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Anotácia
Práca sa zaoberá vzťahom medzi povahou peacekeepingovej misie a potenciálnym
pozitívnym výstupom z tejto činnosti a úspešnosťou peacebuildingu v špecifickom
kontexte etnopolitických konfliktov. Etnopolitické spory predstavujú stále živú výzvu
najmä pre OSN, ktorá je jedným z hlavných aktérov v snahe o pomoc pri ich riešení
a ktorá

ponúka

konkrétne

nástroje

zahraničnej

politiky

na

ich

riešenie -

peacekeepingové misie. Komparatívna prípadová štúdia pracuje s predpokladom,
že povaha etnopolitického konfliktu a povaha strán v ňom zúčastnených ovplyvňuje
významnou mierou zapojenie a pôsobenie peacekeepingových misií pri riešení týchto
konfliktov. Pomocou teórií vzniku a riešenia etnických konfliktov vytvára diplomová
práca rámec, v rámci ktorého má byť vysvetlená ich komplikovanejšia riešiteľnosť,
ako aj inhibítory teoreticky úspešných modelov. Práca vymedzuje aj typológiu
peacekeepingových operácií OSN a zúžené poňatie ďalšieho nástroja zahraničnej
politiky, peacebuildingu, a to konkrétne na jeho politické a bezpečnostné aspekty. Dáta
prípadových štúdií Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Cypru následne
poskytujú priestor na formuláciu čiastkových záverov a zistení skúmanej kauzálnej
väzby.

Annotation
Diploma thesis deals with the connection between the nature of implemented
peacekeeping operation and possible positive output of this activity and thus with
successful peacebuilding in the specific context of etnopolitical conflicts. Etnopolitical
disputes constitute a vivid challenge aimed towards United Nations organisation.
Mainly, because this organisation is one of the main actors of international system
in finding solutions of etnopolitical conflicts and because United Nations also proposes
concrete tools for their resolving – peacekeeping missions. We work with assumption
that the nature of etnopolitical conflict and the nature of conflicting parties involved
influence, to an important extent, involvement and impact of peacekeeping operations
in resolving these conflicts. Diploma thesis, through the use of theories of origin
and solvability of ethnic conflicts, creates the framework within which their more
complicated solvability can be explained as well as inhibitors of theoretically successful
models. Likewise, the typology of peacekeeping operations is defined and also narrower
understanding of peacebuilding, as a set of political and security aspects, is described.
Datas from four case studies then offer an opportunity to formulate partial endings
and findings of examined causal relation.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
BJMR

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

BR OSN

Bezpečnostná Rada Organizácie spojených národov

EÚ

Európska Únia

EUFOR

European Union Force

IFOR

The Implementation Force

IPTF

International Police Task Force

JSAP

Judicial System Assesment Programme

KFOR

Kosovo Force

NATO

Organizácia Severoatlantickej zmluvy

OBSE

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu

OSN/UN

Organizácia spojených národov/ United Nations

SFOR

Stabilization Force in Bosnia and Herzegovina

UNFICYP

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNMIBH

United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina

UNMIK

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo

UNPREDEP United Nations Preventive Deployment Force
UNPROFOR United Nations Protection Force

I. ÚVOD
I.1 Vymedzenie témy a postup práce
Od počiatku ľudskej histórie „komunity organizované na základoch zdanlivo
rovnakého pôvodu, kultúry a určenia spolu žili, súťažili a bojovali.“ (Esman, 1994, s.1)
Novinkou v etnických konfliktoch na konci 20. a na začiatku 21. storočia teda nie je
samotná existencia konfliktov medzi jednotlivými etnickými skupinami, ale intenzita
a globálna manifestácia tohto typu konfliktu. Etnopolitické konflikty vykazujú sériu
znakov, kvôli ktorým sú tieto konflikty ťažšie riešiteľné než konflikty založené napr. na
ekonomických záujmoch. Intervencia tretej strany je jedným z najdôležitejších aspektov
prispievajúcich k ich riešeniu smerom k medzinárodnej bezpečnosti. Nie sú len
lokálnym fenoménom, ale zasahujú do štruktúry medzinárodnej politiky a do jej
rovnovážneho stavu. Nie sú ani úplne novým fenoménom, ale ich dosah je v súčasnosti
výrazný v rôznym smeroch. A aj napriek tomu, že teoretici globalizácie trvajú
na svojom presvedčení o prvoradosti ekonomických faktorov pri tvarovaní nového
globálneho poriadku 21. storočia, zdá sa, že kultúrne rozdelenie má na stav svetovej
politiky nezanedbateľný vplyv. (Taras, Ganguly, 2010)
Aktuálnosť témy je vymedzená aj jej historickým podkladom a teda istým stupňom
tlaku na hľadanie a nájdenie odpovedí. Je zrejmé, že medzinárodné spoločenstvo bolo
po páde bipolarity vystavené hrozbám, ktoré vyplývali z regionálnej nerovnováhy
a z prudkej eskalácie etnopolitických konfliktov. Uvoľnenie systému po páde železnej
opony malo za následok to, že sa objavilo široké množstvo prostriedkov na riešenie
konfliktov, ktoré boli predtým akoby kryté jednou či druhou sférou vplyvu. Tieto
konflikty boli tiež istým morálnym imperatívom pre medzinárodné spoločenstvo, ktorý
predurčoval vôľu a impulz k ich riešeniu „treťou stranou“. Bolo už mnoho krát
vyslovené to, že táto nová (ne)rovnováha odhalila množstvo problémov súvisiacich
s nedostatkom skúseností, kapacít či ochoty efektívne a zmysluplne zasiahnuť zo strany
medzinárodného spoločenstva, avšak postupom času a následným získavaním
skúseností a overovaním efektivity a legitimity zásahov tretej strany do etnopolitických
konfliktov najmä v podobe peacekeepingu by sa dalo predpokladať, že sa vyvinul
mechanizmus schopný priamočiarejšie dospieť do štádia funkčného peacebuildingu,
1

teda do štádia, v ktorom je možné formulovať a dosahovať samoudržateľné mierové
štruktúry sociálnej interakcie v konfliktom postihnutej oblasti. No nie je tomu úplne tak.
Etnopolitický konflikt je špecifický fenomén. Jeho riešiteľnosť nie je len otázkou
racionálnych kalkulácií, ale súvisí aj s istými primordialistickými či sociologickými
aspektmi, ktorých špecifikácia bude súčasťou tejto práce. Sám etnopolitický konflikt
tvorí významnú spleť faktorov, ktoré ovplyvňujú výstupy intervenčných snáh
a samotných peacekeepingových operácií.
Otázne zostáva, na akom princípe musí byť založená úspešná intervencia resp. aplikácia
peacekeepingových aktivít. Kde vyvstávajú prekážky pre efektívnu aplikáciu? A je
možné nájsť funkčný mechanizmus zapojenia tretej strany do riešenia etnopolitických
konfliktov tak, aby smerovala k naplneniu peacebuildingových očakávaní, podmienok
a kritérií? Najdôležitejšou a zaujímavou súčasťou pri skúmaní danej témy a pri snahe
ucelene odpovedať na výskumnú otázku bude prepájanie dvoch výskumných sfér.
Konkrétne sa jedná o prepojenie faktorov ako na medzinárodnej tak aj na domácej
úrovni. Bude potrebné takpovediac na jednej strane otvoriť „čiernu skrinku“
vytypovaných štátov a zároveň na strane druhej vnímať medzinárodnú, nadnárodnú
zainteresovanosť.
Mnohokrát sa stretávame s kauzálnou väzbou „úspešná intervencia resp. peacekeeping
- neúspešné riešenie konfliktu“ a teda problému samotného. Často sa konfliktné strany
a medzinárodné spoločenstvo taktiež ocitnú pred situáciou, kedy je riešenie problému
založené na „negatívnom mieri“, konfliktný cyklus teda zostáva takpovediac zastavený
v procese postkonfliktnej rekonštrukcie, bez reality zakončenia konfliktného cyklu a bez
vidiny stabilnej mierovej situácie. Ktoré faktory inhibujú a ktoré akcelerujú podobné
patové situácie ústiace do zamrznutých či vleklých konfliktov a v čom tkvejú špecifiká
etnopolitických konfliktov a ich náročnejšia riešiteľnosť? Výskumným cieľom je
vymedziť práve túto problematiku, ako aj objasniť pojem „úspešný“ peacebuilding ako
vyvrcholenie peacekeepingových aktivít, videný práve v kontexte teritoriálnych
konfliktov založených na etnopolitickom základe. Výskumná otázka diplomovej práce
znie nasledovne:
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Nakoľko povaha peacekeepingových misií v teritoriálnych konfliktoch založených
na etnopolitickom základe vytvára predpoklad pre úspešný peacebuilding?
Jadro práce tvoria tri kapitoly. Prvá kapitola definuje etnikum, etnicitu, etnický
a etnopolitický konflikt a predstavuje jednotlivé teórie, ktoré tieto fenomény vysvetľujú.
Druhá kapitola sa venuje konfliktnému cyklu a spôsobu riešenia konfliktov. Osvetľuje
pojmy intervencia, peacekeeping a peacebuilding. Toto uzatvára teoretickú časť
diplomovej práce. Tretia kapitola je tvorená štyrmi prípadovými štúdiami, v ktorých
pracujeme s vopred definovaným pojmovým aparátom prvých dvoch kapitol a za
pomoci operacionalizácie vyplývajúcej z výskumnej otázky.

I.2 Metodológia
Diplomová práca má za cieľ spracovať a porovnať dáta zo štyroch prípadových
štúdií. Sú nimi etnopolitické konflikty v Kosove, Macedónsku, Bosne a Hercegovine
a na Cypre. Prvé tri prípadové štúdie slúžia ako hlavný súbor komparatívnej štúdie,
pričom Cyprus by mal vypovedať do istej miery aj ako testovacia prípadová štúdia,
vymedzená svojím odlišným geografickým umiestnením aj historickým kontextom.
V operacionalizácií uskutočnenej pre danú tému pôjde o posúdenie kauzálneho vzťahu
medzi jednotlivými atribútmi peacekeepingových aktivít a peacebuildingových
očakávaní. Bola už spomínaná opakovaná väzba medzi výslednicou úspešnej
intervencie či peacekeepingovej misie a neúspechom riešenia konfliktu samotného,
situácia, kedy je konfliktný cyklus zastavený a teda bez úspešného konca.
Operacionalizáciou premenných vyabstrahujeme, ktoré z faktorov sú nápomocné a ktoré
brzdiace pozitívny výsledok. Je nutné mať na zreteli, že faktory a premenné
charakterizujúce etnopolitické konflikty sú špecifickými inhibítormi v „teoreticky
úspešnom“ kauzálnom slede vývoja konfliktného cyklu. Informácie o povahe strán
konfliktu nám s použitím teórie etnopolitických konfliktov pomôžu pochopiť
predpokladanú príčinu rozdielneho pôsobenia povahy peacekeepingovej misie
a následne rôznych výstupov v rámci peacebuildingu v tomto type konfliktov. Povaha
konfliktu vysvetľuje, s akým typom konfliktov sa stretávame a pomáha nám zaradiť
konflikty komparatívnej prípadovej štúdie do jednej kategórie ako aj jeho historické
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ukotvenie v kontexte času. Keďže peacebuilding je pojmom širokým, budeme ho
v rámci operacionalizácie redukovať na vopred určený súbor premenných, nakoľko nie
je možné ho v práci obsiahnuť v jeho plnej šírke.
Cieľom tejto práce je identifikovať nakoľko povaha peacekeepingových misií vytvára
predpoklad pre úspešný peacebuilding. Toto je však veľmi zúžené poňatie pokiaľ
nezapojíme sprostredkujúce premenné, ktoré túto väzbu ovplyvňujú: zjednodušujú,
urýchľujú, brzdia, či úplne znemožňujú.
Výsledkom operacionalizácie sú nasledujúce premenné: ako nezávislá premenná
tu figuruje povaha peacekeepingovej operácie, medzi sprostredkujúce premenné patrí
povaha konfliktu a povaha strán konfliktu a do skupiny závislých premenných napokon
patria

politické

a bezpečnostné

aspekty

peacebuildingu.

K sprostredkujúcim

premenným, ktoré vypovedajú o povahe konfliktu či povahe strán konfliktu patria:
miera identitárnych odlišností definovaná cez polarizáciu spoločnosti, prítomnosť
konfliktnej minulosti, etnické rozvrstvenie spoločnosti, prítomnosť etnickej dominancie
a typ

konfliktu.

Naša

pozornosť

je

v konečnom

dôsledku

upriamená

na peacekeepingovú misiu videnú cez jej povahu, ciele, dĺžku trvania a veľkosť
jednotky, ktorej výsledok však nestojí len na jej samotnej efektivite a legitimite, aj keď
je jedným z prioritných ukazovateľov skúmanej kauzálnej väzby. Premenné, na ktorých
je postavená aj štruktúra práce, vytvárajú sieť dôležitých faktorov, pomocou ktorých
je možné osvetliť jej predpokladanú vnútornú logiku. Základnou hybnou silou práce,
prihliadajúc k výskumnej otázke, je snaha vyabstrahovať z kauzálneho modelu,
ako významná je v tomto procese povaha peacekeepingovej misie.

I.3 Zhodnotenie literatúry
Teoretická časť diplomovej práce pracuje najmä s odbornou literatúrou. Prvá
kapitola obsahuje informácie z kníh, ktoré sa zaoberajú vymedzením etnicity
a etnického konfliktu a tieto informácie sú doplnené o poznatky teórií príčin vzniku
etnických a etnopolitických konfliktov. Medzi najdôležitejšie zdroje pre túto kapitolu
považujem knihu autorov Raymonda C. Tarasa a Rajata Ganguly Understanding Ethnic
Conflict, ktorá predkladá dôležitý súbor definícií ako aj pohľad na OSN ako na
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významného aktéra pri riešení etnopolitických konfliktov. Prehľad teórií vzniku
etnopolitických konfliktov som čerpala z veľkej miery z diela Ethnic Conflict.
A Systematic Approach to Cases of Conflict od autorov G. N. Jesse a P. K. Wiliams.
K dôležitým zdrojom patrí aj kniha F. Tesaře Etnické konflikty. Záver prvej kapitoly
patrí vymedzeniu pojmu konflikt. Táto časť obsahuje definície viacerých relevantných
autorov. Druhá kapitola spracováva tému konfliktného cyklu a nástrojov na riešenie
konfliktov a narába z veľkej miery s dielom Šárky Waisovej, ktoré je doplnené ďalšími
zdrojmi. Tie pridávajú ku konfliktnému cyklu špecifiká platné pre etnopolitický
konflikt. Užitočnými zdrojmi pri definícií peacekeepingu a peacebuildingu boli knihy
od Oldřicha Bureše Operace na udržení míru OSN a kniha Understanding
Peacekeeping autorov Bellamy, Williams a Griffin. Záverečná, praktická časť prináša
prípadové štúdie, ktoré boli zväčša spracované na základe odborných článkov
dostupných v rámci databáz JSTOR či SAGE, ako aj vo viacerých zborníkoch
venujúcich sa rôznym pohľadom na etnické a etnopolitické konflikty. Všeobecný
náhľad poskytli diela, ktoré sa venovali histórií jednotlivých krajín.
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II. Teoretické vymedzenie etnopolitického konfliktu
Najtvrdohlavejšími zostávame pokiaľ sa prieme o fakty „duše“ a nie o tie
vyplývajúce z materiálneho sveta.

A tým najtvrdohlavejším „faktom duše“ zostáva

národné cítenie – na rôznych úrovniach. (Gottman 1951, citované v Knight 1982, s.
520)
Na začiatok sa budeme zaoberať vymedzením definície pre etnopolitický
konflikt, ktoré bude pozostávať z niekoľkých častí. Ako prvé zadefinujeme etnikum
a jeho základné vlastnosti ako aj rôzne pohľady naň. Následne vymedzíme definíciu
pre ozbrojený konflikt, s ktorou budeme pracovať a na záver uvedieme vysvetlenie
s akým typom etnopolitických konfliktov sa stretneme pri riešení kauzálnej väzby tejto
diplomovej práce.

II. 1 Etnický (konflikt)
Etniká a etnické skupiny, na ktoré je upriamená pozornosť akademickej obce
sú veľmi početné a kultúrne komplikované spoločenstvá. Definícia, ktorú vypracoval
popredný teoretik v tejto oblasti, Anthony Smith, pracuje so šiestimi vymedzenými
kritériami, ktorými sa etnikum vyznačuje. Sú nimi kolektívne meno (etnonymum),
mýtus o spoločnom pôvode, zdieľané dejiny (kolektívna skúsenosť predávaná
z generácie na generáciu), charakteristická zdieľaná kultúra, asociácia s určitým územím
a pocit solidarity. Etnikum je teda definované ako skupina u ktorej zdieľaná kultúra
a zdieľané predstavy o vlastnej minulosti vytvorili pocit vzájomnej solidarity a je
odlíšená od iných skupín menom a spojená určitým územím. (Smith, 1999) Smithova
definícia kladie dôraz na pocity vzájomnosti, ktorými sú príslušníci daného etnika
spájaní dohromady. Preferencie voči určitým symbolom, kultúrnym či sociálnym,
ako aj pocit solidarity sú tiež súčasťou „vzájomnosti“. Povedané iným spôsobom,
etnikum a etnicita sú kreované v mysliach príslušníkov jednotlivých etnických skupín,
v ich predstavách. Týmto je možné prezentovať ideu toho, že etnikum nie je vecou
konštantne stálou, nehybnou ale práve naopak, etniká sa môžu v priebehu času meniť
a vyvíjať a to aj preto, že identita je flexibilná kategória obsahujúca niekoľko úrovní,
viacero vrstiev. (Tesař, 2007) Jednotlivé vrstvy sa môžu následne odkrývať
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pri špecifických podmienkach. Etnicita je práve jednou z vrstiev identity, pričom
sa jedná o kolektívnu identitu založenú na vnímaní kultúrnych podobností a odlišností.
Ďalším príznačným bodom je tvrdenie, ktoré hovorí o tom, že u ľudí je zakotvená
špecifická črta nazývaná biologický altruizmus. Tá umožňuje úzku spoluprácu medzi
príslušníkmi určitej skupiny. Biologický altruizmus je možným vysvetlením pre pocit
spolupatričnosti so skupinou, čoho dôsledkom je napokon výrazná sociálna identita
a teda pocit podobnosti medzi členmi skupiny. (Tesař, 2007, s.60) Zdieľanie spoločnej
identity skupiny je nevyhnutným predpokladom pre jej vnútornú súdržnosť. Spoločná
identita je postavená na prvkoch, ktoré skupinu a jej členov odlišujú od iných
spoločenstiev. Medzi tieto prvky patrí rasa, náboženstvo, jazyk ale taktiež spoločné
historické skúsenosti a prežitky, ako uvádza vo svojej knihe Ted Robert Gurr. (Gurr
2001, s.167-168; Harff, Gurr 1998, s.559) Pocit súdržnosti a silnej spoločnej identity
rastie s mierou odlišnosti voči príslušníkom iných skupín. Základ poznania, akokoľvek
paradoxne to znie, je v tom, že protiklady môžu byť protikladmi len v prípade, že majú
aspoň jeden styčný bod. Inak by sa úplne ľahostajne minuli. Čím sme sa vraciame
k často používanému konceptu: „my“ a „oni“. Ten tvorí základ pre všeobecnú definíciu
vzťahov medzi etnikami, ktoré koexistujú v určitom vzťahu, na určitom území.
Hodnotením vlastnej skupiny pozitívnejším spôsobom v porovnaní s hodnotením
skupiny druhej, teda uprednostňovaním „my“ a diskrimináciou „oni“ sa dostávame
až k základom etnocentrizmu, teda k presvedčeniu o nadradenosti etnickej skupiny,
ktorá pre nás tvorí „my“. (Tesař, 2007, s. 92)
U etnických skupín taktiež dochádza k preciťovaniu „etnického sentimentu“, ktorý,
ako podotýka Milton Esman, zahŕňa vyjadrenie toho kto som, ako sám seba
identifikujem, do akej skupiny ľudí patrím. Ako člen tejto skupiny sa toto pre mňa
následne stáva vyjadrením kolektívnej identity. (Esman, 2004) Etnický sentiment potom
vedie k etnickej solidarite, v rámci ktorej ľudia vyjadrujú svoju tzv. „in-group“ identitu,
ktorá sa zakladá na etnicite. Čo je dôležité si uvedomiť, je skutočnosť, že etnicita
je relačný koncept. Inými slovami, možnosť pociťovať „in-group“ príslušnosť
je podmienená existenciou odlišnej „out-group“ etnickej skupiny.
Etnická štruktúra spoločnosti môže byť identifikovaná aj cez tri základné funkcie,
ktorými sú frakcionalizácia, polarizácia a dominancia. Táto triáda bude nápomocná
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aj pri sledovaní našich nezávislých premenných, ktorými budeme určovať povahu strán
konfliktov. Po prvé, frakcionalizácia určuje, do akej miery je spoločnosť rozdelená na
odlišné skupiny. Čím viac etnických skupín sa v spoločnosti nachádza, tým vyšší
je stupeň frakcionalizácie. Stupeň polarizácie nám zase ukazuje, ako veľmi sú si
jednotlivé skupiny vzdialené. (Esteban, Ray, 2008, s.166) Miera frakcionalizácie
a miera polarizácie sa teda od seba odlišujú v dvoch hlavných bodoch. Pokým väčší
počet skupín zvyšuje úroveň frakcionalizácie, najvyššie hodnoty polarizácie sa objavujú
pri existencii dvoch približne rovnako veľkých skupín. Etnická dominancia je zase
analogickým konceptom smerom k polarizácií. Odráža totiž asymetrický vzťah medzi
majoritnou a minoritnou skupinou. (Collier, Hoeffler, 2004, s.571-572) Čo sa týka
vplyvu na povahu konfliktu, vysoká úroveň frakcionalizácie predurčuje nestabilnú
spoločnosť, v ktorej však nebýva miera nepriateľstva medzi etnikami až taká vysoká.
Riziko vzniku konfliktu je síce v spoločnostiach s vysokou frakcionalizáciou veľké,
no nie vždy potom tieto konflikty nadobúdajú vážnu podobu. Na druhej strane,
ak konflikt vypukne vo vysoko polarizovanej spoločnosti, dá sa očakávať jeho vysoká
intenzita. (Esteban, Ray, 2008) Vysoká miera polarizácie predpokladá možnosť rovnako
vysokej úrovne medzietnického nepriateľstva a rovnako to platí aj v prípade zvýšenej
miery etnickej dominancie. Empirický výskum autora Meirav Mishali-Ram zase
poukazuje na výnimočný vplyv náboženstva na kolektívnu identitu. Náboženské
rozdiely, podľa autora, v porovnaní s inými etnokultúrnymi znakmi zvyšujú intenzitu
konfliktu. Čím viac sa príslušníci etnickej skupiny cítia znevýhodnení oproti inej
skupine, tým väčšia je motivácia na uskutočnenie kolektívnej akcie, či už by sa malo
jednať o protesty alebo priamo o občiansku vojnu.
Čo sa týka skupinovej nevraživosti voči iným skupinám, Clausewitz tvrdí,
že „...väčšinou

jednotlivec

voči

jednotlivcovi

necíti

žiadne

nepriateľstvo“

(Clausewitz,1959, s.88) a teda určitá forma skupinovej nenávisti „zastupuje
u jednotlivca proti jednotlivcovi silnejšie či slabšie individuálne pocity nepriateľstva“.
(Clausewitz, 1959, s.88) Je možné preto zhodnotiť, že vysoká miera pocitu príslušnosti
ku skupine vedie k prirodzenej akceptácií skupinovej nevraživosti, nepriateľstva voči
inej, odlišnej skupine.
Mnoho etnických skupín sa navyše hlási k existencii určitej formy autonómie v histórií.
Čím je ale jej strata väčšia resp. aktuálnejšia, tým väčší vplyv má na členov etnickej
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skupiny. Iným druhom motivácie je aj znevýhodnenie skupiny oproti inej. Kolektívnym
znevýhodnením máme na mysli sociálnu nerovnosť v materiálnom blahobyte,
politickom prístupe alebo v kultúrnom statuse v porovnaní s inou skupinou (Gurr 2001,
s.169-170). Gudruh Ostby dopĺňa mozaiku konštatovaním, že sociálna nerovnosť
sa stáva dôležitým konfliktným faktorom pokiaľ sa táto nerovnosť spája so vzťahom
medzi etnickými skupinami, teda keď hovoríme o horizontálnej sociálnej nerovnosti.
Ďalšou „trilógiou“ etnopolitického konfliktu, ktorú je dobré vnímať pri práci s etnickou
tematikou, je spolupráca, súťaž a konflikt. Aby sme mohli etnickým konfliktom
porozumieť, musíme si uvedomiť, že tieto faktory sú v úzkom spojení. Aby jedna
skupina mohla byť s druhou v konfliktnom stave, musí tomu predchádzať nejaká forma
spolupráce, komunikácie. Etnický konflikt sa zvyčajne vyvíja zo súťaže. Akékoľvek
zvýhodnenie jednej skupiny voči druhej, ktoré má potenciál narušiť súťaž, stavia proti
sebe príslušníkov jednotlivých skupín, či už sa jedná o súťaž o ovládnutie územia,
o pracovné príležitosti, o prístup k vzdelaniu, o prístup k peniazom z rozpočtu
či napríklad aj o charakter štátnych symbolov alebo všeobecnú interpretáciu spoločných
dejín. Etnikum ako aj jednotlivec sa dostávajú do situácie, ktorá sa dá interpretovať
aj ako

obmedzenie

životného

priestoru,

obmedzenie

perspektívy

budúcnosti

či bezpečnosti. Pretože sú etnická súťaž ako aj etnický konflikt interakciami medzi
skupinami, nie je v tomto prípade jednotlivec hodnotený na základe svojich
individuálnych činov, ale hlavne ako príslušník určitej skupiny. Ak dochádza
ku konfliktom, v ktorých sa zápasí o nedostatkové zdroje, môže byť ďalším silným
potenciálnym impulzom aj strach. Hranica medzi súťažou a konfliktom nie je popritom
vyslovene ostrá a priama. Ak aj konflikt prepukne, nemusí nevyhnutne prekročiť únosné
medze, pokiaľ je napríklad zmierňovaný vyššou autoritou alebo širším spoločenstvom.
(Tesař, 2007)
V tejto časti sme si charakterizovali etnikum, vysvetlili sme ako sa vníma a ako vníma
iných a načrtli sme možné počiatočné impulzy nezhôd. Nedá sa tvrdiť, že sme etnikum
definovali podrobne, pretože na takýto počin by sme potrebovali omnoho viac priestoru,
ale poukázali sme na dôležité aspekty, ktoré sú nevyhnutné pre rozprávanie o našej
téme. V nasledujúcej časti budeme definovať a hovoriť o pojme konflikt.
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II. 2 (Etnický) konflikt
Konflikt je pojem definovaný omnoho jednoznačnejšie než etnikum, no o to viacej
môže v praxi nadobúdať podôb. Na úvod hneď niekoľko priamych definícií:

-

Konflikt je definovaný ako sociálna skutočnosť, kedy proti sebe stoja najmenej
dve strany, ktoré majú odlišný pohľad na určitý fakt alebo odlišné záujmy.
(Waisová 2002, s. 80)

-

Konflikt je spoločenská situácia, v ktorej sa minimálne dvaja aktéri snažia v tom
istom okamihu získať dostupné obmedzené zdroje.

-

Konfliktná situácia pozostáva z aktérov, nezlučiteľných záujmov a konfliktného
jednania.

-

Konflikt je dôsledkom neuspokojených potrieb. Ten pod pojmovým aparátom
tejto definície môže nadobúdať tieto formy: Po prvé, konflikt z realistickej
perspektívy je násilný konflikt, ktorý vznikol ako dôsledok frustrácie
neuspokojenia určitých potrieb, či už sa jedná o materiálne potreby, potrebu
uznania, či potrebu spoločenskej a politickej participácie. (Coser, 1956, 1967)
Po druhé, tzv. zdĺhavý sociálny konflikt zdôrazňuje potrebu bezpečia, uznania,
identity a participácie.(Azar, 1985) No a nakoniec, konflikt, ktorý vznikol
ako dôsledok rozporu medzi reálnymi možnosťami uspokojovania potrieb
a očakávaniami, čo do určitej miery môže pôsobiť ako motivujúci faktor vývoja
spoločnosti a teda sociálneho pokroku, no nad určitou hranicou môže viesť
až k násilnému konfliktu. (Miall, Ramsbotham, Woodhouse, 1999)

Ak chceme označiť konflikt ako politický, budeme vychádzať z určitých prvkov
prítomných v danej spoločenskej situácií akými sú prekrývajúce sa záujmy, trvanie
a hĺbka, minimálne dve strany, vôľa presadzovať svoj záujem a vyhrať a použitie
špecifických nástrojov. (Krejčí, 2007) Budeme sa často stretávať s pojmami etnický
konflikt a etnopolitický konflikt, ktoré v tejto práci v podstate splývajú. No ak by sme
chceli špecifikovať čím by mal byť etnopolitický konflikt odlišný, resp. čo v práci
zdôrazňujeme ak vyslovene hovoríme o etnopolitickom konflikte, odpoveďou by bolo
nasledovné zadefinovanie. Etnopolitický konflikt je konflikt, ktorý je okrem čisto
etnických tém spájaný aj s politickými a sociálnymi projektmi. Jedná sa v ňom
o dosiahnutie politických cieľov. (Taras, Ganguly, 2010)
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Na etnicko-nacionálne konflikty existujú rôzne pohľady. Buď je v nich etnická
príslušnosť vnímaná ako daná kvalita, ktorá v určitých situáciách vedie k ozbrojenému
konfliktu, alebo sú etnicita a nacionalizmus použité ako účelovo politicky vytvorené
konštrukty. (Jesse, Williams, 2011) Tieto a aj niekoľko iných pohľadov nám na túto
tému poskytnú teórie etnických konfliktov, ktorým je venovaná nasledujúca časť práce.

II. 3 Teórie vzniku a riešenia etnických konfliktov.
Pri skúmaní vzniku etnopolitických konfliktov sa politológovia a sociológovia
rozdeľujú do troch hlavných názorových skupín. Po prvé, primordialisti veria,
že etnické skupiny a národnosti existujú v dôsledku tradícií a viery v „prvotné objekty“.
Medzi prvotné objekty patria biologické črty rovnako ako aj teritórium. Skupinové
vedomie vyvstáva zo spoločného jazyka, kultúry, tradícií a histórie. Toto skupinové
vedomie je v priebehu času posilňované socializáciou, ktorá je výsledkom zdieľania
kultúrnej a historickej pamäti spojenej so vznikom symbolov a mýtov. (Jesse, Williams,
2011, s. 10) Primordialisti veria, že medzi všetkými príslušníkmi etnickej skupiny
existuje istá forma príbuzenstva. Etnické putá sú primordiálne a odlišné od všetkých
ostatných pút. Nie sú racionálne, ale naopak emocionálne a ťažko vysvetliteľné. Tieto
putá sú starodávne a dlhotrvajúce, prirodzené a nezameniteľné. Vracajú sa vo svojej
podstate hlboko ku koreňom a nedovoľujú odpútať sa. Primordializmus považuje
etnickú identitu za hlavnú príčinu, ktorá vysvetľuje etnický konflikt.
Na druhej strane, konštruktivisti kladú dôraz na sociálne vykonštruovanú povahu
etnických skupín. Tvrdia, že identity sú vykonštruované a mobilizované v súlade
s panujúcimi kultúrnymi predpismi, pravidlami a centrami moci. Rozmanité sociálne
kategórie, do ktorých ľudia patria, vyplývajú zo správania a jazyka, reči. Kvôli tomu,
že pravidlá členstva, obsah aj ohodnotenie sociálnych kategórií sú produktmi ľudského
správania, môžu sa meniť a menia sa v priebehu času. Konštruktivisti vnímajú etnicitu
ako sociálny fenomén, ktorý uspokojuje potreby, či už politicko-psychologické alebo
sociálno-psychologické. Čo je dôležité podotknúť, kolektívne vedomie vedie k politicky
výraznej a charakteristickej identite. Ak sa budeme rozprávať o konfliktoch a napätí,
konštruktivisti nepovažujú etnicitu za neodmysliteľne konfliktnú. No v prípade, ak je
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násilie možné v rámci systému, etnicita ako sociálny konštrukt môže ku konfliktu
v konečnom dôsledku viesť. (Jesse, Williams 2011, s. 11)
No a nakoniec, inštrumentalisti, ktorých teória sa snažila vysvetliť etnické konflikty
ako výsledok snahy lídrov etnických skupín, ktorí využívali svoje spoločenstvo na
masovú mobilizáciu a ako prostriedok na získanie moci a zdrojov. Využívanie
etnických skupín na takéto účely sa im totiž zdalo účinnejšie, než využívanie sociálnych
tried. Inštrumentalisti nepopierajú, že rozdiely medzi etnikami sú súčasťou mnohých
konfliktov, ani že mnoho jedincov naozaj verí, že bojujú za svoje etnikum, za svoj
národ. Inštrumentalisti však tvrdia, že etnické rozdiely nestačia na vysvetlenie príčin
konfliktov. Etnicita nie je podľa inštrumentalistov prirodzene daná, ale politicky
aj sociálne sa vytvára časom. Buď je vytvorená výlučne za účelom sociálnej
manipulácie politickými lídrami či intelektuálmi, alebo sú etnické putá spojené
s politickými a sociálnymi projektmi. Etnicita sa v tomto prístupe naplno využíva na
naplnenie materiálnych, ekonomických alebo politických cieľov. Nedostatkom
inštrumentálneho prístupu je, že nedokáže pochopiť neracionálnu, emocionálnu hĺbku
národnej identity a nespočetné obete, ktoré boli urobené v jej mene. Inštrumentalisti
tvrdia, že etnický konflikt pramení z boja o materiálne zdroje a pociťovanej alebo
skutočnej diskriminácie, pričom lídri zámerne podnecujú etnickú mobilizáciu. (Gagnon,
1995, Jesse, Wiliams, 2011)
Po konci Studenej vojny sa stalo nevyhnutným vytvárať nové teórie. Najmä experti
z oblasti medzinárodných vzťahov museli uznať, že boli slepí voči tomu, že etnické
konflikty majú potenciál ovplyvniť medzinárodné prostredie a je preto potrebné
ich vnímať v medzinárodnom, nadnárodnom kontexte. Jedným z prvých vysvetlení
príčin vypuknutia násilných etnických konfliktov po skončení Studenej vojny bola idea
„odvekej nenávisti“. Tento koncept bol výtvorom žurnalistov a spravodajcov, ktorí
pokrývali konflikty na Balkáne a v Subsaharskej Afrike. Kľúčovým argumentom bolo,
že etnické skupiny doteraz uzavreté, uzamknuté v násilnom zápase majú dlhú históriu
agresívnych a bojovných medziskupinových vzťahov. Obdobia relatívneho mieru
v týchto vzťahoch prevážili, pretože silná centrálna autorita zabezpečovala krehkú
etnickú rovnováhu systémom trestov a odmien. Kedykoľvek bola táto centrálna autorita
oslabená, medziskupinové vzťahy sa obrátili smerom

k nepriateľstvu či dokonca

násiliu. Z toho vyplýva, že etnické vzťahy v krajinách ako napríklad bývalá Juhoslávia
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boli pod kontrolou centrálnej elity komunistického režimu. Teda v momente oslabenia
centra, na začiatku 90tych rokov, sa tu vzťahy medzi jednotlivými etnickými skupinami
„prirodzene“ prepracovali až k násiliu. (Taras, Ganguly, 2010) Mocnosti, donútené
sa s koncom Studenej vojny postupne vzdávať svojich nákladných záväzkov otvárali,
podľa idey „odvekej nenávisti“, cestu smerujúcu k obnove starých etnických animozít.
Vyvstal čas na vzájomné zúčtovanie. Tento argument predpokladá, že počas Studenej
vojny sa pomocou bipolárnej politiky veľmocí darilo kontinuálne potláčať lokálne
etnické konflikty. Jedným z dôvodov bolo i to, že možná konfrontácia vzniknutá činom
smerujúcim k etnickej skupine na strane rivalovho spojenca sa zdala byť neúnosne
nebezpečná. Aj z toho dôvodu zostávali veľmoci zo zásady radšej mimo zapojenia sa do
lokálnych etnických konfliktov, a to aj v prípade, že boli náklady a risk z intervencie
v prospech jednej zo strán vnímané ako rozumne nízke. (Shiels, 1984, s.11) Ďalším
dôvodom, vďaka ktorému boli mocnosti schopné potlačiť lokálne etnické konflikty,
bola štruktúra globálneho bipolárneho systému, ktorá dovoľovala mocnostiam udržiavať
prísnu kontrolu nad správaním sa príslušných spojencov, ktorí patrili do ich sféry
vplyvu. Po páde bipolarity padol aj tento „funkčný“ systém „bŕzd a protiváh“
a rôznorodé typy etnických, etnopolitických konfliktov vstúpili do predných radov
čakajúc na pozornosť medzinárodného spoločenstva. (Taras, Ganguly, 2010)
No pohľad medzinárodného spoločenstva neznamená len pohľad z najvyššej systémovej
úrovne,

ktorý

by

plošne

poskytoval

informácie,

vyhodnocoval

a ponúkal

najefektívnejšie rozhodnutia. Pohľad a pozornosť medzinárodného spoločenstva môže
byť redukovaná na jeden jediný štát, či koalíciu partnerov, pretože aj medzinárodné
niekedy vlastne znamená len národné (záujmy). Otázka, na ktorú sa totižto experti
snažili horlivo odpovedať, znela, aké sú dôvody, ktoré donútia cudzie štáty intervenovať
v etnických roztržkách vo svojom okolí, v dôsledku čoho často nechtiac podnecujú širší
a intenzívnejší konflikt. (Taras, Ganguly, 2010) Evidencia z príkladu Juhoslávie, ale aj
ďalších iných etnických konfliktov dopĺňa tvrdenie o tom, že nevhodná intervencia
v prospech jednej zo strán konfliktu (partisan intervention) a podpora od cudzích štátov
často významne ovplyvnila rozsah, intenzitu a neraz aj samotný výsledok, pričom
všeobecne prijímaný fakt o krehkosti rovnováhy v etnických roztržkách by mal nútiť
štáty prijímať miernejšie stanoviská zahraničnej politiky v snahe o „nerozdúchavanie“
ohnivých reakcií. Saideman tvrdí, že ak zamietneme realistické či neoliberálne reakcie
na tento fenomén, zistíme, že politika štátov namierená smerom k riešeniu nejakého
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etnického konfliktu sa zväčša odvíja a je determinovaná domácou politikou.
Ak predpokladáme, že politici sú motivovaní bojom o získanie a udržanie mandátu,
je možné predpokladať, že sa tieto otázky objavia v ich budúcej agende, pokiaľ je to
aspoň okrajová oblasť záujmu ich voličov. Z čoho vyplýva, že pokiaľ sú voliči daného
štátu prepojení väzbami s niektorou z bojujúcich strán v etnickom konflikte iného štátu,
budú politici inklinovať k tomu, aby udržali náklonnosť svojich voličov podporou
tej ktorej strany konfliktu. (Saideman, 2001)
V posledných rokov sa objavilo značné množstvo literatúry, ktorá sa zaoberá
prepojením chudoby a nerovnosti s etnickými konfliktami a civilnými vojnami. Ted
Gurr v práci „Minorities at Risk“ prichádza k záveru, že ekonomické rozdiely (merané
cez nerovnosti v príjmoch, vo vlastníctve majetku a pôdy, v prístupe k vyššiemu
či technickému vzdelaniu a v prítomnosti v biznise či na oficiálnych pozíciách) medzi
majoritou a minoritou v multietnických spoločnostiach ako aj priama ekonomická
diskriminácia minority –boli hlavnými faktormi v pozadí vypuknutia niekoľkých
etnických konfliktov. Gurr vo svojej práci navyše dodáva, že ekonomické nerovnosti
medzi väčšinou a menšinou ako aj priama ekonomická diskriminácia boli a sú zväčša
výsledkom zámernej sociálnej praxe a verejnej politiky. (Gurr, 1993, s.59) Navyše,
ak sa nerovnosti v prístupe k zdrojom prekrývajú s kultúrnymi rozdielnosťami, kultúra
sa môže stať silným mobilizujúcim agentom, ktorý smeruje k politickému vreniu
a etnickým civilným vojnám. (Stewart, 2001, s.1-37)
Proti teóriám racionálnej voľby a ich vysvetleniu etnických konfliktov teda stoja teórie,
ktoré zdôrazňujú emocionálnu povahu etnických konfliktov. Na problém nazerajú
z perspektívy, ktorá tvrdí, že motivácia participovať v takomto konflikte alebo
podporovať akékoľvek etnické násilie a diskrimináciu je ľudskej povahe vlastná.
(Petersen, 2002, s. 1) Špecifickejšie podané, štyri vnútorné inherentné ľudské emócie –
strach, nenávisť, vášeň a hnev (fear, hatred, rage, resentment) – tvoria jadro motivácie
jednotlivcov a skupín oddať sa etnickému násiliu. Petersen definuje emócie
ako „mechanizmus, ktorý spúšťa činy na uspokojenie naliehavých záležitostí“
a predpokladá, že to môže jednotlivcom a skupinám pomôcť pri konfrontácií
so situačnými výzvami a to dvomi spôsobmi: „zvýšiť dôraz jednej oblasti záujmu nad
ostatné“ a „pozdvihnúť kognitívne a fyzické schopnosti nevyhnutné na reakciu
pri situačných výzvach“. Štyri vyššie spomenuté emócie, strach, nenávisť, vášeň a hnev,
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dávajú jednotlivcom a skupinám možnosť priamočiaro adresovať identifikované túžby
a dôležité body ich záujmu. Napríklad, strach zvyšuje túžbu po bezpečnosti a pomáha
vyrovnávať sa s bezpečnostnými výzvami, nenávisť dovoľuje spätne identifikovať
historické krivdy a nespravodlivosť a poskytuje spôsob ako ich odškodniť. Hnev
pripravuje jednotlivcov a skupiny obhajovať svoj status či vyrovnávať sa s nedostatkami
v seba hodnotení. Vášeň, na druhej strane, je emócia, ktorá má potenciál navádzať
až k seba deštruktívnym činom. Tým, že poskytuje uvoľnenie pevne uzavretým
frustráciám a ľudskému zmätku, vášeň v spojení s hnevom dokáže doviesť až ku
kognitívnemu skresleniu, ktoré ospravedlňuje vražedné násilie a iné druhy krutostí
počas etnických konfliktov. (Petersen, 2002) Týmto prístupom sa vysvetľujú aj pojmy
ako viktimizácia a dehumanizácia, o ktorých ešte bude reč.
Elity, masy a etnický konflikt. Toto spojenie ponúka radikálne odlišný prístup
pre vysvetlenie vypuknutia rady etnických konfliktov v následnosti na koniec Studenej
vojny a to tým, že spája intenzívnu súťaž elít vo vnútri etnickej skupiny. Napríklad,
Gagnon prichádza s presvedčením, že násilný etnický konflikt, aký prežila bývalá
Juhoslávia, vyplynul najmä z vnútornej konfliktnej dynamiky skupiny. (Gagnon, 1995,
s. 131) Hlavnú úlohu v podnecovaní konfliktu spolu s etnickými rozbrojmi zvyčajne
zohráva elita danej etnickej skupiny, ktorá sa pokúša o mobilizáciu jej vlastných
prívržencov a odstavenie domácich politických súperov. Takáto stratégia je pokusom
elity o presun moci v rámci štruktúr domácej politiky a ekonomickej sily: a to práve
cez konštruovanie individuálnych záujmov pomocou „osvetľovania“ možných hrozieb
pre etnickú skupinu. (Gagnon, 1995)
Podobné, no o niečo syntetickejšie vysvetlenie etnických civilných vojen ponúkol Stuart
Kaufman, ktorý si prepožičal klasickú trojúrovňovú analýzu medzinárodných vzťahov
od Kennetha Waltza. Tvrdí, že etnickému konfliktu je možné najpresnejšie porozumieť,
pokiaľ sa pozrieme na interakciu troch kauzálnych faktorov: preferencia masy ako prvý
faktor, správanie etnických elít ako druhý faktor a napokon pravidlá medzinárodného
systému v rámci ktorého prebieha interakcia skupín ako faktor tretí. (Kaufman, 1996a,
s.149-150) Kaufman ďalej demonštruje, že etnické konflikty sú zvyčajne spôsobené
kombináciou prítomnosti masového nepriateľstva medzi etnickými skupinami,
prehnanými sľubmi, činmi či rétorikou etnických politických elít v rámci skupín
a bezpečnostnou dilemou, ktorá zvyšuje kolektívne obavy z budúcnosti. Pokiaľ
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sú prítomné všetky tri faktory, každý z nich prispieva k zhoršeniu zvyšných dvoch,
čo vedie

k stúpajúcej

špirále

etnického

násilia:

„bojujúci

lídri

povzbudzujú

nepriateľstvo más, znepriatelené masy podporujú bojovných lídrov, spolu dokopy
ohrozujú ostatné skupiny tým, že vytvárajú bezpečnostnú dilemu, ktorá na oplátku
povzbudzuje ešte viac nepriateľské pocity más a bojachtivosť lídrov.“ (Kaufman, 1996b,
s.109) Táto eskalácia násilia môže byť vedená tak masou ako aj elitou.
Toto bol náčrt najrozšírenejších teórií, založených na racionálnych ako aj iracionálnych
predpokladoch a kalkuláciách. Tieto teórie ako bude možné postrehnúť v ďalších
častiach diplomovej práce tvoria vlastne dve strany jednej mince. Spájanie a dopĺňanie
sa teórií nám rozširuje pohľad a pomáha vytvoriť komplexnejší obraz. Prepojenie teórií
nám sčasti osvetľuje aj to, prečo sú etnopolitické konflikty ťažšie riešiteľné, než iné.
Prepojenie pudového etnického sentimentu s neuspokojenými potrebami môže vytvárať
konflikty založené a odvolávajúce sa na identitu dokonca viac, než na samotný predmet
sporu a ich riešenie prestáva byť jednoduchou kalkuláciu: „quid pro qou“.
Aby sme ozrejmili, s akým teoretickým poňatím etnopolitického konfliktu budeme
pracovať, zhrnieme si najdôležitejšie faktory, ktoré pre naše potreby vytvoria čiastkový
výskumný rámec. Ten potom bude možné implementovať pri hodnotení zapojenia
peacekeepingových operácií v OSN v prípadových štúdiách tejto diplomovej práce.
Zhrnieme si niekoľko základných predpokladov vyplývajúcich z jednotlivých teórií,
s ktorými budeme pracovať:

-

Zvýšená miera etnickej dominancie a teda aj rozdielny prístup k „zdrojom“
predurčuje vyššiu úroveň medzietnického nepriateľstva. Vyššia úroveň
nepriateľstva zároveň pôsobí ako akcelerátor konfliktu aj ako prekážka
k jeho následnému riešeniu.

-

Pri prekrývaní sa nerovnosti v prístupe k zdrojom s kultúrnymi rozdielnosťami
sa kultúra môže stať agentom mobilizácie v etnickom konflikte resp. môže byť
politickou elitou použitá ako nástroj mobilizácie.

-

Prepojenie primordializmu a inštrumentalizmu nám umožní hlbšie pochopiť
podstatu etnopolitických konfliktov. Inštrumentalizmus pracujúci s racionálnymi
kalkuláciami vysvetľuje pozadie vzniku týchto konfliktov ako manipuláciu a boj
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o moc, primordializmus na druhej strane vysvetľuje iracionálne fenomény týchto
konfliktov a ponúka platformu, v rámci ktorej je možné ich pochopiť.
-

Idea odvekej nenávisti následne osvetľuje procesy súvisiace s pádom železnej
opony a dôsledky odkrytých sfér vplyvu.

Predpokladáme teda, že etnopolitický konflikt nevzniká výhradne z prirodzeného
napätia, ktoré je vytvorené existenciou viacerých odlišných skupín na spoločnom
priestore, ale že jeho zárodkom je určitá forma diskriminácie spojená so všeobecnou
nespokojnosťou etnika v prístupe k zdrojom, ktorá je podporená pôsobením politických
elít sledujúcich svoj vlastný boj o postavenie a moc, či boj o kontrolu územia. Zároveň
predpokladáme aj to, že kolektívna, zdieľaná identita vytvára následne počas konfliktnej
alebo krízovej situácie bázu, ktorá je ťažko prekonateľná v zmysle preciťovania silného
etnického sentimentu, ktorý následne spomaľuje a sťažuje aj proces budovania mieru.
A to

najmä

z toho

dôvodu,

že

komplikuje

potenciálne

čiastkové

úspechy

peacekeepingovej operácie, ktoré by k nej mohli viesť. Mandát peacekeepingovej misie
by mal byť teda kreovaný s prihliadnutím na odlišný kontext etnopolitických konfliktov.
Navyše, prítomnosť animozít medzi etnickými skupinami, ktoré sú akcelerované
sentimentom primordiálnych väzieb, komplikuje proces napĺňania jednotlivých krokov
postkonfliktnej rekonštrukcie v tomto špecifickom type konfliktu.
Nasledujúca

kapitola

má

osvetliť

nielen

spomínané

súčasti

postkonfliktnej

rekonštrukcie, ale najmä kľúč k správnemu pochopeniu konfliktného cyklu a jeho
jednotlivých častí.
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III. Konfliktný cyklus z hľadiska riešenia konfliktov a
vymedzenie fáz konfliktného cyklu
V tejto kapitole si stručne charakterizujeme základné fázy konfliktného cyklu
a ich vlastnosti. Je nevyhnutné porozumieť priebehu konfliktu, aby mohol byť správne
vyriešený. Skúmaním dynamiky konfliktov sa zaoberá analýza konfliktného cyklu.
Tá sleduje intenzitu konfliktu v čase, na základe intenzity rozlišuje jeho štádiá a na
základe charakteristík jednotlivých štádií k nim potom priraďuje adekvátne metódy
a nástroje na ich riešenie. Motiváciou na porozumenie konfliktnej dynamike je objasniť
voľbu vhodných metód riešenia, ale aj poukázať na možné riziká ďalšej eskalácie
či schopnosť predpovedať, aké budú očakávané zisky, ak boli použité metódy úspešné.

Dynamika konfliktov vypovedá o tom, že väčšina konfliktov prechádza vo svojom
priebehu rôznymi štádiami intenzity. To, že hladina konfliktu nezostáva stabilná
a nemenná, ale že konflikt prechádza z jednej fázy do druhej je dané zmenou záujmov
aktérov, ich schopnosťami, zmenou správania konfliktných strán alebo zmenou
nástrojov používaných počas konfliktu. Ak budeme brať do úvahy čas a intenzitu
konfliktu, načrtneme pomocou týchto dvoch premenných niekoľko základných fáz
konfliktu. Prvou fázou konfliktu je tzv. latentný konflikt. Jedná sa o situáciu, v ktorej
aktéri definujú svoje ciele a sú si vedomí nezlučiteľnosti svojich a súperových záujmov.
Ide však i o okamih, v ktorom ešte ani jedna zo strán verejne nevyjadrila záujem donútiť
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súpera, aby sa vzdal. Ďalšou fázou je tzv. manifestácia konfliktu, teda obdobie,
kedy niektorá zo strán verejne deklaruje svoje záujmy a taktiež svoju ochotu chrániť
alebo získať sporný statok na úkor druhej strany. Nasledujúca, pomerne dlhá fáza,
je fáza eskalácie. Môže na časovej osi nadobúdať hodnoty od jedného týždňa až po
niekoľko rokov. Aktéri tu postupne prichádzajú k záveru, že nie sú ochotní
sa dohodnúť, prichádza k polarizácií vzťahu. Zároveň sa odohráva zásadná zmena
vzťahov medzi stranami sporu a jednotliví aktéri konfliktu začínajú napr. využívať
propagandu či sťahujú svojich diplomatov, nie sú ochotní ani schopní sa dohodnúť.
Sporné strany si navzájom kladú maximálne požiadavky. Je to i obdobie, v ktorom
sa formujú aliancie so spojencami v potenciálnom konflikte. (Waisová, 2005)
Pri etnických či etnopolitických konfliktoch sa vyskytujú v jednotlivých fázach
špecifické momenty, charakteristické pre tento typ konfliktu. Poďme si povedať
ako vyzerá eskalácia etnických konfliktov, ktorá sa zvyčajne spája s vyostrenou
bezpečnostnou dilemou ako aj s častou ideologizáciou konfliktov. Medzi základné
otázky, ktoré mnohé osvetľujú patria aj tieto: Ako sa v tejto situácií správa politická
elita? Ako opozícia? Ako médiá? Ako skupina či vodca? A ako intelektuálna elita?
Politická elita sa často snaží využiť konflikt na upevnenie svojej moci či redukciu
politickej opozície a právomoci sú zvyčajne delegované na vodcu. Akosi prirodzene
pritom rastie kohézia skupiny, pričom sa profiluje etnická identita. Ako tvrdí
primordializmus, v momente kedy je podstata národa či etnika ohrozená, začína
sa skupina intenzívnejšie upínať na svoju „pôvodnú“ identitu. V rámci rozhodovania
o dôležitých otázkach dochádza k vyplavovaniu stereotypov a pod tlakom času
aj k špecifickému filtrovaniu informácií, ktoré slúžia ako podklad rozhodovania.
No nielen to. Vodcovia či politickí lídri opakovane trpia typickým „niečo je potrebné
vykonať“ syndrómom, ktorý spolu s nedostatkom času a tlakom verejnosti produkuje
mnoho chýb. Hlavným cieľom médií je samozrejme predávať, kvôli čomu sú ochotné
poskytovať aj neoverené informácie a tým väčšinou prispievajú k eskalácií. Kontinuita
konfliktu býva podčiarkovaná najmä skrz poukazovanie na primordiálne charakteristiky
útočiacej skupina, ktoré je obyčajne sprostredkovávané zo strany intelektuálnej elity
komunity. No napriek všetkému, čo bolo vyššie spomenuté a vymenované, kľúčovým
momentom zostáva to, či už došlo k násiliu. Prečo je násilie kľúčovým faktorom?
Skupina si uvedomuje svoje ohrozenie a rastie jej kohézia. V momente ako dochádza
k etnickému konfliktu, silno si uvedomujeme svoju identitu. Prečo je to tak?
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Odpoveďou môže byť túžba niekam patriť, byť súčasťou spoločenstva – ako súčasť
ľudských sociálnych potrieb, no aj v zmysle strachu zo straty existencie. (Tesař, 2007)
Podstatným faktorom pri eskalácií sú aj spoločenské faktory, teda tie vypovedajúce
o fungovaní spoločnosti. Patriarchálne či klanové spoločnosti reagujú inak, z pohľadu
západného sveta môžeme dokonca povedať: agresívnejšie, pudovejšie. Nielen poníženie
a násilie enormne akcelerujú eskaláciu, ale aj mýty hrajú významnú rolu pri upevňovaní
pocitu bezpečnostnej dilemy. Ak by sme chceli zodpovedať na otázku, čo takéto napätie
spôsobuje, tvrdili by sme, že sa zmenšujú komunikačné kanály, uteká kapitál a biznis,
rastie nezamestnanosť a kriminalita, v tejto chvíli sa už potom ťažko rozhoduje o tom,
či je na vine zlé vládnutie, alebo „oni“. Dochádza k viktimizácií, teda k situácií, kedy
si konfliktná strana opakuje, že práve ona je obeť, že na ňu sa útočí. Toto následne vedie
k téze, že daná konfliktná strana sa vlastne iba bráni, pretože ak nepriateľ môže zabíjať,
nemôže mať ľudskú podstatu a teda ich je možné zabíjať kvôli svojej ochrane.
Táto dehumanizácia následne spôsobuje obrovské straty na životoch, „bez výčitiek
svedomia“. (Ganguly, 2009c)

Čo teda môže eskaláciu na druhej strane redukovať? Sú to najmä ekonomické záujmy,
osobné väzby, komunikačné kanály, vonkajšia hrozba väčšia než daný konflikt alebo
zahraničná intervencia. (Krejčí, 2007)
Fáza eskalácia následne vrcholí fázou ozbrojeného stretu, po ktorej prichádza fáza
mŕtveho bodu konfliktu, ktorá je najdôležitejšou časťou konfliktného cyklu pre riešenie
konfliktu. Ani jedna strana nemá v tejto chvíli silu alebo záujem pokračovať v konflikte
ďalej. Obe strany sú vyčerpané a ocitajú sa v situácií, ktorá je vhodná pre začiatok
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rokovaní

o riešení

konfliktu1.

Deeskalácia

konfliktu

znamená,

že

dochádza

k transformácií vzťahov sporných strán. Strany prestávajú konflikt vnímať ako hru
s nulovým súčtom a začínajú vyjednávať. Dochádza tu k oslabeniu konkrétnych
záujmov a strany sú ochotné uzavrieť kompromis. K deeskalácií prispieva niekoľko
faktorov, ako napr.: ani jedna zo strán nemá zdroje na vedenie ďalšieho konfliktu,
strany sporu spolu začnú komunikovať, zapájajú sa neutrálni aktéri, aspoň čiastočne
je obnovená dôvera alebo sa uzavrie prímerie a začnú sa diskusie o odzbrojení. Na túto
fázu potom nadväzuje samotné riešenie konfliktu, kedy dochádza k formálnemu
ukončeniu sporu. Za cieľ je kladené obnovenie dobrého vzťahu medzi stranami sporu
a znemožnenie

opakujúceho

sa

konfliktu.

Je

zvyčajnejšie

riešenie

konfliktu

ako kompromisu, ktorý bol dosiahnutý na základe rokovaní, ako riešenie konfliktu
porážkou jednej zo strán. Napokon sa konflikt dostane až do fázy postkonfliktnej
rekonštrukcie. (Waisová, 2005) Postkonfliktná rekonštrukcia je veľmi dôležitou fázou,
v priebehu ktorej sa rozhodne, či bude konflikt pokračovať, teda či sa vráti na začiatok
konfliktného cyklu a príbeh sa bude opakovať alebo nie. Úlohou postkonfliktnej
rekonštrukcie, vôbec nie jednoduchou, je odstrániť príčiny konfliktu. V prvom rade
musí existovať vôľa na postkonfliktnú rekonštrukciu, či už vnútropolitická alebo vôľa
zo strany medzinárodného spoločenstva, ktorého finančná pomoc je často nevyhnutná.
(Taras, Ganguly, 2010)
V rámci etnických konfliktov sa samotná fáza rekonštrukcie rozdeľuje na niekoľko
krokov. Prvotným krokom býva segregácia znepriatelených strán, nasledujú voľby
a zmena politických elít, identifikácia vinníkov, vytváranie vojenských tribunálov, kedy
vina postupne padá na jednotlivcov a pomyselne oslobodzuje národy od ťarchy viny.
Následne je potrebné vytvoriť akési povedomie o „pospolitosti“, naviazať na spoločnú
históriu, kultúru a zvyky, zapojiť do tohto procesu aj intelektuálov a osoby verejného
života. Dobrým štartom bývajú aj ekonomické investície, ktoré pomáhajú vrátiť naspäť
normálny chod krajiny. Dôležitými bodmi postkonfliktnej rekonštrukcie sú potom
aj prítomnosť zahraničných vojenských jednotiek zabezpečujúca pocit bezpečia, alebo
vytvorenie nových symbolov či oživenie predošlých. (Ganguly, 2009d) Existuje tu tiež
snaha odetnifikovať konflikt a to najmä zmenou percepcie nepriateľa. Dôležitým

1

Viď. Zartman, Hurting stalemate.
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tu však je nielen rozsah násilností, ktoré sa v priebehu konfliktu udiali, ale aj to nakoľko
je obraz nepriateľa v očiach druhej strany ešte možné pozmeniť. (Tesař, 2007)
Všetky predchádzajúce fázy konfliktného cyklu, ktoré boli vyššie spomenuté, tvoria
ideálny stav konfliktu. Konflikt ich nemusí obsahovať všetky, alebo sa naopak môže
dlhodobo pohybovať iba v jednom štádiu. Dôležité je podotknúť, že v priebehu
konfliktu si strany postupne formujú a formulujú svoj názor a skúsenosti, ktoré
prinášajú so sebou aj do poslednej fázy konfliktu, kde sa o všetkom rozhodne, a podľa
nich sa potom aj správajú a rozhodujú.

(Crocker, Hampson, Aall, 2001)
Konfliktný cyklus z hľadiska riešenia konfliktov poskytuje prehľadnú pomôcku, ktorá
priraďuje k jednotlivým štádiám adekvátne nástroje riešenia. Tým nám poskytuje
potrebné informácie o vhodnom zapojení nástrojov medzinárodnej politiky, ako
aj o vnútornej dynamike riešenia konfliktov.
Táto kapitola má byť teoretickým prínosom k práci, nakoľko terminológia konfliktného
cyklu, ako aj pohľad naň z hľadiska riešenia konfliktov sú jej nedeliteľnou súčasťou.
Navyše, aplikovaním poznatkov o etnických konfliktoch sme špecifikovali proces,
ktorým v nich tento cyklus prebieha. Vytvorili sme si teda pomôcku, s ktorou je možné
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pri uvažovaní o etnopolitických konfliktoch pracovať. Ponúka nám tiež pohľad
na „tabuľkové“ načasovanie implementácie nástrojov na riešenie konfliktov.

III.1 Peacekeeping a jeho zapojenie do riešenia konfliktov
Peacekeeping môže byť charakterizovaný aj ako forma intervencie tretej strany
do konfliktom postihnutej oblasti. Aj preto venujeme pár slov na začiatku tejto časti
pojmu intervencia.
Neintervencia je na jednej strane jedným z kľúčových pojmov svetového politického
systému, nakoľko je spojená s predstavou nezávislosti a zvrchovanosti. Táto idea
má dva hlavné rozmery – právny a filozofický. Z právneho hľadiska je intervencia
vnímaná ako zásah do práv suveréna a narušenie princípu suverenity. Z filozofického
hľadiska býva neintervencia zväčša chápaná ako obrana proti agresii a vojne.
V obidvoch prípadoch pri absolútnej ochrane suverenity pred intervenciou ide
o konzervatívny princíp ochrany status quo. (Krejčí, 2007) V súčasnom politickom
systéme však prebiehajú neustále zmeny, ktoré vedú k rastu vzájomnej závislosti medzi
jednotlivými aktérmi systému a intervencia v jej širokej škále sa stala súčasťou
existencie globálneho systému.
Intervencia

môže

byť

iniciovaná

individuálnymi

štátmi,

medzinárodnými

organizáciami, alebo cez mimovládne organizácie. Pokiaľ je treťou stranou štát jedná
sa najmä o intervenciu založenú na poskytovaní dobrých služieb, na budovaní dôvery,
či poskytovaní humanitárnej, technickej, ekonomickej asistencie. Často sa pritom jedná
o preventívnu intervenciu. Individuálne štáty sú v týchto prípadoch v dobrej pozícií,
nakoľko môžu konať rozhodne, ak je potrebné. Hovorí sa o tom, že dôležité mocnosti
majú špecifickú úlohu ako tretia strana v intervencii v porovnaní s ostatnými možnými
aktérmi. Disponujú vybavenosťou nevyhnutnou na úspešnú intervenciu, nielen svojimi
vojenskými a politickými možnosťami, ale aj ich záväzkami v rámci svojich
medzinárodných záujmov.

Na

druhej

strane,

intervencie

medzinárodných

organizácií

sú

považované

za legitímnejšie než intervencie individuálnych aktérov, nakoľko si medzinárodné
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organizácie väčšinou zachovávajú nestranný a všeobecne prijateľný imidž, aj keď
tu existuje riziko, že rozhodnutie medzinárodnej organizácie zostane zablokované či už
byrokratickým aparátom, alebo politickou nezhodou medzi jej členmi.
Trojicu aktérov potom uzatvárajú mimovládne organizácie, ktoré môžu predstavovať
väčší zdroj dôvery pre ľudí ako vlády aj preto, že napĺňajú svojou činnosťou
demokratickú vieru v to, že ľudia sú schopní prevziať iniciatívu. Navyše, v mnohých
ohľadoch sú flexibilnejšie než medzinárodné organizácie zahltené

vlastným

byrokratickým aparátom.
Medzi najčastejšie motívy intervencie patria tak hegemonické ambície, regionálna
stabilita, sympatie k strane konfliktu, zmysel pre medzinárodnú zodpovednosť
ako i humanizmus. Motormi intervencie sú však aj geopolitické záujmy a ekonomická
a politická

motivácia.

Intervencia

do

konfliktu

cudzieho

štátu

je

však

najdôveryhodnejšia v prípade, že má v úmysle prehĺbiť princípy všeobecne pozitívne
prijímané ako ochrana ľudských práv, spravodlivosť, mier, etnická a náboženská
harmónia a právo na sebaurčenie. Legitimita intervencie následne spočíva v pomoci
v úsilí o národné sebaurčenie, v snahe zmierniť ľudské utrpenie, v ochrane ľudských
práv, v zaistení intervencie legitímnou autoritou ako aj v reálnej šanci na úspech,
proporcionalite či vojenskej sile použitej len ako posledný prostriedok.
S definíciou peacekeepingu však začneme tak, ako nám našepkáva jazyk. Peacekeeping
je nástroj medzinárodnej politiky, ktorého cieľom je doslova „udržať mier“ a zaistiť
bezpečnosť na určitom území. Spolu s ďalšími nástrojmi medzinárodnej politiky patrí
do skupiny operácií určených na zaistenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.
Peacekeeping je produktom OSN a podlieha jeho správe. Nie je však v Charte OSN
špecificky spomenutý či ustanovený. Vyvinul sa pôvodne ako nenásilný nástroj
kontroly konfliktov v dobe, kedy „vďaka“ vzťahom mocností počas Studenej vojny
nebolo pre BR OSN možné podniknúť rozhodnejšie kroky, ktoré Charta OSN
umožňovala. (Boutrus Ghali, 1993, s. 89)
Na ujasnenie rozdelenia rôzneho funkčného zaradenia jednotlivých operácií na udržanie
mieru OSN použijeme týchto päť kategórií:
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-

Tradičný/ klasický peacekeeping (Traditional Peacekeeping)

-

Riadenie prechodu (Managing Transition)

-

Širší peacekeeping (Wider Peacekeeping)

-

Vynútenie mieru (Peace Enforcement)

-

Operácie na podporu mieru (Peace-Support Operations) (Bellamy, Griffin,
Williams, 2006, s. 93-185)

1. Prvou kategóriou je tzv. tradičný peacekeeping, ktorý predstavuje základ pre všetky
ostatné mierové operácie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa jedná o formu vonkajšej
pomoci (intervencie), ktorá je poskytnutá v prospech obecného blaha násilím
postihnutých národov, regiónov či dokonca globálneho systému za účelom asistencie
pri napĺňaní požiadaviek, ktoré vyplynuli z určitej mierovej dohody alebo zmluvy
uzavretej na vnútroštátnej či medzinárodnej úrovni. Úlohou peacekeepingu je teda
v podstate stabilizácia napätej situácie, ktorá môže znova prerásť do otvoreného
konfliktu. Aby však bolo možné misiu charakterizovať ako peacekeepingovú,
z tradičného uhla pohľadu, musí splniť určité kritériá:

-

Peacekeepingová operácia musí byť uskutočnená v prospech obecného dobra
a blaha, tzn. v prospech znepriatelených strán, ich susedných štátov, ktoré
by mohli trpieť prívalovými vlnami utečencov a napokon v prospech vnútornej
rovnováhy celého systému.

-

Peacekeepingové operácie musia mať nestranný charakter, intervencia nemôže
byť vedená na úkor jednej zo strán. Tento bod je často označovaný
ako problematický, nakoľko peacekeeping ovplyvňuje zúčastnené strany často
nerovnomerným spôsobom.

-

Prítomnosť peacekeepingových jednotiek je žiadaná všetkými stranami, ktoré
sa konfliktu zúčastňujú. Z uvedeného vyplýva, že znepriatelené strany musia
chcieť boje ukončiť a byť pozitívne naklonené smerom k zmenám, ktoré
prímerie môže priniesť a ktoré nemusia byť len priaznivé.

-

Peacekeepingové jednotky nesmú byť ťažko ozbrojené. Zbrane by im mali
slúžiť výhradne na sebaobranu, preto sa na peacekeepingové misie viac hodia
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početne menšie, špeciálne vycvičené jednotky so zaužívaným názvom „modré
prilby2“. (Bureš, 2003, 2007, Bellamy, Griffin, Williams, 2006)

Ak by sme pátrali po „rodičoch“ peacekeepingu, v odbornej literatúre existuje zhoda
o tom, že bol doslova a do písmena vynájdený Dagom Hammarskjoldom a Lesterom
B. Pearsonom počas niekoľkých málo dní na začiatku Suezskej krízy v roku 1956.
Výsledkom týždňového brainstromingu o tom, ako naložiť v tej dobe s úplne
bezprecedentným záujmom veľmocí o kolektívne bezpečnostné služby OSN, bola
na svete prvá misia na udržanie mieru. (Bureš, 2007, s. 28) Tá následne vytvorila
množstvo precedensov pre všetky nasledujúce misie, ako aj všetky vyššie spomenuté
princípy.
2. Pri ukončení konfliktu sa niekedy objaví požiadavka na implementáciu takej mierovej
misie, ktorá by dočasne vykonávala správu nad určitým územím. Tento typ operácií
sa označuje aj ako riadenie prechodu resp. prechodná správa. Zvyčajne sa uskutočňuje
v čase medzi podpisom mierovej dohody a ukončením prechodu k stabilnému systému.
Od tradičného peacekeepingu sa okrem iného odlišuje aj prítomnosťou rozsiahleho
civilného komponentu. Tieto misie sú multidimenzionálne. Vojenská súčasť tohto typu
misií pracuje na úlohách, ktoré sa pohybujú od úloh klasického peacekeepingu až po
overovanie odzbrojenia či dočasné zabezpečenie bezpečnosti. Civilný komponent
2

Bolo potrebné nejakým spôsobom identifikovať multinárodné jednotky, ktoré by ale nosili svoje vlastné
uniformy ako vojsko OSN. Bolo rozhodnuté, že jediným možným spôsobom, ako dosiahnuť tohto
odlíšenia, sú prilby, pretože sa jedná o jedinú časť výstroja, ktorá je viditeľná v boji, pričom musia byť
zreteľné a úplne iné. Plánovací tím misie UNEF sa rozhodol, že prilby budú modré, pretože to podľa
Urquharta zdôrazňuje mierovú podobu síl. Jediným problémom bolo, že výrobcovia boli schopní dodať
dané helmy v požadovanom množstve až o 7 týždňov. To nebolo prijateľné. Preto bolo nakoniec
rozhodnuté o prilbe armády USA, ktorá bola vyrobená z plastu, bolo preto ľahká a po odstránení
kovových častí aj vcelku pohodlná a ktorú bolo celkom určite možné ponoriť do vedra s modrou farbou.
Týchto prílb bolo v skladoch v Európe k dispozícií takmer 3 milióny kusov a preto sa napokon použili.
Zrodili sa modré prilby, pričom hlavným dôvodom bolo, že sa včas nezohnalo nič iné. (Bureš, 2007, s.
50)
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následne slúži na vykonávanie úloh ako civilná správa, policajný dohľad, budovanie
politického a súdneho systému či budovanie inštitucionálnej základne. Zaoberajú
sa viacerými aspektmi transformácie konfliktom postihnutej spoločnosti a krajiny.
Medzi tento typ operácií patrí napr. aj peacekeepingová operácia UNMIK.
3. Širší peacekeeping je pojem, za ktorý sa dajú priradiť synonymné termíny
ako: peacekeeping druhej generácie alebo menej používaný termín strategický
peacekeeping. Zahŕňa všetky základné charakteristiky tradičného peacekeepingu, no je
uskutočňovaný v podmienkam nových vojen3. Tento typ operácií opisujú autori
Bellamy, Griffin a Williams za použitia šiestich kľúčových charakteristík: (Bellamy,
Griffin, Williams, 2006, s. 129-130)

-

Uskutočňuje sa v prostredí prebiehajúceho násilia. Na rozdiel od klasického
peacekeepingu či riadenia prechodu, ktoré sú rozmiestnené po podpise prímeria
alebo po nastolení politického riešenia, sú tieto operácie rozmiestnené
za podmienok absencie dohody, či jej nefunkčnosti.

-

Je realizovaný v kontexte nových vojen a vnútroštátnych konfliktov.

-

Má zverené úlohy, ktoré presahujú rámec tradičného peacekeepingu.

-

Musí koordinovať svoje aktivity s činnosťou ďalších civilných a humanitárnych
aktérov a mimovládnych organizácií.

-

Má často premenlivý mandát, ktorým je možné meniť a prispôsobovať počet
rozmiestnených vojakov, operačnú oblasť či úlohy.

-

Vyskytuje sa tu častý rozpor medzi cieľmi a poskytnutými prostriedkami.

Medzi hlavné problémy tohto typu peacekeepingových aktivít patrí neadekvátnosť
či nerealizovateľnosť mandátu mierovej misie, nedostatky v zdrojoch, logistike
a organizačné problémy na strane OSN, či nedostatok politickej vôle. Operácie druhej
generácie predstavovali snahu OSN reagovať na nové krízy pomocou vyskúšaných
3

Charakteristické prvky nových vojen sú: stieranie rozdielov medzi vojnou, zločinom a porušovaním
ľudských práv, účasť niekoľkých aktérov vrátane milícií, vojenských síl, povstalcov, kriminálnikov,
detských vojakov a i., boj medzi kozmopolitnými a exkluzivistickými identitami, existuje tu snaha
o kontrolu populácie prostredníctvom etnických čistiek, ktoré sú zamerané proti iným etnikám, teritórium
je kontrolované pomocou politickej manipulácie a populácia je riadená pomocou „strachu a nenávisti“,
značný počet účastníkov konfliktu môže mať záujem na jeho pokračovaní nakoľko ich moc je postavená
na pokračovaní násilia a nestability, ad hoc koalície sú formované a opúšťané s ľahkosťou v súvislosti so
zmenami rovnováhy a ekonomickej ponuky v čase, dohody o prímerí nie sú dodržované a málokedy
trvajú viac než 24 hodín. (Bureš, 2007, s. 37)
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metód za použitia dostupných zdrojov. Táto kombinácia ale viedla k niekoľkým
zlyhaniam ako aj k obetiam na životoch na stranách civilistov aj vojakov.
4. Vynútenie mieru je typ operácie OSN, ktorý spadá do kapitoly VII. Charty OSN,
teda k Akciám v prípade ohrozenia mieru, porušenia mieru a útočných činov. Vyskytuje
sa v prípadoch, kedy je OSN postavená pred úlohu použitia sily na priame ukončenie
vojnového konfliktu. Špecifikom týchto operácií je to, že ich z veľkej miery
nevykonávajú jednotky OSN, ale BR OSN touto úlohou poverí inú medzinárodnú
organizáciu alebo koalíciu štátov. S operáciami na vynútenie mieru sú spojené značné
problémy a sporné otázky, keďže sa jedná o priame zapojenie do konfliktu.
5. Novším vývojovým stupňom sú následne operácie na podporu mieru. Zohľadňujú
skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia peacekeepingových operácií a zapájajú
postupne aj iné medzinárodné organizácie do vykonávania úloh v mierových misiách.
Ich vývoj je spätý s koncepciou, ktorá bola postupne formulovaná v Brahimiho správe
z roku 2000.
Samotná Brahimiho správa priniesla minimálne tri dôležité pripomienky:
-

Zmenil sa dôraz na základné tri podmienky peacekeepingových operácií.
Nestrácajú svoju platnosť, ale mení sa ich ponímanie. Súhlas strán konfliktu
môže byť manipulovateľný a menlivý, preto je potrebné zabezpečiť schopnosť
sebaobrany, schopnosť ochrany komponentov operácie a ochranu mandátu.
Nestrannosť nie je následne vnímaná ako neutralita, ale ako priľnutie
k princípom Charty OSN. Pretože: „...žiadne zlyhanie nepoškodilo kredibilitu
a postavenie peacekeepingových operácií OSN tak, ako zdráhanie v odlíšení
obete od agresora.“ (Report of the Panel on UN Peace Operations, 2000)

-

Je potrebné nevytvárať medzeru medzi ambicióznym mandátom a dostupnými
zdrojmi.

-

A výzva k hlbším konzultáciám medzi BR OSN a krajinami, ktoré poskytujú
vojská a medzi týmito krajinami navzájom.

V úvode tejto podkapitoly sme si teda stručne charakterizovali jedno z možných
rozdelení peacekeepingových operácií OSN. Naskytuje sa samozrejme viacero ďalších
možností, ale podľa môjho názoru, toto rozdelenie vyhovuje analytickému rámcu našej
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témy a funkčné rozdelenie zodpovedá hľadaniu špecifickej povahy peacekeepingovej
misie na to, aby bolo možné následne za podmienok etnopolitického konfliktu skúmať
jej vplyv na úspešný prechod k trvalým mierovým štruktúram.
Kuriózne je, že žiadna z možných definícií pojmu peacekeeping nebola doposiaľ
univerzálne akceptovaná, či už odbornou verejnosťou, alebo členskými štátmi OSN.
Pretrvávajúci terminologický chaos značne komplikuje výskum aj prax mierových
operácií. (Bureš, 2007, s. 18) Problém terminologických nejasností akademickej obce
je v našej téme v podstate všadeprítomný. Etnicitou počnúc, operáciami na udržanie
mieru končiac. Mnohé definície buď nereflektujú historický vývoj a nerozlišujú medzi
klasickým

a novodobým

peacekeepingom,

resp.

peacekeepingom

prvej

a druhej (a tretej) generácie. V ďalších definíciách je zas pojem peacekeeping
používaný ako zázračné slovo, pod ktorým je možné nájsť všetky typy akcií a operácií
od prevencie konfliktov pred eskaláciou až k postkonfliktnej rekonštrukcii po skončení
bojov. (Bureš, 2007, s. 19) Aby som ujasnila spôsob používania pojmu
peacekeepingová misia v tejto práci, musím spresniť ešte niekoľko vecí: predmetom
nášho záujmu čoby nezávislá premenná je prítomnosť a povaha peacekeepingovej
misie, ktorá je vedená výhradne pod záštitou OSN. Ako peacekeepingovú misiu
označujem všetkých päť typov misií, ktoré sme si v úvode charakterizovali, odvolávam
sa pritom zároveň na zoznam peacekeepingových misií, ktorý je uvedený na stránke
OSN. (viď. Príloha č. 1)
Peacekeepingové operácie sú opodstatnene spájané práve s touto medzinárodnou
organizáciou. OSN je považovaná za organizáciu, ktorá je ideálnou „treťou stranou“
v etnických konfliktoch a to pre tri dôvody:
- Prvým dôvodom je jej nestranný imidž medzinárodnej organizácie, ktorý vedie k jej
akceptácií znepriatelenými stranami.
- Po druhé, intervencie OSN môžu pomôcť neinternacionalizovať konflikt. Zabrániť
nežiaducej intervencii a kontra intervencii – a tak zabrániť eskalácií konfliktu.
- A po tretie, špecializované agentúry OSN sú nevyhnutnou súčasťou organizácie, ktorá
je nastavená na riešenie práve podobných špecifických úloh akými je úspešná
deeskalácia konfliktu alebo jeho mierové vyriešenie. Medzi tieto úlohy patrí
aj monitorovanie prímeria, arbitráž, mediácia, pomoc pri rokovaniach medzi
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znepriatelenými

stranami,

zabezpečovanie

humanitárnej

pomoci

obyvateľstvu

postihnutému konfliktom ako aj ochota ujať sa postkonfliktných peacebuildingových
opatrení.
Čo sa týka kritiky OSN, odvoláva sa zvyčajne na niekoľko bodov. Prvým bodom je
obmedzenosť zdrojov. Brzdou pre aktívnejší prístup k riešeniu etnických konfliktov sú
limitované finančné a vojenské zdroje. (Taras, Ganguly, 2010) K druhému bodu kritiky
prispieva nejasnosť ohľadom právneho pohľadu na intervenciu. Pretože sú štátna
suverenita a nezasahovanie do vnútorných záležitostí štátu stabilne a dlhodobo
uznávané medzinárodné normy, OSN (čl. 2, p. 7 Charty OSN) nemôže legálnou cestou
intervenovať vo vnútroštátnom etnickom konflikte, pokým zainteresované štáty samé
o ňu neusilujú, resp. pokiaľ sa neobjaví naliehavá, nevyvrátiteľná kauza, ktorá dovolí
ísť aj cez uznávané normy. (Esman, 1995, s. 9-10) Peacekeeping v postbipolárnom
období zažil svoju expanziu a medzinárodné spoločenstvo dospelo ku konsenzu
ohľadom podmienok, v rámci ktorých je možné prekročiť medzinárodne uznávané
normy

štátnej

suverenity

a nezasahovania

a tým

pádom

nebrzdiť

OSN

od peacekeepingových aktivít. Tieto podmienky sú tri:

-

pokiaľ hrozí, že domáce etnické násilie prekročí medzinárodné hranice
a do konfliktu budú tým pádom zainteresovaní aj iní ako pôvodní aktéri

-

pokiaľ sa etnické násilie prejavuje na utrpení civilného obyvateľstva a podnecuje
utečenecké problémy

Ďalšie

a pokiaľ etnické násilie vedie k zločinom proti ľudskosti.
body

kritiky

následne

súvisia

zväčša

s prehnanými

požiadavkami

a očakávaniami, ktoré neprihliadajú na preťažené štruktúry OSN.
Ak by sme sa ale v krátkosti pozreli na vplyv peacekeepingu na jednotlivé úrovne
štruktúry medzinárodného systému, zistili by sme, že pokiaľ je peacekeepingová misia
úspešná, prináša úľavu na všetkých úrovniach systému.

-

Sociálna úroveň je peacekeepingovými aktivitami ovplyvnená vcelku pozitívne.
Hlavným cieľom je tu obnovenie mieru a pokojnej spoločnosti. Na druhej strane,
peacekeeping je, samozrejme, len prvotným aktom ustanovenia mieru,
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či vyrovnania sa s problémami vojny na úrovni spoločenského vedomia. Často
sa ale jedná len o náplasť cez krvácajúci pľuzgier.
-

Štátna úroveň reaguje taktiež skôr pozitívne na aplikáciu peacekeepingových
aktivít. Na rozdiel od stavu vojny, nie je cieľom peacekeepingu poškvrniť
suverenitu konkrétneho štátu a ani mu vnucovať najvhodnejšie riešenia. Cieľom
peacekeepingu je výhradne zaistiť vhodné prostredie aby bolo možné
vyjednávanie znepriatelených strán o ďalšom vývoji. Ak je konflikt vyriešený,
stane sa tak preto, že sa znepriatelené strany medzi sebou dohodnú.
Peacekeeping môže na tejto úrovni tiež zabrániť rozpadu a kolapsu štátu.
Z iného uhla pohľadu, vstup peacekeepingových síl na územie suverénneho štátu
či do jeho pohraničnej oblasti indikuje, že ten ktorý štát nie je schopný sa so
vzniknutou situáciou vyrovnať sám a bude sa s ňou musieť zmieriť, aj keď to
bude znamenať napr. stratu určitej časti územia alebo iný ústupok.

-

Systémová úroveň vníma úspešnú peacekeepingovú misiu ako obrovskú úľavu.
Menšie konflikty vo všeobecnosti vyvolávajú napätie v celom systéme a môžu
dospieť až k celosystémovým vojnám. Ako príklad sa zvyknú často uvádzať
príklady konfliktov, ktoré vznikli po rozpade osmanskej ríše a v súvislosti
s úpadkom Rakúsko – Uhorska, ktoré sa zásadným spôsobom podieľali
na vzniku Prvej svetovej vojny.

Peacekeeping sa vyvinul ako odpoveď na enormné množstvo konfliktov s množstvom
variácií, nie je teda v žiadnej fáze možné ho jednoducho kategorizovať. Navyše, jedna
jediná funkcia peacekeepingu môže byť vykonávaná úplne odlišne v rámci rôznych
politických kontextov. (Johansen, 1998, s. 98)
Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude peacekeeping ako nástroj medzinárodnej politiky
vyvíjať. Či bude limitovaná a nestranná vojenská intervencia zo strany OSN podniknutá
s predchádzajúcim súhlasom konfliktných strán (teda klasický peacekeepingový prístup)
fungovať v etnických konfliktoch, resp. v niektorej jeho fáze. Alebo bude nevyhnutné
preformulovať úlohu OSN v tomto type konfliktov a to tak, aby zodpovedala novým
požiadavkám

smerujúcim

k

vynucovaniu

mieru

či

k riadeniu

prechodu

alebo k budovaniu mieru. Redefinícia novej úlohy peacekeepingu OSN v interných
konfliktoch nie je jednoduchá, ako ukazuje aj postupný vývoj peacekeepingu
v posledných dvoch dekádach.
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Navyše OSN musí byť pripravená na bolestivé alternatívy, ktoré pôjdu spolu s rastúcou
rozporuplnosťou medzi dostupnými zdrojmi a rastúcim dopytom po intervencii
vo vnútorných konfliktoch štátov za prítomnosti strát na životoch civilistov
a porušovania ľudských práv.
Autori ako Mandelbaum, Falk a Weiss navrhujú, že OSN by malo zostať mimo
zapojenia do situácií, ktoré vyžadujú zapojenie vojenských síl pri vynucovaní mieru.
Iní zase zdieľajú názor, že OSN má morálnu povinnosť chrániť nevinných civilistov
v situáciách vypätého etnického násilia, kedy dochádza k intenzívnemu porušovaniu
ľudských práv a slobôd. (Betts, 1994, Boutrus Ghali, 1992/1993)
Na základe analýzy štyroch prípadových štúdií sa aj my neskôr pokúsime navrhnúť
funkčné alternatívy a vysvetliť, prečo niektoré implementované peacekeepingové
rozhodnutia neboli úspešné. V prípadových štúdiách budeme skúmať, ako kontext
etnopolitických konfliktov ovplyvní úspešnosť peacekeepingovej misie a ktorý typ
peacekeepingových misií v tomto prostredí vedie k úspešnému peacebuildingu. Mojím
predpokladom je, že na úspech peacekeepingovej misie je nevyhnutný dostatočný
mandát, ktorý postačuje na vykonanie zverených úloh, dostatočné prostriedky
nevyhnutné na aplikáciu mandátu a snaha o transformáciu postihnutej krajiny smerom
k udržateľným mierovým štruktúram a to všetko s rešpektom ku kontextu konfliktu
a k sociálnej dimenzii konfliktnej oblasti. Dôležitým prvkom je aj uplatnenie princípu,
ktorý som si pracovne nazvala princíp subsidiarity, ktorý predpokladá vytváranie
impulzov zo strany medzinárodného spoločenstva smerom k lokálnemu kontextu
konfliktom postihnutej oblasti na riešenie všetkých procesov, ktoré je možné uskutočniť
„zdola“.

Ďalším predpokladom je aj nefunkčnosť segregácie ako riešenia, ktoré

by samo o sebe viedlo k dlhodobejšiemu riešeniu.
Z hľadiska peacekeepingových operácií je podstatným komplikujúcim faktorom
existencia tzv. nových vojen, ktoré sa stali podnetom pre sériu debát o vzťahoch medzi
štátnou suverenitou, ochranou ľudských práv a medzinárodného mieru a poriadku,
teda debát, ktoré sú kľúčové pre chápanie samotného peacekeepingu. (Bellamy,
Williams, Griffin, 2004, s. 21) V praxi sa totižto opakovane ukázalo, že v momente
kedy sú peacekeepingové misie rozmiestnené v konfliktnom prostredí tzv. nových
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vojen, sú majitelia modrých prílb často nútení zapojiť sa do širokého spektra funkcií
a činností, teda do aktivít, ktoré prekračujú šírku mandátu klasického peacekeepingu.
V kontraste s tzv. „cooking and looping4“ prístupom misií (Ryan 2000, s. 29) z éry
Studenej vojny je možné súčasné peacekeepingové misie charakterizovať prívlastkom
multidimenzionálne, multifunkčné a multikultúrne. Je to zapríčinené tým, že v priebehu
poslednej dekády 20teho storočia došlo k niekoľkým podstatným zmenám v tejto
oblasti. Zmeny sa týkali funkcie peacekeepingovej misie, jej aplikácie a jej zloženia.
Jediná peacekeepingová funkcia predtým asociovaná s tradičnými misiami sa vyvinula
do multiplicitnej palety úloh. Operácie sú zriaďované a spúšťané ako odpoveď na nový
druh konfliktov v predtým nereflektovaných oblastiach. Modré prilby dnes prichádzajú
z mnohých rôznych oblastí – vojenskej, civilnej, diplomatickej, policajnej – ako aj
z mnohých rôznych kultúr a národov. (Bureš 2007, s. 38)
Aj z toho dôvodu považujem funkčné vymedzenie piatich typov peacekeepingových
operácií, ktoré sme si zadefinovali v úvode tejto podkapitoly, za dostačujúce, čo sa týka
jeho mnohovrstevnatosti ako aj jeho explikatívneho charakteru. Pre objasnenie
pripomínam, že sa jedná o klasický peacekeeping, riadenie prechodu, širší
peacekeeping, vynútenie mieru a operácie na podporu mieru. OSN má následne pri
zapojení funkčnej, efektívnej a do kontextu zasadenej peacekeepingovej operácie
možnosť

otvoriť

cestu

ďalšiemu

nástroju

medzinárodnej

politiky,

ktorým

je peacebuilding. Nakoľko „...OSN, inštitúcia vytvorená za účelom odstránenia metly
vojny medzi štátmi, sa pretvorila na primárny inštrument na budovane mieru vo vnútri
štátu.“ (Sens, 2004, s. 141)

III.2 Peacebuilding ako konečná fáza konfliktného cyklu
Pod definíciou peacebuildingu sa vo všeobecnosti rozumie politická akcia
so zámerom predstaviť samoudržateľné mierové štruktúry sociálnej interakcie
v konfliktom postihnutej oblasti. (Taras, Ganguly, 2010) Ciele a ideály peacebuildingu
zahŕňajú sociálne a inštitucionálne zmeny v dlhodobej perspektíve. Peacebuilding
praktizovaný vo fáze postkonfliktnej rekonštrukcie treťou stranou sa zameriava ako
4

„Cooking and looping“ vo voľnom preklade znamená „varíme a pozorujeme“.
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na ekonomickú rekonštrukciu vojnou postihnutej spoločnosti tak aj na uzmierenie
bojujúcich etnických komunít. Jeho súčasťou sú však nielen ekonomické a sociálne
aspekty, ale aj aspekty politické a bezpečnostné. Dôležité kritériá na úspech sú v tomto
prípade finančné zdroje k dispozícií tretej strane a vôľa medzinárodného spoločenstva
participovať v tomto pomalom a namáhavom procese.
S vyplavením sa vlny násilných etnických konfliktov v postbipolárnom období
sa zvýšili aj nároky na stabilizačné aktivity OSN. Boutrus Boutrus Ghali podotkol,
že politická stabilita a bezpečnosť nemôžu byť dosiahnuté bez pretrvávajúceho
ekonomického a sociálneho rozvoja, pretože korene politického zápasu a vojenského
konfliktu často spočívajú hlavne v zhoršení ekonomických a sociálnych podmienok.
Zároveň, udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj nie je možný bez mieru a politickej
stability. Navrhol teda, že koncept postkonfliktného peacebuildingu5 je nevyhnutné
zapojiť nielen v medzištátnych ale aj v interných konfliktoch štátov. (Boutrus Ghali,
1992/1993, s.101 – 102)
Charta OSN následne podčiarkuje dôležitosť medzinárodnej spolupráce v ekonomickej
a sociálnej

sfére.

Článok

1,

paragraf

3

stanovuje,

že

primárnym

cieľom

OSN je: „dosiahnutie medzinárodnej spolupráce pri riešení medzinárodným problémov
ekonomického, sociálneho, kultúrneho alebo humanitárneho charakteru.“ Navyše,
článok 55 explicitne konštatuje, že na vytvorenie stability a prosperity, ktoré sú pre mier
nevyhnutné, by malo OSN podporovať:
(a) vyšší životný štandard, plnú zamestnanosť a podmienky ekonomického a sociálneho
pokroku a vývoja, (b) riešenia medzinárodných ekonomických, sociálnych, zdravotných
a podobných

problémov

a medzinárodnú

kultúrnu

a výchovnú

spoluprácu

5

Aj napriek tomu, že pozornosť býva upriamená hlavne na peacekeepingové a peacemakingové aktivity,
OSN sa angažuje aj v zásadnej a dlhodobej peacebuildingovej aktivite. Ako podklad pre tento druh aktivít
je nevyhnutné prekonať antagonistický prístup ľudí na obidvoch stranách konfliktu a iniciovať
socioekonomickú rekonštrukciu na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva zasiahnutého etnickým
konfliktom. Je niekoľko spôsobov, ako naplniť ciele peacebuildingu: spustením projektov ekonomického
rozvoja, zabezpečením vzdelania pre obyvateľov oboch strán konfliktu, aby bolo možné lepšie
porozumieť kultúre, náboženstvu, zvykom, obavám, prioritám a záujmom druhej strany, sledovaním
nadradených najkľúčovejších cieľov – cieľov, ktoré môžu byť naplnené len v prípade, že konfliktné
strany začnú spolupracovať, teda prekonať zainteresovanosť a zacyklenosť v snahe o napĺňanie lokálnych
cieľov a nakoniec, pokúsiť sa implementovať opatrenia budujúce vzájomnú dôveru medzi stranami
konfliktu. (Taras, Ganguly, 2010, s. 99)
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a (c) univerzálny

rešpekt

a dodržiavanie

ľudských

práv

a základných

slobôd

pre všetkých bez rozdielu v závislosti na rase, pohlaví, jazyku či náboženstva. Charta
venuje dve celé kapitoly a niekoľko ďalších opatrení k naplneniu týchto cieľov,
a aj napriek tomu, že to nie je explicitne dané, spadajú tieto časti aj do rámca
peacebuildingových aktivít v etnických a etnopolitických konfliktoch. (Taras, Ganguly,
2010)
Peacebuilding je nákladný a komplexný proces vyžadujúci simultánny výkon
jednotlivých úloh na rôznych úrovniach celej operácie. Ak berieme do úvahy všetky
limity OSN a jej špecializovaných agentúr a dezinklináciu mocností neustále prispievať
na riešenie vzdialených konfliktov, bolo by realistickejším riešením žiadať
o peacebuildingové zapojenie aj iných aktérov ako napr. veľmoci v regióne. V tomto
zmysle by veľmoci využívali rozvojovú pomoc na budovanie mieru vo svojom
susedstve. Tento spôsob deľby práce by navyše značne odbremenil OSN. (Muscat,
2002) Na druhej strane ale, čo sa týka zapojenia regionálnych mocností, ich úloha
spočíva najmä v pomoci pri implementácií jednotlivých peacebuildingových projektov,
pretože aj napriek ich potenciálnej snahe pomôcť pri riešení konfliktu, nie sú vybavené
možnosťami akými oplývajú svetové mocnosti či medzinárodné organizácie a teda
ich kapacity sú jednoducho neadekvátne na komplexné vyriešenie konfliktu. Pokiaľ
sa jedná o zapojenie regionálnych organizácií ako intervenujúcej strany, sú veľmi často
pozitívne prijímané stranami konfliktu pre ich nestranný imidž. Humanitárna asistencia,
ako aj preventívny a postkonfliktný peacebuilding sú oblasťami, v ktorých svoju
funkčnosť môžu preukázať aj medzinárodné nevládne organizácie. NGOs môžu
výborne fungovať aj ako systém včasného varovania. Fungujú totižto najčastejšie
priamo v regióne, čím majú príležitosť ich monitorovať, zaznamenávať prípadné
problémové oblasti a funkčne presúvať sily a pozornosť tam, kde je to potrebné.
Ako už bolo spomenuté, peacebuilding je súhrnný proces a pozostáva z niekoľkých
rovín. Jednotlivé jeho zložky je možné diferencovať nielen podľa časovej perspektívy
ich plnenia, ale aj podľa rôznych oblastí pôsobenia. Z časového horizontu môžeme
rozdeliť peacebuildingové opatrenia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé iniciatívy.
Podľa jednotlivých oblastí zase na prvky vojenské či bezpečnostné, politické,
ekonomické, psychologické a sociálne a prvky medzinárodné. Pre účely nášho
skúmania

vyčleníme

ako

základné

vnímanie

peacebuildingu

skupinu
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peacebuildingových cieľov, ktoré spadajú pod bezpečnostné a a politické prvky
siahajúce do strednodobého časového horizontu. Za pomoci nižšie zobrazeného
rozdelenia sem tým pádom spadá odzbrojenie, demobilizácia a separácia, vytvorenie
národnej armády a polície, prechodná správa územia či prípadná nová ústava, ako aj
regulárne nové voľby. Toto tvorí základnú kostru vymedzeného peacebuildingového
rámca. Jeho doplnkom sú následne ďalšie opatrenia krátkodobého charakteru ako napr.
poskytnutie humanitárnej pomoci a podpora mierotvorného procesu zo strany
medzinárodného spoločenstva. Zvyšné elementy komplexného peacebuildingu smerujú
do šírky, ktorá nie je v tejto práci uchopiteľná a nebudeme sa teda nimi v prípadových
štúdiách zaoberať.

ASPEKTY
PEACEBUILDINGU

Prechodné a krátkodobé

Strednodobé opatrenia

Dlhodobé opatrenia

Demilitarizácia

opatrenia

VOJENSKÉ

Odzbrojenie,

Konsolidácia

A BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

demobilizácia, separácia

národnej

POLITICKÉ PRVKY

Riešenie

problémov

prechodnej

správy,

novej
armády,

transformácia

integrácia národnej polície

násilia

Prekonanie výzvy druhých

Vytvorenie

volieb

dobrého

ústavná reforma

politiky,
kultúry

tradície
vládnutia

postaveného na rešpekte
k demokracii a ľudským
právam

EKONOMICKÉ PRVKY

Humanitárna pomoc

Rehabilitácia
progres

pri

populácie,
budovaní

novej infraštruktúry

PSYCHOLOGICKÉ

Prekonanie nedôvery

Vyrovnanie

a ekonomický

politika
manažment

sa

s konfliktnými prioritami

A SOCIÁLNE PRVKY

Stabilná makroekonomická

Liečba

psychologických

tráum

mieru a spravodlivosti

MEDZINÁRODNÉ PRVKY

Priama, kultúrne citlivá

Prechod

do

lokálnej

podpora

správy

so

snahou

procesu

mierového

Integrácia

do

medzinárodných štruktúr

o zamedzenie
nepatričného zasahovania
ale aj zanedbávania

(Miall, Ramsbotham, Woodhouse, 1999, s. 203)
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IV. Prípadové štúdie
Ako je zreteľné z predchádzajúcich strán, je mnoho spojitostí, ktoré
charakterizujú etnopolitické konflikty. Pri pohľade na jednotlivé prípady sa nám budú
postupne odhaľovať úskalia tejto problematiky a predpokladám, že každý prípad
nám ponúkne odpoveď na výskumnú otázku z trochu iného uhla pohľadu.

IV. 1 Cyprus
IV.1.1 Povaha konfliktu
Už v priebehu 7. a 8. storočia pred naším letopočtom sa na tomto území objavujú
ako grécke tak aj anatólske vplyvy. V priebehu času sa Cyprus stáva striedavo územím
gréckym aj tureckým. V druhej polovici 19. storočia sa ostrov dostáva pod patronát
Veľkej Británie, počas ktorého udržiavali komunity na ostrove harmonické vzťahy.
Cyprus bol vyhlásený nezávislým štátom 16. 9. 1960. Prijatá ústava mala zaručiť,
že moc bude spravodlivo rozdelená medzi obe komunity a ostrov mal fungovať
ako bikomunálne partnerstvo, resp. ako funkčná federácia. Od začiatku sa však
objavovali problémy pri praktickom uplatňovaní zásad cyperského ústavného
dokumentu, ktoré vyústili až do vlny nepokojov. (Crawshaw, 1978) A to aj napriek
tomu, že cyperská ústava bola pod dohľadom medzinárodného spoločenstva, aby bolo
možné uľahčovať hľadanie rovnováhy v spojení tureckej a gréckej komunity ostrova.
Následne, po kolapse bikomunálnej vlády a vlne nepokojov, ktoré eskalovali
v decembri 1963 a potom, ako počas nasledujúcich mesiacov stroskotali všetky pokusy
na obnovenie mieru na ostrove, bola Bezpečnostnou Radou OSN schválená rezolúcia
č. 186, ktorá doporučila vytvorenie peacekeepingovej misie UNFICYP. (Bureš, 2007)
V roku 1974 bol za podpory gréckej junty uskutočnený prevrat, ktorým bola zvrhnutá
cyperská vláda spolu s prezidentom Makariosom III. Zmena politickej situácie
a nevraživosť medzi oboma komunitami viedla k dvojfázovej vojenskej invázii
tureckých ozbrojených síl. Intervencia Turecka, ktorá bola uskutočnená na základe
porušovania ústavy z roku 1960 mala za následok vysoké percento vnútorne
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vysídlených obyvateľov v oboch komunitách a čím sa navyše vytvorila závažná
nezhoda v otázkach vlastníctva. Nepokoje a ozbrojené strety vyústili až do rozdelenia
ostrova. V roku 1983 vyhlásila turecká časť nezávislosť. Vznikla Turecká republika
severného Cypru, ktorá bola dosiaľ uznaná iba Tureckom. (Ertekun, 1984)
Rozdelený ostrov predstavuje etnopolitický konflikt s teritoriálnou dimenziou, ktorá
vyplynula

podobne

ako

v prípade

Macedónie

z prvotnej

intenzívnej

snahy

o zrovnoprávnenie etník, resp. z boja o postavenie v rámci jedného spoločného štátu.

IV.1.2 Povaha strán konfliktu
Cyperskí Turci a cyperskí Gréci sa odlišujú v mnohých znakoch, ktoré spolu
vytvárajú komplexnú etnickú identitu. V prvom rade, hovoria rozdielnym jazykom
a aj napriek tomu, že v období pred fyzickým rozdelením ostrova, bolo bežným javom
dorozumieť sa obidvomi jazykmi v oboch komunitách, v priebehu sedemdesiatych
rokov sa tento jav z ostrova postupne vytrácal. Komunity tiež praktizujú rozdielne
náboženstvá. Severná časť praktizuje islam a obyvateľstvo južnej časti sa prikláňa
ku grécko-katolíckemu

vierovyznaniu.

Rozdielny prístup panuje

aj

v spôsobe

interpretácie dejín a kľúčových momentov v histórií ostrova. Nehľadiac na to,
že zdieľanie akejkoľvek pospolitosti medzi komunitami je v dôsledku rozdeleného
ostrova a zamrznutého konfliktu takmer dokonale znemožnené. Na dôvažok, syndróm
„podozrievania“ trvalo dominuje v grécko-tureckých vzťahoch a eliminuje tak možnosť
pozitívnej interakcie

medzi etnikami. (Carment, James, Taydas, 2006) Boj

o nedostatkové zdroje, v tomto prípade najmä o podiel na moci, dospel až do vyhrotenej
konfliktnej situácie.

IV.1.3 Peacekeepingová misia UNFICYP
Medzi severnou a južnou časťou ostrova sa už 38 rokov nachádza
tzv. nárazníková zóna, tiež nazývaná zelená línia. Túto zónu kontrolujú mierové sily
OSN na Cypre UNFICYP (United Nations Forces In Cyprus). Peacekeepingová misia
UNFICYP je jednou z najstarších mierových misií OSN a trvá nepretržite od roku 1964.
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Cieľom a poslaním tejto misie je udržiavať status quo vo vnútri nárazníkovej zóny,
zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami, prispieť k obnove
a udržaniu práva a poriadku na ostrove a vykonávať humanitárne úlohy. Zároveň od
roku 1974 separuje ozbrojené sily nachádzajúce sa na ostrove. Jedná sa o najdlhšie
trvajúcu, nepretržitú peacekeepingovú operáciu OSN. Môžeme ju zaradiť do kategórie
tzv. klasického peacekeepingu prvej generácie.
Peacekeepingové sily boli na Cyprus vyslané na základe Rezolúcie č.186 BR OSN.
Nebol to akt vyprovokovaný nejakou náhlou erupciou násilia, ale šlo o reakciu
na vyústenie dlhšie trvajúcich sporov medzi cyperskými Turkmi a cyperskými Grékmi.
Pôvodný mandát UNFICYP bol „v záujme zachovania medzinárodného mieru
a stability urobiť všetko pre to, aby bolo zabránené opätovnému prepuknutiu bojov
a podľa potreby prispieť k dodržiavaniu a obnove práva a poriadku a návratu
k normálnym podmienkam.“ (Bureš, 2007, s. 55) S týmto mandátom fungovala misia
10 rokov až do novej eskalácie cyperského konfliktu.
Mandát peacekeepingových síl sa teda z pôvodného „zabránenie návratu násilia
a prispievanie k udržaniu a obnove práv a poriadku“ z roku 1964 vplyvom série
udalostí rozširoval. V roku 1974 sa cyperskí Gréci, preferujúci spojenie Cypru
s kontinentálnym Gréckom, pokúsili o prevrat, na ktorý reagovalo Turecko vyslaním
ozbrojenej jednotky, ktorá násilím zabrala severnú časť ostrova, teda takmer
40% celkovej plochy ostrova. Bolo teda nevyhnutné rozšíriť mandát na vytvorenie
nárazníkového pásma a udržanie pokoja zbraní. Z nárazníkovej zóny bolo obyvateľstvo
v záujme svojej bezpečnosti vysťahované. Ostrov bol rozdelený na dve časti a deliaca
línia prechádza aj hlavným mestom Nikózia. Dve tretiny územia sa ocitli pod kontrolou
oficiálnej cyperskej (gréckej) vlády, zvyšná tretina pod kontrolou tureckej komunity.
(Bureš, 2007)
Po udalostiach zo sedemdesiatych rokov sa hlavnou úlohou misie stalo dohliadať
na dodržiavanie neoficiálneho prímeria pozdĺž 180 km dlhej „zelenej línie“, ktorá
oddeľuje znepriatelené strany. Táto zóna je de facto území spravovaným OSN.
Peacekeeperi majú nielen fyzicky oddeľovať konfliktné strany, ale majú v čo najväčšej
možnej miere prispievať k obnove normálneho života. Okrem iného poskytuje
UNFICYP aj humanitárnu asistenciu, aj keď jeho hlavnou funkciou zostáva
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monitorovanie

línie

prímerie.

Udržiavanie

vojenského

status

quo

v oblasti

je komplikované absenciou formálnej dohody o prímerí. (James, 1989)
Pokiaľ budeme posudzovať úspech peacekeepingovej misie UNFICYP čisto z pohľadu
plnenia zadaného mandátu, jedná sa o relatívne úspešnú misiu. Úspešné plnenie
obmedzeného mandátu ale neznamená, že by bol konflikt na skutočne vyriešený.
Od rozmiestnenia misie uplynulo takmer 50 rokov, riešenie konfliktu však zostáva
otvorené. Po eskalácií konfliktu v roku 1974 je síce možné považovať situáciu
za stabilizovanú, ale táto stabilita nie je založená na žiadnej mierovej dohode, ale len
na nepísanom prímerí, ktoré môže ktorákoľvek zo strán prestať kedykoľvek dodržiavať.
(Bureš, 2007) Dá sa povedať, že UNFICYP dočasne zakonzervoval konflikt na ostrove
tým, že od seba fyzicky oddelil obe znepriatelené strany. Otvorenou otázkou neustále
ostáva, dokedy je takýto stav udržateľný. (Bureš, 2007, s. 57) Súčasná situácia
nasvedčuje, že sa aj s pomocou peacekeepingových jednotiek podarilo situáciu udržať
v umiernenej rovine, až na výnimky v podobe civilistov, ktorí sa domáhajú svojich
majetkových práv v nárazníkovej zóne.
Prípad Cypru jasne demonštruje, že peacekeeping nie je synonymom pre mier,
ani pre dohodu. Klasický peacekeeping, ktorým misia OSN na Cypre bezpochyby
je, slúži výhradne na vytvorenie stabilného prostredia, v ktorom je následne možné
venovať sa ďalším krokom smerujúcim k obnove konfliktom postihnutej oblasti,
ako napr. vyjednávanie znepriatelených strán a následný peacebuilding. Jednotky
UNFICYP sú príkladom úspešného tradičného peacekeepingu a to aj napriek tomu,
že nebolo možné sa vyhnúť ani stratám na životoch, ani znovuobjavenie sa nepokojov
či výtržností. (Bellamy, Griffin, 2004) Ich spornou otázkou je ustrnutie v mŕtvom bode,
z ktorého svojím pôsobením nepredkladajú žiadnu stratégiu riešenia, pokiaľ sporné
strany samé nepristúpia na definitívny kompromis ohľadom ukončenia spornej situácie.
Keďže sa život na Cypre rozdelením ostrova nezastavil, ale prúdi si vlastným tempom
a keďže je situácia dlhodobo relatívne pokojná, dostávajú členovia misie UNFICYP
čoraz častejšie nie príliš lichotivú nálepku, a to: turisti6. A to aj napriek tomu,

6

Varíme a pozorujeme. (viď. Bureš, 2007)
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že v neposlednom rade poskytujú konfliktným stranám funkčný komunikačný kanál7
a všetky ostatné funkcie spojené s formou mandátu klasického peacekeepingu.
Čo sa týka peacemakingu, táto otázka je na Cypre, s trochou nadnesenosti, takpovediac
nikdy nekončiacim procesom, ktorý trvá už 44 rokov a udržiava konflikt v pomyselnom
inkubátore. V roku 2004 sa obom komunitám naskytla príležitosť na to, aby sa mohli
spoločne vyjadriť

o budúcnosti

ostrova. Simultánne referendá však skončili

odmietnutím tzv. Annanovho plánu a to z gréckej strany. Po niekoľkých neúspešných
pokusoch, aj za pomoci OSN, pohnúť sa aspoň o krok vpred v rámci spoločnej dohody,
sa medzinárodné spoločenstvo zhodlo na tom, že možnosti pomôcť rozdelenému
ostrovu sú takmer úplne vyčerpané a stratégia vyjednávania dohody sa transformovala
tak, že všetka zodpovednosť bola ponechaná výhradne na predstaviteľov ostrova. OSN
zotrvalo len v minimalistickej úlohe facilitátora. Bol navyše určený časový rámec,
do ktorého medzinárodné spoločenstvo žiada Cyprus o nájdenie riešenia. Je ním
začiatok cyperského predsedníctva Európskej Únie, 1.7.2012. Výsledok a posledné
slovo teda zostáva na pleciach zúčastnených strán a na prebratí zodpovednosti za stav,
v ktorom sa spoločnosť nachádza.
V rámci peacekeepingových aktivít na Cypre je v poslednej dekáde významným
faktorom aj zapojenie iných ako klasických aktérov. Narástla úloha občianskych
a nevládnych organizácií8, ktoré dokázali svoju kompetentnosť v organizovaní iniciatív
prelínajúcich sever a juh rozdeleného ostrova. Tradičné teleso UNFICYP je nestranný
aktér, ktorý ukázal svoje prednosti aj slabiny v rámci tradičného peacekeepingu.
7

Snaha prehlbovať komunikáciu medzi stranami konfliktu je vždy pozitívnym krokom, aj keď výsledky
môžu byť považované za marginálne.
8
Čo sa týka peacebuildingu, zapojenie politikov a radových občanov v určitých druhoch
peacebuildingových aktivít má na Cypre dlhú tradíciu. Peace Centre Cyprus bola prvá formálne
registrovaná NGO s explicitným cieľom dosiahnuť mier. Ďalším príkladom je H4C (Home for
Cooperation), projekt vedený organizáciou Association for Historical Dialogue and Research, ktorý začal
svoju činnosť v roku 2007. H4C v rámci svojej agendy zapája významné body obnovy prítomné
v stratégií post konfliktnej rekonštrukcie ako zmena symbolov, vytvorenie kohéznej pospolitosti, zmena
percepcie nepriateľa atď. H4C má snahu premeniť „mŕtvu“ nárazníkovú zónu na symbol spolupráce
z pôvodnej symboliky segregácie. Jednou z ďalších peacebuildingových aktivít, ktoré sú uskutočňované
mimovládnymi aktérmi, je iniciatíva bi-komunálnej skupiny cyperských Turkov a Grékov, ktorí vytvorili
dokument s názvom 'Collective Vision Statement for Peace Building Efforts in Cyprus', ich snaha
reprezentuje špeciálny prípad vytvárania aliancie znepriatelených strán na prekonanie spoločenskopolitických bariér. Vytvorenie tohto dokumentu je zaujímavým pokusom prepojiť očakávania a politické
ciele oboch skupín. Ide o vytvorenie kolektívneho rámca budúcnosti, do ktorého je možné smerovať
všetky „peacebuildingové očakávania“ jednej aj druhej komunity. (Ladini, 2009, Brome, 2004)
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Jeho relatívne pasívna úloha môže byť doplnená práve zapojením občianskych
a mimovládnych iniciatív do procesu riešenia konfliktu. Peacekeeping prvej generácie,
ako vyplýva z tejto prípadovej štúdie, lieči viac symptómy ako príčiny konfliktu a nemá
v sebe zabudovanú tzv. exit strategy, čo vo výsledku znamená, že zotrvanie
peacekeepingových jednotiek v krajine môže byť dlhodobým procesom, ktorý však
nemusí priviesť spoločnosť k nevyhnutnej fáze uzmierenia, či do štádia podpísanej
dohody.
Otázne zostáva, či je UNFICYP ešte stále súčasťou riešenia, alebo je len súčasťou
zachovania status quo. Predpokladám, že UNFICYP je na tejto osi niekde v strede.
Jeho prítomnosť v skratke spočíva v udržaní „pokrievky na hrnci“ a teda v prevencií
eskalácie násilností.

IV.1.4 Politické a bezpečnostné aspekty peacebuildingu
Čo sa týka peacebuildingu, a to aj napriek dlhodobému úsiliu, výsledky na Cypre
nie sú ekvivalentné s investovanou energiou. Hlavným problémom bol nedostatok
inštitucionalizovaných štruktúr bi-komunálnej spolupráce. Segregácia komunít prehĺbila
bariéry medzi etnikami a znovu vytvorenie bežných mostov komunikácie sa zdá byť
v súčasnosti stále nenaplniteľným idealizmom. Severná časť ostrova v izolácií zažíva
jednu komplikáciu za druhou, či už sa jedná o cestovanie alebo uznávanie dosiahnutého
vzdelania. Južná časť sa teší pomerne dobrému postaveniu, ktoré by ale znamenalo
v podstate „podeliť sa o prosperitu“ s chudobnejšou severnou časťou ostrova v prípade
riešenia sporu formou federalizácie, čo priznajme si, nemusí byť pre grécku stranu
práve lákavé riešenie.
V tomto

prípade

je

v istom

zmysle

komplikované

hovoriť

o politických

a bezpečnostných aspektoch peacebuildingu, nakoľko obe časti ostrova majú
vybudovaný pomerne funkčný demokratický politický systém ako aj rôzne iné
inštitucionálne štruktúry, samozrejme, s prihliadnutím na fakt, že severná časť ostrova
je neuznaným štátom. Bezpečnostný element je pretrvávajúco krytý práve zapojením
UNFICYP.
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Neprekonanou

prekážkou

k dosiahnutiu

úspešného peacebuildingu

je

okrem

neprítomnosti niekoľko dekád očakávanej dohody práve absencia možnosti dospieť
k uzmiereniu v rámci spoločnosti. A aj napriek dlhotrvajúcej snahe OSN zostáva
územie rozdelené a sporná otázka neprekonaná.

IV.1.5 Zhrnutie
Etnicky rozdelený ostrov ukazuje inštruktívny príklad rozvláčneho konfliktu.
Ako mnohé podobné situácie, aj tento konflikt bol naštartovaný extrémnou
nacionalistickou rétorikou, netolerantnosťou voči kultúrnym rozdielom a použitím
násilia na ovplyvnenie prebiehajúceho politického procesu. Faktory ako historická
pamäť, regionálne napätie a nepriateľské akcie, ako aj nechuť meniť status quo sa stali
prevenciou pre politických lídrov oboch strán od dosiahnutia kľúčovej dohody. (Fisher,
2001)
Navyše, k politicky mŕtvemu bodu dohody, existencia „zelenej línie“ vytvára veľmi
silnú komunikačnú bariéru. Fyzické rozdelenie ostrova v roku 1974 ovplyvnilo takmer
všetky aspekty života obyvateľstva, ktorí v sebe nesú pocit nespravodlivosti z minulosti
a neistotu ohľadom budúcnosti.
Nedostatkom tradičného peacekeepingu je mnohokrát jeho neschopnosť aktívne
sa zúčastniť riešenia konfliktu. Súvisí to so samotnou podstatou tradičného
peacekeepingu, ktorý bol navrhnutý ako nestranný nástroj, ktorý iba vytvára prostredie
vedúce k riešeniu sporov. Na jednej strane teda môže pomôcť pri budovaní dôvery,
prípadne zabrániť násilnostiam, ale na druhej strane môže taktiež u bojujúcich strán
odstrániť potrebu riešenia konfliktu. Môže vytvoriť takú stabilnú situáciu, ktorá nenúti
konfliktné strany k prekonaniu spornej otázky, čo by viedlo k stabilnému mieru. Takéto
zakonzervované konflikty a nestabilná situácia sú následne jednou z príčin opakovaného
predlžovania mandátov misií tradičného peacekeepingu, akým je aj príklad UNFICYPu.
Nie som toho názoru, že by si OSN nebola vedomá absencie skutočného a dlhodobého
riešenia konfliktu na Cypre. Ani nepredpokladám, že by púhe udržiavanie status quo
bolo pre BR OSN akceptovateľnou možnosťou. V prípade tohto zamrznutého konfliktu
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je potrebné skonštatovať aj to, že nie je všetka vina právoplatne odsunutá na stranu
OSN, či na stranu jej peacekeepingovej misie, ale je nutné podotknúť aj neprejavenie
skutočnej vôle a odhodlania o dlhodobé riešenie konfliktu z oboch lokálnych strán
konfliktu. (Bureš, 2007) K získaniu poznatkov je však nevyhnutná istá forma kritiky.
Peacekeepingová operácia OSN na Cypre skončila spomaľovaním a nie uľahčovaním
dosiahnutia dohody a následnou apatiou voči možnému prechodu k trvalým mierovým
štruktúram a to tým, že zredukovala pocit nástojčivosti na nájdenie politického riešenia
patovej situácie. (Mirbagheri, 1998) Tradičný peacekeeping, ako už bolo spomenuté,
vytvára prostredie, v ktorom je možné ďalej operovať mierovými prostriedkami
na riešenie sporov. Pokiaľ nie sú ale v krajine konfliktu predpoklady a vôľa na nájdenie
riešení, je možné predpokladať, že nestabilný mier dosiahnutý pomocou úspešného
zapojenia takejto misie nevytvorí cestu k definitívnemu riešeniu konfliktu.

IV. 2 Bosna a Hercegovina
IV.2.1 Povaha konfliktu
Osvetlime si najprv, z akého kontextu tento konflikt vzišiel: federálny projekt
bývalej Juhoslávie prestal postupom času držať svoje súčasti pod jednou strechou.
Slovinci a Chorváti vyhlásili v roku 1991 svoju nezávislosť, čo sa nezaobišlo
bez prítomnosti ozbrojených konfliktov. Secesia týchto dvoch národov vyvolala medzi
obyvateľmi Bosny obavy o to, že vo zvyšku federácie sa dominantnou silou stanú Srbi
a došlo teda k situácií, kedy sa aj Bosna začala usilovať o získanie vlastnej nezávislosti.
Ak sa pozrieme na národnostné zloženie tejto republiky, je zrejmé, že táto snaha
sa vyprofilovala za prítomnosti najtragickejších následkov spomedzi krajín bývalej
Juhoslávie.
Na konci februára roku 1992 prebehlo v krajine referendum, bojkotované zo strany
srbského obyvateľstva, v ktorom sa však väčšina obyvateľstva vyjadrila v prospech
nezávislosti. O niekoľko dní neskôr bola nezávislosť vyhlásená a v priebehu apríla
aj medzinárodne uznaná. V reakcii na to vyhlásili Srbi svoju vlastnú Republiku Bosny
a Hercegoviny (neskôr Republika Srbská). Markantné ozbrojené strety začali v priebehu
mája 1992 srbskou ofenzívou na východe krajiny. Postupne došlo k ďalším zlomovým
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udalostiam ako obkľúčenie Sarajeva a vznik Chorvátskej republiky Herceg-Bosna, ktoré
vyústili na jar 1993 do druhej vojnovej línie konfliktu. Za pomoci mediácie zo strany
USA bola napokon v roku 1994 podpísaná tzv. Washingtonská dohoda, v nej Bosniaci
a bosnianski Chorváti ustanovujú spoločnú konfederáciu a zjednocujú sa v boji proti
Republike Srbskej. Bosna zostala rozdelená na tri paraštátne útvary vedené etnonacionalistickými stranami konfliktu. Až do decembra 1995 trvalo pokým bolo
za pomoci medzinárodného spoločenstva podpísané prímerie v podobe Daytonskej
dohody. Podpísaná Daytonská dohoda ustanovila federálny štát zložený z dvoch entít:
Republika Srbská, obývaná najmä srbským obyvateľstvom a federácia Bosny
a Hercegoviny, v ktorej dominuje bosnianske a chorvátske obyvateľstvo.
Bosniansky konflikt si vyžiadal 97 000 obetí a približne 2 milióny obyvateľov,
z celkového počtu 4, 4 milióna – ako ukazovalo sčítanie obyvateľstva v roku 1991, bolo
vyhnaných z domovov hľadajúc útočisko v okolitých krajinách či iných častiach Bosny.
(Šesták, 2009)
Harvey (Jesse, Wiliams, 2011, s.147) predpokladá, že na vysvetlenie vzniku konfliktu
v Bosne nie sú potrebné len primordialistické predpoklady, ale najmä súbor
tzv. nevyhnutných a dostačujúcich podmienok. Na prvej úrovni systému sú to
ekonomické, vojenské a politické hrozby pre identitu a/alebo existencia etnickej
skupiny, čo je možné vnímať ako primordialistický predpoklad. O úroveň vyššie sú to
elity s politickou mocou a praxou, ktoré sú schopné s týmito hrozbami narábať,
alebo inými slovami - inštrumentalizmus ako príčina vzniku etnického konfliktu.
A nakoniec, podpora tretej strany, politická či ekonomická, aspoň pre jednu stranu
konfliktu. Interakcia týchto podmienok na všetkých úrovniach systému potom
nevyhnutne vyprovokovala konflikt.

IV.2.2 Povaha strán konfliktu
Prípad Bosny demonštruje, že pokiaľ existujú v krajine zlé ekonomické
podmienky a slabé politické štruktúry a inštitúcie, nacionalizmus sa stáva silným
nástrojom na mobilizáciu obyvateľstva. Náboženstvo a nacionalizmus boli potentným
spojením pre Bosnu a Hercegovinu a skupinová identita každej etnickej skupiny bola
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priviazaná k vlastnej náboženskej afiliácií. Ako vojna napredovala, náboženské
inštitúcie sa stávali častým cieľom vojenských útokov všetkých troch strán. (Jesse,
Wiliams, 2011, s.176) S pocitom ohrozenia vlastnej existencie rástla miera identifikácie
sa s vlastnou skupinou ako aj stupeň vymedzenia sa voči iným.
Tak ako aj v predchádzajúcej prípadovej štúdií, aj tu sa línie konfliktu zostrovali
na hranách etnických odlišností. Národnostné zloženie Bosny bolo nasledovné:
43% Bosniakov, 31% Srbov a 17% Chorvátov. Náboženské rozvrstvenie hovorí o
40% Moslimov, o 31% pravoslávnych, o 15% obyvateľov Rímsko-katolíckeho
vierovyznania a ostatné náboženstvá tvoria zvyšných 14%. (Judah, 2000) Srbi,
Chorváti, bosnianski Moslimovia (Bosniaci ako etnický termín nahradil predtým
používaný pojem Moslimovia, aby sa vyhlo zámene významu slova Moslim v čisto
náboženskom ponímaní) hovoria v základe rovnakým jazykom, hoci v písanej forme
používajú Srbi cyriliku a ostatní latinku. Etnické znaky a odlišnosti nie sú o nič viac
markantné než pri jazyku. O čom svedčí aj to, že medzietnické manželstvá neboli ničím
výnimočným počas éry bývalej Juhoslávie. Tieto tri etniká ale zažili rôznu históriu
a praktikujú rozdielne náboženstvo, čo sa stalo podkladom na formovanie rôznych
identít. (Taras, Ganguly, 2010, s. 266) Môžeme však tvrdiť, s odkazom na minulé
dekády, že primordiálne príčiny nezohrali príliš významnú úlohu pri eskalácií konfliktu,
do doby vypuknutia konfliktu bola spoločnosť tolerantná. Jednalo sa skôr o naplnenie
veľkosrbskej a veľkochorvátskej idey, no krajinu nebolo možné jednoducho rozdeliť
podľa nacionálneho kľúča, nakoľko bolo obyvateľstvo veľmi premiešané v rámci celého
územia. Inštrumentálna spolupráca medzi Záhrebom a Belehradom definuje skôr
inštrumentalistické príčiny vzniku konfliktu, ktorý sledoval de facto zničenie Bosny
a naplnenie vyššie spomenutých ideí. Primordialistické príčiny poháňali etnické skupiny
vpred hlavne „vďaka“ zapojeniu politických elít a použitiu mýtu na mobilizáciu
obyvateľstva, ako bude podrobnejšie vysvetlené v prípade Kosova.

IV.2.3 Intervencia a pôsobenie peacekeepingovej misie UNMIBH a
UNPROFOR
Samotnú intervenciu v Bosne a Hercegovine je možné rozdeliť na vojenský
a civilný komponent a je do nej zapojených viacero významných medzinárodných
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aktérov. Vojenský komponentom bol tvorený prítomnosťou jednotiek NATO, známych
pod skratkami IFOR a neskôr SFOR. Zapojenie NATO bolo časom substituované
Európskou Úniou a jednotkami EUFOR. Na strane civilných aspektov stoja:
Rada na implementáciu mieru na čele s Riadiacim panelom a Vysokým predstaviteľom,
ďalej OBSE, aktívne v širokej škále činností. Na a napokon OSN, ktoré je prekvapivo
považované za menšinového hráča a to aj napriek zapojeniu peacekeepingových
operácií. (Bliesemann de Guevara, 2009) Zapojenie sa medzinárodného spoločenstva
bolo v tomto prípade silno motivované verejnou mienkou. Západná verejnosť a jej
očakávania a predpoklady vytvorili jednu z najväčších medzier medzi očakávaniami
a schopnosťami OSN, ktorá vyvrcholila v jednom z najslabších a najbolestnejších
hodnotení výkonu peacekeepingovej misie OSN. V Bosne a Hercegovine sme však
mohli sledovať zapojenie dvoch peacekeepingových misií OSN. Každá s iným
mandátom, inými očakávaniami a rozdielnymi výstupmi. Dvojaké zapojenie mierových
operácií OSN ukazuje neschopnosť OSN v prípadoch, kedy mandát peacekeepingovej
misie nie je precízne a dostatočne definovaný a hlavne vtedy, pokiaľ sú vo všeobecnosti
hranice medzi jednotlivými funkciami peacekeepingových misií nejasné. A naopak,
zobrazuje spôsob, akým môže byť mandát naplnený a smerujúci k pozitívnym
dlhodobým výsledkom. Prípadová štúdia Bosny a Hercegoviny nám predkladá možnosti
a limity klasického peacekeepingu a peacekeepingu druhej generácie v kontexte
konfliktu postbipolárneho obdobia.
Aktivity OSN v tomto konflikte sa začali odvíjať hneď po prepuknutí vojny.
UNPROFOR9 (United Nations Protection Force) dostal nový mandát, odobrený BR
OSN, ktorého hlavnými cieľmi bolo kontrolovať letisko v Sarajeve, aby bolo možné
sprostredkovávať humanitárnu pomoc, podporovať úrad UNHCR (Úrad Vysokého
komisára OSN pre utečencov) a chrániť konvoje Červeného kríža. No už od samého
počiatku misie čelil UNPROFOR prekážkam. V prvom rade, misia nebola dostatočne
ozbrojená a nebola dostatočne početná, čo z nej urobilo vlastne len dobre vystavený cieľ
útoku a nie jednotku, ktorá by bola schopná dohliadať na udržanie mieru –
keď v podstate nebolo ešte vytvorené prímerie, ktoré by bolo možné udržiavať.
9

Misia UNPROFOR bola pôvodne ustanovená na pôsobenie v Chorvátsku a jej úlohou bolo zabezpečiť
demilitarizáciu definovanej časti územia. Neskôr bol presunutý do Bosny Hercegoviny ako podpora
zabezpečovania humanitárnej pomoci a na monitorovanie bezletových zón a tzv. „safe areas/ bezpečných
zón“. Jeho mandát bol následne znovu obnovený a misia bola zapojená v Macedónsku pri monitorovaní
pohraničných území.
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Vynucovanie mieru nebolo skrátka súčasťou ich mandátu. Navyše, v momente
ako by sa pridali na ktorúkoľvek zo strán, boli by obvinení z nadŕžania, čo sa prieči
základným peacekeepingovým zásadám. Samotný morálny imperatív interpozície
modrých heliem nestačil na to, aby sa „spoza vojnových línií začali vynárať biele
vlajky“.
Medzera

medzi

očakávaniami

verejnosti

a schopnosťami

misie

vytvorila

neprekonateľnú priepasť, ktorá vytvorila jadro zlyhania UNPROFORu. UNPROFOR
nebol schopný zaistiť letisko, ani ochrániť v dostatočnej miere konvoje UNHCR.
Rozšírený mandát neposkytol misii dostačujúci potenciál a jej zlyhanie jednoznačne
vyplývalo z dvoch faktov. Misia nebola vhodne a dostatočne personálne ani technicky
vybavená a jej klasický peacekeepingový mandát nestačil na situáciu, ktorá vyžadovala
vynútenie mieru. Pozornosť médií hnaná záujmom západnej spoločnosti sa upierala na
vojakov peacekeepingovej misie s vierou v to, že sú schopní zabezpečiť mier a vyriešiť
konfliktnú situáciu bez strát na životoch. Najtragickejšia a najdiskutovanejšia situácia
sa však objavila so zriadením tzv. bezpečných zón. Boli to v podstate moslimské
enklávy, ktoré sa nachádzali uprostred inak etnicky kompaktného územia.
Medzinárodné spoločenstvo ako aj obyvatelia týchto ohraničených zón očakávali,
že UNPROFOR sa postará o ich ochranu, ako aj o doručovanie humanitárnej podpory.
Nič z toho však nebola pravda. Situácia vyvrcholila masakrom v Srebrenici, o ktorom
nie je nevyhnutné veľa rozprávať, snáď len pripomenúť, že to bol najbrutálnejší
masaker civilného obyvateľstva od druhej svetovej vojny, kde bolo niekoľko stoviek
ľahko vyzbrojených vojakov OSN nútených strachovať sa o vlastný život a nečinne
sa prizerať masakru takmer osem tisíc bezbranných civilistov. (Girgle, 2009)
UNPROFOR postupne a definitívne strácal v prípade Bosny Hercegoviny význam.
Po podpísaní Daytonskej dohody sa OSN rozhodla ukončiť mandát misie UNPROFOR
a nahradiť ju misiou s aktuálnejším mandátom, ktorý by pokrýval zapojenie OSN
pri implementácií Daytonskej dohody.10 Misia UNPROFOR bola stiahnutá aj z dôvodu
ďalšej zahraničnej vojenskej prítomnosti, konkrétne jednotiek NATO: IFOR, od roku
1996 - SFOR a nakoniec jednotiek Európskej Únie – EUFOR, od roku 2004. Toto
poukazovalo na zaujímavý fakt, že aj napriek tomu, že prítomnosť týchto ozbrojených
10

Po tom ako bola podpísaná Daytonská dohoda, sa OSN stalo jej garantom a to aj napriek tomu, že
nebolo priamo prítomné pri dohľade nad jej vyjednaním.
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jednotiek, ktoré zabezpečovali udržovanie mieru, bola schválená rezolúciou BR OSN,
OSN neustanovila svoju ďalšiu vojenskú prítomnosť v krajine pod svojím velením.
OSN bolo týmto pádom sčasti odbremenené a malo za úlohu zamerať sa najmä
na civilné

aspekty

implementácie

Daytonskej

dohody,

medzi

ktoré

spadal

napr. rekonštrukcia policajného a súdneho systému. Dôležitým a funkčným prvkom
bola aj existencia funkcie Vysokého predstaviteľa. Daytonská mierová dohoda totižto
sformulovala nielen plán na zastavenie vojny, ale venovala sa aj budúcej ústavu
a obsahovala i rozhodnutie, že medzinárodné spoločenstvo vymenuje svojho Vysokého
predstaviteľa so sídlom v Sarajeve. Ten má kontrolovať plnenie dohody a ústavy.
A aby naozaj nebol iba pozorovateľom, ale aj garantom plnenia dohody, udelili mu
o dva roky neskôr tzv. bonnské právomoci, ktoré sú nesmierne široké. Vďaka nim môže
vydávať zákony a rozhodnutia legislatívneho charakteru a môže aj zákony rušiť.
Dokonca má právomoc vyradiť z politického života predstaviteľov bez rozdielu
hodností vrátane prezidenta. Vysoký predstaviteľ mal za úlohu dohliadať aj nad
koordináciou všetkých civilných aspektov implementácie Daytonskej dohody a bol teda
ich finálnou autoritou s veľkou právomocou. Spôsob jeho voľby11 má niekoľko
pozitívnych dôsledkov. Poskytuje mu vysokú mieru legitimity, dostatočné množstvo
podpory z vonkajších štruktúr, čo mu zabezpečuje rešpekt v očiach bosnianskych
politických elít a zároveň mu dáva možnosť pracovať pomerne flexibilne s ohľadom
na súčasný vývoj v krajine. Tieto predpoklady potom prispievajú k tomu, že jeho
rozhodnutia, aj keď z pozície moci, sú vo všeobecnosti podporované aj bosnianskych
obyvateľstvom. V prípade Bosny mala táto funkcia veľmi pozitívny dopad najmä
v začiatočnom období postkonfliktnej rekonštrukcie.
Vráťme sa však k druhej misii OSN: tá bola vyslaná do Bosny a Hercegoviny,
aby pracovala s poslaním naplniť civilný komponent posilňujúci budovanie mieru
v krajine. Mandát misie UNMIBH spočíval v ustanovení vlády práva v Bosne
a Hercegovine. Malo sa tak stať reformou a reštrukturalizáciou miestnych policajných
zložiek, zaistením fungovania existujúceho súdneho systému a monitorovaním
a revíziou výkonu policajných zložiek a všetkých ostatných zainteresovaných
na dosiahnutí práva a poriadku. Misia UNMIBH spadá výpočtom a zameraním svojich

11

Vysoký reprezentant je nominovaný Riadiacim panelom Rady pre Implementáciu mieru, čo je asociácia
viac než 50tich krajín, organizácií a agentúr, ktoré pracujú na mierovom procese v Bosne. OSN je členom
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funkcií do tzv. druhej generácie peacekeepingových operácií. Jedným z prvých pozitív
UNMIBH bolo zaistenie stabilného prostredia. Nasledovalo postupné napĺňanie
mandátu. Bezpečnostná situácia v krajine sa postupne zlepšovala a došla aj k prvým
pokrokom v rámci návratu utečencov do svojich pôvodných domovov. Reforma
súdneho systému bola dovŕšená už v roku 2000 a IPTF, teda International Police Task
Force12 bola nahradená policajnou misiou EÚ v roku 2003. Misia UNMIBH bola
ukončená v decembri 2002 po naplnení svojho mandátu. Podľa záverečnej správy
sa OSN pomocou peacekeepingovej misie UNMIBH podarilo naplniť strategický plán
v rámci reálneho a platného časového rámca. Bola dokončená najkomplexnejšia
policajná reforma, ktorá reštrukturalizovala celý dovtedajší systém, a ktorá nemala
medzi uskutočnenými misiami OSN obdobu. UNMIBH bol zverený jeden kľúčový bod
Daytonskej dohody, ktorým misia prispela k posilneniu vlády práva v krajine. Misia
úzko spolupracovala s ostatnými organizáciami, ktoré prispievali k naplneniu všetkých
aspektov Daytonskej dohody. Príspevok misie k budovaniu mieru sa dá včleniť
do širšieho kontextu snahy medzinárodného spoločenstva, ktorej cieľom bolo posilniť
ustanovený mier v Bosne Hercegovine.
Ak

úspech

peacekeepingovej

misie

predznamenáva

aj

presun

k úspešnému

peacebuildingu, tak sa poďme pozrieť na dôvody, ktoré zapríčinili relatívny úspech
UNMIBH a neúspech UNPROFORu. Existuje niekoľko ovplyvňujúcich faktorov:

-

Celková bezpečnostná situácia, do kontextu ktorej bola misia vyslaná. Netreba
dlho polemizovať o tom, že ciele sa ľahšie dosahujú v obdobiach prímeria
a zhody, čo vedie k nasledujúcemu stanovisku:

-

UNMIBH bol úspešný nakoľko boli splnené podmienky/ predpoklady
pre peacekeeping, UNMIBH mohla napĺňať svoje ciele nakoľko konfliktné
strany už boli v situácií, kedy boli zaviazané podpísaním mierovej dohody, ktorá
bola právne záväzná. Navyše, misia UNMIBH zaradená do zoznamu
peacekeepingových misií OSN bola skôr misiou poskytujúcu „rekonštrukciu“
ako tou, ktorá poskytuje udržiavanie mieru, aj keď aj to bolo výstupom
jej činnosti spolu so stabilizáciou oblasti. Bremeno tradičného peacekeepingu

PIC, rovnako ako aj UNHCR. Riadiaci panel pozostáva z 11tich krajín a organizácií (bez OSN).
Nominovaný predstaviteľ musí byť odsúhlasený BR OSN.
12
Súčasť mandátu misie UNMIBH, spolu s JSAP Judicial System Assesment Programme.
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totiž spočinulo na pleciach jednotiek IFOR a SFOR a v rukách Vysokého
reprezentanta.
-

V dobe pôsobenia UNMIBH panovala väčšia zhoda v otázkach riešenia
bosnianskych otázok v rámci medzinárodného spoločenstva a samotného OSN
než tomu bolo v rozmedzí rokov 1992 až 1995.

-

Významným prvkom úspechu sa stala pre OSN spolupráca s regionálnymi
mocnosťami, hlavne s NATO a s EÚ13.

-

Medzera medzi schopnosťami a očakávaniami spôsobila, že sa od UNPROFORu
očakávalo nastolenie mieru. Očakávalo sa aj to, že UNPROFOR prirodzene
prekročí svoj mandát, čo však nie je bez súhlasu BR OSN legitímnou
možnosťou. Nedostatočné vyzbrojenie a personálne naplnenie misie skresali
možnosti akcie UNPROFOR miestami výhradne len na sebaobranu.

-

Prípad UMNIBH bol opačný, neočakávalo sa od misie veľa, nakoľko väčšina
pozornosti bola zameraná smerom k vojenským aspektom a teda k IFOR/ SFOR.

Vo všeobecnosti

sa

dá vyššie vypovedané zhrnúť

nasledovne:

prítomnosť

peacekeepingových misií OSN v Bosne a Hercegovine ukázala limity ako aj silu misií
OSN v ich konkrétnych formách. Najmä UNPROFOR predostrel dôležitú otázku
prehodnotenia

peacekeepingových

misií

prvej

generácie

pri

ich

aplikácií

vo vnútroštátnych konfliktoch založených na etnických otázkach v postbipolárnej ére.

IV.2.4 Politické a bezpečnostné aspekty peacebuildingu
Dôležitá otázka znie: Bolo ale vôbec OSN hlavnou peacebuildingovou silou
v Bosne a Hercegovine? Nie celkom. Zapojenie OSN v peacebuildingových výstupoch
za pomoci jej peacekeepingových nástrojov nás má poučiť o inej téme, ku ktorej
sa dostane neskôr.
Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé roviny peacebuildingu. Čo sa týka bosnianskeho
konfliktu, vojensko-bezpečnostná rovina bola zabezpečená inými prostriedkami
ako kapacitami OSN. Misia UNPROFOR zo zrozumiteľných príčin nebola schopná
13

Významným hráčom sa od roku 2000 stáva čoraz viac Európska Únia a jej zainteresovanosť v
„susedských“ záležitostiach, ako bude možné odsledovať aj v ostatných prípadových štúdiách.
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zabezpečiť udržanie akéhokoľvek prímeria, či vôbec ho nastoliť. Intervencia tretej
strany, v tomto prípade pod hlavičkou NATO, prebehla relatívne úspešne. Bezpečnostná
rovina peacebuildingu bola v Bosne zabezpečovaná pomocou jednotiek IFOR a neskôr
SFOR.

Hodnotenie

ich

výstupov

osciluje

medzi

peacekeepingovými

a peacebuildingovými úlohami. 55 000 vojakov, ktorí pôsobili v misii IFOR oddelilo
znepriatelené bosnianske tábory vytvorením demilitarizovaného pásma, tzv. Daytonskej
línie, čím sa situácia v krajine na čas stabilizovala. (Hladký, 2006) Substituovali
tak výstup klasickej peacekeepingovej misie a vytvorili sa tak predpoklady
na nastolenie ďalších krokov smerujúcich k budovaniu mieru.
Čo sa týka politickej a inštitucionálnej roviny, ako sa ukázalo, vybudovanie
inštitucionálnej základne pre úspešný peacebuilding bolo v Bosne len veľmi ťažkopádne
realizovateľné. A to aj napriek tomu, že povojnový politický vývoj v krajine sledoval
vyjazdené koľaje: v krátkom čase boli zorganizované voľby a Daytonské usporiadanie
sa

snažilo

vyjsť

v ústrety

všetkým

lokálnym

stranám,

v podstate

v duchu

neintervencionistických prístupov. Postkonfliktné usporiadanie politického systému
reflektovalo želanie medzinárodného spoločenstva o udržanie multietnickej bosnianskej
spoločnosti. Bola zabezpečená tripartitná deľba politickej moci, aby bola zabezpečená
participácia všetkých skupín na politickom procese. No nielenže podobné opatrenie
zabezpečovali kompromisné a rovnostárske riešenia, tvorili aj možnosť ako blokovať
celý politický systém. No o viac než tucet rokov neskôr môžeme konštatovať,
že inštitucionálne zázemie sa v Bosne významne zmenilo. Medzinárodnej komunite
sa, aj s použitím „cukru a biča“ EÚ a NATO, podarilo presunúť postupne kompetencie
z rúk entít do rúk centrálneho politického systému. Objavil sa tu viditeľný úspech
týkajúci sa hlavných štátnych funkcií akými sú zdaňovanie a bezpečnosť.
Avšak, limity ostatných reformných procesov znamenajú, že krajina sa ešte stále
nachádza ďaleko od pretrvávajúcej politickej stability. Snaha zreformovať policajné
zložky a ústavné položky narazila na rozpory nielen lokálneho, ale aj medzinárodného
charakteru, čo na druhej strane indikuje obmedzenia externého budovania štátu.
V politickej debate sa znovu vynárajú hrozby ako odtrhnutie Republiky Srbskej,
varovania pred novou vojnou, snahy hrať s národnými a etnickými kartami. Bosnianske
centrálne inštitúcie, bohužiaľ, ešte nie sú natoľko silné, aby si poradili so zahrávaním
sa politických elít. (Bliesemann de Guevara, 2009, s. 9) Bosnianska armáda
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sa vybudovala až 11 rokov po podpise Daytonských dohôd. Jednotné policajné zložky
sa ale ešte dlho potom nepodarilo vytvoriť a to aj napriek snahe dvoch medzinárodných
misií. Situácia v Bosne by sa s trochou odľahčenia dala charakterizovať pomocou
modifikovaného porekadla: 3 kohúti sa na smetisku bijú, mnoho ďalších sa prizerá,
no nevyhráva nik.
Ako už bolo spomínané, Bosna funguje ako federácia zložená z dvoch súčastí,
s politickou mocou rozdelenou pozdĺž etnických línií a je potrebné dodať, so slabým
centrálnym systémom. Aj napriek mnohým kritikám smerom k bosnianskej ústave,
netreba opomenúť fakt, že nevznikala v žiadnom vákuu, v ktorom by bolo možné
hľadať výhradne ideálne, technické a funkčné riešenia, ale jej tvorba, tak ako aj tvorba
samotného politického systému bola limitovaná postkonfliktnou situáciou v krajine.
Neveselou pripomienkou je aj tvrdenie, že jediné, čo drží celý politický systém Bosny
a Hercegoviny

pohromade

je

tlak

medzinárodného

spoločenstva.

Bez sprostredkovateľského potenciálu medzinárodného spoločenstva by sa v krajine
neuskutočnili žiadne reformy, ktoré sú paradoxne často prezentované ako diktát
medzinárodného

spoločenstva.

No

nebyť

spomínaného

„diktátu“,

je

viac

než pravdepodobné, že by sa bosnianski Srbi a zrejme aj Chorváti pokúsili bojkotovať
činnosť celoštátnych inštitúcií a tým by paralyzovali politický systém krajiny. (Kasum,
2006)
Pri hľadaní pozitívnych výstupov na poli postkonfliktnej rekonštrukcie sa za najväčší
úspech na poli uzmierenia a sociálnej obnovy v Bosne a Hercegovine považuje vysoká
návratnosť vojnových utečencov.

IV.2.5 Zhrnutie
Po skončení Studenej vojny sa najaplikovanejším typom mierových operácií
stali multidimenzionálne a multifunkčné peacekeepingové misie a ich nedeliteľnou
súčasťou sa stal aj peacebuilding, takéto operácie potom zvyčajne nazývame
aj peacekeepingom druhej generácie. Tradičný peacekeeping prvej generácie fungoval
ako opatrenie, ktoré zvyčajne slúžilo na budovanie dôvery medzi konfliktnými stranami.
A to

tým,

že

monitoroval

prímerie

počas

vyjednávania

mierovej

dohody,
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teda peacemakingu. Dá sa tvrdiť, že peacekeeping prvej generácie bol úspešnejší
v medzištátnych konfliktoch a konfliktoch o suroviny, než v tých vnútroštátnych,
identitárnych. (Bureš, 2003) Teoretické zakotvenie prvej generácie nájdeme
v prístupoch conflict managment a druhej generácie v prístupoch conflict resolution,
s dôrazom na prekonanie spornej otázky. Dá sa povedať, že peacekeeping prvej
generácie sa obmedzuje na užší cieľ vybudovania negatívneho mieru. Päťdesiat rokov
histórie týchto operácií však naznačuje, že peacekeeping sám o sebe nie je príliš
efektívny pri utváraní trvalého mieru vo vnútroštátnych konfliktoch. Kvalitatívna
analýza Doyla a Sambanisa hovorí o tom, že peacekeepingové operácie majú 17násť
krát väčšiu šancu na vybudovanie trvalého mieru, ak je daná misia multidimenzionálna,
druhogeneračná,

s mandátom

smerujúcim

k peacebuildingu

–

než

klasická

peacekeepingová operácia. (Doyle, Sambanis, 2000, s. 790)
Práve prítomnosť multidimenzionálnych

peacebuildingových cieľov v mandáte

peacekeepingovej misie má následne ambíciu preklenúť negatívny mier smerom
k pozitívnemu. Efektívna peacebuildingová stratégia by mala byť v ideálom prípade
skonštruovaná tak, aby vychádzala z jedinečných predpokladov daného konfliktu,
čo nám v podstate predurčuje nemožnosť takúto stratégiu všeobecne sformulovať
vzhľadom k inherentne odlišnej dynamike konkrétnych konfliktov.
Na jednej strane nám tento príklad predstavil možnosti a limity peacekeepingových
operácií prvej a druhej generácie, ktoré by mali byť podkladom na budovanie mieru.
Na strane druhej otvára niekoľko otázok: jedna z nich môže znieť napr.: Nakoľko
je možné pre tri znepriatelené etniká žiť v jednom štáte, koľko to bude stáť úsilia
a finančných prostriedkov a aké výstupy sa z tohto súžitia dajú očakávať? Spôsob
riešenia spornej otázky cez federalizmus je teoreticky príťažlivé riešenie, no v praxi
komplikované a vhodné skôr ako preventívny krok než ako spôsob riešenia14
ozbrojeného konfliktu. (Bellamy, Griffin, Williams, 2004)
Ďalšími sú potom otázky kvality a kvantity zapojenia peacekeepingových operácií
OSN. Aj na príklade Bosny sa dá inštruktívne preukázať neadekvátnosť klasických

14

Niekde tu sa potom otvára aj priestor na debatu o koncepte Give war a chance,Edward N. Luttwak

(1999) .
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mierových operácií, ktoré by mali nájsť riešenia pre komplexné vnútroštátne konflikty
súčasného sveta. Je možné, že eufória prúdiaca po páde železnej opony, ktorá
predchádzajúcich 40 rokov paralyzovala rozhodovanie v BR OSN, vyvolala tendenciu
OSN opakovane posielať svoje jednotky v priebehu deväťdesiatych rokov na miesta,
kde ani jedna z bojujúcich strán o mierovom riešení nikdy príliš vážne neuvažovala.
(Bureš, 2003, s. 35) Dopyt po mierových operáciách OSN sa od roku 1992 zvýšil
natoľko, že začal prevyšovať ponuku, či už v merite finančných záležitostí alebo
politickej vôle.
To čo zostáva najdôležitejším poučením z minulých udalostí je premyslený výber typu
peacekeepingovej misie ako aj jeho korektné umiestnenie v časovej línií konfliktu.

IV.3 Kosovo
IV.3.1 Povaha konfliktu
Aj

napriek

tomu,

že

Kosovo

predstavovalo

v Juhoslávií

dlhodobo

najnebezpečnejšie a najkrízovejšie ohnisko napätia, nestability a konfliktu, do roku
1998 mu svetová verejnosť takmer nevenovala pozornosť. Krátka, ale o to
intenzívnejšia občianska vojna vyprovokovala na jar roku 1999 ozbrojenú intervenciu
vojsk

NATO

a priniesla

významný

precedens

pre

medzinárodný

politický

a bezpečnostný systém. (Girgle, 2009)
Kosovský

konflikt

je

etnopolitickým

konfliktom

so

silnou

teritoriálnou

ako aj medzinárodnou dimenziou. Jeho dosah je citeľný nielen v Srbsku a na Balkáne,
ale aj v celom medzinárodnom systéme.
Na prelome 80tych a 90tych rokov, kedy dochádzalo zo strany kosovských Albáncov
len k tzv. pasívnemu odporu, oceňovalo medzinárodné spoločenstvo tento prístup,
no zachovávalo si nemenný postoj, ktorý hlásal, že otázka Kosova je vnútorným
problémom Srbska, ktorý by sa dal vyriešiť len vrátením pôvodnej autonómie. V období
druhej

polovice

90tych

rokov

bolo

medzinárodné

spoločenstvo

opatrné

a po skúsenostiach z Bosny nemalo záujem o ďalšiu destabilizáciu regiónu, ale práve
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naopak, snažilo sa o udržanie status quo. V texte Daytonských dohôd preto nebola
napríklad ani jedna zmienka o Kosove a jeho postavení15. (Hradečný, 1999, s. 20)
Vo vnútri Srbska sa v priebehu 80tych rokov vyostrovali spory o autonómny status
Kosova, ktoré vyvrcholili reálnym zrušením autonómie v priebehu roka 1990.
Nasledovala tvrdá diskriminácia a represie voči majoritnému albánskemu obyvateľstvu
Kosova. Kosovskí Albánci odpovedali vytvorením paralelných štruktúr, ktorými
zaisťovali väčšinu funkcií štátu pre albánske obyvateľstvo. V roku 1991 si tak vyhlásili
vlastný kosovský štát, na čele ktorého stál Ibrahim Rugova. Medzinárodnú suverenitu
tohto štátu však uznalo len Albánsko. Ibrahim Rugova bol zástancom umiernenej
politiky, čo však nekorešpondovalo s myslením Kosovskej oslobodzovacej armády,
ktorej

cieľom

bolo

akýmikoľvek

prostriedkami

odstrániť

srbskú

nadvládu

nad Kosovom. Nasledovali bombové útoky na srbské utečenecké tábory a policajné
stanice na začiatku roku 1996, čím rozpútali šíriacu sa vlnu násilia, ktorá dosiahla
vrchol v roku 1998 a skončila rozsiahlou protipovstaleckou kampaňou srbských
ozbrojených síl. Toto viedlo k útokom na civilné albánske obyvateľstvo Kosova,
proti čomu sa postavilo medzinárodné spoločenstvo. Po neúspešných rokovaniach
na francúzskom zámku Rambouillet medzi Srbskom a kosovskými Albáncami
sa NATO rozhodlo pre silový zásah, o ktorom bude reč neskôr.
Prvá fáza konfliktu je vymedzená od roku 1997 do augusta 1998. V priebehu roka 1997
vzrástlo napätie a intenzita násilných akcií, ktoré boli namierené proti srbskej správe,
v auguste nasledovali študentské protesty v Prištine, ktoré boli násilne rozohnané,
čo bolo impulzom pre ďalšie vlny násilia. Masaker v Drenici upriamil na konflikt
v Kosove už aj intenzívnu medzinárodnú pozornosť. Druhá fáza konfliktu vymedzená
augustom

1998

až

marcom

1999

znamenala

reštrukturalizáciu

Kosovskej

oslobodeneckej armády a jej posilnenie, ako aj mnoho násilných udalostí, ktoré
prispievali k eskalácií konfliktu, ktorému padlo za obeť približne 13000 ľudí. (Girgle,
2009)

15

Táto skutočnosť ešte viac utvrdila Miloševiča, že zo strany medzinárodného spoločenstva nehrozia
v tomto období prekážky vo vedení politiky orientujúcej sa na vysporiadanie s etnickými problémami
a postavením Kosova.
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IV.3.2 Povaha strán konfliktu
V tejto podkapitole si okrem charakteristiky jednotlivých etník, ktoré sa zapojili
do konfliktu predstavíme aj koncept, ktorý vypovedá o tom, ako sa manipuláciou
s kultúrnou pamäťou za použitia mýtu dá ospravedlniť násilie v etnických konfliktoch,
resp. akým spôsobom môže tiež dochádzať k eskalácií konfliktu.
Stalo sa oprávneným zvykom hľadať korene etnických konfliktov niekoľko storočí
dozadu. Ani v prípade Kosova tomu nie je inak. Povaha spolunažívajúcich etník
a ich historická zakorenenosť sa stali prvým krokom k rozpútavaniu konfliktov, ktoré
končili prítomnosťou intervenujúcej tretej strany, či priamo peacekeepingových misií
OSN.
Hoci bolo Kosovo obývané predovšetkým albánskym obyvateľstvom, nakoľko tvoria 92
% populácie, bolo symbolom národných ašpirácií nielen pre Albáncov, ale aj pre Srbov
(5,3 % populácie). História Kosova a jeho obyvateľov má teda dve verzie, srbskú
a albánsku. Obe zabiehajú až do prvého tisícročia a sú ovplyvnené mytológiou. (Baar,
2001) Nielenže tu existujú dva pohľady na situáciu, ale existuje tu, bohužiaľ,
aj dlhodobé obojstranné vytváranie pocitu nenávisti a kladenie dôrazu na hlboké etnické
odlišnosti. Náboženské vierovyznanie je z 93% orientované na islam a pravoslávni
veriaci tvoria zvyšných 7% a dopĺňajú ich malé komunity kresťanov. Etniká
komunikujú buď to v albánštine, srbštine alebo turečtine. Národnostné zloženie
obyvateľstva z roku 1981 zaznamenalo 76% Albáncov a 13% Srbov, odhad k roku 2007
už ponúka pozmenené čísla, 88% Albáncov a 7% Srbov. (Girgle, 2009, s.149)
Pre jednu komunitu bol neprekonateľným faktorom pocit neschopnosti zotrvania
v jednom štáte, pre druhú komunitu to bol pocit ohrozenia vlastnej kultúry a zvykov.
Skúsme si predstaviť mýtus o Kosove z pohľadu srbskej strany. V tomto ponímaní
je Kosovo integrálnou, historickou, tradičnou súčasťou Srbska a od 6teho storočia bolo
súčasťou slovanského územia. Dôležitým historickým míľnikom sa stala Bitka
na Kosovskom poli, ktorá predstavuje znak sebaobetovania sa v prospech vlasti,
ale aj niekoľko storočí nadvlády Osmanského impéria nad srbským obyvateľstvom.
V krajine existuje mnoho pravoslávnych kostolov, ktoré sú vnímané ako „Srbský
Jeruzalem“ a ktorých zničenie by zhoršilo pretrvávajúci pocit ohrozenia druhou stranou.
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Srbi navyše disponujú intenzívnym pocitom, že sú akýmisi poslednými obrancami
európskeho národa pred ázijskými okupantmi. Na druhej strane, na strane albánskej,
panuje názor, že srbská a albánska kultúra sú natoľko odlišné, že je pre ne nemožné
zotrvať v jednom štáte. (Girgle, 2009, Šesták a kol., 2009)
Dôležitým je v tejto súvislosti slovo mýtus. Práve on dokáže potom komunitu alebo
etnikum zjednotiť pod akýmkoľvek lídrom. Lídrovi už následne „stačí málo“, zneužiť
a preformulovať teórie na prilákanie a zmobilizovanie obyvateľstva.

Na podobne zideologizovanom základe funguje aj princíp obety. Obeť totižto podľa
neho môže uplatniť svoju morálnu prevahu a oslobodiť sa tak od akejkoľvek
zodpovednosti za spáchané škody. Srbi sa „obetovali“ za svoju vlasť a každý
prostriedok bol dovolený v ich snahe o elimináciu kosovských Albáncov.
Toľko argumentácia výhradne zo strany etnického sentimentu v čírej surovej podobe.
No ak sa v ktorejkoľvek fáze konfliktu pozrieme na príčiny vypuknutia konfliktov
v Kosove, konštatujeme, že primordiálne a inštrumentálne príčiny vzniku etnických
konfliktov sa tu navzájom nevylučujú. Sú to jednoducho dve strany jednej mince,
ktorých prepojením sa rozširuje naša perspektíva vnímania. Je preto potrebné
nevynechať racionálne argumenty, historickú štruktúru a samozrejme záujmy a potreby
jednotlivých strán konfliktu, ktoré môžu viesť k inštrumentalizácií konfliktu. (Jesse,
Wiliams, 2011)
Nielenže prítomnosť ovplyvňujúcich faktorov, ktoré vyplývajú z „etnicity“ konfliktu
ovplyvňujú vznik konfliktu, menia aj spôsob jeho riešenie. Povaha konfliktu spolu
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s charakteristickými črtami strán konfliktu pôsobia na výstup plynúci zo zapojenia
peacekeepingovej misie a ovplyvňujú tým výsledok tohto procesu, v našom prípade
zúžené poňatie úspešného čiastkového peacebuildingu.

IV.3.3 Intervencia a pôsobenie peacekeepingovej misie UNMIK
V roku 1998 už,

ako bolo

spomenuté,

naplno

fungovala

Kosovská

oslobodzovacia armáda, na severe krajiny boli vybudované výcvikové kempy
kosovských teroristov, srbská vláda prehlásila Kosovskú oslobodzovaciu armádu
za teroristickú organizáciu a tým poskytla legitimitu k zatýkaniu a politickým procesom.
Miloševič nemienil tolerovať prejavy aktívneho odporu a súhra všetkých faktorov
zapríčinila, že sa v tejto dobe už hovorilo o otvorenom ozbrojenom konflikte medzi
Kosovskou oslobodzovacou armádou a srbskou vládou. Zahraničie nemohlo nevnímať
vzniknutú situáciu, ale paradoxne tlačilo viac na Miloševiča, aby problém vyriešil.
Ten sa rozhodol situáciu riešiť aj naďalej cestou zachovania štátnej integrity, ktorá
ale obsahovala tvrdé represívne akcie namierené proti albánskym teroristom,
ako aj proti civilnému obyvateľstvu.
V roku 1998 vydala BR OSN niekoľko Rezolúcií, ktorých dodržanie bolo nevyhnutnou
podmienkou na to, aby sa do situácie vojensky nezapojilo medzinárodné spoločenstvo.
Premyslenou taktikou však Kosovská oslobodzovacia armáda donútila protivníka
porušiť Rezolúciu a prinútiť tak medzinárodné spoločenstvo konať v záujme
osamostatnenia Kosova. V marci 1999 Generálny tajomník OSN žiadal okamžité
stiahnutie miestnych vojenských a polovojenských jednotiek. O deň neskôr priestor
opustili pozorovatelia OBSE, nakoľko Generálny tajomník OSN informoval
Generálneho tajomníka NATO o tom, že sa zvyšuje hladina intenzity násilia v Kosove.
24. marca 1999 zahájili lietadlá NATO leteckú kampaň, na základe rozkazu Javiera
Solanu, ktorý na tento rozkaz disponoval mandátom od členských krajín NATO
už od februára 1999. Začalo sa 78 dní intenzívneho ozbrojeného konfliktu, ktorý trval
až do 11. júna 1999. Výsledkom čoho bolo skoro milión utečencov, niekoľko sto tisíc
osôb vyhnaných z vlastných domovov, stovky civilných obetí ako Albáncov,
tak i Srbov.
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Dôvody pre uskutočnenie ozbrojenej intervencie NATO nespočívali ani tak v priamej
humanitárnej katastrofe, ale omnoho viac v kombinácií predchádzajúcich skúseností
a možných budúcich scenárov. Dôvodmi boli najmä zabránenie vypuknutiu násilností
v takej miere, v akej sa odohrali v regióne v roku 1998, zabránenie návratu udalostí,
ktoré sa prednedávnom odohrali v Bosne, snaha demonštrovať, že medzinárodné
spoločenstvo pod vedením USA je v dobe po udalostiach v Bosne a Rwande rozhodnuté
ďalším podobným udalostiam zabrániť za akúkoľvek cenu, preukázanie, že NATO
nestratilo svoju kredibilitu a že je schopné čeliť hrozbám a bezpečnostným výzvam,
snaha zabrániť masovej migrácií16 obyvateľstva, ktorá by mohla hroziť v rámci
zhoršujúcej sa civilnej vojny v regióne, presvedčenie, že sa naďalej nedá veriť
Miloševičovým sľubom a v neposlednom rade presvedčenie, že len prítomnosť
ozbrojených jednotiek dokáže zabezpečiť prechodné obdobie, v rámci ktorého
sa rozhodne o tom, akou cestou sa Kosovo vydá.
Osvetlili sme si, ako sa v Kosove vyprofilovali strany konfliktu ako aj to, aký bol
predpoklad ich animozít vyplývajúci z historického kontextu. Sčasti sme odhalili
vnútornú logiku intervencie tretej strany a môžeme sa pozrieť na pôsobenie samotnej
peacekeepingovej misie OSN UNMIK a na základnú otázku, či a ako peacekeepingová
misia pomohla pri následnom budovaní mieru, či túto cestu „postavila, odhrnula, alebo
po nej len nevšímavo prešla“.
UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) je civilná správa
srbskej provincie Kosovo pod patronátom OSN, ktorá vznikla 10. júna 1999
rozhodnutím Rady bezpečnosti (Rezolúcia číslo 1244) ako prostriedok civilnej správy
vojnou zničenej provincie Kosovo. Jej cieľom bola podpora vytvorenia značnej
autonómie a samosprávy v Kosove v rámci bývalej Juhoslovanskej zväzovej republiky,
a to až do konečného vyriešenia otázky štatútu Kosova. Do jej mandátu spadalo
udržovanie mieru a poriadku, humanitárna asistencia, budovanie inštitúcií a hlavná,
administratívna funkcia. Jedná sa o typ peacekeepingovej misie, ktorú by sme mohli,
podľa funkčného rozdelenia peacekeepingových misií, zaradiť do kategórie misií
Riadenia prechodu.

16

A ktorá paradoxne nastala práve počas intervencie medzinárodného spoločenstva pod hlavičkou
NATO.
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Medzinárodné spoločenstvo navyše na základe rezolúcie BR OSN č. 1244 (1999)
vyslalo do Kosova medzinárodné bezpečnostné sily (KFOR), ktoré boli zodpovedné
za vojensko-bezpečnostné aspekty situácie.
Misia UNMIK pozostávala zo štyroch zložiek (pilierov) spojených vedením, teda
BR OSN. Prvý pilier – humanitárna asistencia, druhý pilier – civilná správa,
pod hlavičku UNMIK, tretí pilier - demokratizácia a budovanie inštitúcií, pod správou
OSCE a štvrtý pilier – ekonomický rozvoj, v rukách Európskej Únie, do ktorého patrí
hospodárska

obnova

a

rozvoj.

UNMIK

sa

stala

enormnou

multinárodnou

a multiorganizačnou mierovou operáciou, štrukturálne najkomplexnejšou aká bola kedy
naplánovaná. (Llamazare, Levy, 2003, s. 6 - 11)
Každá z misií má svoj prívlastok. V mnohom zjednodušujúci a v mnohom závislý
od uhla pohľadu. UNMIK nesie ako svoj prvý prívlastok pokus o vybudovanie štátu
zvonku. Táto odvážna snaha o dosiahnutie vytýčeného cieľa bola terčom kritiky
mnohých akademikov.17 Neúspech UNMIKu spočíval podľa mnohých v neschopnosti
či v nedostatku vôle alternovať kosovskú politickú kultúru. Svojím zameraním
sa, najmä v začiatočnej/ tzv. pohotovostnej fáze, na rámec hard security zanedbala
misia UNMIK oblasť soft power, ktorá je vitálnou súčasťou snáh o budovanie štátu
a mieru. Architektonická výstavba misie zase nasmerovala všetku moc do jedných rúk,
do rúk Špeciálneho reprezentanta Generálneho tajomníka, ktorého úlohou bolo –
ako legálna hlava dočasnej správy – zaistiť koherentnosť celej misie a jej funkčnosť
a legitimitu. Mandát oprávňoval peacekeepingovú misiu na zriadenie fungujúcej
dočasnej civilnej správy, podporu zriadenia autonómie a vlastnej vlády, a napokon
aj uľahčenie politického procesu determinácie budúceho statusu Kosova. V Kosove
neexistovala deľba moci, ani akýkoľvek systém bŕzd a protiváh, rozhodnutia zverené
do rúk Špeciálneho reprezentanta neboli žiadnym spôsobom napadnuteľné zo strany
domáceho obyvateľstva a ich transparentnosť bola nulová, čo postupne zostrovalo
následnú nevôľu obyvateľstva voči UNMIKu.
Prvé roky peacebuildingu v Kosove sa dajú rozdeliť na niekoľko fáz. Tzv. pohotovostná
fáza bola zameraná na základný cieľ odstránenia násilia, na dosiahnutie stavu

17

Viď. Lemay-Hébert, Hehir.
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označovaného ako negatívny mier. Toto spôsobilo prvú trhlinu, nakoľko vysoko
militarizovaná,

viditeľná

bezpečnosť

bola

preferovaná

pred

dlhodobými

peacebuildingovými záujmami.18 V tomto prípade budeme ťažko polemizovať
o legitimite a správnosti rozhodnutí, nakoľko vo vysoko rizikovej konfliktnej oblasti
je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia a horšie ako zle sa rozhodnúť je stáť
na mieste. Každopádne však malo byť prvotným cieľom medzinárodnej správy oblasti
to, aby presvedčili miestnu populáciu o legitímnom charaktere ich vlády. Misii sa to
nepodarilo ani v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Aj napriek všetkým svojím
trhlinám a chybám, nedá sa konštatovať, že by bola misia UNMIK a jej pôsobenie
vo všetkých ohľadoch horšie alebo lepšie ako mnoho iných oficiálnych svetových vlád
(prirovnávame ju k vláde, keďže načas jednu suplovala), ale neúspech medzinárodných
snáh na transformáciu Kosova, v určitom prijateľnom časovom rámci, je tragickým
predovšetkým z hľadiska toho, že neúspech sa dostavil aj napriek masívnym
investíciám, serióznemu snaženiu tisícok ľudí, s dobrou vierou vo svoju prácu
a vo všeobecnosti ľudí, ktorí boli zapálení a kompetentní. (King, Mason, 2006, s. 22)
Všetka predchádzajúca kritika sa síce zdá konštruktívna, no opomína jeden podstatný
detail, ku ktorému sa ešte vrátime.
Úspechom prvej fázy bolo zabezpečenie humanitárnych potrieb pre obyvateľstvo
na prežitie zimy 1999-2000 ako aj zorganizovanie volieb ako jeden z predpokladov
postkonfliktnej rekonštrukcie. Voľby však skončili bojkotom zo srbskej strany
a nenaplnil sa žiaľ pokus o vytvorenie „pospolitosti“. Na dôvažok, absencia zlepšovania
životnej úrovne a podmienok na život všeobecne, spolu s jasným faktom, že UNMIK
bol zodpovedný za „chod“ Kosova, obyvatelia prirodzene prisudzovali všetky nezdary
na plecia správy UNMIKu. UNMIK nebol zvolenou vládou, v čoho dôsledku boli
obyvatelia Kosova ešte kritickejší. Peacekeepingová misia so svojím mandátom
čiernym na bielom, jednoducho nebola schopná presvedčiť ľudí o legitimite svojej
dočasnej vlády nad ich územím. Napriek tomu, že vnímanie UNMIKu bolo hodnotené
pozitívne v tzv. „pohotovostnej“ fáze, medzi rokmi 1999 až 2001, časom sa pomaly
situácia vyvinula až k tomu, že ponímanie UNMIKu dostávalo prívlastky ako dotieravý

18

Jeden príklad za všetky: Aby mohol „francúzsky“ KFOR zabezpečiť most cez rieku Ibar v Mitrovici,
zhodnotili, že bude jednoduchšie kontrolovať územie, ak dovolia dočasné rozdelenie mesta. Aj keď bolo
toto rozhodnutie efektívnou vojenskou stratégiou v krátkodobej perspektíve, preukázalo sa ako nemožné
reintegrovať mesto po tom, ako bola stanovená deliaca línia. (Llamazare, Levy, 2003, s. 6 - 11)
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a arogantný. UMNIK postupne strácal srdcia a mysle ľudí a topil sa vo vlastnom
paradoxe legitimity.
Dá sa povedať, že s prihliadnutím na spájanie legitimity s výkonom bola misia vlastne
úspešná, no nestačilo to vyvážiť nedostatok podpory voličstva/ obyvateľstva, ktorý tvorí
pomyselnú ďalšiu časť skladačky legitimity medzinárodného zásahu. Dospelo
to až do štádia, v ktorom bola všetka činnosť misie vnímaná ako exogénna k miestnej
populácií a Kosovo glosovalo neologizmom UNMIKistan a nevôľa rástla. Prečo tomu
tak bolo?
Za prvé, je vo všeobecnosti náročné pre akúkoľvek medzinárodnú správu vyhnúť
sa nepriaznivej spätnej väzbe, ktorá je už takpovediac vlastná, vtelená do priamej
správy. Pre domáce obyvateľstvo spravidla nie je cťou stať sa objektom intervencie.
Lokálne prejavy vďačnosti môžu byť poľahky vymenené za pocit poníženia
a sklamaných, nenaplnených očakávaní, pokiaľ „cudzinci“ nie sú schopní na počkanie
dodať vyšší životný štandard. (Stromseth, 2006, s. 52) Širšia sociálna dimenzia
je, bohužiaľ, často prehliadaná pri „budovaní“ mieru či nového štátneho usporiadania,
ktoré je zahrnuté v peacebuildingových očakávaniach a ktoré v sebe nesie napríklad
aj aspekty legitimity, ktoré sú ale tiež mnohokrát prekryté čisto inštitucionálnou
dimenziou.
V tzv. fáze prechodu, po roku 2000, sa zvýšila kapacita misie a prebrala reálnu
zodpovednosť nad správou provincie. Pozornosť sa presunula na vytváranie vládnych
štruktúr

a verejnej

správy.

Veľké

infraštruktúrne

projekty

získali

prioritu

nad pohotovostnou humanitárnou pomocou. Inštitucionálna dimenzia sa tiež pomaly
napĺňala.
Ako ale dodáva Eric Chevallier, nesmieme zabúdať na to, že stratená hrdosť je to,
čo postkonfliktná spoločnosť

túži

získať

naspäť a že toto sociálne spojivo

je nevyhnutné, aby bola miestnemu obyvateľstvu postupne vštepená viera v zmysluplný
vzťah založený na dôvere medzi nastolenou dočasnou vládou a jej občanmi. (LémayHébert, 2009, s. 70)
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Práve dilema vytvorená týmito vyššie spomenutými predpokladmi je niečím,
čo by bolo vhodné predostrieť ako významnú debatu v rámci štruktúr OSN. UNMIK
nebol schopný vygenerovať dostačujúcu úroveň legitimity na to, aby preukázal svoju
oprávnenosť rozhodovať o osude daného teritória, čím pripravil živnú pôdu na to,
aby bol posudzovaný ako koloniálny a exogénny smerom k miestnemu obyvateľstvu.
Oneskorene vyšlo najavo, že povojnová rekonštrukcia Kosova nemá byť založená
len na budovaní infraštruktúry a na voľbách, ale mala by obsahovať aj soft elementy
ako nasmerovávanie k tolerancii, sociálny mechanizmus vyrovnania sa s konfliktom
a otvorené vnímanie smerom k etnicite.
Medzinárodná správa nad Kosovom zlyhala najmä v tom zmysle, že sa pokúšala ukotviť
multietnický model spoločnosti, ktorý však nikdy pred rokom 1999 v Kosove
neexistoval. (Lémay-Hébert, 2009, s. 74) Navyše, niekoľko vrstiev pozitívnej
diskriminácie, ktoré UNMIK nastolil, vytvorili nemožnosť dosiahnuť medzietnické
zmierenie. Paradoxne, dôraz na multietnicitu ako na srdce peacebuildingu nezlepšilo
vzájomné vzťahy medzi etnikami, práve naopak – prehĺbilo medzi nimi priepasť.
Aby sme však nezostali zavalení čírou kritikou, je nevyhnutné podotknúť i to, že nie
je možné, aby bola zriadená medzinárodná správa nad určitým územím a nezanechala
po sebe „ani stopu“. Dokonca aj prístup, ktorý by mal v úmysle zachovať status quo,
by nezostal bez odozvy. Každá akcia vyvolá reakciu, je preto dôležité dopredu
sa pokúsiť ozrejmiť si kauzalitu každého prípadu. Tretia, tzv. konsolidačná fáza začala
v roku 2002 vytvorením kosovskej vládnej koalície, ktorá prebrala niektoré funkcie
dovtedy uložené v rukách UNMIKu.19 Tu vyvstáva hlavná nezrovnalosť peacebuildingu
v Kosove a kľúčový dôvod jeho neúspechu.
Čoho presne by sa mala konsolidácia v Kosove týkať? V podobných prípadoch z tohto
obdobia (Namíbia, Kambodža, Bosna, Východný Timor) bol jasným konečným bodom
peacebuildingového procesu fungujúci, nezávislý štát. V prípade Kosova zostala sporná
otázka ohľadom fundamentálneho konfliktu o suverenitu nevyriešená. A aj preto každý
pohľad do budúcnosti teda v sebe nesie výsledné politické stratégie ktorejkoľvek strany
len smerom k novému konfliktu. Nevyriešenie spornej otázky je neprekročiteľnou
prekážkou. Peacebuilding bude v tomto prípade len umelou konštrukciou, ktorá môže
19

UNMIK mal stále na starosti zahraničnú politiku, menšinové otázky a bezpečnosť. (Llamazare Levy,
2003, s. 9)
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pomôcť vybudovať infraštruktúru a inštitúcie, ale pri prekonávaní ďalších prekážok
narazí na blokujúcu sociálnu dimenziu.
Prvé ponaučenie v spojitosti so sociálnou dimenziou prináša tieto konštatovania: Misii
chýbal od začiatku jasný sociálny kontrakt, uzavretý medzi administrátorom
a administrovanou komunitou plus došlo k vylúčeniu obyvateľstva z procesu vládnutia.
Misia

taktiež

demonštrovala

nedostatok

kultúrnej

senzitivity

a nedostatočné

porozumenie vnútornej dynamike spoločnosti. Z toho dôvodu musia byť kultúrna
senzitivita a porozumenie miestnej spoločnosti zaradené medzi vodiace princípy, ktoré
pomôžu pri

budúcom plánovaní

politických rozhodnutí

a ich implementácií

pri budúcich peacekeepingových misiách, ktorých mandát bude pozostávať zo správy
územia. S určitosťou je možné tvrdiť, že kultúrna vnímavosť, spolu s priamym
mechanizmom skladania účtov a s väčšou mierou lokálnej zodpovednosti na procesoch
riadenia môžu misii pomôcť nahromadiť určitú potrebnú mieru legitimity. Toto
je pravdepodobne to najdôležitejšie odporučenie vyplývajúce z vyššie uvedeného,
a teda, že je potrebné brať do úvahy sociálnu dimenziu prislúchajúcu k medzinárodnej
správe cudzieho územia. Akokoľvek je etnický konflikt vyprovokovaný prostriedkami
inštrumentálneho prístupu, nie je možné ho riešiť oslobodene od sociálnej,
primordiálnej a konštruktivistickej dimenzie
Prístup k peacekeepingovým operáciám z 90tych rokov sa často označuje aj ako
„čím viac, tým lepšie“ prístup. (Lémay-Hébert, 2009, s. 80) Až pri príprave misie
smerujúcej na pomoc Afganistanu sa objavil nový pojem, tzv. „light footprint aproach“,
ktorý by sa dal voľne preložiť ako „prístup nezanechávania stôp“ a ktorý hovorí o tom,
že aktivity OSN by mali byť limitované na úroveň primeranú lokálnemu kontextu a jeho
potrebám a taktiež medzinárodný personál by mal byť obmedzený na nevyhnutné
minimum, aby bolo zabezpečené budovanie lokálnych kapacít a urýchliť tak proces
prebratia právomocí delegovaných na OSN do rúk miestnej populácie. Aj pri snahe
o premostenie peacekeepingovej misie do peacebuildingovej fázy postkonfliktnej
rekonštrukcie je nevyhnutný istý stupeň subsidiarity, nakoľko ak nebude zaručené to,
že miestne autority budú účastné každého rozhodovacieho kroku resp., že budú na čele
postkonfliktnej rekonštrukcie, bude zložité zabrániť percepcii medzinárodného
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administrátora ako „dobyvačného votrelca“20. (Lémay-Hébert, 2009) Aj počiatočný
entuziazmus väčšiny populácie pri príchode jednotiek KFOR a UNMIK sa pri prechode
do

konsolidačnej

fázy

zmenil

kvôli

obmedzeniam

pri

správe

krajiny.

To najpodstatnejšie ešte stále nebolo vyriešené.

IV.3.4 Politické a bezpečnostné aspekty peacebuildingu
Mali by sme si pripomenúť, čo v našom ponímaní znamená úspešný
peacebuilding. Ak budeme v tomto prípade prepájať aspekty postkonflitknej
rekonštrukcie s dosiahnutými výsledkami v praxi, zistíme nakoľko sa za pomoci
peacekeepingovej misie UNMIK (či tých nasledovných) podarilo alebo nepodarilo
„dobre namieriť a zasiahnuť pôvodný cieľ záujmu“.
Od konca studenej vojny sa rozšírili perspektívy riešenia etnopolitických konfliktov.
Omnoho viac sa uplatňujú prístupy, ktoré sa zameriavajú na odstránenie príčin
konfliktov, pričom jednou z hlavných ciest je spoločenské uzmierenie, či súdne
vyrovnanie sa s minulosťou. Tieto postupy sú založené na posilnení vzájomného
osobného kontaktu a komunikácie medzi príslušníkmi znepriatelených komunít.
Opačnou stratégiou je segregácia, ktorá však neprináša trvalé výsledky, pokiaľ sa aj ona
nestane trvalou silou21. Odstránenie príčin konfliktu vyžaduje naozaj systematické
úsilie. Otázne je, či však systematické úsilie vyvinuté na eskaláciu konfliktu
nespôsobilo omnoho väčšiu reakciu, než je v rámci postkonfliktnej rekonštrukcie možné
zreparovať. Pri postkonfliktnej rekonštrukcii, ktorá by v sebe zahŕňala ako bezpečnostné
tak aj politické aspekty je nevyhnutným faktorom vôľa z oboch strán, zo strany
spoločnosti aj medzinárodného spoločenstva. Problémom pri snahe zo strany
medzinárodného spoločenstva o budovanie mierového usporiadania Kosova bolo
nepochopenie sociálnej dimenzie peacebuildingu. Zostali uväznení vo falošnej nádeji,
že vybudovanie inštitucionálnej dimenzie stačí na spustenie fungujúceho chodu štátu.
Platí tu zrejme rovnaký princíp dvojstrannej mince ako v prípade, kedy chceme odhaliť
príčiny

vzniku

etnických

konfliktov.

Jednostranný

pohľad

nestačí.

Taktiež

a predovšetkým nie je možné zabudnúť na fakt, že sporná otázka konfliktu nebola
20

Jeden z dôležitých elementov prístupu nezanechávania stôp je aj to, že každé rozhodnutie neobsadiť
post lokálnou osobou musí preukázať svoju oprávnenosť.
21
Stalo sa tak samoprehlásením nezávislosti Kosova?
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vyriešená, čo sťažilo akúkoľvek pozitívnu snahu o budovanie prímeria a čo sa zároveň
stalo akcelerátorom ďalšieho etnického násilia.

IV.3.5 Zhrnutie
UNMIK sa pokúsil vybudovať štát zvonka dovnútra. Ako sa ukázalo, nebola
zvolená vhodná taktika, ktorá by priamočiaro viedla k úspešnému peacebuildingu.
Vytvorila paradox, v rámci ktorého bol UNMIK vnímaný ako nepriateľ v očiach
miestneho obyvateľstva, nakoľko nebol schopný v krátkodobej perspektíve ponúknuť
citeľné zlepšenie životnej úrovne. Navyše, nebolo možné prekonať spornú otázku,
teda teritoriálny status Kosova, čo s najväčšou pravdepodobnosťou zaseklo konflikt
pred možnosťou ukončiť konfliktný cyklus.
Mali by sme pri kritike peacekeepingových misií mať ale neustále na pamäti drobný
podtext: akékoľvek pochybenie vzišlo z činnosti UNMIKu , je len ťažko predstaviteľné,
že by konflikt dospel do umierneného konca bez jej pomoci
Prístupy, ktoré rozširujú pôsobnosť peacekeepingových operácií musia pracovať veľmi
citlivo. Nie vždy je práve peacekeepingová misia ten najlepší agent pokroku v celom
spektre riešenia problémov všetkého druhu. Rozumným prístupom je okrem dodržania
tradičných krokov postkonfliktnej rekonštrukcie aj inštalovanie akéhosi princípu
subsidiarity pri znovu budovaní štátnej rovnováhy a mieru, ako aj zapojenie nových
aktérov – NGOs, lokálnych aktérov – regionálne veľmoci, ako sa v poslednom období
deje a prináša výsledky. Tu sa samozrejme otvárajú otázky vzájomnej koordinácie
aktérov, no to je už na inú debatu. Nielen OSN je inštitúcia, ktorá je preťažená,
aj samotný peacekeeping ako jej nástroj je, podľa môjho názoru, preexponovaný –
a aj to je dôvod prečo neprináša(l) výsledky v rozhodujúcom čase.
Jedna z neustále sa opakujúcich právd je tá o hľadaní rovnováhy. Bohužiaľ, nežijeme
v teoretickom svete, v ktorom by prosté nájdenie rovnováhy vyriešilo všetky konflikty,
hoci aj tie etnopolitické, žijeme vo svete v ktorom je potrebné nielen nájsť prirodzenú
rovnováhu veci, ale navyše aj vyvážiť mocenské záujmy okolia a to nie je vždy možné.
Je možné, že zvyšujúca sa úroveň interdependencie nás k tomu nakoniec donúti.
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Alebo nás k tomu konečne donútia vlastné chyby. Jedno ponaučenie ale svieti dosť
jasne: ak nepríde k situácií, v ktorej sa konfliktné strany v dobrovoľnej dohode
rozhodnú žiť v mieri, prekonajú alebo sa naučia žiť s obsahom konfliktnej otázky
a rozhodnú sa nepoužívať proti sebe násilie ako formu koexistencie, nie je v tom
prípade reálne možné mier vybudovať.
Hodnotenie

toho,

či

UNMIK

prispel

k úspešnému

peacebuildingu

nestojí

len na enumerácií dosiahnutých cieľov. Treba k tomu doplniť aj kedy boli dosiahnuté,
za akú cenu a či nebolo možné dosiahnuť ich efektívnejšie. Nie je ani tak dôležité
na všetky tieto otázky odpovedať ako mať ich na pamäti. Bola to jedna z lekcií.
Hovorila o tom, že „light foot-print approach“ môže byť hodnotnou alternatívou,
že po zapojení nevyhnutnej hrubej sily je potrebné vytvárať impulzy a pomaly ukladať
zodpovednosť na plecia miestnych štruktúr a lokálneho obyvateľstva a nie preťažovať
štruktúry medzinárodného

systému.

Že

princíp

subsidiarity sa

dá

uplatniť

aj pri operáciách na udržovanie mieru, ako aj to, že zapojenie regionálnych veľmocí
a NGOs a prenesenie časti zodpovednosti na nich má svoje plusy. No hovorila
aj o základnom pravidle, že „udržať, tvoriť a budovať mier“ sa dá, len pokiaľ v tomto
procese naozaj dôjde k zmiereniu, k prekonaniu spornej otázky, ktoroukoľvek cestou.
Ak sa tak nestane, bude budúcnosť tak či tak ovplyvnená možnosťou znovu vzplanutia
konfliktu aj pri existencii vybudovaných fungujúcich štruktúr22.

IV. 4 Macedónsko
IV.4.1 Povaha konfliktu, ktorý predchádzal peacekeepingovej misii
Macedónsko bolo taktiež jednou z konštitutívnych republík bývalej Juhoslávie,
ktorá si na začiatku deväťdesiatych rokov vybrala nezávislosť. Novovzniknutej
republike neskrížili cestu k samostatnosti ani federálne orgány, ani Srbsko.
Nespokojnosť a nevôľa sa po osamostatnení objavila len na strane miestneho
albánskeho obyvateľstva, ktorému bol prisúdený status národnostnej menšiny.
V priebehu deväťdesiatych rokov potom dochádzalo k viac či menej násilným stretom
22

Európska únia je aktér, ktorý môže v blízkej dobe pomôcť priviesť Kosovo a Srbsko k definitívnemu
výsledku rokovaní o vyriešení ich konfliktných otázok kvôli ich túžbe stať sa v budúcnosti súčasťou
„európskych štruktúr“.
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medzi Albáncami a Macedóncami, nakoľko na rodiacu sa macedónsku nezávislosť
reagovala albánska komunita úsilím o vlastnú štátotvornú aktivitu. (Girgle, 2009, 126 –
127) Táto situácia vyvolávala na oboch stranách nepokoj, nedôveru a narastajúci odstup
a miestami dokonca vyústila až do fyzických zrážok.
No aj napriek tomu, krajina vykazovala v priebehu deväťdesiatych rokov relatívne nízke
riziko vypuknutia násilného konfliktu, na čom mali podiel aj stabilizačné jednotky
NATO, rozmiestnené v krajine od roku 1993. Na medzinárodnej scéne dokonca hrala
úlohu stabilného a demokratického ostrova uprostred konfliktného regiónu. (Girgle,
2009)
Aj napriek tomu, že Macedónsku republiku charakterizovala jej ústava ako nacionálny
štát macedónskeho národa, macedónske (slovanské) etnikum tvorilo pri jej vzniku
len necelé dve tretiny populácie. (Šesták a kol., 2009, s. 653) Nelichotivé životné
podmienky Albáncov následne vyústili až do ich postupnej radikalizácie

IV.4.2 Povaha strán konfliktu
V tomto prípade nám ako konfliktné strany opäť vystupujú dve výrazné etniká.
Prvým z nich sú slovanskí Macedónci, ktorí podľa sčítania ľudu z roku 2002 tvoria
približne 64% celkovej populácie. (Rosulek, 2008) Etnicky ich radíme ku skupine
tzv. Južných Slovanov a používajú macedónsky jazyk. V rámci svojho vierovyznania
sa prikláňajú k ortodoxným kresťanom. (Ilievski, Lebamoff, 2008) Sami seba považujú
za predstaviteľov samostatného macedónskeho národa. V rámci postojov v priebehu
konfliktných udalostí v tejto oblasti bolo ich hlavnou požiadavkou udržanie status quo.
Táto požiadavka je determinovaná niekoľkými faktormi. Je to strach z vysokej miery
fertility etnických Albáncov žijúcich v Macedónií a teda z ich rastúceho počtu, k čomu
prispeli aj silné imigračné vlny kosovských Albáncov do krajiny. K tomuto strachu
sa potom pridáva obava z potenciálneho odštiepenia časti územia Macedónie,
ku ktorému by mohla viesť väčšia politická moc albánskeho etnika, resp. dosiahnutie
väčšej

miery

právomocí

sú aj pretrvávajúce

v rámci

predsudky

centrálnej

o vysokej

miere

vlády.

Pridruženým

kriminality

faktorom

a o nevzdelanosti

macedónskych Albáncov. (Ilievski, Lebamoff, 2008, s. 8-9)
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Druhou stranou sú už spomenutí etnickí Albánci, ktorí tvoria približne 25% z celkového
počtu obyvateľstva Bývalej Juhoslovanskej Republiky Macedónsko. (Rosulek, 2008)
Ich koncentrácia je najvýraznejšia predovšetkým na severe a severozápade krajiny,
hlavne v mestách ako Tetovo, Kumanovo a Skopje. Komunikujú v albánskom jazyku
a hlásia sa k islamu. V rámci Macedónska im bol uznaný status národnosti, ktorý
však v ich očiach nie je dostatočný, nakoľko sa vnímajú ako samostatný národ.
(Zahariadis, 2003, s. 261) Hlavnou príčinou ich nespokojnosti je to, že sa nemohli
považovať za zrovnoprávnených s väčšinovým obyvateľstvom.23
Dá sa povedať, že vzťahy medzi etnikami neboli po roku 1945 nikdy úplne harmonické.
(Šesták a kol., 2009, s. 653) Albánci navyše v Macedónsku nezískali taký priestor
pre národnú emancipáciu, akým v rozmedzí 60tych až 80tych rokov disponovali
napr. Albánci v Kosove. Ešte koncom 80tych rokov prijalo Macedónsko súbor opatrení,
ktoré boli zamerané proti miestnej albánskej komunite. Postavenie Albáncov
tu na začiatku 90tych rokov bolo dokonca ešte horšie ako postavenie albánskeho etnika
v Kosove. Macedónski Albánci mali sťažený prístup k niektorým prestížnejším
zamestnaniam, k vysokoškolskému vzdelaniu a len málo ich zastávalo významnejšie
hospodárske či politické funkcie. (Girgle, 2009)

IV.4.3 Peacekeepingová misia UNPREDEP
Ako odpoveď na rastúce násilie v bývalej Juhoslávií, zareagovala BR OSN
v roku 1992 autorizáciou mandátu misie UNPROFOR (United Nations Protection
Force). Jedna z jej častí mala za úlohu kontrolovať hranice medzi územím Macedónie
a Albánska, ako aj hranicu so Srbskom. Mandát misie vypršal v marci roku 1995.
Ďalším krokom zo strany OSN bolo zapojenie nadväzujúcej peacekeepingovej misie,
ako nástroja preventívnej diplomacie, keď bola 31. marca toho istého roku vytvorená
misia UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force) - Rezolúciou BR
OSN č. 983. (Bellamy, Griffin, 2004) Jej úlohou bolo potlačiť a redukovať etnické
23

Tento dôležitý cieľ bol nakoniec zhmotnený v texte Rámcovej dohody z Ohridu, ktorá novelizovala
macedónsku ústavu. Vypustila z jej textu niekoľko kontroverzných odsekov a garantovala etnickým
Albáncom rovnaké práva ako väčšinovým Macedóncom. Po jej podpísaní sa zmenil aj cieľ etnických
Albáncov a to smerom k implementácií týchto ustanovení do bežnej reality.

70

napätie

a konflikt

v Macedónií.

UNPREDEP

sa

stal

de

facto

náhradou

za predchádzajúcu misiu UNPROFOR a prebral jej dovtedajšie záväzky. Základom
mandátu misie bolo teda monitorovať a hlásiť akýkoľvek podozrivý vývoj
v pohraničných oblastiach, ktorý by mohol narušiť stabilitu a ohroziť krajinu.
UNPREDEP bol vytvorený, aby slúžil aj ako systém včasného varovania pre BR OSN,
aby pomáhal posilniť vzájomný dialóg medzi politickými stranami, aby asistoval
pri monitorovaní dodržiavania ľudských práv a aby slúžil ako funkčný nástroj prevencie
konfliktov, ako bolo deklarované v dokumente Agenda pre mier24. (Boutrus Ghali,
1992) Bol súčasťou snáh medzinárodného spoločenstva o zachovanie mierového stavu
v prostredí obklopenom vznetlivými konfliktami. Táto peacekeepingová misia bola
zároveň prvou takouto operáciou OSN implementovanou ako preventívne riešenie
vzniku konfliktu.
UNPREDEP bol postavený na troch pilieroch, resp. na troch mandátoch, ktoré jej boli
postupne prideľované BR OSN. Prvým bola klasická peacekeepingová misia, druhým
pilierom bol mandát zahŕňajúci dobré služby a tretí pilier tvorila snaha o sociálny rozvoj
a prevenciu kriminality. (Irrera, 2010, s. 8)
Obe misie však môžeme zaradiť k tradičnému, prvogeneračnému peacekeepingu.
UNPREDEP bol navyše misiou, ktorá bola zapojená preventívne, a ktorej úlohou malo
byť „zakonzervovať“ v krajine mier ešte pred vypuknutím potenciálneho konfliktu.
Jej úzky mandát ale ponechal niekoľko dôležitých problémov vo vnútri krajiny
nevyriešených a jeho negatívnou súčasťou sa stal fakt, že prispieval k dezilúzií medzi
menšinou Albáncov, ktorá sa spoliehala na pomoc OSN pri ráznejšom presadzovaní
svojich menšinových práv. Prítomnosť misie sa stala pre albánsku menšinu víziou
naplnenia ich požiadaviek v rámci kampane za rovnosť medzi etnickými skupinami
v krajine. (Zahariadis, 2003) Nenaplnenie týchto očakávaní bolo napokon jedným
zo spúšťačov radikalizácie albánskeho etnika a spolu s ďalšími faktormi priviedlo
napokon krajinu na začiatok konfliktnej cesty.

24

Nájdenie politickej vôle na spustenie preventívnej misie UNPREDEP môžeme zrejme hľadať práve

v súvislosti s dokumentom Agenda pre mier. (Bjorkdahl, 2006, s. 217)
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Mandát UNPREDEPu znel: zabrániť agresii voči Macedónií, monitorovať a hlásiť
vývoj, ktorý by mohol znamenať hrozbu pre mier a stabilitu v krajine. Ako podotkol
Boutrus-Boutrus Ghali: „...pôvodným zámerom zapojenia misie UNPREDEP bola
prevencia prelievania sa konfliktov z jednej oblasti do druhej v rámci krajín bývalej
Juhoslávie, ktoré by mohli tvoriť hrozbu pre danú krajinu... Nakoľko je evidentné,
že primárna hrozba pre stabilitu krajiny tu vychádza z vnútorných politických tlakov.“
(Wiliams, 2000, s.133-134)
Ale ako následok veta Čínskej ľudovej republiky pri hlasovaní o obnovení mandátu
v BR OSN však nebol mandát misie znovu obnovený a tým pádom ukončil svoju
činnosť predčasne v roku 199925. Ukončenie misie UNPREDEP však prišlo
v nevhodnom okamihu, kedy sa v susednom Kosove odohrávala závažná kríza
a v súvislosti s ňou prúdilo do Macedónie veľké množstvo utečencov. Funkcie dovtedy
zastávané peacekeepingovými jednotkami boli pre macedónsku políciu a armádu
nad ich sily a to najmä v pohraničných oblastiach s Kosovom a Albánskom. Hranice
bolo možné kontrolovať len pomocou jednotiek NATO KFOR a to len z kosovskej
strany, nakoľko nemali mandát na zasahovanie na území Macedónie. (Eiff, 2007)
Tento stav mal za následok to, že sa z pohraničnej oblasti stalo de facto územie nikoho,
v ktorom mohli pomerne voľne operovať obe oslobodenecké armády, kosovská
aj macedónska.
V každom prípade však preventívne zapojenie misie UNPREDEP nevytvorilo potrebné
podnety, ktoré by pomohli nasmerovať koexistenciu etník v Macedónií smerom
k dlhodobým pozitívnym mierovým výstupom. A môžeme predpokladať, s odvolaním
sa na výsledky v ostatných prípadových štúdiách, že ani predĺženie mandátu
by neviedlo k úspešnému peacebuildingu. (Spúšťacím bodom týchto procesov sa stala
až Rámcová dohoda z Ohridu, ktorou bol ukončený konflikt z roku 2001.)

IV.4.4 Konflikt po skončení peacekeepingovej misie

25

Čína svoje rozhodnutie argumentovala presvedčením o tom, že UNPREDEP už nie je viac v krajine
potrebný. Je však zrejmé, že priamym dôvodom bolo rozhodnutie macedónskej vlády uznať Taiwan
v roku 1999. (Ackermann, 2000, s.128-129)
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Kríza v Kosove poslúžila ako katalyzátor na ukončenie predstavy o idylickom
spolunažívaní etník v Macedónsku. Na jednej strane poslúžilo Kosovo ako modelová
situácia, ktorá naznačovala akým spôsobom je možné primäť medzinárodné
spoločenstvo, aby venovalo viac pozornosti

sťažnostiam albánskeho obyvateľstva.

Na druhej strane priniesol konflikt v susedstve do oblasti nielen množstvo utečencov,
ale aj zbraní, ktoré zvýšili bojovú kapacitu radikálnych macedónskych Albáncov.
(Zahariadis, 2003, s. 273) Kosovská epizóda ukazovala spôsob, akým treba konať,
aby medzinárodné spoločenstvo prišlo na pomoc albánskej strane.
Predmetom konfliktu, ktorý sa týkal práv skupiny macedónskej populácie a ktorý
vypukol v roku 2001, ale aj príčinou napätia pretrvávajúceho pred aj po vyriešení
otvoreného konfliktu, bola diskriminácia minority etnických Albáncov. V rámci
skupiny etnických Albáncov je potrebné rozdeľovať dve skupiny a to albánskych
Macedóncov, ktorí po stáročia žili na území dnešnej BJRM a kosovských Albáncov,
ktorí na územie BJRM prišli v niekoľkých utečeneckých vlnách počas druhej polovice
20. storočia. Za radikálnejších a nespokojnejších s vtedajšou sociálno-politickou
situáciou boli vo všeobecnosti považovaní kosovskí Albánci. (Ilievski, Lebamoff, 2008,
s. 7)
Toto znevýhodnenie sa týkalo širokého spektra oblastí, ako napr.: nedostatočné
zastúpenie albánskeho etnika v štátnych orgánoch26, či už sa jednalo o políciu,
súdnictvo alebo administratívne orgány, ďalej prílišná centralizácia moci v rukách
slovanských Macedóncov, nedemokratický volebný systém, nemožnosť prístupu
k vzdelaniu v albánskom jazyku alebo aj fakt, že albánsky jazyk nebol oficiálnym
jazykom v Bývalej Juhoslovanskej Republike Macedónsko. (Zahariadis, 2003, s. 270 –
274)
A aj napriek tomu, že spočiatku boli boje radikálnych Albáncov zamerané na ochranu
menšinových práv ich etnika, existovalo zo strany slovanských Macedóncov podozrenie
zo snáh o odštiepenie sa smerom k „Veľkému Kosovu“. (Ilievski, Labamoff, 2008)
Postupne sa ale zdalo čoraz jasnejšie, že boj za práva bol cieľom pridruženým k idey

26

Zastúpenie etnických Albáncov v štátnych orgánoch nereflektovalo ich podiel na obyvateľstve BJRM.
To bolo čiastočne spôsobené aj bojkotom cenzu v roku 1991 zo strany etnických Albáncov, ktorý tak
nemohol priniesť dôveryhodné údaje o ich počte v BJRM.
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odštiepenia územia, o čom svedčí aj vyjadrenie Albánskej národnej armády z roku
2003. (Albánska národná armáda považovala Rámcovú dohodu z Ohridu poskytujúcu
etnickým Albáncom ďalekosiahle autonómne práva za nedostatočnú a žiadalo spojenie
všetkých území obývaných Albáncami v južnom Srbsku, Kosove, Macedónsku
a severnom Grécku. (Heidelberg Institute For International Conflict Research. 2003,
s. 13) Môžeme teda aj tento konflikt priradiť do kategórie etnopolitických konfliktov
na teritoriálnom základe.
Počas vojny v Kosove sa množstvo macedónskych Albáncov pripojilo k boju Kosovskej
oslobodeneckej armády proti Srbom a po skončení konfliktu sa vrátili späť
do Macedónie, aby tu následne založili macedónsku odnož oslobodeneckej armády.
Oficiálnym cieľom tejto organizácie bola ústavná reforma spojená s posilnením práv
albánskej menšiny. Macedónska vláda sa postavila proti akejkoľvek revízií ústavy,
nakoľko bola ovplyvnená hrozbou z možných secesionistických snáh minoritného
obyvateľstva. Ozbrojený konflikt začal na začiatku roku 2001, po prepadnutí policajnej
stanice a zabití policajta macedónskou verziou oslobodeneckej armády. Konflikt
eskaloval mohutnou ofenzívou policajných a vojenských jednotiek. Mierové rozhovory
začali už v priebehu mája potom, ako sa politické strany, ktoré reprezentovali albánske
obyvateľstvo odhodlali vyjednávať v mene bojujúcich macedónskych Albáncov. Počas
prebiehajúcich mierových rozhovorov sa objavila najvýraznejšia vlna násilia, ktorá mala
za následok smrť približne sto ľudí. (Rosulek, 2008) Krátko na to boli boje ukončené.
Nasledoval podpis mierovej dohody, na základe ktorej mala byť upravená ústava
a do oblasti mali byť vyslané mierové sily NATO. Toto môžeme považovať za prvý
krok smerujúci k postkonfliktnej rekonštrukcii, ktorej súčasťou však nebola žiadna
peacekeepingová misia vedená pod záštitou OSN.

IV.4.5 Postkonfliktná rekonštrukcia
13. august roku 2001 je kľúčový dátum, ktorý odštartoval proces postkonfliktnej
rekonštrukcie v Macedónsku. Boli podpísané rámcové dohody z Ohridu, ktorými
sa ukončovali boje medzi Macedóncami a Albáncami. Obsahom týchto dohôd bolo
stanovenie konkrétnych krokov, ktoré mali znemožniť opakovanie sa konfliktu z roku
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2001. K týmto krokom patrilo odzbrojenie a následné rozpustenie oslobodeneckej
armády, schválenie ústavným zmien, ktoré nasmerovali politický systém k posilneniu
práv menšín, sčítanie ľudu, parlamentné ako aj miestne voľby a úprava zákonov, ktoré
sa týkali používania menšinového jazyka a i. Všetky vyššie spomenuté kroky boli
napokon uskutočnené, aj keď s určitým oneskorením. Albánsky jazyk sa stal oficiálnym
jazykom v parlamente a v parlamentných výboroch a v tých oblastiach krajiny,
v ktorých počet obyvateľov hovoriacich týmto jazykom prekročí hranicu 20%, bude
zavedená dvojjazyčnosť.27 Ako sa ukázalo, ochrana práv menšín by mala byť
neoddeliteľnou súčasťou legislatívy ako jeden z predpokladov k nekonfliktnému
spolužitiu.
V procese postkonfliktnej rekonštrukcie je ovplyvňujúcim faktorom aj dĺžka trvania
konfliktu a počet obetí. V tomto prípade môžeme zhodnotiť, že Macedónia mala lepšie
východiskové podmienky ako napr. Bosna a Hercegovina, nakoľko konflikt trval
„len“ niekoľko mesiacov a za obeť mu padlo „len“ niekoľko desiatok obetí. (Rosulek,
2008) Dôležitým momentom je aj prikladanie dôrazu na to, čo by mohlo byť spoločným
záujmom oboch etník, čo je v našom prípade záujem o vstup do medzinárodných
a európskych štruktúr, teda do Európskej Únie a do NATO28.

IV.4.6 Zhrnutie
Od konca roku 2001 prudko klesla miera vzájomného násilia v krajine a dnes
pretrváva v Macedónsku medzi oboma etnikami stav faktickej studenej koexistencie.
Nemôžeme potvrdiť, že by UNPREDEP mohol zabrániť kríze v roku 2001, môžeme
ale logicky predpokladať, že by misia svojím monitorovaním hraníc minimálne poskytla
informácie, vďaka ktorým by mohlo medzinárodné spoločenstvo efektívnejšie reagovať.
(Ilievski, 2007, s. 30) Akékoľvek vyjadrenie na potenciálnu schopnosť misie predísť
konfliktnému vývoju by bolo špekuláciou. Môžeme ale z vyššie spomenutého zhrnúť
nasledovné:
27

Napr. hlavné mesto Skopje je momentálne dvojjazyčné.
V tejto súvislosti je nutné upozorniť na niekoľko rokov trvajúci spor medzi Macedóniou a Gréckom,
ktorý sa týka názvu tejto krajiny. (Zahariadis, 2003) Čo vzhľadom k faktu, že Grécko disponuje právom
veta v týchto organizáciách môže zabrániť Macedónií do nich vstúpiť. Grécko je teda dôležitým aktérom
tohto procesu.
28
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riešenie
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k zlepšeniu pomerov medzi etnikami
vytvorila pre albánske etnikum pomyselnú bázu zahraničnej pomoci, na ktorú

-

upriamovali

svoje očakávania,

ktoré neboli

naplnené

a teda

pôsobili

ako pomyselný akcelerátor nespokojnosti, ktorý viedol k zostreniu situácie
a nakoniec, tradičný peacekeeping nemal v sebe zakomponovanú funkciu, ktorá

-

by viedla k funkčnému interetnickému dialógu a teda sa nestal nástrojom,
pomocou ktorého by bolo možné nasmerovať spoločnosť k prekonaniu latentnej
fázy konfliktu.
Klasický peacekeeping prvej generácie, ktorý bol implementovaný ako preventívne
riešenie sa v prípade Macedónska nepreukázal ako priama cesta vedúca k stabilnému
mieru.
Ak sa vrátime k dokumentu Agenda pre mier, podstata prevencie konfliktu bola
definovaná ako : „...hľadať a identifikovať najnižšiu možnú úroveň situácie, ktorá
by mohla spôsobiť konflikt a pokúsiť sa pomocou diplomacie odstrániť zdroje
nebezpečenstva.“ (Ghali, 1992, in Irrera, 2010, s.6) Aj z toho dôvodu už manažment
občianskych vojen nie je viac závislý len na implementácií vojenských prvkov.
Ako sumarizujú aj Doyle a Sambanis, peacekeepingové operácie s rozsiahlymi
civilnými funkciami, ktoré zahŕňajú ekonomickú rekonštrukciu, inštitucionálne reformy
a dohľad nad voľbami sú nevyhnutnými predpokladmi na zvýšenie šancí na úspech
pri dosiahnutí úspešného peacebuildingu. (Doyle, Sambanis, 2000)

Ak

by

sme

hovorili

o prevencii,

prítomnosť

peacekeepingových

jednotiek

je bezpochyby dôležitou súčasťou tohto súboru opatrení. Ak však pohľad nasmeruje
k definovanému ideálnemu a finálnemu cieľu – úspešnému peacebuildingu, musíme
konštatovať že predpokladom na úspech preventívnej peacekeepingovej misie
v etnopolitickom konflikte je jej multifunkčnosť a multidimenzionalita, ako potvrdzujú
vo svojej štúdií aj autori Doyle a Sambanis.
Ako už bolo spomínané, pôsobenie preventívnej misie vychádzalo z troch mandátov,
ktorých postupné nadobúdanie rozširovalo mandát misie. Na základe týchto mandátov
bolo možné rozdeliť činnosť peacekeepingovej misie na tri časti. Na vojenský pilier,
76

politický pilier a rozvojový pilier. Na začiatku bol mandát misie limitovaný len
na vojenskú časť. Ale rast nutnosti riešiť konflikty vychádzajúce z vnútornej dynamiky
vývoja krajiny viedol k situácií, kedy misia pomaly nadobúdala aj politickú úlohu,
čo viedlo k udeleniu tohto mandátu a k následnému udeleniu rozvojového mandátu,
ktorý v sebe zahŕňal aj sociálnu dimenziu. (Ackermann, 2000) A aj keď bola misia
spočiatku zameraná na vonkajšiu hrozbu, tak ako ju vnímala macedónska vláda,
postupne sa ukazovalo, že jej pozornosť by naozaj mala byť presunutá
k medzietnickému konfliktu vo vnútri krajiny. (Vankovska-Cvetkovska, 1999, s. 25)
Vojenská časť misie, ako už bolo spomenuté, mala posilniť stabilitu a bezpečnosť
v krajine. (Sokalski, 2003) Politický mandát jej dával za úlohu primerané používanie
dobrých služieb v spolupráci s predstaviteľmi krajiny a prispievať tak k udržaniu mieru
a rovnováhy.

Misia

počas

svojho

pôsobenia

nadviazala

vzťahy

s vládou

ako aj s hlavnými politickými predstaviteľmi etnických skupín. Ukazovala sa tu snaha
o rozvoj politického dialógu, konsenzu, medzietnického dialógu a kompromisov.
V roku 1997 ale macedónska vláda začala dávať najavo, že sa prikláňa k tomu,
aby sa UNPREDEP zameriaval iba na svoj vojenský mandát. Misia z presadzovania
svojho politického mandátu z väčšej časti upustila. (Sokalski, 2003, s. 131-150,
Ackermann, 2000)
Ak do tohto kontextu zasadíme čínske veto predĺženia mandátu pre UNPREDEP,
môžeme konštatovať, že UNPREDEP sa nedá vnímať ako nefunkčná misia,
ale ako operácia, ktorá nebola vhodne vyprofilovaná na meniaci sa kontext v krajine
a aj napriek

tomu,

že

sa

pokúsila

o zakonzervovanie

mieru,

nepodarilo

sa s jej pomocou vytvoriť podmienky na jeho rast. Tento typ peacekeepingovej operácie
nenasmeroval krajinu k dlhodobejším štruktúram udržateľného stavu mieru.
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V. ZÁVER
Dekády vstupujúce do nového milénia sa vyznačujú tým, že medzinárodná
politika je ovplyvňovaná a prerušovaná národnostnými, náboženskými a etnickými
konfliktami. Či už sa vynárajú na Blízkom Východe, v Afrike, Južnej Ázií či východnej
Európe, etnické a náboženské zlomové línie vedú ku konfliktom vo vnútri krajiny, ktoré
sú nasledované nejakou formou medzinárodnej intervencie. Internacionalizácia
až doteraz lokálnych konfliktov sa stala bežnou záležitosťou, ktorá už nikoho
neprekvapí. Medzinárodné organizácie typu OSN iniciovali diplomatické snahy
o riešenie týchto sporov, i keď nie vždy s úspechom. Mocnosti typu USA vkročili
do niektorých konfliktov prinášajúc obrovskú vojenskú silu, no vyriešilo sa tým
len málo konfliktov. Túto dobu môžeme v istom slova zmysle označiť ako postmodernú
dilemu, ktorá vyvstáva z kaleidoskopu sveta zloženého z meniacich sa identít, aliancií,
pričlenení a spojení. Hranice a zaužívané štandardy miznú a medzinárodná politika
prestáva pomaly rozlišovať vnútorný a vonkajší priestor. Používanie minulých
skúseností, precedensov, analógií a axióm na formuláciu rozhodnutí zahraničnej
politiky, má preto len limitovanú hodnotu. Toto predstavuje enormnú výzvu pre OSN
a ďalšie podobné inštitúcie. Riešenie etnopolitických konfliktov je nedielnou súčasťou
tejto výzvy.
Ak predpokladáme, že cieľom medzinárodného spoločenstva je nekončiaca snaha
vytvárať pretrvávajúce mierové štruktúry, a ak za aktéra tejto snahy dosadíme OSN
spolu s jej nástrojmi zahraničnej politiky, ocitneme sa v situácií, ktorá vyžaduje
zhodnotenie výstupov danej činnosti. Inými slovami, čo sa týka úlohy peacekeepingovej
misie pri riešení etnopolitických konfliktov, ktorých riešenie je komplikované
ich špecifickou povahou, najdôležitejšie zistenia tejto práce sú nasledovné.

Lekcia

z cyperského

konfliktu

hovorila

o prekonávaní

zamrznutého,

či zakonzervovaného konfliktu. Ako aj o tom, že tradičný peacekeeping je často krát
neschopný aktívne sa zúčastniť riešenia konfliktu, a to predovšetkým z dôvodu jeho
zakorenenia v prístupoch conflict managementu, a teda v absencii východiskovej
stratégie. Tento príklad ukázal i to, že segregácia, poskytnutá ako peacekeepingové
riešenie, nebola a nie je trvalým východiskom zo vzniknutej konfliktnej situácie,
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nakoľko vytvára intenzívnu komunikačnú bariéru na rozdelenom ostrove. Ukázal však
aj to, že pasívna úloha tradičného peacekeepingu môže byť posilnená funkčným
zapojením rôznych mimovládnych organizácií a medzinárodných projektov.
Bosna a Hercegovina priniesla porovnanie tradičného peacekeepingu a širšieho
tzv. druhogeneračného

peacekeepingu.

V tomto

porovnaní

vyvstalo

niekoľko

doporučení pre spôsob, akým by mala byť misia skonštruovaná, aby bolo
cez jej výstupy možné začať v krajine zabezpečiť jednotlivé peacebuildingové kroky
pokroku. Musí v prvom rade existovať všeobecná zhoda s mandátom misie,
či už lokálna alebo medzinárodná, a mandát musí byť správne a efektívne zvolený.
Misia by mala následne oplývať dostatočným technickým a personálnym vybavením.
Kritickým bodom je vhodné prerozdelenie úloh, nakoľko, ako ukázala aj táto skúsenosť,
OSN nie je a nemusí byť jediným aktérom tohto procesu a pri efektívnej distribúcií
„deľby práce“ je možné ľahšie dosiahnuť žiadaný výsledok. Posledný a nemenej
dôležitý bod bosnianskej lekcie je správny výber prostriedku resp. formy riešenia
konfliktu v správnom čase resp. fáze konfliktu.
Kosovo preukázalo, že pri zapájaní peacekeepingových misií, a teda najmä pri zapojení
misie, ktorá má na starosti riadenie prechodu krajiny na nový režim, je nevyhnutné
vnímať aj širšiu sociálnu dimenziu. Nielen inštitucionálne, politické či bezpečnostné
aspekty tvoria základ budovania mieru v krajine, ale existuje tu aj určitá forma
prepojenia so sociálnymi a psychologickými prvkami obnovy. Ako sa ukázalo, čisto
inštitucionálna dimenzia nie je postačujúca. K dôležitým prvkom pri interpozícií
modrých heliem patrí aj kultúrna senzitivita a porozumenie lokálnemu kontextu.
A aj po konštatovaní, že príčina vzniku etnopolitického konfliktu bola postavená
na inštrumentalistickom základe, nie je možné pokúšať sa o jeho riešenie bez vnímania
sociálnej a primordialistickej dimenzie. Jedno z čiastkových zistení vypovedá
aj o uplatnení akéhosi princípu subsidiarity v rámci úloh, ktoré sú zverené do rúk
peacekeepingovej misie, konkrétne máme na mysli prenášanie palety rôznych možných
úloh na lokálnu úroveň tak včasne, ako je to možné, aby sa zabránilo vnímaniu
peacekeepingovej správy ako, preexponovane povedané, koloniálneho cudzieho prvku.
Alebo, brané z iného uhla pohľadu, môže princíp subsidiarity implementovaný
do chápania peacekeepingovej misie znamenať aj vytváranie impulzov a stimulov, ktoré
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podnietia vlastnú činnosť konfliktom ovplyvnených strán smerujúcu k prekonávaniu
konfliktných bariér.
Preventívne zapojenie peacekeepingovej misie v Macedónsku nás poučilo o vytváraní
klamlivých ilúzií, ktoré súvisia so vznikom medzery medzi schopnosťami
a očakávaniami, ktorá je v prípade peacekeepingových misií opakovaným fenoménom.
Preventívne opatrenie skončilo v tomto prípade ako akcelerátor nespokojnosti
miestneho obyvateľstva.
Klasický peacekeeping teda môže zlyhať v dvoch rovinách. Prvá rovina hovorí o tom,
že klasický peacekeeping môže odstrániť potrebu riešenia konfliktu

a vytvoriť

tak situáciu, ktorá nenúti sporné strany, aby sa snažili o prekonanie spornej otázky.
Druhá rovina pozostáva z omylu pri aplikácií, resp. zo vzniknutej medzery medzi
schopnosťami a očakávaniami, pokiaľ je tento typ peacekeepingovej operácie zapojený
v situácií, pre ktorú nebol vytvorený resp., na riešenie ktorej nemá dostatočný mandát.
Vo výsledku sa dá konštatovať, že prvogeneračný peacekeeping nie je dostačujúcim
agentom pokroku smerom k trvalo udržateľným mierovým štruktúram, ale obmedzuje
svoje pôsobenie na užší cieľ vybudovania negatívneho mieru. (Bureš, 2003)
Prípadové štúdie preukázali, že širší peacekeeping môže byť úspešný len za určitých
podmienok. Aj keď ako sa ukázalo, iné než tradičné formy peacekeepingových operácií
vykazujú lepšie výsledky, čo sa týka presmerovania výstupov ich aktivít k trvalo
udržateľným mierovým štruktúram, či minimálne ku krátkodobým a strednodobým
peacebuildingovým cieľom. Multidimenzionálne a multifunkčné peacekeepingové
operácie, vychádzajúce z prístupov conflict resolution, kladú dôraz aj na prekonanie
spornej otázky, čo je jedna z najkomplikovanejších možných kategórií v rámci riešenia
etnopolitických konfliktov. Jej úspešné zvládnutie ale nie je determinované len vôľou
medzinárodného spoločenstva, vôľou OSN či samotných peacekeeperov. Nemožnosť
uzmierenia sa v rámci spoločnosti spočíva teda na pleciach nekompromisne naladených
konfliktných strán a je v týchto prípadoch takmer nezdolateľnou prekážkou.
Peacekeepingové mierové operácie sú jednou z najviditeľnejších a aj najkritizovanejších
aktivít OSN. Medzi rozporuplnou polemikou o ich výstupoch je možné sa zhodnúť
na konštatovaní, že žiadna podobne skonštruovaná operácia nemôže sama o sebe
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vytvoriť mier. Potenciál peacekeepingovej misie je teda v istom smere obmedzený
na možnosť vytvorenia priestoru pre mier a stabilitu. Následne je zodpovednosť
v konečnom dôsledku uložená na plecia zúčastnených konfliktných strán, ktorým patrí
rozhodnutie o tom, ako s touto možnosťou naložia. Aby však bolo možné sa ocitnúť
sa v tejto situácií, v ktorej budú, zjednodušene povedané, ponúknuté možnosti riešenia,
musí OSN disponovať adekvátnymi prostriedkami, funkčnými nástrojmi a silnou
politickou vôľou medzinárodného spoločenstva.

Počet slov: 24580
Znaky bez medzier: 154599
Znaky vrátane medzier: 179256
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VI. SUMMARY
We can describe our era like a postmodern dilemma puzzle composed
of changing identities, alliances, connections and switchovers. International politics
is influenced and interupted by national, religious and etnopolitical conflicts. Etnic
and religious contact lines lead to conflicts inside countries, which are followed
by some form of international intervention. Internalization of ussually local conflicts
became a repeated

phenomena. Furthermore,

identity conflicts design a specific

challenge in their solvability. As a response to this situation, international organizations
like UN iniciated diplomatic efforts to resolve these types of conflicts. This creates
enormous challenge for UN and all international community. Efforts to resolve
etnopolitical conflicts is an indivisible and integral part of this challenge.

In order to evaluate the capabilities of peacekeeping operations to lead to long lasting
peace structures we have to focus on their weak as well as stronger sides or, in other
words, positive and negative outputs of their implementation. There is a number
of lessons learned from case studies of Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo
and Cyprus described in this diploma thesis.

Traditional peacekeeping is often unable to became an active part of conflict resolution
what stems from the absence of the exit strategy in the structure of this tool
of international politics. Moreover,

traditional peacekeeping can fail in two other

dimesions. Firstly, this type of peacekeeping operation can remove the need
for resolving the particular conflict by creating stable situation which do not force
the conflicting sides to end the animosity or to overcome the point of controversy.
Secondly, inconsistency in choosing the proper type of peacekeeping operation can lead
to the birth of so called capabilities-expectations gap, and subsequently to the situation
in which desired result is not ussualy reached.

Concerning peacekeeping operations of the second generation, mainly wider
peacekeeping and managing transition missions, case studies showed that there exist
a body of conditions to be met in order to reach the possibility labeling them
as successful. In sum, there have to be agreement concerning mandate of the mission,
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mandate has to be correctly and functionally chosen and approved by international
community. Mission has to be personally and technically sufficiently equipped.
And peacekeeping operations should be aware of a wider social dimension of conflict
itself or of a conflictual society in which it is aplicated. Also important, in this list
of conditions, is an exercitation of

the principle of subsidiarity in performance

of certain tasks of the mision as well as the requisite focus on overchanging the matter
of argument.

Nevertheless, the burden of the last decision destined to peaceful coexistence rests
on local conflicting sides. But all assumptions of successful alignment of UN
peacekeeping operation towards functional peacebuilding create the essential solid
ground on basis of which the conflicting sides can reach their own final decision
towards the lasting peace.

84

VII. POUŽITÁ LITERATÚRA

Monografie
Ackermann, A. (2000) Making peace prevail. Preventing violent conflict in Macedonia.
Syracuse: Syracuse University Press

Azar, E. (1990) The management of protracted social conflict: Theory and Cases.
Michigan: Darthmouth Pub
Baar, V. (2001) Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalizmus? Ostrava:
OU Tilia

Bellamy, A. J., Griffin, S., Williams, P. (2004) Understanding peacekeeping.
Cambridge: Polity Press
Bureš, O. (2007) Operace na udržení míru OSN. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci

Carment, D., James, P., Taydas, Z. (2006) Who Intervenes? Ethnic Conflict and
Interstate Crisis. Ohio: The Ohio State University Press
Clausewitz, C. (1959) O válce. Praha: Naše Vojsko

Cordell, K.,Wolff, S. (2010) Ethnic Conflict. Cambridge: Polity Press

Coser, A. L. (1956) The Function of Social Conflict. NY: The Free Press

Coser, A. L. (1967) Continuities in the Study of Social Conflict. NY: The Free Press

Crawshaw, N. (1978) The Cyprus Revolt. London: Unwin Hyman

85

Crocker, Ch., Hampson, F. O., Aall, P. (2001) Turbulent Peace. The Challenge of
Managing International Conflict. Washington, D.C: United States Institute of Peace
Press

Doyle, M. W.,Sambanis, N. (2006) Making War and Building Peace: United Nations
Peace Operations. Princeton: Princeton University Press

Ertekun, M. (1984) The Cyprus Dispute and the Birth of the Turkish Republic of North
Cyprus. Nicosia: K. Rustem

Esman, M. J. (2004) An Introduction to Ethnic Conflict. Cambridge: Polity Press

Esman, M. J., Telhami, S. (1995) International Organizations and Ethnic Conflict. NY:
Cornell University Press. Ithaca

Esman, M. J. (1994) Ethnic Politics. NY: Cornell University Press. Ithaca

Findlay, T. (2002) The Use of Force in UN Peace Operations. Oxford: SIPRI and
Oxford University Press

Galtung, J. (1996) Peace by peaceful means: peace and conflict, development and
civilization. London: SAGE Publications

Ganguly, R. (2009a) Ethnic conflict. Vol. 1, Ethnic identity Thousand Oaks, CA: SAGE
Publications

Ganguly, R. (2009b) Ethnic conflict. Vol. 2 Causes of ethnic conflict. Thousand Oaks,
CA: SAGE Publications

Ganguly, R. (2009c) Ethnic conflict., Vol. 3 Consequences of ethnic conflict. Thousand
Oaks, CA: SAGE Publications

86

Ganguly, R. (2009d) Ethnic conflict.Vol. 4 Settlement of ethnic conflict. Thousand Oaks,
CA: SAGE Publications

Girgle, Patrick. (2009) Kosovo. Praha: Libri

Gurr, T. R. (1993) Minorities at Risk: A Global view of Ethnopolitical Conflicts.
Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press

Harff, B., Gurr, T. R. (2004) Ethnic conflict in world politics. Boulder, Colo: Westview
Press
Hladký, L. (2005) Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno : Masarykova Univerzita

Horowitz, D. (2000) Ethnic Groups in Conflict. University of California Press:
Berkeley, Los Angeles, London

Jesse, G.N., Williams, P.K. (2011) Ethnic Conflict. A Systematic Approach to Cases of
Conflict. Washington, D.C.: CQ Press

Johansen, R.C. (1998) Enhancing UN Peace-Keeping. Tokyo, New York, Paris: United
Nations University Press
Judah, Tim. (2000) Kosovo – War and Revenge. Yale: University Press

King, I., Mason, W. (2006) Peace at Any Price: How the World Failed Kosovo. NY:
Ithaca. Cornell University Press

Miall, H., Woodhouse T., Ramsbotham, O. (1999) Contemporary Conflict Resolution.
Cambridge: Polity Press

Mirbagheri, F. (1998) Cyprus and International Peacemaking. London: Hurst and
Company

87

Muscat, R. J. (2002) Investing in Peace: How Developement Aid Can Prevent or
Promote Conflict. NY: M. E. Sharp

Petersen, R. D. (2002) Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred and Resentment in
Twentieth-Century Eastern Europe. Cambridge: Cambridge University Press

Rosulek, P. (2008) Makedonie. Praha: Libri

Ryan, S. (2000) United Nations Peacekeeping: A Matter of Principles? London:
Portland. OR: Frank Cass
Rychlík, J. (2003) Dějiny Makedonie. Praha: : Nakladatelství Lidové noviny

Saideman, S. M. (2001) The Ties That Divide: Ethnic Politics, Foreign Policy, and
International Conflict. NY: Colombia University Press

Sens, A.G., (2004) From Peace-Keeping to Peace-Building: The United Nations and
the Challenge of Intrastate War. New York: Palgrave-Macmillan

Shiels, F. L. (1984) Ethnic Separatism and World Politics. Md.:University Press of
America. Lanham

Singer M., Wildavsky A. (1993) The Real World Order: Zones of Turmoil. N.J.:
Chatham House Publishers. Chatham

Smith, A. D. (1999) Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University
Press

Smith, A. D. (1991) National Identity. London: Penguin

Sokalski, H. (2003) A ounce of prevention: Macedonia and the UN experience in
preventive diplomacy. Washington: United States Institute of Peace

88

Stromseth, J. (2006) Can Might Make Rights? Building the Rule of Law After Military
Interventions. Cambridge. Cambridge University Press
Šesták, M. a kol. (2009) Dějiny Jihoslovanskích zemí. Praha: Nakladatelství Lidové
noviny

Taras, C. Raymond, Ganguly, Rajat (2010) Understanding Ethnic Conflict. United
States: Pearson.
Tesař, F. (2007) Etnické konflikty. Praha: Portál

Volkan, V. (1997) Blood Lines. From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism. Colorado:
Westview Press
Waisová, Š. (2005) Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha : Portál

Wallensteen, P. (2007) Understanding conflict resolution. London: SAGE Publications.

Williams, A. (2000) Preventing War. NY: Rowman and Littlefield

Periodiká
Azar, E. E. (1985) Protracted International Conflicts: Ten Propositions. International
Interactions. 12: 59-70

Baird, A. (1999) An Atmosphere of Reconciliation: A Theory of Resolving Ethnic
Conflicts Based on the Transcaucasian Conflicts. Online Journal of Peace and Conflict
Resolution. Dostupné na: <http://www.trinstitute.org/ojpcr/2_4baird.htm>

Betts, R. K. (1994) The Delusions of Impartial Intervention. Foreign Affairs. (73) 6:
November/ December

Bjorkdahl, A. (2006) Promoting Norms Through Peacekeeping: UNPREDEP and
Conflict Prevention. International Peacekeeping. (13) 2: 214-228

89

Bliesemann de Guevara, B. (2009) States of Conflict. A case study on peace-building in
Bosnia and Hercegovina. Institute for Public Policy Research. Dostupné na:
<http://www.scribd.com/doc/23144981/States-of-Conflict-A-case-study-on-peacebuilding-in-Bosnia-and-Herzegovina>

Booth, K., Security and emancipation. Review of International Studies. (17) 4: 313-326
Boutrus Ghali, B. (1992/1993) Empowering the UN. Foreign Affairs. (72) 5. Dostupné
na: <http://www.foreignaffairs.com/articles/48466/boutros-boutros-ghali/empoweringthe-united-nations>

Brome, N. (2004) Reaching Across the Dividing Line: Building A Collective Vision For
Peace In Cyprus. Journal of Peace Research. (41) 2: 191-209
Bureš, O. (2003) Mírové operace OSN v postbipolárním světě : méně znamená více.
Mezinárodní vztahy. (38) 3: 24‐43

Collier, P., Hoeffler, A. (2004) Greed and grievance in civil war. Oxf. Econ. Pap. 56
(4):563‐595

Diehl, P. F., Druckaman, D., Wall, J. (1998) International Peacekeeping and
Conflict Resolution: A Taxonomic Analysis with Implications. The Journal of Conflict
Resolution. (42) 1: 33‐55

Dixon, W. J. (1996) Third‐Party Techniques for Preventing Conflict Escalation and
Promoting Peaceful Settlement. International Organization. (50) 4: 653‐681

Doyle, M. W., Sambanis, N. (2000) International Peacebuilding: A Theoretical and
Quantitative Analysis. The American Political Science Review. (94) 4: 779‐801

Eiff, H. (2007) On NATO and Macedonia: A Mission in Skopje 1999-2000. Crossroads
– The Macedonian Foreign Policy Journal. 3: 82-88
90

Esteban, J., Ray, D. (2008) Polarization, Fractionalization and Conflict. Journal of
Peace Research. 45 (2): 163-182

Falk, R. (1995) Appraissing the U.N. at 50.: The Looming Challenge. Journal of
International Affairs. (48) 2: 625

Fearon, J. D., Laitin, D. D. (2003) Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American
Political Science Review 97 (1):75‐90

Fisher, Ronald J. (2001) Cyprus: The Failure of Mediation and the Escalation of an
Identity Based Conflict to an Adversarial Impasse. Journal of Peace Research. (38) 3:
307-326

Forsberg, E. (2008) Polarization and Ethnic Conflict in a Widened Strategic Setting.
Journal of Peace Research 45 (2): 283‐300

Gagnon, V.P. (1995) Ethnic Nationalism and International Conflict: The Case of
Serbia. International Security. (19) 3

Gurr, T. R. (2001) "Minorities and Nationalists." in Turbulent peace: the challenges of
managing international conflict. Ed. Crocker, Chester A.; Aall, Pamela R. a Hampson,
Fen Osler. Washington, D.C: United States Institute of Peace Press: 163-188

Harbottle, M. (1980) The Strategy of Third Party Intervention in Conflict Resolution.
International Journal. (35) 1

Hehir, A. (2006) Autonomous Province Building: Identification Theory and the Failure
of UNMIK. International Peacekeeping. (13) 2: 200 -213
Hladký, L. (2006) Daytonská mírová smlouva a její uvedení do života. Středoevropské
politické studie. (8) 2-3. Dostupné na: <http:/www.cepsr.com/clanek.php?ID=275>
Hradečný, P. (1999) Kosovo: Zdroje a cesty konfliktu. Mezinárodní politika. 6: 20
91

Irrera, Daniela. (2010) NGOs and Peace Support Operations. The Case of The
UNPREDEP Mission in Macedonia. ISA Annual Convention, New Orleans. Paper
presented to the panel WC42, Reflection on Nation Building: 15 years after Dayton.
Dostupné

na:

<http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/4/1/3/2/3/pages413
238/p413238-1.php>

James, Alan (1989) The UN Force in Cyprus. International Affairs 66: 481-500

Ladini, G. (2009) Peacebuilding, UN and Civil Society: The Case of Cyprus. The
Cyprus Review. 21:2
Lémay-Hébert, N. (2009) State Building From The Outside-In: UNMIK and Its
Paradox. Journal of Public and International Affairs. 20: 65-86

Llamazare, M., Levy, L.R. (2003) NGOs and Peacebuilding in Kosovo. Centre for
Conflict Resolution. Department of Peace Studies. Working Paper 13. Dostupné na:
<http://www.brad.ac.uk/acad/confres/papers/pdfs/CCR13.pdf>
Kasum, D. (2006) Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho
současná

podoba.

Středoevropské

politické

studie.

(8)

2-3.

Dostupné

na:

<www.cepsr.com/clanek.php?ID=276>

Kaufmann, Ch. (1996) Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars.
International Security. (20) 4: 136‐175

Kaufman, S. J. (1996a) An International Theory of Inter-ethnic War. Review of
International Studies (22)

Kaufman, S. J. (1996b) Spiraling to Ethnic War: Elites, Masses, and Moscow in
Moldova´s Civil War. International Security. (21) 2

92

Knight, D.B. (2005) Identity and Territory: Geographical Perspectives on Nationalism
and Regionalism. Annals of the Association of American Geographers (72) 4: 514-531

Luttwak, E. (1999) Give war a chance. Foreign Affairs 78 (4):36‐51

Mishali‐Ram, M. (2006) Ethnic Diversity, Issues, and International Crisis Dynamics.
1918‐2002. Journal of Peace Research 43 (5): 583‐600

Ostby, G. (2008) Polarization, Horizontal Inequalities and Violent Civil Conflict.
Journal of Peace Research. 45 (2): 143-162

Regan, P. M. (1996) Conditions of Successful Third‐Party Intervention in Intrastate
Conflicts. Journal of Conflict Resolution 40 (2): 336‐359

Regan, P. M., Stam, A. C. (2000) In the Nick of Time: Conflict Management, Mediation
Timing, and the Duration of Interstate Disputes. International Studies Quarterly. (44) 2:
239‐260

Reynal‐Querol, M. (2002) Ethnicity, Political Systems, and Civil Wars. Journal of
Conflict Resolution 46 (1): 29‐54

Sambanis, N. (2001) Do Ethnic and Nonethnic Civil Wars Have the Same Causes?: A
Theoretical and Empirical Inquiry (Part 1). Journal of Conflict Resolution 45 (3):
259‐282

Soto, A., Castillo, G. (1994) Obstacles to Peacebuilding: United Nations. Foreign
Policy (94) Spring

Stewart, F. (2001) Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Developement.
WIDER,

Annual

Lecture

5.

December

14.

Helsinky.

<http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/qehwp/qehwps81.pdf>

93

Vankovska-Cvetkovska, B. (1999) UNPREDEP in Macedonia: Achievements and
Limits of Preventive Diplomacy. Online Journal of Peace and Conflict Resolution (3)

Weiss, T. G. (1994) Intervention Whither the United Nations? Washington Quarterly,
(17) 2

Zahariadis, N. (2003) External Interventions and Domestic Ethnic Conflict
in Yugoslav Macedonia. Political Science Quarterly (118) 2: 259-279

Dokumenty a iné zdroje
Annan, K. (2001) Report of the Secretary General on Prevention Armed Conflict. New
York: United Nations. Dostupné na:
<http://www.undp.org/bcpr/documents/prevention/SG%20report%20on%20prevention
%20of%20armed%20conflict.pdf>

Boutrus-Ghali, B. (1992) An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking
and

peace‐keeping.

New

York:

United

Nations.

Dostupné

na:

<http://www.un.org/docs/SG/agpeace.html>
Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora.
Dostupné

na:

<http://www.osn.cz/dokumenty‐osn/soubory/charta‐organizace‐spojenychnarodua‐
statut‐mezinarodniho‐soudniho‐dvora.pdf>

Ilievski, Zoran - Lebamoff, M. F. R. (2008) The Ohrid Framework Agreement
in Macedonia: Neither Settlement nor Resolution of Ethnic Conflict: Draft for
Discussion. San Francisco: International Studies Assocciation Conference,
2008. 36 s. Dostupné na internete:
<http://www.humansecuritygateway.com/documents/ISA_Ohridframework.pdf>

Report

of

the

Panel

on

UN

Peace

Operations.

(2000)

Dostupné

na:

<www.un.org/peace/reports/peace_operations/docs/summary.htm>

94

Heildelberg Institute For International Conflict Research. (2003) Conflict Barometer
2003. Heidelberg: HIIK
Dostupné na: < http://hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2003.pdf>

95

VIII. PROJEKT DIPLOMOVEJ PRÁCE
Zdôvodnenie výberu témy a jej vymedzenie
Etnopolitické konflikty vykazujú sériu znakov, kvôli ktorým sú tieto konflikty
ťažšie riešiteľné než konflikty založené napr. na ekonomických záujmoch, intervencia
tretej strany je jedným z najdôležitejších aspektov prispievajúcich k ich riešeniu
smerom k medzinárodnej bezpečnosti. Nie sú len lokálnym fenoménom, ale zasahujú do
štruktúry medzinárodnej politiky a do jej rovnovážneho stavu. Nie sú ani úplne novým
fenoménom, ale ich dosah je v súčasnosti výrazný v rôznym smeroch. Otázne zostáva,
na akom

princípe

musí

byť

založená

úspešná intervencia resp. aplikácia

peacekeepingových aktivít? Kde vyvstávajú prekážky pre efektívnu aplikáciu? A či je
možné nájsť funkčný mechanizmus zapojenia tretej strany do riešenia etnopolitických
konfliktov tak, aby smerovala k naplneniu peacebuildingových očakávaní, podmienok a
kritérií? Preskúmaním série prípadových štúdií by malo byť možné vyabstrahovať
potenciálnu odpoveď na tieto otázky.
Aktuálnosť témy je vymedzená aj jej historickým podkladom a teda istým stupňom
tlaku na hľadanie a nájdenie odpovedí. Je zrejmé, že medzinárodné spoločenstvo bolo
po páde bipolarity vystavené hrozbám, ktoré vyplývali z regionálnej nerovnováhy a
z prudkej eskalácie etnopolitických konfliktov. Uvoľnenie systému po páde železnej
opony malo za následok to, že sa objavilo široké množstvo prostriedkov na riešenie
konfliktov, ktoré boli predtým akoby kryté jednou či druhou sférou vplyvu. Tieto
konflikty boli tiež istým morálnym imperatívom pre medzinárodné spoločenstvo, ktorý
predurčoval vôľu a impulz k ich riešeniu „treťou stranou“. Bolo už mnoho krát
vyslovené to, že táto nová (ne)rovnováha odhalila množstvo problémov súvisiacich s
nedostatkom skúseností, kapacít či ochoty efektívne a zmysluplne zasiahnuť zo strany
medzinárodného spoločenstva, avšak postupom času a následným získavaním
skúseností a overovaním efektivity a legitimity zásahov tretej strany do etnopolitických
konfliktov najmä v podobe peacekeepingu by sa dalo predpokladať, že sa vyvinul
mechanizmus schopný priamočiarejšie dospieť do štádia funkčného peacebuildingu,
teda do štádia, v ktorom je možné formulovať a dosahovať samoudržateľné mierové
štruktúry sociálnej interakcie v konfliktom postihnutej oblasti. No nie je tomu úplne tak.
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Etnopolitické konflikty na teritoriálnom základe, medzi ktoré patria prípady Kosova,
Macedónie, Bosny a Hercegoviny a Cyprusu ponúkajú materiál na komparatívnu
prípadovú štúdiu, ktorej cieľom bude vymedziť premenné nevyhnutné na posúdenie
kauzálneho

vzťahu

medzi

jednotlivými

atribútmi

peacekeepingových

aktivít

a peacebuildingových naplnených očakávaní. Ponúkajú výskumný materiál rozvrstvený
nielen podľa časovej ale aj teritoriálnej osi so spoločným základným menovateľom.

Výskumný cieľ
Mnohokrát sa stretávame s nasledujúcou kauzálnou väzbou: „úspešná
intervencia/ peacekeeping“ ale neúspešné riešenie konfliktu a teda problému samotného.
Často sa konfliktné strany a medzinárodné spoločenstvo taktiež ocitnú pred situáciou,
kedy je riešenie problému založené na „negatívnom mieri“, konfliktný cyklus teda
zostáva takpovediac zastavený v procese postkonfliktnej rekonštrukcie, bez reality
zakončenia konfliktného cyklu a bez vidiny stabilnej mierovej situácie. Ktoré faktory
inhibujú a ktoré akcelerujú podobné patové situácie ústiace do zamrznutých či vleklých
konfliktov a v čom tkvejú špecifiká etnopolitických konfliktov a ich náročnejšia
riešiteľnosť? Výskumným cieľom by malo byť vymedziť práve túto problematiku,
ako aj objasniť pojem „úspešný“ peacebuilding ako vyvrcholenie peacekeepingových
aktivít, videný práve v kontexte teritoriálnych konfliktov založených na etnopolitickom
základe.
Výskumná otázka diplomovej práce teda znie: Nakoľko povaha peacekeepingových
misií v teritoriálnych konfliktoch založených na etnopolitickom základe vytvára
predpoklad pre úspešný peacebuilding?
Čiastkové výskumné otázky následne prihliadajú k ostatným vymedzeným faktorom,
ktoré svojím pôsobením ovplyvňujú priebeh a proces ukončenia konfliktu a jeho
nasmerovanie na fázu peacebuildingu, ktorá predznamenáva dlhodobejšie riešenie.
Medzi témy, s ktorými má za cieľ práca narábať, patrí osvetlenie vzťahu medzi mierou
identitárnych odlišností a schopnosťou intervencie tretej strany využiť svoje pôsobenie
na sprostredkovanie mediácie medzi znepriatelenými stranami.
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Ďalej má záujem poukázať na to, že pokiaľ povaha konfliktu a povaha konfliktných
strán nadobúdajú silné negatívne konotácie – v čom je zakódovaný nevyhnutný
potenciál peacekeepingovej misie a intervencie tretej strany na prelomenie konfliktnej
situácie, a v ktorých bodoch sú schopné napomôcť k začatiu procesu budovania mieru,
aj s prihliadnutím na ich efektivitu a legitimitu.
Ako nevyhnutný teoretický model pri akomkoľvek štúdiu konfliktov je, samozrejme,
model konfliktného cyklu, na základe ktorého je možné objasniť jednotlivé konfliktné
fázy. Práca v rámci čiastkovej operacionalizácie premenných bude pracovať
aj s rôznymi teóriami príčin vzniku a riešenia etnických konfliktov, podloženými
zodpovedajúcou literatúrou.

Metodológia
Diplomová práca má za cieľ spracovať a porovnať dáta zo štyroch prípadových
štúdií (N = 4). Sú nimi etnopolitické konflikty v Kosove, Macedónií, Bosne
a Hercegovine a na Cypruse. Prvé tri prípadové štúdia slúžia ako hlavný súbor
komparatívnej štúdie, pričom Cyprus by mal vypovedať do istej miery aj ako testovacia
prípadová

štúdia,

vymedzená

svojím

odlišným

geografickým

umiestnením

aj historickým kontextom.

Operacionalizácia
V operacionalizácií uskutočnenej pre danú tému pôjde o posúdenie kauzálneho
vzťahu medzi jednotlivými atribútmi peacekeepingových aktivít a peacebuildingových
očakávaní. Bola už spomínaná opakovaná väzba medzi výslednicou úspešnej intervencii
či peacekeepingovej misie a neúspechom riešenia konfliktu samotného, situácia, kedy
je konfliktný cyklus zastavený a teda bez úspešného konca. Operacionalizáciou
premenných výskumnej práce vyabstrahujeme, ktoré z faktorov sú nápomocné a ktoré
brzdiace pozitívny výsledok. Je nutné mať na zreteli, že faktory a premenné
charakterizujúce etnopolitické konflikty sú špecifickými inhibítormi v „teoreticky
úspešnom“ kauzálnom slede vývoja konfliktného cyklu.
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Keďže peacebuilding je pojmom širokým, budeme ho v rámci operacionalizácie
redukovať na vopred určený súbor premenných, nakoľko nie je možné obsiahnuť ho
v jeho plnej šírke.
Operacionalizácia vyplýva v plnej svojej miere zo stanovenej výskumnej otázky a teda
cieľom tejto práce má byť identifikovať nakoľko povaha peacekeepingových misií
vytvára predpoklad pre úspešný peacebuilding, toto je však veľmi zúžené poňatie
pokiaľ nezapojíme sprostredkujúce premenné, ktoré túto väzbu ovplyvňujú:
zjednodušujú, urýchľujú, brzdia, či úplne znemožňujú. Ako napr.: miera identitárnych
odlišností definovaná cez polarizáciu spoločnosti, prítomnosť konfliktnej minulosti
alebo etnické rozvrstvenie spoločnosti, ďalej prítomnosť intervenčného zásahu treťou
stranou a jej vymedzenie cez počet zapojených strán, jej intenzitu, či jej umiestnenie
na časovej osi konfliktného cyklu. A samozrejme, naša pozornosť je upriamená
na peacekeepingovú misiu videnú cez jej povahu, ciele, dĺžku trvania a veľkosť
jednotky, ktorej výsledok však nestojí len na jej samotnej efektivite a legitimite, aj keď
je

prioritným

ukazovateľom

skúmanej

kauzálnej

väzby.

Premenné

uvedené

v operacionalizačnej schéme vytvárajú sieť dôležitých faktorov, pomocou ktorých
je možné osvetliť predpokladanú vnútornú logiku budúcej diplomovej práce.
Výsledkom tejto operacionalizácie je nasledujúca schéma:
A: nezávislá premenná

I. POVAHA KONFLIKTU
a. intenzita konfliktu
b. trvanie konfliktu
c. počet obetí
d. počet konfliktných strán
II. POVAHA STRÁN KONFLIKTU
a. polarizácia spoločnosti
b. početné zastúpenie jednotlivých etnických skupín
c. existencia konfliktnej minulosti
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d. kumulácia rozdielnych identitárnych faktorov medzi etnikami (náboženstvo,
jazyk, kultúrna príslušnosť)
e. zabezpečenie uspokojovania potrieb jednotlivých etnických skupín
B: sprostredkujúca premenná

I. INTERVENCIA TRETEJ STRANY
a. počet zapojených aktérov
b. vojenská intenzita intervencie
c. umiestnenie intervencie na časovej osi konfliktného cyklu daného konfliktu
II. PEACEKEEPINGOVÁ MISIA
a. povaha misie
b. ciele misie
c. veľkosť vyslanej jednotky
d. trvanie/ dĺžka misie
C: závislá premenná
I. POLITICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY PEACEBUILDINGU:
a. prímerie
b. pokoj zbraní
c. celistvosť územia
d. (ne)zhoda o vyriešení spornej otázky v rámci danej spoločnosti (miera
postkonfliktnej rekonštrukcie spoločnosti)
V tejto väzbe definujeme rozdiel medzi intervenciou a peacekeepingovými aktivitami.
Intervencia je v tomto prípade špecifikovaná podľa svojho zámeru ako snaha o pomoc
jednej strane alebo ako snaha vynútiť mier. Základnou hybnou silou práce, prihliadajúc
k výskumnej otázke, je snaha vyabstrahovať z kauzálneho modelu, ako významná je
v tomto procese povaha peacekeepingovej misie.
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