institucích, nebo částech měst, většinou se rovnaly 10% 

populace. Tento ryze autoritářský krok však pomohl k dočasnému zklidnění situace.228

6.3 90. léta – rozhoření bojů

Tutsiové, kteří utekli, nebo byli vyhnáni z Rwandy, nemířili pouze do Burundi, 

ale i do ostatních okolních států. Po desetiletí tam vytvářeli v utečeneckých táborech 

ozbrojená opoziční hnutí, přičemž nejvýraznější se vytvořilo v Ugandě s názvem 

Rwandan Patriotic Army. To v roce 1990 opět překročilo hranice s Rwandou a 

zaútočilo. Do roku 1990 byla Rwanda Patriotic Army součástí ugandské armády, od ní 

získala vybavení i výcvik. Velitelem RPA se stal generál Rwigyema, který byl 

v původní rwandské armádě vycvičen Spojenými státy. Hned druhý den invaze byl 

zabit.229

Rwandská armáda bránící se vpádu měla podporu především francouzských 

vojsk, která zastavila RPA před hlavním městem Kigali. Francie dlouhodobě 

podporovala frankofonního Habyarimana proti anglofonní opozici.230 Obyvatelé 

Rwandy, stejně jako vláda, nepovažovaly RPA za osvoboditele, za které se 

prohlašovaly, nýbrž za útočníky ze znepřáteleného státu. Organizace africké unie se 

pokoušela konflikt mírnit a uspořádala několik mírových jednání. Mezi nejvýznamnější 

patří jednání z Arusha v Tanzanii na podzim roku 1991. Kromě zástupců soudobého 

rwandského režimu a RPA (přesněji RPF Rwanda Patriotic Front, což byla civilní část 

opozice) se ho účastnili taktéž zástupci OSN, USA, Belgie a Francie.231

6.2.1. Genocida

Po uskutečněných mírových rozhovorech se ukázalo, že OAU nemá prostředky

na udržení míru ve Rwandě. Proto byla v listopadu 1993, rezolucí Rady bezpečnosti 

872, vytvořena mise OSN UNAMIR (United Nations Assistence Mission in Rwanda). 

„UNAMIR nebyl silou oprávněnou k intervenci k „vytvoření“ míru, ale pouze k 
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„udržení“ míru, k postrkování jednotlivých stran konfliktu k dodržení jejich 

povinností.“232

Podle dohod z Arusha měl generál Habyarimana vytvořit přechodnou vládu a 

sám se vzdát moci. Oproti tomu tajně rekrutoval mladé Hutue do milic zvaných 

interahamwe, které noc před vejitím dohod v platnost zaútočily na Tutsie, žijící v

Kigali.233  „6. dubna 1994 bylo nad Kigali sestřeleno Habyarimanovo letadlo jako 

signál začátku zničující genocidy namířené proti Tutsi minoritě a vládnoucím 

Hutuům.“234

Situace se vyhrocovala už delší dobu. V lednu 1994 Spojené státy ze země 

odvolaly Mírové sbory a začaly evakuaci ostatních amerických občanů v zemi. Po 

vypuknutí vraždění byli během jednoho dne evakuováni všichni. Podobně se zachovaly 

i evropské mocnosti. Evakuováni byli i příslušníci mise UNAMIR.235 21. dubna 1994 

Rada bezpečnosti OSN v čele se Spojenými státy schválila snížení počtu mužů mise 

UNAMIR z 2500 na 720. O necelý měsíc později bylo schváleno opětovné navýšení 

počtu na 5500 a rozšíření pravomocí o peace-enforcement, tentokrát ale už bez podpory 

Spojených států.236

„Šest měsíců po debaklu v Somálsku, Washington vedl opozici proti odpovědi 

OSN na genocidu ve Rwandě, na situaci, která byla tragicky a milně nahlížena přes 

poskvrněné somálskou prizma.“237

Útoky nebyly cíleny pouze na etnikum Tutsi, ale na všechny, kteří se stavěli 

proti a Tutsiům se snažili pomoci. Výsledkem tedy bylo až 800 000 mrtvých Tutsiů a 

více než 100 000 Hutuů během sto dní.238 Počet obyvatel převyšující milion emigroval 

opět do okolních států. Genocida byla zastavena Rwandan Patriotic Army, která tím 
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(jakožto vyhranou válkou) legitimizovala svůj nárok na moc. Rwadan Patriotic Front o 

několik měsíců později vytvořila vládu.239

6.2.2. Následující problémy

Těsně po zastavení vyvražďování ve Rwandě byla humanitární situace v zemi i 

v regionu katastrofická. V přeplněných utečeneckých táborech se šířily nejrůznější 

nemoci, nebyl dostatek potravin ani vody. Na to se snažily reagovat mnohé nevládní 

organizace i z USA. V zemi byla zničena infrastruktura, neexistovala vláda, služby. 

RPF se hbitě snažilo situaci napravovat, byly uspořádány volby, prezidentem se stal 

zástupce Hutuů. Ještě hůře bylo postiženo vědomí lidí a společenské vztahy. Další 

neméně důležitou položkou obnovy země byl návrat uprchlíků. Dohlížely na něj 

speciálně jednotky Spojených států a UNAMIR. Asi 1 milion Hutuů se odmítl do vlasti 

vrátit, ze strachu, že se násilí obrátí vůči nim, dle principu kolektivní viny. Uprchlí 

Tutsiové se vrátili v podstatě všichni.240 Do země se postupně vracejí i zástupci 

velmocí. Spojené státy rozšiřují svoji působnost, vytváří speciální úřad USAID.241

„Jak naznačuje počet obětí, genocida byla téměř úspěšná. Téměř milion životů 

padlo – téměř celé etnikum. To byla genocida ve své klasické podobě. Jak se píše 

v Konvenci o genocidě z roku 1948, kterou Spojené státy ratifikovaly, za genocidu je 

považován „specifický úmysl“ zničit část nebo celou národní, etnickou, rasovou nebo 

náboženskou skupinu. (...) Stačí říct, že Spojené státy, společně se všemi státy světa, 

jednoznačně uznaly, že genocida proběhla. Jelikož mezinárodní společenství nestihlo 

zasáhnout, aby genocidu zastavilo, zůstalo na něm, jak se vypořádat s pachateli zločinu. 

Z vnějšího pohledu existovaly dvě možnosti: domácí rwandské soudnictví nebo 

mezinárodní tribunál.“242 Nutno podotknout, že Spojeným státům trvalo uznání 

genocidy téměř dva měsíce, v době kdy už bylo nejspíše 500 000 obětí.243
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Každá věznice v zemi byla přeplněná podezřelými z genocidy, vytvořeno bylo 

mnoho improvizovaných věznic. Počet vězňů zdaleka převyšoval 100 000.244 Souzeni 

byli jak na domácí tak mezinárodní půdě. Spojené státy měly jako jednu ze svých priorit 

vytvoření nezávislého soudního aparátu v zemi. Většina vězňů ale byla postavena před 

tradiční soud, tzv. gacaca, západem označovaný za „soud na trávě“. K projednávání 

byly přizvány obě strany, přinášející svá svědectví, rozhodnutí spočívalo na starších.245

Na základě rozhodnutí těchto soudů bylo veřejně popraveno 22 odsouzených.246 OSN 

k problematice přistoupila podobně jako v bývalé Jugoslávii. Na základě kapitoly VII 

Charty OSN byl 8. listopadu 1994, rezolucí 955, vytvořen Mezinárodní trestní tribunál 

pro Rwandu (ICTR), což byl průlom v dosavadním mezinárodním trestním právu. Za 

dobu jeho fungování bylo souzeno 5500 osob. První odsouzení padlo v roce 1998, 

následovala řada dalších, mnozí z odsouzených byli bývalí vládní činitelé. 247

„2. Září 1998 shledal tribunál Jean-Paula Akayesu, starostu města Tabu, vinným 

z genocidy, podněcování genocidy, zločinů proti lidskosti jako jsou vraždy, vyhlazování, 

znásilnění, mučení a další.“248

6.4 Strategický význam pro USA

Rwanda nepatří mezi strategicky významné země svého regionu. Má sice zásoby 

nerostných surovin, jako je zlato nebo wolfram, ale díky své velikosti jejich produkce 

není tolik významná.249 I díky tomu v 80. letech přesunuly USA ambasádu a regionální 

velitelství USAID i Mírových sborů do Keni, která má strategičtější polohu na břehu 

oceánu a lepší přístup k regionu východní Afriky. I z toho důvodu je dnes Keňa 

definována jako jedna ze čtyř klíčových zemí pro USA v Africe.250
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6.5 Humanitární a vojenská spolupráce

O Rwandu se Spojené státy začaly zajímat později než o Nigérii nebo Somálsko. 

Mírové sbory přišly do země až v roce 1977. Jednalo se převážně o vysokoškolské 

profesory, kteří zde na výměnu přednášeli a hledali kandidáty na Fulbrightovo 

stipendium, což velmi dobře svědčí o výjimečnosti země. Humanitární organizace se 

v zemi projevovaly téměř minimálně.251

6.4.1. Humanitární krize po genocidě

Robert E. Gribbin, bývalý americký velvyslanec ve Rwandě a příslušník 

Mírových sborů hodnotí americkou pomoc po genocidě následovně: „Spojené státy měly 

privilegované postavené v Kigali, v porovnání s ostatními národy. Byli jsme, 

samozřejmě, supervelmoc, ale důležitější bylo, že v myšlení RPF jsme se jim nesnažili 

překazit cestu moci, nebyli jsme zapleteni do koloniálního původu etnické nevraživosti, 

jako byli Belgičané, ani jsme nebyli svázáni s podporou režimu, jako byli Francouzi. 

Jednoduše řečeno, v porovnání s těmito dvěma státy jsme byli dobrá volba. Kanada, 

Švýcarsko, Německo a Čína měly dlouhou historii ekonomické pomoci Rwandě, i ta se 

po genocidě obnovila.“252

USAID byla skoro jedinou humanitární organizací, která nebyla ze země 

vyhoštěna. Ostatní země chápaly vyhoštění jako hrozbu návratu konfliktu, pomsty 

Tutsiů. Důvodem byl spíše, veliký počet bohatých bělochů, který místním nevyhovoval,

humanitární organizace proto začaly častěji zaměstnávat místní obyvatelstvo.253 Kromě 

akutní humanitární pomoci, se USAID zaměřilo i na dlouhodobější cíle – transparentní 

politiku, kvalitní infrastrukturu, investice do vzdělání254 a v neposlední řadě ochranu 

ohrožených druhů zvířat, především goril, které jsou rwandským národním 

bohatstvím.255 Rwanda byla taktéž zařazena jako čekací stát do programu Millenium 
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Challenge Corporation, získala 24 milionů dolarů na rozvoj občanských práv, 

soudnictví a politické participace.256

6.4.2. Vojenská spolupráce

Vojenská spolupráce USA a Rwandy začala rokem 1980, kdy v rámci smlouvy 

IMET (International Military Education and Training) USA prodaly Rwandě první 

zbraně a na výcvik do USA pozvaly několik armádních důstojníků. Mezi nimi byl i 

pozdější vůdce RPA Fred Rwigyema.257 V rámci post-konfliktní obnovy země, Spojené 

státy taktéž cvičily policejní složky a vojenskou stráž, ale vyučovaly i právníky a 

soudce. Po roce 1994 pokračovala i vojenská spolupráce, ale vojáci v rámci AFRICOM 

byli cvičeni pouze na místě a dodávané zbraně byly jen defensivního typu, tzv. non 

lethal (nesmrtící).258

„Ve skutečnosti termín „nesmrtící“ byl spíše sémantickou hříčkou pro Americký 

kongres a veřejnost. Téměř všechny prostředky pro výcvik, které spadají pod IMET, jsou 

„nesmrtící“. Žádná africká země nemá zbraňový systém – letectvo, tanky, dělostřelectvo 

a podobně – pro které cvičíme americké vojáky. Místo toho zahraniční vojáci získávají 

vzdělání v organizaci, velení, logistice nebo inženýrství.“259
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7. Komparace případových studií

7.1. Studená válka

Po celou dobu studené války měly Spojené státy z námi vybraných zemí pouze 

jednoho spojence a to byla Libérie. Historicky měla Libérie se Spojenými státy nejdelší 

spolupráci, její armáda se účastnila některých válek po boku amerických vojáků. Na 

jejím území žádný studenoválečný konflikt neproběhl, byla však protiváhou k sousední 

Guinei.

Koncem 70. let se na stranu Spojených států přidalo i Somálsko, které tím 

odpovědělo na odchod Sovětů do sousední Etiopie. Krátce po tom vypukla válka mezi 

Somálskem a Etiopií o region Ogaden. Proměnila se v ryze studenoválečný konflikt, za 

Etiopií stál Sovětský svaz, za Somálskem Američané. Americké jednotky se ale, na 

rozdíl od sovětských, konfliktu přímo neúčastnily.

Nigérie ani Rwanda se nezavázaly ke spolupráci ani jedné straně. Přesto se obě 

těšily zájmu nejen Spojených států a Sovětského svazu, ale i dalších mocností. Na 

území Rwandy neproběhl během studené války žádný konflikt. Na rozdíl od Nigérie, 

která prodělala válku o Biafru, nejednalo se ale o proxy war, Spojené státy do konfliktu 

nebyly nijak zapojeny.

7.2. Strategičnost

Spojené státy, jak již bylo zmíněno, definovaly čtyři země subsaharské Afriky, 

které jsou klíčové pro svůj region a se kterými budou v nadcházejících letech rozšiřovat 

spolupráci. Přesněji se jedná o Jihoafrickou republiku, Keňu, Etiopii a Nigérii. Tyto 

státy mají také strategickou polohu na pobřeží a svou velikostí svému regionu dominují. 

Z našeho výběru tomu odpovídá pouze Nigérie. Rwanda a Libérie jsou příliš malými 

státy, oproti tomu Somálsko vyniká svou strategickou polohou, přesto byla vybrána 

sousední Etiopie.
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7.2.1. Soukromí aktéři, strategické suroviny

Dnes mezi nejstrategičtější suroviny patří jednoznačně ropa. Proto na prvním 

místě znovu stojí Nigérie, která má její obrovské zásoby a ve které působí nejvýrazněji 

americké firmy. Ačkoliv ostatní státy nejsou o cenné suroviny ochuzeny, nemohou se 

hodnotě Nigérie rovnat. Libérie proslula především diamanty, které jsou velmi cenným 

nerostem, ovšem nenesou s sebou strategickou hodnotu. Libérie má navíc ještě dlouhou 

tradici obchodu se Spojenými státy, mnoho amerických firem působí i zde, ale 

v menším měřítku.

Naopak Rwanda, i díky své rozloze, surovinami neoplývá, přesto v ní zahraniční 

investory najdeme. Na rozdíl od Nigérie je Rwanda důvěryhodným partnerem a 

perspektivním trhem, což zahraniční firmy láká. Somálsko zůstává i nadále především 

zemědělským státem, za to má výjimečnou polohu na břehu Indického oceánu a 

Adenského zálivu.

7.3. Humanitární pomoc, rozvojová asistence

Všem státům výběru byla a je poskytována humanitární a rozvojová pomoc 

v rámci organizace USAID. Libérie a Rwanda jsou mimo to ještě zařazeny do programu 

Millenium Challenge Corporation, jelikož na rozdíl od Nigérie a Somálska splnily 

přístupová kritéria transparentní vlády a nižší korupce. Humanitární ani rozvojová 

pomoc nezávisí na přímém spojenectví země s USA, na rozdíl od období studené války.

Humanitární i rozvojová pomoc či asistence je cílena přímo na obyvatele, proto je 

poskytována i státům autoritářským. Mnohdy je díky tomu i pomoc vyšší, jelikož 

v rámci USAID působí programy zaměřené například na politické vězně, uprchlíky 

apod.

7.4. Vojenská spolupráce

Do projektu AFRICOM jsou dnes zařazeny všechny africké státy s výjimkou 

Egypta, jenž je řazen mezi Blízký východ.260 To znamená, že američtí odborníci školí 
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vojenské a policejní jednotky celé Afriky v taktice, velení apod., se silným zaměřením 

proti terorismu. I tak lze najít mezi přístupy k jednotlivým africkým státům rozdíly. U 

pobřeží Nigérie a Somálska kotví americké válečné lodi, zaměřené proti pirátství nebo 

černému obchodu s ropou a drogami. Rwanda má zase výjimečné postavení v tom, že 

její specialisty AFRICOM školí pouze na jejím území, nikoli jako ostatní v zahraničí 

(Stuttgart, Německo). 

7.5. Zapojení v soudobém konfliktu

Jedinou zemí, do jejíhož konfliktu poskytly Spojené státy své jednotky, je 

Somálsko. Jednoznačně z toho vyplývá, že motivem nebyla surovinová bezpečnost 

USA, protože Somálsko žádné taktické suroviny neposkytuje. Stejně tak rozhodujícím 

faktorem nebyly dlouhodobé vzájemné vztahy, které měly Spojené státy například 

s Libérií. Somálsko se dostalo do popředí zájmu USA až v roce 1977. Je tu ovšem vidět 

korelace s konfliktem studené války, ačkoliv se Spojené státy války o Ogaden přímo 

neúčastnily, Somálsko je jediným státem našeho výběru kde proběhla tzv. proxy war.

Dále dle námi stanovených proměnných vyplývá, že mohla hrát roli strategičnost území, 

z důvodu polohy na pobřeží Adenského zálivu. Strategičnost Somálska zvyšuje i střet 

křesťanství a islámu a přítomnost islamistických radikálů, ačkoliv samotný somálský 

konflikt nebyl náboženského rázu. Velkou měrou ovlivnila zapojení Spojených států do 

somálské občanské války humanitární situace v zemi. Region je pravidelně sužovaný 

suchem hladomory, které válka ještě rozšiřuje.

Situaci v Libérii nechaly Spojené státy prakticky bez odezvy, i když se jedná o 

zemi, s níž dlouhodobě a bezpečnosti spolupracovaly a v níž bylo mnoho 

zainteresovaných amerických firem. Jak již bylo řečeno, pro nové tisíciletí Libérie pro 

USA znamená uplynulé strategické zájmy. Naopak Nigérie je dnes cenným a 

strategickým spojencem, přesto se také netěšila pomoci amerických bezpečnostních 

složek, a i přesto, že američtí vojáci kotví nedaleko břehů, se nikdy nevylodili. 

Americké firmy oproti tomu financují soukromé bezpečnostní agentury, nebo 

nigerijskou armádu. Nigerijská situace nevyplynula do stavu občanské války, přesto 

místní polovojenské skupiny přímo ohrožují americké zájmy v zemi. Rwanda byla pro 

změnu trnem v oku, exekutiva Spojených států se snažila dlouho dobu předstírat, že se 

nic neděje a později zdržovala rozhodnutí OSN o zásahu. Na rozdíl od Somálské 
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občanské války, která trvala několik let, byla genocida ve Rwandě rychlá, trvala jen tři 

měsíce, což mohlo znamenat, že americká veřejnost nestihla tak rychle zareagovat, aby 

vyprovokovala vládu k jednání.

7.5.1. Problematika intervence

Problematika intervence se nedá zjednodušit pouze na proměnné vytvořené pro 

tuto práci. Zahraniční politiku ovlivňuje i řada dalších skutečností, například i názor 

veřejnosti. Po studené válce se stala intervence do vnitřních záležitostí druhého státu 

ještě ožehavějším tématem. Spojené státy už v Africe nezasahují sami, jedině 

s mandátem OSN. Ale i mezinárodní zásah se stává problematickým, nejen díky 

průtahům na půdě Rady bezpečnosti OSN, ale z důvodu debaty o legitimitě intervence.

Somálsko je dobrým příkladem tzv. humanitární intervence. Konflikt samotný 

nebyl důvodem zásahu, byla jím snaha zamezit zhoršení již tak katastrofální 

humanitární situace v zemi. Stephen Wertheim poukazuje ve svém článku na to, že 

tento nový druh vojenské intervence je spjat s neokonzervatismem, který je základem 

dnešní zahraniční politiky USA. Ona teorie ale předpokládá pomoc jen státům, které 

jsou cennými spojenci.261 To pro Somálsko platí v případě boje proti terorismu. Tuto 

tezi potvrzuje i Robert Kaplan, když tvrdí že: „Veřejnost bude tolerovat krvavou 

intervenci pouze tehdy, budou-li se morální zájmy prolínat se strategickými.“262

Americkou odpověď na situaci v Somálsku částečně vyprovokovalo právě i veřejné 

mínění. Stejné, které ji o několik měsíců později zastavilo. Další důležitou ideou, která 

formuje rozhodní USA o zásahu ve válce, je podle Roberta Kaplana Powellova 

doktrína, která opravňuje k zásahu jen tam, kde je jistota, že zásah pomůže. Ve chvíli, 

kdy je jasné, že situaci není možné zvládnout, je výhodnější investovat síly jinde.263
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Závěr

Práce nabídla historický exkurz do období studené války a krátce po ní. 

Zaměřovala se na vývoj ve vybraných zemích spějící k etnickému nebo občanskému 

konfliktu 90. let. a dále na spojitost jednotlivých zemí a Spojených států amerických. 

Vztahy s USA nahlížela z několika rovin, například vojenských a humanitárních 

asistencí. Úkolem práce bylo na empirickém podkladu objasnit, jak vztahy z období 

studené války ovlivnily vztahy dnešní a jak se proměnily. K tomuto účelu bylo ke 

komparaci vybráno téma intervence v konfliktu 90. let jako závislá proměnná, 

symbolizující vzrůstající zájem v zemi. 

Ačkoliv vývoj vztahů se Spojenými státy byl pestrý ve všech zemích výběru, 

jedinou zemí, které Spojené státy poskytly asistenci v občanské válce (v rámci mise 

OSN) bylo Somálsko. V rámci operace Restore Hope, vzniklé v prosinci 1992 poskytly

jak bojové jednotky, tak technickou podporu. O čtyři měsíce byla operace po neúspěchu 

rozpuštěna a Spojené státy se dalším misím vyhýbaly. Nakonec znovu svou jednotku 

nasadily, tentokrát speciální složku rangerů, která mě za úkol dopadnou hlavního aktéra 

bojů Mohammada Farra Aideeda. Ani tato akce nebyla úspěšná a stála mnoho 

amerických životů, USA definitivně ukončily vojenské operace v regionu.

Srovnáním nezávislých proměnných bylo prokázáno, že intervence (potažmo i 

zájem v zemi) není nutně svázána se strategickými surovinami. Somálsko žádné 

neposkytuje. Humanitární pomoc i vojenská asistence byly a jsou poskytovány všem 

státům, tudíž při rozhodování o zásahu také nerozhodují. Z našich proměnných pro 

Somálsko hovoří nejvíce strategická poloha na pobřeží Adenského zálivu. Zároveň je 

Somálsko pro Spojené státy atraktivní, jelikož se střetává s islamistickými radikály a 

terorismem. Ovšem konečné rozhodnutí o vyslání jednotek ovlivnily mnohé faktory, 

které nebyly v této studii zahrnuty, jako katastrofální humanitární situace v zemi, která 

vyvolala silné ohlasy a tlak americké veřejnosti na zásah.

Ačkoliv se obtížně hledá jednoznačná odpověď na to, proč USA zasáhly právě 

v Somálsku, Somálsko může být odpovědí na to, proč už nezasahovaly jinde. 

Nevydařená intervence v čele mise UNITAF znamenala zastavení obdobných operací 

na kontinentu. Somálsko bylo první velkou krizí na kontinentu, válka v Libérii, epokoje 
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v Nigérii i genocida ve Rwandě proběhly až v následujících několika letech. Zároveň 

bylo Somálsko jakousi zkouškou sil USA i OSN, zda v po studenoválečné situaci budou 

zvládat etnické konflikty.

Problematika intervence nelze zjednodušit pouze na proměnné této práce, ani 

z nich nelze vyvozovat pravidla, jelikož zahraniční politika je mnohem bohatší. Přesto 

nám tyto proměnné dovolily si povšimnout zajímavých korelací a vyvrátit všeobecná

klišé. Jedním z nich je právě to, že Spojené státy zasahují pouze tam, kde je ropa. 

Somálsko nejenže není bohaté na ropu, ale ani na jiné strategické suroviny. Oproti tomu

na zhoršující se bezpečnostní situaci v na ropu bohaté Nigerijské deltě Spojené státy 

nijak nereagovaly. Dále jsme zjistili, že Spojené státy neposkytují humanitární a 

rozvojovou asistenci pouze spojeneckým nebo strategickým zemím, stejně tak i 

vojenská asistence, symbolizována výcvikovým programem AFRICOM, je poskytována 

všem sub-saharským státům bez výjimky. Oboje dokazuje, že se politika vůči Africe od 

studené války změnila. I když na příklad protiteroristické a protiislamistické iniciativy

exekutivy Spojených států mohou vyvolat podobnost se snahami zamezování šíření 

komunismu.

Závěry se ale s hypotézou sešly v tom, že dnešní zahraniční politika USA je 

determinována snahou neopakovat chyby, například Angolskou krizi nebo Vietnamskou 

válku. Do budoucna bude politika nejspíš oscilovat mezi případem Somálska a Rwandy, 

mezi vyhrocenou intervencí a nezájmem. Stejně tak se prokázalo, že velký počet

agentur a vzrůstající byrokracie stěžují exekutivě možnost zasáhnout včas, stejně jako

procedurální průtahy zpomalují Radu Bezpečnosti OSN. Dále vyplynulo, že USA již 

nepodnikají samostatné akce, vždy jednají pod záštitou Rady bezpečnosti, jejíž 

rozhodnutí také velmi silně ovlivňují. Ovšem ne všech misí OSN se fyzicky účastní, 

například v Libérii, dlouholetém spojenci, se neúčastnili mise během první občanské 

války vůbec.
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Summary

Bachelor thesis has offered a view on historical development in four states in the

Sub-Saharan Africa – Liberia, Nigeria, Somalia and Rwanda – during the Cold War and 

the90’s. It was focused on relations between these states and United States of America 

and on progress moving towards ethnic and civil conflicts. Relations with USA were 

viewed from different points, for example humanitarian aid or military assistance. On 

empirical background the thesis tried to explain how the Cold War relations affect the

current ones and how they have changed. For this purpose was chosen one dependent 

variable – intervention of USA in the post-Cold War conflict, as a symbol of an 

increasing interest in the country. Development of relations with the United States was 

dynamic in all the countries, but the only one in which forces of USA were involved

during the civil war was Somalia.

The comparison of nondependent variables has showed, that the intervention 

(hence the interest in the country) is not badly tied to strategic sources. Somalia has 

none of them in contrast to Nigeria, which is full of oil, but United States never assisted 

it. Humanitarian aid or training of military troops were and still are provided for all 

countries, so they are not playing any important role in decision making process of 

intervention. In Somalia case is maybe the most important another variable – the 

strategic location on the shore of the Gulf of Aden. Naturally the final decision is more 

complex, affected by other factors (not included in this thesis) as humanitarian situation 

and public opinion. 

The issue of intervention cannot be simplified only to variables used in this 

thesis also rules cannot be inferred from it. Nevertheless it has showed us interesting 

correlations and helped us to rebut cliche that USA intervene only in oil rich countries. 

Although is hard to find an answer why United States had intervene in Somalia, 

Somalia can be the answer why they had not intervene elsewhere. Stillborn Operation 

Restore Hope meant stopping other similar operations on the continent. 
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