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Abstrakt 

Bezpečnostní, ekonomické a společenské výzvy, které s sebou přinesla první dekáda 21. 

století, prohlubují nutnost zabývat se významem pojmu mezinárodní komunita, její rolí 

ve formování celosvětového vývoje a tím, zda organizace, které mezinárodní komunitu 

reprezentují, mohou být považovány skutečně za reprezentanty zájmů celé této 

komunity. Konflikt v Afghánistánu a následná rekonstrukce země v režii mezinárodního 

společenství je ukázkovým případem pro studii fungování mechanismů, kterými 

mezinárodní komunita přistupuje k bezpečnostním výzvám, jejich úspěšnosti a 

schopnosti aplikovat minulé zkušenosti na budoucí operace. Případ Afghánistánu je 

v tomto ohledu bezednou studnicí informací a lessons-learned. Tato práce se zabývá 

souborem úspěchů a proher spojených s mezinárodním zapojením v Afghánistánu a 

jeho dopadem na vývoj země. Práce vyzdvihuje negativní důsledky mezinárodního 

působení stejně jako prohlubující se závislost této země na pomoci zvenčí. 

 

Abstract 

Security, economic and societal challenges of the 21 century place demands on 

international community and deepens the need to precisely define this term and its role 

in the global development as well as the legitimacy of international organization, which 

often place themselves as representatives of the entire global community. Conflict in 

Afghanistan and its reconstruction is a great case study of mechanisms, which allow the 

international community to assess security challenges, apply former experience to 

respond and prepare for future operations. There are many lessons that can be learned 

from the case of Afghanistan. This article addresses the successes and failures 
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connected with Afghan reconstruction and stabilization efforts and its impacts on 

development of the country. The article stresses the negative consequences of the 

international involvement as well as the deepening dependence of Afghanistan on 

foreign assistance. 
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Úvod 

 

Bezpečnostní, ekonomické a společenské výzvy, které s sebou přinesla první 

dekáda 21. století, prohlubují nutnost zabývat se významem pojmu mezinárodní 

společenství, její rolí ve formování celosvětového vývoje a tím, zda organizace, které 

mezinárodní komunitu reprezentují, mohou být považovány skutečně za reprezentanty 

zájmů celé této komunity. Konflikt v Afghánistánu a následná rekonstrukce země v režii 

mezinárodního společenství je ukázkovým případem pro studii fungování mechanismů, 

kterými mezinárodní komunita přistupuje k bezpečnostním výzvám, jejich úspěšnosti a 

schopnosti aplikovat minulé zkušenosti na budoucí operace. Případ Afghánistánu je 

v tomto ohledu bezednou studnicí informací a lessons-learned. Předtím, než se aktuální 

kapitola působení v Afghánistánu uzavře a zkušenosti se budou moci aplikovat na 

budoucí případy, stojí před mezinárodní komunitou zřejmě dosud největší výzva: jak 

z Afghánistánu odejít a uzavřít třináctileté působení v zemi.  

I po roce 2014 se počítá s určitou podobou působení mezinárodní komunity, 

která naváže na započaté snahy a závazky vůči této zemi. Tento rok však bude pro 

Afghánistán milníkem, kterým země přestane být na výspě mezinárodního zájmu, 

místem působení přes 150 000 mezinárodních vojáků a civilních pracovníků, a bude 

muset čelit snížení přílivu financí a materiální i technické podpory navázané na toto 

koaliční zapojení v zemi. V roce 2014 dojde také k prezidentským volbám, které mohou 

do velké míry ovlivnit budoucí směřování země. Veřejnému a do určité míry i 

nezávislému skrutiniu bude podrobena vláda prezidenta Karzáího, který byl vybrán a do 

tohoto postu dosazen za podpory mezinárodní komunity. Bude velmi zajímavé 

pozorovat, zda se tato vláda a stávající politické elity budou schopny udržet u moci i 

v situaci, kdy jejich „legitimita“ nebude podporována přítomností koaličních vojsk 
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v zemi. Samotný fakt, že se mezinárodní komunita podílela na výběru a posvěcení 

nových oficiálních lídrů Afghánistánu po pádu Talibánu v sobě nese potenciál 

stávajícího i budoucího konfliktu, vznikajícího v důsledku odmítavého postoje 

afghánské společnosti k tomuto aktu i osobám těchto představitelů. 

Období mezi lety 2014 a 2024 bylo na Chicagském summitu NATO nazváno 

„transformační dekádou“ pro Afghánistán. Ta tak naváže na aktuální proces tranzice 

moci a bezpečnosti. Již v polovině roku 2013 by mělo dojít k předání zodpovědnosti za 

bezpečnost země do rukou Afghánských národních bezpečnostních složek (ANSF). 

Optimistické nahlížení na schopnosti ANSF ze strany koaličních partnerů však jen 

velmi stěží reflektuje jejich skutečnou připravenost a spíše je výsledkem snahy operace 

v zemi ukončit a stáhnout nasazené jednotky, omezit tak ztráty i finanční zátěž, kterou 

zapojení do tohoto konfliktu všem koaličním partnerům způsobuje. 

Od roku 2001 byly o Afghánistánu napsány miliony slov. Popisy historie, válek 

a problémů;  stránky plné plánů a strategií, úspěchů a proher. Po mnohaletém působení 

mezinárodní komunity v této zemi se blíží doba zúčtování. Výsledek tohoto zúčtování 

se bezpochyby promítne do podoby i samotné ochoty mezinárodní komunity zapojit se 

v budoucnu do konfliktu takovýchto rozměrů. To, jakým způsobem dojde k ukončení 

nasazení koaličních vojsk v Afghánistánu a k transformaci mezinárodního působení 

v zemi, bude mít klíčový vliv na stabilitu a rozvoj celého regionu. Je tedy zcela zásadní 

zabývat se detailně výsledky a dopady tohoto působení, identifikovat jeho pozitiva, 

pokud nějaká existují, a odhalit zásadní chyby a nedostatky.   

Dlouhodobé působení mezinárodní komunity v Afghánistánu do velké míry 

přispělo k vybudování paralelních mocenských struktur a k pokřivení ekonomického 

systému v zemi, která je kvůli tomu o to méně schopná nezávislého fungování a 

zajištění bezpečnosti a stability na svém území. Přítomnost koaličních vojáků a civilních 
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odborníků státních i nestátních organizací má za účel pomoci zemi ve stabilizaci a 

rozvoji, ale aktuální situaci v zemi ukazuje, že se tento cíl nejen nedaří naplnit. Nelze 

navíc vyloučit, že tato přítomnost ve skutečnosti probíhající konflikt podporuje a dále 

polarizuje jednotlivé znepřátelené skupiny. 

Nyní je správná doba položit si několik zásadních otázek. Přispěla mezinárodní 

komunita ke stabilizaci Afghánistánu a jeho schopnosti udržet na svém území mír? Co 

se stalo s Afghánistánem během více než desetileté přítomnosti zahraničních vojsk a 

agentur na jeho území a co se s ním stane, když – nebo spíše až - dojde k jejímu 

ukončení? Jak může mezinárodní komunita maximalizovat svůj pozitivní dopad a 

minimalizovat negativní dopady v případech jejího zapojení do řešení konfliktů a 

poválečné rekonstrukce?  

Cíle diplomové práce 

 

Aktuální situace v Afghánistánu vyvolává jednu ze zásadních otázek 

v mezinárodních vztazích: Jaký je vliv mezinárodního společenství na probíhající 

konflikty ve světě a jakým způsobem se má mezinárodní komunita angažovat v jejich 

řešení? Více než dekáda mezinárodního snažení v Afghánistánu měla vyústit ve 

stabilizaci země, zlepšení bezpečností situace v regionu, omezit nebezpečí globálního 

terorismu a napomoci rozvoji země a etablování státních institucí a vlády práva. V roce 

2001 před začátkem operace Trvalá svoboda (OEF) a mise Mezinárodních 

bezpečnostních a asistenčních sil (ISAF) měl Taliban pod kontrolou 75% země.
1
 V roce 

2009 měla vláda prezidenta Karzáího pod kontrolou pouhých 30% země
2
, zatímco 

zbytek ovládali povstalci. Následující rok se situace ještě vyhrotila a bezpečnostní 

                                                 
1 KATZMAN, K.: Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, 2012, str. 7, 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf 
2 KATZMAN, K, 2012, s. 23 
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situace se zhoršila ve 33 provinciích z 34. V důsledku narůstající nestability v zemi 

došlo od roku 2009 do 2010 k postupnému navýšení zahraniční vojenské přítomnosti 

v Afghánistánu o 30 000 vojáků. Přesto však počet útoků v důsledku tohoto navýšení 

neklesl a bylo tomu právě naopak. Větší přítomnost koaličních sil je úzce spjata 

s vyšším počtem útoků povstalců v zemi.
3
 Kromě zhoršující se bezpečnostní situace 

došlo v zemi od roku 2001 v důsledku obrovského přísunu zahraničního kapitálu a 

především velkého objemu rozvojové pomoci také k narušení tradičních ekonomických 

vazeb a prohloubení závislosti země na zahraniční pomoci. Hnutí Talibán na přelomu 

let 2000 a 2001 postavil pěstování opia mimo zákon a jeho produkce se rapidně snížila, 

svržení Talibánu ale vedlo k opětovnému obnovení pěstování opia, které tak znovu 

vystřelilo Afghánistán do čela světové produkce. 

V návaznosti na zmíněná fakta je hlavní hypotéza této práce formulována takto: 

Mezinárodní komunita svým působením a přítomností v Afghánistánu podporuje 

konflikt. Tato práce si klade za cíl identifikovat pozitiva a negativa zapojení 

mezinárodního společenství v Afghánistánu a určit jaké dopady má toto působení na 

mírový proces a stabilizaci této země a regionu. V souvislosti s první hypotézou se 

práce zaměřuje na dopad působení mezinárodního společenství na (1) utváření 

neudržitelného ekonomického modelu v zemi; (2) napojení opozičních sil na finanční 

toky plynoucí do země a nekontrolovatelnou korupci; (3) rozvoj pěstování a obchodu 

s opiem; (4) ustavení a podporu nelegitimní vlády a její polarizační efekt na afghánskou 

populaci; a (5) na zhoršující se bezpečnostní situaci a počet útoků v zemi.  

Druhá hypotéza diplomové práce zní: Afghánská vláda i společnost je natolik 

závislá na podpoře mezinárodní komunity, že její ukončení může vést ke kolapsu celé 

společnosti. Verifikace této hypotézy se zaměřuje na analýzu následujících faktorů: (1) 

                                                 
3 NORLAND, R., Security in Afghanistan Is Deteriorating, Aid Groups Say, New York Times, 11.9.2010, 
http://www.nytimes.com/2010/09/12/world/asia/12afghan.html?_r=2 
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vliv mezinárodního společenství na prohlubování ekonomické závislosti Afghánistánu; 

(2) schopnost ANSF působit autonomně; a (3) podmínky, za kterých existuje možnost 

vytvořit silnou centrální vládu. 

Obě hypotézy popisují situaci v zemi, která je zjevně paradoxní. Na jednu stranu 

je působení zahraničních aktérů jedním z hlavních původců konfliktu, ale na druhou 

stranu závislost na zahraničních zdrojích a pomoci zemi znemožňuje samostatně 

fungovat. Tato patová situace není v mezinárodních vztazích ojedinělým jevem 

typickým pouze pro Afghánistán. Problematika mezinárodní intervence a jejích dopadů 

na státy, které jsou jejím předmětem, je velmi komplexní. Nelze jednoznačně stanovit, 

že zahraniční intervence mají vyloženě negativní dopad, ale ani pozitivní. Obrovské 

množství faktorů, místních specifik, strategií a postupů, do velké míry ovlivňuje úspěch 

či neúspěch intervence. V případě Afghánistánu se schází velký počet negativních 

faktorů, jako je etnická roztříštěnost, historie násilí, střet zájmu mocností, nízká úroveň 

rozvoje, místní psyché a odlišné kulturní a politická východiska společnosti, které 

ztěžují zahraniční působení v zemi. Je jen velmi těžké predikovat, jak by se mezinárodní 

společenství ve vztahu k Afghánistánu mělo zachovat, aby co nejlepším způsobem 

podpořilo jeho nasměrování k míru a stabilitě.  Postupné omezování mezinárodního 

vlivu a otevření země opravdu „afghánské cestě“ s předáním zodpovědnosti za 

fungování země, včetně jejích finančních závazků, do afghánských rukou, při velmi 

opatrném omezování rozvojové pomoci, by mělo efektivním způsobem vybudovat 

místní kapacity a umožnit samostatné fungování afghánského státu. 

V závěru se práce snaží nabídnout řešení představených problémů, a to nejen pro 

případ Afghánistánu, ale také jejich implikace na budoucí působení mezinárodního 

společenství. 
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Zpracování tématu 

 

Práce je jednopřípadovou studií a verifikace obou hypotéz vychází z analýzy 

afghánské ekonomiky, bezpečnostního sektoru a vlády v zemi. Zaměřuje se na 

vymezení míry dopadu mezinárodního působení v Afghánistánu v těchto třech 

oblastech, aby tak determinovala, do jaké míry mezinárodní společenství podporuje 

konflikt v zemi a způsobuje její závislost na mezinárodní pomoci, čímž se do budoucna 

zvyšuje riziko kolapsu afghánského státu. 

V oblasti dopadu na afghánskou ekonomiku analyzuje práce toky zahraniční 

rozvojové asistence do země a jejich korelaci s růstem hrubého národního příjmu. Dále 

zkoumá příliv jiných finančních prostředků a jejich vliv na korupční prostředí a podporu 

protivládního odporu a polarizaci afghánské společnosti podél klanových a etnických 

linií. Práce zkoumá i vývoj a rozsah pěstování a trhu s opiem před začátkem a v průběhu 

zahraničního působení v Afghánistánu. 

V oblasti bezpečnostního sektoru a bezpečnostní situace v zemi se práce 

zaměřuje na tendence v počtu bezpečnostních incidentů v průběhu působení 

mezinárodních jednotek a také na rozšíření vlivu protivládních skupin na území 

Afghánistánu v čase. Dále se práce zabývá otázkou financování bezpečnostních složek a 

schopností afghánského státu je nezávisle podporovat a udržovat. 

Třetím prvkem analýzy je afghánská vláda a její legitimita. Práce zkoumá vliv 

mezinárodního společenství na ustavení vlády, její legitimitu a podporu obyvatelstvem a 

polarizační efekt jejího působení. Schopnost afghánské vlády financovat nezávisle své 

fungování, jmenování předních představitelů vlády na centrální i lokální úrovni, 

napojení představitelů na finanční toky rozvojové pomoci, úroveň korupce a důvěry 

obyvatelstva vůči vládě, to všechno jsou faktory, které je důležité zkoumat ve vztahu 
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k působení mezinárodního společenství. Je nutné determinovat prostřednictvím těchto 

faktorů, do jaké míry se způsob utváření a fungování vlády podílí na pokračujícím 

konfliktu v zemi, či zabraňuje mírovému procesu. 

Východiskem pro zpracování tématu je osobní zkušenost z působení v českém 

Provinčním rekonstrukčním týmu v letech 2010 a 2011, rozhovory s místními vládními 

představiteli i obyčejnými lidmi, stejně jako sdílené zkušenosti s pracovníky jiných 

rozvojových organizací a agentur. Nedílnou součástí je pak výzkum tištěných a 

elektronických zdrojů zabývající se rozvojovou problematikou, jak v Afghánistánu, tak 

v ostatních společnostech postižených válečným konfliktem. 

Konflikt v Afghánistánu si vyžádal v minulých letech mnoho pozornosti a 

problematikou této země a potencionálním řešením konfliktu a jejího rozvoje se 

zabývá celá řada autorů. Významné publikace jordánského profesora Sultana Barakata 

se zabývají poválečnou rekonstrukcí všeobecně4, ale také konkrétně případem 

Afghánistánu5. Podle profesora Barakata je válčení a vývoj situace v Afghánistánu 

v posledním desetiletí pouhou kapitolou ve vleklém konfliktu, který je doprovázen 

kolísajícím zájmem mezinárodní komunity, který je podmíněn aktuálními 

geopolitickými zájmy6. 

Především historií Afghánistánu se v českém prostředí věnuje již několik desetiletí 

orientalista Jan Marek. Aktuálně se především tématy poválečné rekonstrukce a války 

v Afghánistánu zabývá například Nik Hynek7 nebo Jan Eichler. 

 

                                                 
4 BARAKAT, S., After the Conflict: Reconstruction and Development in the Aftermath of War ,London, I.B. 
Tauris, 2005 a BARAKAT, S., Housing Reconstruction After Conflict and Disaster. London :ODI, 2003 
5
 BARAKAT, S., Reconstructing War-Torn Societies: Afghanistan, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2004 

6 BARAKAT, S., 2004, s. 1 
7 HYNEK, N., MARTON, P.(2011): Statebuilding in Afghanistan: Multinational Contributions to 
Reconstruction. London and New York: Routledge 

http://www.routledge.com/books/details/9780415620499/
http://www.routledge.com/books/details/9780415620499/
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Velmi cenným aktuálním zdrojem informací a analýz situace v zemi jsou think-

tanky působící přímo v Afghánistánu, a to především Afghan Research and Evaluation 

Unit (AREU) a Afghan Analysts Network (AAN). Afghánistán je také v centru zájmu 

mnohých mezinárodních periodik jako Foreign Affairs, Foreign policy nebo 

mezinárodních think-tanků jako je Council of Foreign Relations. 

Vzhledem ke komplexnímu zapojení mezinárodní komunity v Afghánistánu činí 

důležitou součást literatury na téma války a postkonfliktní rekonstrukce také reporty, 

analýzy a strategie jednotlivých zemí, mezinárodních organizací, nevládních organizací 

a dalších donorů, kteří působí v zemi. Z nejdůležitějších nelze opomenout NATO, 

Světovou Banku, OSN, OECD, Evropskou Unii, USAID, jednotlivá PRT atp. Nelze také 

zanedbat řadu strategických dokumentů vypracovaných afghánskou vládou a to 

především Ministerstvem pro rehabilitaci venkova a rozvoj (MRRD) či Ministerstvo 

obrany a spravedlnosti. 

 

Teoretické vymezení tématu 

Poslední dekády vývoje mezinárodních vztahů ukazují, že zajištění 

mezinárodního míru a bezpečnosti přestává být pouze tradičně důsledkem vztahů mezi 

státy, ale stává se v rostoucí míře otázkou vnitřní struktury států. Významné hrozby pro 

mezinárodní mír a bezpečnost jsou způsobeny zhroucením vnitřního řádu státu, které je 

příčinou destabilizace postihující bezpečnost území i obyvatel mimo hranice 

zhrouceného státu. Z tohoto důvodu se v poslední době mezinárodní komunita v rámci 

svého vlivu a autority začala angažovat v pomoci těmto státům obnovit jejich vnitřní 

řád, především v návaznosti na probíhající konflikt. Postkonfliktní rekonstrukce se tak 
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stává stále důležitějším nástrojem obnovování mezinárodního řádu a mezinárodní 

politiky jako takové. 

 

Definice klíčových termínů 

Princip poválečné rekonstrukce se do velké míry podobá principům rozvojových 

snah v době míru. Klíčem k úspěchu v obou procesech je garance dlouhodobého 

závazku, pomalá, postupná změna, důležitost vedoucí pozice místních při implementaci 

projektů, omezení projektů a programů, které přesahují kapacity místního prostředí, a 

pečlivost při identifikaci potřebných projektů, partnerů a jejich implementace.
8
 

Vzhledem k tomu, že neexistuje široký konsensus, který by přesně definoval, co 

poválečná rekonstrukce je a co není, ani o tom, zda by se mezinárodní komunita měla 

účastnit takovýchto projektů, není překvapující, že také neexistuje jednotný přístup 

k tomu, jak by se měla poválečná rekonstrukce realizovat. 

Liší se také přístupy k tomu, jaké je role bezpečnostní situace při poválečné 

rekonstrukci. Pro některé autory je bezpečnost „absolutním předpokladem“ pro 

jakékoliv rozvojové snahy a podle nich bez nastolení základní vlády práva a řádu jsou 

rekonstrukční snahy zbytečné.
9
 Stavění bezpečnosti na první místo však nezahrnuje 

pouze konec otevřeného konfliktu, ale také problematiku bezpečnostních sil, které musí 

být nejen schopné zajistit bezpečí obyvatelstvu, ale samy se nesmí podílet na jeho 

utlačování. Nepřátelské a zkorumpované bezpečnostní složky delegitimizují vládu, 

znemožňují poskytování základních služeb obyvatelstvu a vedou k návratu násilí.
10

 

                                                 
8 BRINKERHOFF. ed. Governance in Post-Conflict Societies – rebuilding fragile states, New York: 
Routledge, 2007, S. 13-14 
9
SALOMONS, D. “Security: An Absolute Prerequisite,” in Postconflict Development – Meeting New 

Challenges, JUNNE G., VERKOREN W., eds., Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2005, s. 19 
10 BRINKERHOFF. ed. Governance in Post-Conflict Societies – rebuilding fragile states, New York: 
Routledge, 2007, s. 5 
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Všeobecně lze ale říci, že poválečná rekonstrukce spojuje dva principy, 

peacebuilding a statebuilding, aby tak pomohla konsolidovat státy afektované 

konfliktem, vytvořit stabilní mírové prostředí a posílit státní instituce a vládu. 

Světová banka identifikuje země v konfliktu jako země, ve kterých v poslední době 

došlo k rozsáhlým násilnostem, anebo kde hlavní starostí vlády je ozbrojený konflikt, 

kde se stát zhroutil, nebo kde je významná část obyvatelstva zapojena do ozbrojeného 

odboje proti vládě.
11

 Dále identifikuje čtyři kategorie politicko-sociálních stavů nouze, 

které vyžadují různou míru efektivní post-konfliktní rekonstrukce v závislosti na těchto 

kategoriích
12

: 

1) Stabilní státy s problematickými transfery moci, ale s byrokratickou/vládní 

kontinuitou 

2) Mírový rozpad na nástupnické státy 

3) Státní zhroucení v důsledku dravého nebo neefektivního vládnutí 

4) Zhroucení státu nebo jeho eroze v důsledku etnického/regionálního konfliktu
13

 

5) Zhroucení státu v důsledku ideologického konfliktu 

Podle Francise Fukuyamy jsou slabé nebo zhroucené státy (weak or failed states) 

zdrojem mnohých nejzávažnějších světových problémů a mezinárodní komunita si 

mohla dovolit nějakou dobu považovat tyto problémy za lokální, ale 11. září prokázalo, 

jak obrovskou strategickou výzvou je slabost států.
14

 Fukuyamovou odpovědí na hrozbu 

slabých a zhroucených států je statebuilding, především v podobě budování silných 

institucí v rozvojových zemích. Problematika slabých vlád oslabuje mezinárodní systém 

                                                 
11The World Bank, The World Bank’s Experience with Post-conflict Reconstruction, 1998, 
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/b57456d58aba40e585256ad400736404/f753e43e728
a27b38525681700503796/$FILE/PostCon.pdf 
12 MUSCAT, R., The World Bank’s Role in Conflict Prevention and Post-conflict Reconstruction, internal 
World Bank paper, Task Force on Failed States, 27. 11. 1995 
13 Do této kategorie Světová Banka řadí i Afghánistán.  
14FUKUYAMA, F.: State-building, Governance and World Order in the 21st Century, Cornell University 
Press, 2004, s. ix 
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jako takový, čímž podle Fukuyamy dochází k erozi svrchovanosti a národního státu 

kvůli tomu, že vnitřní dění ve státě je předmětem zájmu ostatních členů mezinárodních 

systému. Fukuyama se ovšem zabývá také otázkou, kdo má právo nebo legitimitu 

porušit svrchovanost jiného státu a za jakým účelem.
15

 Rozsáhlé působení mezinárodní 

komunity v Afghánistánu, kde společenství států prakticky převzalo vládu v zemi, je 

podle něj precedentem pro porážku státní svrchovanosti ve prospěch vlády 

mezinárodních agentur.
16

 

Princip post-konfliktní rekonstrukce a její cíle jsou středem debaty a některé 

argumenty jsou proti post-konfliktní rekonstrukci jako takové. Princip, na kterém je 

založena, tzn. snaha předejít státům postiženým konfliktem upadnout do stádia chaosu a 

neschopnosti ovládat své území a stát se tak zhrouceným státem, je zpochybňován. 

Vestfálský systém národních států nemusí být totiž universálně aplikovatelný. Podle 

dalších autorů je možné se v některých oblastech vrátit k staršímu systému, kde státy 

koexistovaly s oblastmi, kde se nacházelo méně vládních struktur, než jaké splňují 

kritéria státnosti.
17

 Podle teorie Listerové a Wildera existují dva druhy států. Státy de 

jure, které existují na základě nařízení mezinárodního společenství, které je uznává jako 

svrchované entity bez ohledu na to, zda je vláda těchto států schopná efektivně 

kontrolovat a spravovat své území. Druhý typ jsou státy de facto, které mají instituce a 

mocenské struktury, které jsou skutečně schopné spravovat své území.
18

 Většina 

dnešních států jsou státy de facto i de jure, ale existují státy, které mohou mít vyvinuté 

instituce i kontrolu, ale chybí jím mezinárodní uznání. Za typický příklad de jure státu 

                                                 
15FUKUYAMA, F.: State-building, Governance and World Order in the 21st Century, Cornell University 
Press, 2004, s. 92 
16Ibid, s. 98 
17 Christopher Clapham, “The Global-Local Politics of State Decay,” in When States Fail:Causes and 
Consequences, Robert I. Rotberg, ed. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004, s. 78 
18 LISTER S., WILDER A. “Subnational Administration and statebuilding: lessons from Afghanistan” in 
Governance in Post-Conflict Societies – rebuilding fragile states, BRINKERHOFF D., ed. New York: 
Routledge, 2007, 243 
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můžeme považovat Afghánistán. Post-konfliktní rekonstrukce je jedním z procesů, které 

mají sloužit k tranzici země na dejure a de facto stát. Ale vzhledem k tomu, jak fungují 

de jure státy a jak komplexní mocenské struktury se v nich nacházení, tyto snahy o 

tranzici jsou velmi často odsouzeny k neúspěchu.
19

 Jednotliví aktéři a vládnoucí elity 

totiž profitují z dané situace a její změnou nemají co získat. Proto je také v jejich zájmu 

snahám o vytvoření legitimních centrálních i regionálních institucí i o nastolení vlády 

práva zabránit. 

Post-konfliktní rekonstrukce však v praxi nezahrnuje pouze rekonstrukční snahy a 

statebuilding. V posledních dekádách mezinárodní komunita působila napříč různými 

post-konfliktními programy a misemi, které měly za úkol zajistit bezpečnost a podpořit 

udržitelný rozvoj. Tyto aktivity zahrnují ustanovení vlády práva, vybudování 

bezpečnostního sektoru, položení základů pro dobré vládnutí, poskytnutí ekonomické 

asistence či obnova vládních služeb jako je vzdělávání, zdravotnictví etc. Všechny tyto 

aktivity jsou dohromady zaměřeny na prevenci obnovení konfliktu v dané zemi. 

V zemích, které se snaží vymanit ze začarovaného kruhu konfliktu, jsou rekonstrukční 

snahy často mařeny působením nestátních aktérů a skupin, které se snaží podlomit 

rekonstrukční snahy a státní obnovu. Proto se stále důležitějším komponentem 

poválečné rekonstrukce stává také protipovstalecký boj.
20

 

Při diskuzi tématu post-konfliktní rekonstrukce nemůže být opomenuta již zmíněná 

legitimita těchto aktivit v kontextu mezinárodního prostředí. Změna v přístupu k 

principu státní suverenity v mezinárodních vztazích je procesem nastartovaným již 

v důsledku série humanitárních intervencí v 90. letech 20. století a odlišné vnímání 

tohoto principu bylo nadále posíleno po událostech 11. září. Je jasné, že ne všechny 

                                                 
19

 LISTER S., WILDER A. “Subnational Administration and statebuilding: lessons from Afghanistan” in 
Governance in Post-Conflict Societies – rebuilding fragile states, BRINKERHOFF D., ed. New York: 
Routledge, 2007, 243 
20 GABRIELSE, R., A 3D Approach to Security and Development, The Quarterly Journal, Léto 2007, p. 67 
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svrchované jednotky jsou utvořeny na stejném základě a špatné vládnutí má přímý 

dopad na to, jak mezinárodní komunita danou jednotku vnímá a do jaké míry respektuje 

její suverenitu. Státní suverenita, především v oblastech slabých a zhroucených států, již 

není hlavním kritériem při rozhodnutí jednat na území daného státu. Klíčovou otázkou 

nyní je, kdo má právo rozhodnout, čí svrchovanost je možné porušit, a na jakém 

základě. A do jaké míry je toto rozhodnutí předmětem suverénních národních států a do 

jaké míry musí být takové rozhodnutí omezeno mezinárodním právem a normami.
21

 

Zůstává nezodpovězenou otázkou, která je nicméně předmětem rozsáhlých debat a 

výzkumů, do jaké míry má mezinárodní komunita v podobě mezinárodních organizací 

či ad-hoc koalicí mezinárodní legitimitu. Z jednoho úhlu pohledu, který je některými 

autory považovaný za „americký“
22

, je rozsah legitimity jakékoliv mezinárodní 

organizace jako je OSN daný na základě dohody mezi svrchovanými státy, které jí tuto 

legitimitu delegují. Tato legitimita však může být kdykoliv odebrána členskými státy a 

samotné mezinárodní právo a organizace neexistují nezávisle na dobrovolném souhlasu 

mezi suverénními státy. Na druhou stranu „evropský“ pohled považuje demokratickou 

legitimitu proudící z vůle mezinárodní komunity za mnohem větší než z individuálních 

států. Tato mezinárodní komunita není reprezentována jedním globálním 

demokratickým řádem, ale předává legitimitu existujícím mezinárodním institucím, 

které ji částečně představují.
23

 

Teoreticky by tedy legitimita mezinárodního práva a rozhodnutí mezinárodních 

organizací jako je OSN měla pramenit z vůle celé mezinárodní komunity delegované na 

tuto organizaci. Reálně ovšem, především pokud se jedná o legitimitu pro porušení 

suverenity státu, mají hlavní slovo instituce jako je Rada bezpečnosti, kde legitimitu 

                                                 
21

FUKUYAMA,F.:State-building, Governance and World Order in the 21st Century, Cornell University 
Press, 2004, s. 105 
22Ibid., s. 109 
23Ibid., s. 110 
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aktu porušení státní svrchovanosti uděluje jen několik států, v tomto případě 

reprezentantů mezinárodní komunity. 

Ať už je tedy legitimita pro porušení státní suverenity udělena v rámci širokého 

konsensu, anebo výkonnými institucemi, na které je delegována moc tohoto rozhodnutí, 

zásadní podmínkou pro takovéto rozhodnutí by měl být předpokládaný úspěch a 

dosažení stanovených cílů, které vyváží porušení svrchovanosti. K těmto cílům by měla 

patřit stabilizace země a její rozvoj v souladu se strategiemi post-konfliktní 

rekonstrukce. Pokud ale intervence mezinárodního společenství vede ke zhoršení 

situace v zemi a její působení má za následek větší nestabilitu než před statutem quo, je 

možné tento zásah stále považovat za legitimní? 

1. Podpora konfliktu působením mezinárodní 

komunity 

Mezinárodní komunita v Afghánistánu zahrnuje velké množství odlišných aktérů, 

kteří v zemi působí na základě různých motivů. Všeobecně tyto aktéry můžeme rozdělit 

na vojenské, jejichž cílem je stabilizace země po bezpečnostní stránce a boj s povstalci; 

a nevojenské či rozvojové, mezi něž patří mezinárodní a neziskové organizace, které se 

primárně zaměřují na post-konfliktní rekonstrukci a podporu místní vlády. Jakýmsi 

hybridem mezi těmito dvěma jsou provinční rekonstrukční týmy, které však z převážné 

většiny působí v zájmu vojenských cílů. Samozřejmě, že i vojenští aktéři jako je NATO 

či americké jednotky deklarují rozvoj a podporu místní vlády za jednu ze svých 

hlavních priorit. Na rozdíl od rozvojových a neziskových organizací jsou však tyto 

politiky nástrojem k dosažení jak vojenského vítězství, tak bezpečnostní stabilizaci 

země, kdežto pro ostatní zmíněné aktéry je rozvoj a fungující vláda cílem sám o sobě. 

Tato práce se zaměřuje na vztah mezi rozvojovými a rekonstrukčními aktivitami na 



   22 

bezpečnost v zemi a pokračování konfliktu. Lze prokázat, že v případě Afghánistánu 

vedly mezinárodní rozvojové snahy k posílení bezpečnosti v zemi? Nebo je možné, že 

tyto snahy naopak bezpečnost podemílaly a podporovaly tím konflikt? A jaká je 

souvislost mezi vojenskou přítomností a nárůstem bezpečnosti a stabilizací země? Je 

možné, že právě přítomnost zahraničních jednotek je jedním ze zásadních faktorů, díky 

kterým 11 let po jasné porážce Talibánu v zemi stále probíhá konflikt mezi 

protivládními skupinami, ANSF a koaličními jednotkami? 

Po ukončení bojů a svržení Talibanu v roce 2001 Bushova administrativa 

argumentovala, že opuštění regionu po konci sovětské okupace v roce 1989 způsobilo 

degradaci země do stavu chaosu. Proto se Spojené státy rozhodly investovat do 

vytvoření silné afghánské vlády a ekonomiky. Tyto snahy byly reflektovány a 

podpořeny také OSN, mezinárodními organizacemi a koaličními partnery 

USA.
24

Nationbuilding a statebuilding jsou tedy koncepty deklarovanými jako jedny 

z cílů poválečného působení mezinárodní komunity v Afghánistánu a tyto cíle byly 

opakovaně zdůrazňovány i na mezinárodních konferencích. 

Za jeden z hlavních předpokladů úspěchu mise v Afghánistánu a stabilizace této 

země je vytvoření silné centrální vlády, která bude schopna efektivně vládnout v celé 

zemi. Za tímto účelem byla také ustanovena mise NATO International Security 

Assistance Force (ISAF), jehož mise zahrnuje podporu afghánské vlády, 

protipovstalecký boj, budování kapacit ANSF a pomoc v budování vládních a 

socioekonomických kapacit, které jsou prerekvizitou pro bezpečné prostředí a 

udržitelnou stabilitu země.
25

 Dobré vládnutí a stabilní vláda jsou tedy alfou a omegou 

pro jakékoliv mezinárodní snahy v zemi. Silná centrální vláda schopná ovládat celé 

                                                 
24

 KATZMAN, K.: Afghanistan: Post-TalibanGovernance, Security, and U.S.Policy, s. 9, 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf 
25 International Security Assistance Force, Mission, [cit. 18. 4. 2012]. Dostupné z www: 
<www.isaf.nato.int> 
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území je však v afghánském prostředí nedosažitelnou představou. Nejen, že v historii 

takováto vláda nikdy neexistovala a stabilita země vždy závisela na schopnosti 

koordinovat zájmy a neshody jednotlivých kmenových vůdců, ale vybudování této 

vlády na principech západní reprezentativní demokracie je pro afghánské obyvatelstvo 

zároveň absolutně cizím principem. V mezinárodní komunitě panuje shoda, že teprve po 

zajištění silné stabilní vlády může v očích afghánské populace zeslábnout přitažlivost 

Talibánu.
26

 Pokud je ovšem ustanovení takovéto vlády v Afghánistánu z hlediska 

rozložení sil ve společnosti nemožné, veškeré mezinárodní snahy o vytvoření a podporu 

vlády bez širší lidové podpory nutně vede k narůstání odporu ve společnosti a 

prohlubování konfliktu. 

Tato kapitola se zabývá identifikací hlavních oblastí, ve kterých mezinárodní 

komunita přispívá k prohlubování konfliktu v Afghánistánu. V první části se zaměřuje 

na problematiku válečné ekonomiky, zneužívání finančních a materiálních zdrojů 

určených pro podporu vlády a rozvoje země, které jsou korupcí a platbami za ochranu a 

podporu distribuovány napříč jednotlivými aktéry konfliktu a účinně tak poskytují 

zdroje pro financování pokračování konfliktu a ozbrojených útoků na vojenské i civilní 

cíle v zemi. Druhá část kapitoly se zabývá rolí mezinárodního společenství v postavení 

a podpoře afghánské vlády s pochybnou legitimitou mezi afghánskou populací. Tato 

vláda je kvůli masivní podpoře západu viděna ne jako reprezentant afghánských zájmů, 

ale jako reprezentant zájmů mezinárodních. Třetí část kapitoly analyzuje vojenskou 

přítomnost na území Afghánistánu v kontextu zvyšující se nestability v zemi a 

narůstajícího počtu útoků. A čtvrtá část se věnuje problematice koordinace rozvojových 

a stabilizačních snah a nedostatku zapojení místního elementu v plánování rozvojových 

a stabilizačních aktivit. 

                                                 
26 HYNEK, N., EICHLER, J., Češi v Afghánistánu, Vojenské rozhledy, 2/2010, s. 95 
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1.1 Válečná ekonomika 

„Ve válkách nedochází jen k destrukci stávajících ekonomik, ale i k vytváření 

nového typu politické ekonomiky.“
27

 V případě působení mezinárodní komunity 

v Afghánistánu je nutné vzít v potaz důsledky a vlivy nově vzniklého sektoru 

ekonomiky a jejího fungování spojeného s přítomností zahraničních aktérů v místě 

konfliktu a post-konfliktních snah. Obrovský přísun finančních prostředků, stejně jako 

tvorba pracovních sil spojená s koaličním působením a rozvojovou asistencí, vytváří 

zcela nové ekonomické vazby a pokřivují vývoj státní ekonomiky. Válečná ekonomika 

tedy není vytvářená pouze specifiky a prostředím válečného konfliktu, ale také 

působením rozvojové pomoci a plynutím zahraničních prostředků, které vytváří nový 

souhrn zájmů a sociálních skupin, které podporují konflikt pro konflikt sám: mecenáši, 

prospěcháři, kontraktoři, specialisté na násilí, pašeráci atp.
28

 Vidina ukončení 

zahraničního působení v zemi s sebou přináší také konec této ekonomiky konfliktu, 

který povede k poklesu objemu peněz plynoucích do země, ukončení kontraktů, snížení 

potřeby pro přeplacené místní poradce, tlumočníky atp. Nelze také přehlédnout fakt, že i 

protivládní síly těží z fyzické přítomnosti mezinárodních sil a expertů na místě.
29

  Dle 

nezávislého výzkumu Komise pro zadávání válečných zakázek v Iráku a Afghánistánu 

jsou druhým nejdůležitějším zdrojem financí Talibanu a povstaleckých skupin právě 

prostředky určené na rekonstrukční projekty a na transport materiálu v zemi a jen USA 

kvůli špatnému managementu zakázek přišlo až o 60 miliard dolarů.
30

 

                                                 
27 MAASS, C.D. Afghanistan’s Drug Career, Evolution from a War Economy to a Drug Economy, 
Afghanistan Analyst Network, German Institute for International and Security Affairs, březen 2011, s. 3 
28 GIUSTOZZI, A., IBRAHIMI N., Thirty years of conflict: Drivers of Anti-government mobilization in 
Afghanistan, 1978 – 2011, Afghan Research and Evaluation Unit, Leden 2012. 
29 Washington Post: U.S. trucking funds reach Taliban, military-led investigation concludes, 25.6. 2011, 
[cit. 18. 4. 2012]. Dostupné z www: <http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-
trucking-funds-reach-taliban-military-led-investigation-
concludes/2011/07/22/gIQAmMDUXI_story.html> 
30 CBC News, U.S. wasted up to 60B in Iraq , Afghanistan: panel, 31.8.2011, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z 
www: <http://www.cbc.ca/news/world/story/2011/08/31/us-wartime-spending-report.html> 
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Již od roku 2001 se odborná veřejnost shoduje na tom, že pouhé vojenské a 

diplomatické řešení není v případě Afghánistánu schopno zajistit stabilitu a mír v 

zemi.
31

 Navrhované komplexní řešení obsahovalo rozsáhlou ekonomickou pomoc 

v podobě rozvojové asistence, která by měla podobu jakéhosi Marshallova plánu na 

obnovu Afghánistánu a tranzici z válečné na mírovou ekonomii. Ani rozsáhlé investice 

v posledních letech neprokázaly pozitivní dopad takto vynaložených prostředků na 

bezpečnost v zemi. Od roku 2001 se podíl oficiální rozvojová pomoc (ODA) zvedl z 16 

procent na 45 procent hrubého národního příjmu Afghánistánu
32

. Nedochází tedy 

k reálnému růstu ekonomiky, ale pouze k navyšování úrovně zahraniční asistence, ze 

které pouze do malé míry profituje běžná afghánská populace. Ekonom z Oxfordské 

University Paul Collier prohlásil, že „nikdo, kdo viděl fakta o efektivnosti zahraniční 

pomoci, nemůže poctivě říci, že rozvojová pomoc dosahuje svých cílů.“ Dle Petera 

Booma z London School of Economics, který zkoumal toky zahraniční pomoci do více 

než 95 zemí, je většina pomoci použita na okamžitou spotřebu a finanční pomoc 

nezvyšuje investice do růstu ani nepomáhá chudým lidem v zemi, zato dochází k 

nárůstu a zvětšení státního aparátu. Válečná ekonomika se v Afghánistánu nezměnila na 

mírovou a prosperující, ale naopak se přizpůsobila tokům financí ze zahraničí, což ještě 

více prohloubilo její nekonkurenceschopnost a nesamostatnost.  

I kdyby však rozvojová pomoc působila tak, jak bylo předjímáno, a napomáhala 

stabilizaci země, což se zatím nepotvrzuje, dalším problémem je způsob a především 

motivace, která stojí za plánováním a realizací rozvojové spolupráce v Afghánistánu. 

Absolutní většina rozvojové pomoci poskytovaná zahraničními partnery není 

prvoplánově zaměřena na dosažení skutečného rozvoje země. Podle zprávy amerického 

                                                 
31

 GOODHAND, J., Aiding violence of building peace, The role of international aid in Afghanistan,  Third 
World Quarterly, Vol. 23, No 5, s. 837 
32 UN data, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://data.un.org/Data.aspx?q=ODA&d=MDG&f=seriesRowID%3a652> 

http://data.un.org/Data.aspx?q=ODA&d=MDG&f=seriesRowID%3a652
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Senátu je zahraniční pomoc poskytovaná Spojenými státy kritická pro podporu 

politických zájmů USA v zahraničí. Rozvoj dané země je zmíněn až jako druhotný 

k rozšiřování zájmů Spojených států. Sama zpráva Senátu pak připouští to, že snahy a 

operace vedeny Spojenými Státy za účelem stabilizace Afghánistánu nevedou nutně 

k reálné stabilitě země a mohou mít opačný efekt. 
33

 

1.1.1 Napojení opozičních skupin na finanční toky 

Podle některých bezpečnostních expertů velká část z objemu finančních 

prostředků určených na rozvojovou pomoc do Afghánistánu končí v kapsách opozičních 

skupin, podporuje povstalce a podemílá snahy nastolit v zemi mír.
34

 Miliardy dolarů, 

které byly v Afghánistánu investovány do rozvoje, měly sloužit jako další nástroj boje 

proti povstalcům a měly si naklonit místní obyvatelstvo a zajistit podporu vládě. Míra 

bezpečnosti v zemi se ale nezvyšuje a některé regiony se od vítězství nad Talibanem 

v roce 2001 opět dostaly pod nadvládu tohoto hnutí, bez ohledu na to, kolik cest, škol, 

mlékáren či obecních úřadů bylo vystavěno. Rozvojová pomoc jako nástroj 

protipovstaleckého boje se v dlouhodobém hledisku v Afghánistánu prokázala jako 

neúčinná. Ukazuje se, že souvislost mezi chudobou, množstvím investovaných 

rozvojových prostředků a mírou bezpečnosti neexistuje. Jedny z nejchudších regionů 

v Afghánistánu Bamján a Badachšán jsou také nejbezpečnější
35

, a to především díky 

jejich etnické stavbě a omezenému vlivu povstalců. Na druhou stranu v regionech, do 

kterých plynulo největší množství finančních prostředků na jihu a východě země, se 

                                                 
33US Senate Foreign relations Committee report, [cit. 8. 5. 2012]. Dostupné z www: 
<http://foreign.senate.gov/download/?id=E8637185-8E67-4F87-81D1-119AE49A7D1C>, s. 3 
34 OAKES, D., KOWT, T., Caught in a Taliban trap: Afghan aid fuels war and inequality, coalition told, 20. 
Prosince 2010, Afghanistan, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.theage.com.au/world/caught-in-a-taliban-trap-afghan-aid-fuels-war-and-inequality-
coalition-told-20101219-191w2.html#ixzz1sDGAVt8C> 
35 The World Bank, Afghanistan Economic Update, Říjen 2011, s. 5, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-
1297184305854/AFGEconUpdate2011.pdf> 

http://foreign.senate.gov/download/?id=E8637185-8E67-4F87-81D1-119AE49A7D1C
http://www.theage.com.au/world/caught-in-a-taliban-trap-afghan-aid-fuels-war-and-inequality-coalition-told-20101219-191w2.html#ixzz1sDGAVt8C
http://www.theage.com.au/world/caught-in-a-taliban-trap-afghan-aid-fuels-war-and-inequality-coalition-told-20101219-191w2.html#ixzz1sDGAVt8C
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míra bezpečnosti nezměnila, a to ani v důsledku rozsáhlých investic. Naopak v důsledku 

nárůstu počtu jednotek v těchto oblastech se počet útoků úměrně zvýšil.
36

 Získávání 

srdcí a myslí pomocí dosavadního implementování rozvojových programů se tedy 

v Afghánistánu neukázalo být funkční strategií.  

Navázání místního obyvatelstva na tradiční kmenové a etnické vazby je 

dlouhodobě mnohem silnější než časově omezená možnost profitovat ze spolupráce 

s aktuálně ustanovenou vládou a představiteli mezinárodní komunity. Známé afghánské 

rčení „Vy máte hodinky, my máme čas“ vypovídá hodně o afghánské povaze. Snaha 

naklonit si obyvatelstvo rozvojovými projekty je doceňována jen do určité míry a 

mezinárodní působení je Afghánci bráno s kritickým odstupem, protože místní 

obyvatelstvo vědělo, že působení obrovského množství zahraničních vojáků a civilistů 

v zemi bude mít konečné datum, a to i předtím, než za toto datum byl určen rok 2014. 

Místní obyvatelstvo tedy při rozhodování, na čí stranu se přiklonit, zvažuje hlavně 

možnost dlouhodobého profitu a schopnost té či jiné strany opravdu zvítězit, a tedy 

působit v zemi dlouhodobě a poskytnout jim pocit bezpečí a spravedlnosti v budoucnu. 

Schopnost mezinárodní komunity je v tomto ohledu časově velmi omezena. 

Namísto toho, aby tedy zahraniční zdroje působily na místní obyvatelstvo, byla velká 

část těchto prostředků účinně zdaňována opozičními hnutími, které si v mnohých 

provinciích dokonce založily stavební firmy, a ucházel se o kontrakty zadávané v rámci 

rozvojové pomoci.  

Svou tendrovou politikou a zadáváním zakázek se také mezinárodní komunita 

podílí na vytváření nerovností. V důsledku několika dekád válčení je společnost 

rozdělena na vítěze a poražené, z nichž jsou to právě vítězové, kteří mají větší 

pravděpodobnost, a hlavně prostředky k tomu, aby měli při výběrových řízeních lepší 

                                                 
36 Afghanistan NGO Safety Office, Quarterly Data Report, Q.1 2012, s. 4, [cit. 3. 6. 2012]. Dostupné z 
www: <http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q1%202012.pdf> 
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pozici.
37

 Centrální afghánská vláda se dlouhodobě potýká s potížemi s efektivním 

zdaňováním obyvatelstva, výběrem daní a vytvářením finančních zdrojů. Tento problém 

ale rozhodně není sdílený ze strany protivládních hnutí, které jsou v tomto ohledu velmi 

efektivní. Taliban zdaňuje veškeré ekonomické aktivity, které se nacházejí v jeho 

oblasti vlivu, a to včetně samotné realizace rozvojových projektů a zisků, které 

obyvatelstvu plynou z jejich užívání.
38

  Data o přesné výši „zdanění“ rozvojových 

projektů ze strany Talibanu nejsou dostupná, odhady ale mluví o tom, že dodávky zásob 

a realizace rozvojových projektů jsou zdaňovány asi 20-40 procenty.
39

 V roce 2009 

v interním reportu organizace USAID potvrdila zprávy o tom, že její kontraktoři platí 

peníze za ochranu povstalcům, a ze zprávy také vyplynulo, že odhadem 5,2 milionů 

dolarů USAID skončilo v rukou Talibanu.
40

 V roce 2010 ISAF musel zahájit 

vyšetřování toků projektových peněz od kontraktorů směrem k Talibanu, které jim měly 

zajistit bezpečnost.
41

 Další vyšetřování zaměřené na toky amerických peněz do země 

odhalilo, že finanční prostředky Spojených Států jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů 

financování Talibanu.
42

 Jedním ze způsobů, jak se tyto peníze dostávají k opozičním 

hnutím, jsou kontrakty na transport materiálu mezi USA a místními dopravci, kteří musí 

odvádět podíl ze zisku Talibanu. To bylo kvůli vysoké profitabilnosti pro opoziční hnutí 

i opakovaně medializováno.
43

 

                                                 
37OAKES, D., KOWT, T.,Caught in a Taliban trap: Afghan aid fuels war and inequality, coalition told, 20. 
12. 2010, Afghanistan, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: <http://www.theage.com.au/world/caught-in-
a-taliban-trap-afghan-aid-fuels-war-and-inequality-coalition-told-20101219-
191w2.html#ixzz1sDGAVt8C> 
38 GIUSTOZZI, A., IBRAHIMI N., Thirty years of conflict: Drivers of Anti-government mobilisation in 
Afghanistan, 1978 – 2011, Afghan Research and Evaluation Unit, Leden 2012, s. 39 
39MACKENZIE, J.“Who is funding the Afghan Taliban? You don’t want to know,” GlobalPost, 13.8. 2009. 
40 USAID Office of Inspector General, “Review of Security Costs Charged to USAID Projects in Afghanistan 
(Review Report No. 5-306-10-002-S) 
41OWEN,J. “Army launches investigation: Corrupt Afghans stealing millions from aid funds,” The 
Independent, 7. 3. 2010. 
42

 CBC News, U.S. wasted up to 60B in Iraq , Afghanistan: panel, 31.8.2011, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z 
www: <http://www.cbc.ca/news/world/story/2011/08/31/us-wartime-spending-report.html> 
43 Washington Post: U.S. trucking funds reach Taliban, military-led investigation concludes, 25.6. 2011, 
[cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: <http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-

http://www.theage.com.au/world/caught-in-a-taliban-trap-afghan-aid-fuels-war-and-inequality-coalition-told-20101219-191w2.html#ixzz1sDGAVt8C
http://www.theage.com.au/world/caught-in-a-taliban-trap-afghan-aid-fuels-war-and-inequality-coalition-told-20101219-191w2.html#ixzz1sDGAVt8C
http://www.theage.com.au/world/caught-in-a-taliban-trap-afghan-aid-fuels-war-and-inequality-coalition-told-20101219-191w2.html#ixzz1sDGAVt8C
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Opoziční hnutí prokazují vysokou efektivitu vymáhání podílu ze zisku, ať už 

z kontraktů uzavřených s mezinárodními donory, anebo od obyvatelstva jinak 

profitujícího z mezinárodního působení – vhodným příkladem je implementace 

jakéhokoliv rozvojového či rekonstrukčního projektu, který cílové komunitě poskytuje 

možnost ekonomických aktivit či zvyšuje jejich produktivitu, a tím poskytuje možnost 

vyšších zisků, nebo samozřejmě i z peněz investovaných do příslušníků ANSF, z nichž 

velké množství skončí i s vybavením financovaným západem ve službách protivládních 

sil. 

Financování mezinárodního společenství určené na posilování stability v zemi je 

tedy úměrně rozdělováno mezi původní cílovou skupinu, kterou je afghánská vláda a 

instituce a běžné obyvatelstvo, a mezi opoziční síly, které si zachovávají či dokonce 

rozšiřují svůj vliv na většině území Afghánistánu. Mezinárodní společenství se tak 

těmito praktikami podílí na poskytování zdrojů pro pokračování konfliktu mezi všemi 

zúčastněnými stranami. 

 

1.1.2 Korupční prostředí mezi vládou a mezinárodní komunitou 

Všeobecně panuje přesvědčení, že jedním z největších problémů Afghánistánu je 

plíživá korupce v Karzáího vládě a neschopnost této vlády uspokojit základní potřeby 

obyvatelstva.
44

 Podle studie afghánské neziskové organizace Integrity Watch 

Afghanistan (IWA) zaplatili v roce 2009 Afghánci téměř 1 miliardu dolarů na úplatcích 

své vládě. Průměrná hodnota úplatku byla 156 dolarů, což činí v Afghánistánu jednu 

                                                                                                                                               
trucking-funds-reach-taliban-military-led-investigation-
concludes/2011/07/22/gIQAmMDUXI_story.html> 
44 HYNEK, N., EICHLER, J., The Czech Proincial Reconstruction Team in Afghanistan: Context, Experiences 
and Politics,  Defence Studies, Routledge, London, 2010, 10:3, 405-430, s. 17 , [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné 
z www: <http://dx.doi.org/10.1080/14702436.2010.503682> 
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třetinu HDP na osobu za rok.
45

 Podle průzkumu vlivu rozvojové asistence je až 50 

procent rozvojových rozpočtů ztraceno při korupci
46

. To významným způsobem 

podporuje roztrpčení a odpor ve společnosti, na kterou je rozvojová asistence zacílena. 

Mezinárodní komunita tak vysíláním vlastních rozvojových expertů a poskytováním 

záštity a finanční podpory ztěžuje podmínky pro vytváření zodpovědných a efektivních 

afghánských státních institucí, které by se měly zaměřovat na poskytování služeb 

občanům a na rozvoj země, což jsou ovšem stále úkony zprostředkované donory. Velká 

část rozvojové asistence je přitom poskytována na základě politických priorit 

donorských zemí a organizací, a ne na základě potřeb těch, komu je pomoc určena.
47

 

Mezi lety 2008 a 2010 bylo dle OECD do Afghánistánu investováno přes 35 miliard 

dolarů zahraniční asistence a velká většina této částky proudila do země bez dohledu 

afghánské vlády a bez ohledu na rozvojové priority, které tato vláda stanovila.
48

 Tento 

problém však není v Afghánistánu nový, již v období 90. let a na počátku roku 2000 

bylo v Afghánistánu poskytování rozvojové pomoci velmi problematické. V té době 

plynuly do země miliony dolarů pomoci
49

, avšak absence dlouhodobého plánu 

založeného na identifikovaných potřebách a implementovaného společně s Afghánci 

samotnými způsobila, že mnoho příležitostí pro mír, nezávislou vládu a rozvoj bylo 

nenávratně ztraceno – a navíc až 62 procent z těchto prostředků nedosáhlo svého cíle.
50

  

                                                 
45Carlstrom, Gregg, 2010, Study says Afghan graft worsening, Al Jazeera, 13. 6. 2010, [cit. 8. 6. 2012]. 
Dostupné z www: <http://english.aljazeera.net/news/asia/2010/07/201078124118415689.html> 
46Guardian, War zone aid „fuels more conflicts“, 14. Ledna 2007 , [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.guardian.co.uk/society/2007/jan/14/internationalaidanddevelopment.internationalnews> 
47Ibid. 
 
48 OECD, Monitoring the Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations, 
Country Report 1: Islamic Republic of Afghanistan, 2010, s. 3, [cit. 8. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/39/14/44654918.pdf> 
49 Například v roce 1993 se zahraniční pomoc Afghánistánu rovnala 249 milionům dolarů, z nichž 154 
byla humanitární pomoc. (Khattak, Fazli Hakim, Reconstruction of Afghanistan’s Economy, PhD. 
Disertační práce Area Study Center, University of Peshawar, 15. Března 2001. s. 208) 
50 KHATTAK, F. H., Reconstruction of Afghanistan’s Economy, PhD. disertační práce Area Study Center, 
University of Peshawar, 15. Března 2001), s. 209 

http://www.guardian.co.uk/society/2007/jan/14/internationalaidanddevelopment.internationalnews
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Podle zprávy vypracované senátem Spojených států jsou velké objemy 

finančních prostředků určených na rozvojovou pomoc zneužívány a korumpovány.
51

 Jen 

za první čtvrtletí roku 2011 se podle reportu Zvláštního generálního inspektora pro 

rekonstrukci Afghánistánu (SIGAR) díky aktivitám této instituce předešlo 

zkorumpování a špatnému naložení s 35,2 miliony USD
52

. Zpráva amerického senátu 

uvádí, že korupce vzniká na základě velkých objemů pomoci, které zdaleka převyšují 

schopnosti kontraktování, dohledu a správy těchto toků a to jak u mezinárodní 

komunity, tak u afghánské vlády.
53

 

Korupce je velkým problémem. Musíme však vzít také v potaz obrovské 

náklady, které mezinárodní komunita vynakládá na přítomnost jak koaličních vojsk, tak 

velmi drahých mezinárodních rozvojových pracovníků, kteří implementují rozvojové 

projekty, které zdaleka ne vždy dosahují očekávaných výsledků. Navíc pro jejich 

bezpečné fungování v zemi je třeba vynakládat nemalé prostředky na přízeň místních 

představitelů, které je potřeba si naklonit k získání podpory pro implementované 

projekty vymyšlené zahraničními odborníky. Tento systém je nejen extrémně drahý, ale 

také dlouhodobě neudržitelný a neefektivní. Mnohé projekty, přestože implementované 

ve spolupráci s místní vládou, vzešly z per cizinců a jsou placeny z finančních toků, 

které nevyhnutelně jednoho dne vyschnou. Neschopnost zapojit veřejné financování a 

všeobecnou podporu již v počátcích každého z rozvojových projektů nevyhnutelně 

povede k jeho selhání, jakmile zahraniční sponzorství bude ukončeno. Mezinárodních 

organizace a koaliční síly jsou kritizovány za nedostatečné zapojení afghánské vlády do 

procesu rozhodování o realizovaných projektech. V reakci na tuto kritiku se mnohé 

donorské organizace zavázaly realizovat jen projekty, které byly předtím schváleny 

                                                 
51 US Senate report, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://foreign.senate.gov/download/?id=E8637185-8E67-4F87-81D1-119AE49A7D1C> 
52 SIGAR, [cit. 12.6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/Apr2011/LoresPDF/SIGARresults.pdf> 
53 Ibid 
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místními vládními zastupiteli, především prostřednictvím Provinčních rozvojových rad 

(Provincial Development Council), jež na provinční úrovni vytvářejí Provinční 

rozvojový program (PDP), v rámci kterého provincie nominuje 100 rozvojových 

projektů a priorit, které by se v daném regionu dle místní vlády měly realizovat. Úzká 

spolupráce s guvernéry provincie a celou provinční vládou je zásadní pro zajištění 

plodné spolupráce s donory, stejně jako bezpečnosti pracovníků a rozvojových projektů. 

Proto není výjimkou, že se na seznamu schválených prioritních projektů provincie 

vyskytnou také projekty typu ubytovací zařízení pro 50 osob pro guvernéra provincie 

v hodnotě 350 tisíců USD.
54

 Rozvojová pomoc se pak ale stává dalším nástrojem 

uplácení vládních činitelů a kupování si jejich podpory. Takovéto jednání vůči 

oficiálním vládním činitelům samozřejmě nepomáhá mezinárodní komunitě v získání 

podpory obyčejné populace a spíše jí v jejích očích diskredituje. 

Graf č. 1: Rozvojová asistence a korupce v Afghánistánu
55

 

 

 Hodnota investovaného ODA Vnímání korupce v běžném životě (% 

respondentů) 

Zdroj: Data OECD
56

 a Survey of the Afghani People, 2010, Asia Foundation
57

 

                                                 
54 Projekt realizovaný agenturou USAID v provincii Logar v letech 2010/2011 
55 HUGHES,K., ZYCK, S.A. The Relationship between Aid, Insurgency & Security: Part Two,  Civil- Military 
Fusion Centre, červenec 2011,  [cit. 6. 6. 2012]. Dostupné z www: <www.cimicweb.org> 
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Podle Integrity Watch, Afghanistan se změny režimu v Afghánistánu v historii 

téměř pokaždé staly v důsledku problémů spojených s korupcí. Zásadním problémem a 

nebezpečím pro pokračování mezinárodního působení v Afghánistánu je fakt, že nyní 

60 procent populace považuje vládu Hamída Karzáího podporovanou mezinárodní 

komunitou za zkorumpovanou.
58

 Odpor proti korupčnímu prostředí vzniklému mezi 

zahraničními partnery a místní vládou je mobilizačním faktorem pro podporu 

protivládních sil a palivem pro probíhající konflikt. V budoucnu, a to především poté, 

co mezinárodní komunita v čele s koaličními vojsky nebude fyzicky podporovat 

aktuální vládu, se pak tento odpor může stát jedním z hnacích motorů občanské války a 

boje o moc. Dle dat Světové banky došlo v zemi od roku 2004 k úpadku všech úrovní 

vládnutí, jako je kontrola korupce, vláda zákona, politická stabilita, schopnost regulace, 

efektivita vlády a její odpovědnost.
59

 

Korupční jednání však není zásadní pouze u afghánské vlády a mezinárodní 

komunity. Jak bylo zmíněno již výše, pokud jsou bezpečnostní síly ve státě považovány 

za zkorumpované a nedůvěryhodné, obnovení konfliktu ve společnosti je téměř 

nevyhnutelné.
60

 Afghánská národní policie (ANP) patří k jedněm 

z nejzkorumpovanějších policejních sborů na světě. Není výjimkou, že - místo toho, aby 

policisté zabraňovali vytváření tzv. černých check-pointů, na kterých opoziční síly 

vybírají mýtné a tyranizují tím obyvatelstvo - ANP tyto černé check-pointy sama staví. 

Tyto praktiky jsou velmi rozšířeny a je jim velmi těžké předcházet, neboť to jsou samy 

                                                                                                                                               
56 OECD, CRS databáze, [cit. 18. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRSNEW> 
57  Asia Foundation, Survey of the Afghan People, 2010, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.asiafoundation.org/country/afghanistan/2010-poll.php> 
58Guardian, War zone aid „fuels more conflicts“, 14. Ledna 2007, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.guardian.co.uk/society/2007/jan/14/internationalaidanddevelopment.internationalnews> 
59 World Bank datasets, Worldwide Governance Indicators, [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<https://www.cimicweb.org/cmo/Afghanistan/Crisis%20Documents/Economic%20Stabilization/PDFs%2
0for%20Weekly%20Inputs%20or%20Monthly%20Reports/WGIs-Afghanistan.pdf> 
60 BRINKERHOFF. ed. Governance in Post-Conflict Societies – rebuilding fragile states, New York: 
Routledge, 2007, S. 13-14 
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ozbrojené složky, které je organizují. Mezinárodní komunita, hlavní sponzor výcviku, 

vybavení i finančního zajištění ozbrojených složek Afghánistánu, tak nepřímo 

podporuje účinnou tyranii obyvatelstva. 

Korupce je jedním z velmi významných faktorů, které podemílají důvěru 

obyvatelstva ve své vládní činitele a společenský systém jako takový. Absolutní většina 

veškerých finančních prostředků v Afghánistánu, které umožňují fungování její vlády, 

ozbrojených složek, vzdělávacího systému, zdravotnictví i působení nevládních 

organizací, plynou do země prostřednictvím institucí a aktérů mezinárodního 

společenství.  Korupční praktiky byly v Afghánistánu přítomny v průběhu celé jeho 

historie. V posledních letech se však díky obrovskému přísunu finančních prostředků a 

příležitostí spojených s působením mezinárodního společenství otevřel zcela nový 

prostor pro korupční jednání. Upadající úroveň kontroly korupce v posledních letech 

naznačuje, že si společnost navykla na nový způsob přerozdělování financí, který je ve 

velké míře spojený s korupčním jednáním. Jak již bylo řečeno, výzkumy hovoří o velmi 

silném vztahu mezi mírou korupce ve společnosti a náchylnosti ke změně režimu a 

odporu obyvatelstva. Narůstající míra korupce, spojena úzce s působením 

mezinárodního společenství, způsobuje větší polarizaci společnosti, po ekonomické i 

sociální stránce. V důsledku nedůvěry obyvatelstva ve vládu i působení zahraničních 

aktérů způsobené rozsáhlou korupcí, má obyvatelstvo větší sklon naslouchat kritice 

opozičních hnutí, které ji využívá k získávání všeobecné podpory. Podle průzkumu 

neziskové organizace TIRI o dopadu poválečné rekonstrukce ve státech zahrnujících 

Afghánistán, Bosnu, Kosovo, Palestinu, Libanon, Mozambik a Sierra Leone je až 50 
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procent rozvojových rozpočtů ztraceno při korupci, podporující tak veřejné roztrpčení, 

nestabilitu a násilí ve společnosti.
61

 

 

1.1.3 Rentabilita pokračování konfliktu 

Počet civilních pracovníků agentury USAID v Afghánistánu stoupl z 531 v roce 

2009 na 1300 v roce 2011 a do roku 2014 by toto číslo mělo narůst na 1450.
62

 Tito 

civilní pracovníci mají na starost vytváření rozvojových projektů, jejich správu, ale také 

mentoring místních vládních představitelů. Vzhledem k nárůstu počtu těchto civilních 

pracovníků při současném snižování prostředků dedikovaných na rozvoj se velký podíl 

finančních zdrojů používá jen na zaplacení těchto drahých expertů. Podle údajů 

ambasády v Kábulu každý z civilních pracovníků stojí ročně asi půl milionu dolarů. 

Tato částka zahrnuje trénink, plat a cestovní výdaje.
63

 Mimo ni ale vynakládá ambasáda 

také další prostředky na takzvané export emergency details (EPD), na kterých se 

podílejí výdaje pokrývající přepravu civilních pracovníků v poli působení. Podle údajů 

Ministerstva zahraničí Spojených států EPD pro jednoho vyslance v Kábulu může stát 

kolem 8 milionů dolarů za rok.
64

 

Bývalá britská ministryně pro mezinárodní rozvoj Clare Short na základě svých 

zkušeností v  oblasti rozvoje prohlásila, že způsob, jakým je rozvojová asistence 

                                                 
61 The Observer, Scandal of the aid lost to corruption: Billions of pounds that are meant to help rebuild 
countries scarred by violence in fact contribute to renewed conflict, says a report on world hotspots,  
14. 1. 2007, [cit. 27. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://moeingradschool.wikispaces.com/file/view/Afghan+Corruption+1.pdf> 
62 US Senate Foreign relations Committee report, s. 6,[cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://foreign.senate.gov/download/?id=E8637185-8E67-4F87-81D1-119AE49A7D1C>. 
 
63 US Senate Foreign relations Committee report,s. 7, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://foreign.senate.gov/download/?id=E8637185-8E67-4F87-81D1-119AE49A7D1C>. 
64 Osobní konverzace s představitelem ambasády v Kábulu, in Senate report, 7 



   36 

poskytována, může přispívat k vzniku nových konfliktů.
65

 Ke vzniku nového konfliktu 

v přímém důsledku působení mezinárodní komunity v poválečných společnostech podle 

zakladatele neziskové organizace TIRI dochází kvůli implementaci zahraniční pomoci 

na základě nevhodného přístupu donorských organizací a aktérů
66

. Tento nevhodný 

přístup zahrnuje podceňování lokálních kapacit a nedostatečné zapojení místních do 

rozvojových snah. Řešení importovaná do země prostřednictvím tisíců rozvojových 

expertů jsou často v přímém rozporu s vnitřními tradicemi země a postupy ověřenými 

dlouhodobou tradicí. 

Přestože mezinárodní komunita v zemi investuje obrovské množství peněz, 

dalších prostředků a lidských zdrojů, je pravdou, že na rozvoj země jako takové je 

použit pouze nepatrný zlomek. Můžeme uvést příklad českého PRT Logar, který měl 

v letech 2009 – 2011 rozpočet asi 80 milionů ročně na rozvojové projekty a další asi 3 

miliony na projekty rychlého dopadu. Náklady na platy vojáků a civilních expertů, 

včetně nákladů na zajištění logistiky mise ale dosáhly ročně více než desetinásobku této 

sumy, v roce 2012 1,6 miliardy korun.
67

 Vysoké nároky na zajištění bezpečnosti i 

dostatečné expertízy a schopnosti rozvojových pracovníků realizovat rekonstrukční 

projekty v důsledku vedou k tomu, že náklady na provoz mise, která má za úkol 

investovat do rozvoje země, jsou mnohonásobně vyšší, než objem investovaných 

prostředků. V tomto ohledu Česká republika není výjimkou, právě naopak, desítky tisíc 

zahraničních vojáků i dalších pracovníků nacházejí v Afghánistánu pracovní uplatnění a 

možnost nadstandardních výdělků. 

                                                 
65Guardian, War zone aid „fuels more conflicts“, 14. Ledna 2007, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.guardian.co.uk/society/2007/jan/14/internationalaidanddevelopment.internationalnews> 
66 The Observer, Scandal of the aid lost to corruption: Billions of pounds that are meant to help rebuild 
countries scarred by violence in fact contribute to renewed conflict, says a report on world hotspots,  
14. 1. 2007, [cit. 27. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://moeingradschool.wikispaces.com/file/view/Afghan+Corruption+1.pdf> 
67 Lidové noviny, Česko stáhne většinu vojáků z Afghánistánu, 12.6.2012, [cit. 12. 6. 2012]. Dostupné z 
www: <http://m.lidovky.cz/svet/clanek.A120612_170416_ln_domov_jkz.iln> 
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Velký příliv financí do země a rozjezd obrovských infrastrukturních projektů 

umožňuje také západním firmám začít operovat na území Afghánistánu za 

zvýhodněných podmínek nastavených přítomností jejich národních armád a expertů 

v místě. Za zmínku stojí velké rekonstrukce vodních děl realizovaných německými 

firmami, či rozsáhlé geologické průzkumy, které odhalily obrovské nerostné bohatství 

země v hodnotě až 3 trilionů dolarů, a tím pádem i těžební potenciál v zemi a možnost 

velkých zisků. Dlouhotrvající konflikt v Afghánistánu tedy s sebou přináší celou řadu 

výhod pro zúčastněné aktéry, a proto se i přes stanovené datum stažení vojsk 

z Afghánistánu v roce 2014 už plánuje další vojenská i civilní přítomnost v zemi, 

minimálně do roku 2024, která bude nadále zajišťovat mezinárodní zájmy v této zemi. 

 

1.1.4 Nově nastartované pěstování opia 

Afghánistán je největším producentem opia na světě a ilegální trh s drogami je 

považován za jednu ze základních překážek v rozvoji země a hlavně za důležitý zdroj 

finančních prostředků pro protivládní opozici. Vláda prezidenta Karzáího obviňuje 

z rozrůstajícího se obchodu s drogami hnutí Taliban. Problematika pěstování opia 

v Afghánistánu je však mnohem komplikovanější a házení viny pouze na jednoho 

z mnoha významných aktérů v zemi vychází z mylných předpokladů o tom, jak obchod 

s drogami v Afghánistánu probíhá. 

Komerční produkce opia v zemi začala v roce 1979 s počátkem odboje proti 

sovětské okupaci, dělo se tak dokonce s finanční a logistickou podporou Spojených 

států (prostřednictvím CIA) a dalších západních zemí. Následujících 30 let produkce 

postupně narůstala, až se z Afghánistánu stal největší exportér této drogy.
68

 V roce 1999 

                                                 
68 MAASS, C.D., Afghanistan’s Drug Career, Evolution from a War Economy to a Drug Economy, 
Afghanistan Analyst Network, German Institute for International and Security Affairs, březen 2011, s. 1 
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Afghánistán vyprodukoval 4 000 tun opia, 75 procent světových dodávek. V roce 2000, 

před listopadovou dobou setby, však hnutí Taliban zakázalo pěstování máku 

z náboženských důvodů. Tento zákaz následovalo vypalování laboratoří na výrobu 

heroinu a mnozí farmáři byli uvězněni a museli souhlasit se zničením své úrody. 

Taliban navíc umocnil zákaz přímými hrozbami uvěznění stařešinů a mulů, kteří by 

podporovali pěstování máku.
69

 Strach, který Taliban nastolil krutými postihy a 

neustálým patrolováním venkova, vedl k tomu, že během roku bylo pěstování opia na 

území Afghánistánu prakticky vymýceno. Podle průzkumu OSN v provincii Nangarhár, 

kde se rok před zákazem pěstoval mák na 12,600 akrech půdy, se v roce 2001 pěstoval 

na pouhých 17 akrech, a i ty byly zničeny Talibanem.
70

 Pěstování opia bylo však 

vymýceno pouze v oblastech pod kontrolou Talibanu. V ostatních regionech, převážně 

pod nadvládou Severní aliance, nadále pěstovali opium a používali výnosy z něj 

k financování svých aktivit. Severní aliance byla jedním ze spojenců Spojených států 

v odboji proti Sovětskému svazu. Když v roce 2001 došlo ke svržení Talibanu, Spojené 

státy se znovu obrátily na starého známého spojence a Severní aliance se stala jedním 

z oficiálních účastníků jednání v Bonnu a signatářem Bonnské dohody v prosinci 

2001.
71

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 The Associated Press, U.N.: Taliban virtually wipes out opium production in Afghanistan, 16.2. 2001,  
[cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/200102/msg00045.html> 
70 Ibid. 
71 MAASS, C.D., Afghanistan’s Drug Career, Evolution from a War Economy to a Drug Economy, 
Afghanistan Analyst Network, German Institute for International and Security Affairs, březen 2011, s. 2 
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Graf č. 2: Produkce opia v hektarech 1994 - 2011 

 
Zdroj:  UNODC Afghan Opium Survey 2008
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Od roku 2002 se pěstování opia na afghánském území opět rozmohlo. 

Dlouholetá tradice a existující ekonomické vazby a kanály byly rychle obnoveny, 

jakmile bylo hnutí Taliban odstraněno od moci. Všeobecně je Talibanu přisuzována role 

v opětném započetí produkce opia z důvodu hledání zdrojů pro financování boje o 

návrat k moci. Někteří autoři dokonce Taliban přirovnávají k drogovému pašeráckému 

hnutí, jehož hlavní zdroj příjmů tvoří obchod s drogami.
75

 Neexistuje však prokazatelný 

důkaz, že se trhu s drogami hnutí účastní jako celek a ne jen určití jedinci, a obvinění 

jsou často politicky motivovaná.
76

 V Afghánistánu je do obchodu s drogami zapojeno 

velké množství lokálních vůdců, z nichž někteří jsou příslušníky Talibanu, ale mnozí 

jiní zase oficiálními zástupci současné afghánské vlády či vůdci klanových skupin. 

Existuje vazba a kontinuita mezi produkcí opia v roce 1979 a jeho obnovou po roce 

                                                 
72UNODC, Opium Survey, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: <http://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Afghanistan_Opium_Survey_2008.pdf> 
73Ibid. 
74

Ibid. 
75GRETCHEN P., Seeds of Terror, New York: St. Martin’s Press, 2009. 
76Justin Mankin, “Gaming the System: How Afghan Opium Underpins Local Power,” Journal of 
International Affairs 63, no. 1 (2009). 
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2001, někteří z pašeráků ze sovětského období jsou dnes stále aktivní a zodpovědní za 

nově nastartovaný obchod. Mnozí z nich jsou navíc v pozici moci ve vládě nebo jako 

členové regionálních nebo místních ozbrojených složek.
77

 

Je velmi těžké určit, kolik prostředků získává Taliban ze zdaňování trhu 

s drogami, ale je pravdou, že narkotika poskytují lepší možnost zdanění než většina 

jiných produktů v jižním Afghánistánu.
78

 Podle některých odhadů pašování drog 

poskytuje Talibanu přibližně 70-100 milionů dolarů ročně.
79

 I přesto, že v posledních 

letech pěstování opia zaznamenalo menší propad, výnosy farmářů rostou díky zvýšení 

cen, a to především v důsledku zhoršující se bezpečnostní situace a malé úrody v roce 

2010, která vedla ke spekulacím na trhu. Podle odhadů v roce 2011 se hodnota výnosů z 

trhu s opiem zdvojnásobila a dosáhla asi 1,4 miliard
80

, což je ekvivalent asi 8 procent 

HDP.
81

 

Až do roku 2009 byla snaha o vymýcení pěstování opia jednou z priorit 

Spojených států v Afghánistánu. Tato politika však byla zavržena na základě 

přesvědčení, že ničení makových polí a zákaz jeho pěstování vedou afghánské civilní 

obyvatelstvo k příklonu k hnutí Taliban, které jedná v jejich zájmu a chrání jejich 

schopnost vydělat si na živobytí pěstováním opia, a snahy USA o oslabení Talibanu tak 

působí kontraproduktivně. 

 

                                                 
77 MAASS, C.D., Afghanistan’s Drug Career, Evolution from a War Economy to a Drug Economy, 
Afghanistan Analyst Network, German Institute for International and Security Affairs, březen 2011, s. 4 
78 GIUSTOZZI, A., IBRAHIMI N., Thirty years of conflict: Drivers of Anti-government mobilisation in 
Afghanistan, 1978 – 2011, Afghan Research and Evaluation Unit, Leden 2012 
79KATZMAN, K.: Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, str. 18, [cit. 12. 7. 
2012]. Dostupné z www: <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf> 
80UNDOC, [cit. 2. 4. 2012]. Dostupné z www: <http://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Afghanistan/Executive_Summary_2011_web.pdf> 
81 The World Bank, Afghanistan Economic Update, Říjen 2011, s. 3, [cit. 2. 5. 2012]. Dostupné z www: 
<http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-
1297184305854/AFGEconUpdate2011.pdf> 
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1. 2 Afghánská vláda ustanovená mezinárodní komunitou 

Dle Francise Fukuyamy v případě Somálska, Kambodži, Bosny, Kosova, 

Východního Timoru a nyní Afghánistánu přestala být „mezinárodní komunita“ 

abstraktním pojmem a přebrala na sebe očividnou roli ve vládnutí dané země. V těchto 

státech svrchovanost přestala existovat a vládní funkce zaujalo OSN nebo jiné 

rozvojové agentury a nevládní organizace. Tento imperiální akt vytváří precedens 

kapitulace svrchovanosti vlád ve prospěch vlády mezinárodních agentur.
82

 

Podle Lakhdara Brahímího NATO v Afghánistánu bere v potaz pouze malou 

část společnosti, pouhých 5 % populace, zatímco 95 % je opomíjeno. Mezinárodní 

společenství úzce spolupracuje povětšinou jen s vybranými politickými představiteli a 

zástupci komunit, zatímco kontakt s obyčejnými Afghánci je do velké míry omezen na 

práci několika neziskových organizací. Tento fakt dále zhoršuje míra, do jaké je 

afghánská vláda zkorumpovaná a bez reálné legitimity, což naopak hraje do karet 

opozičním hnutím, která do určité míry disponují respektem a legitimitou na místní 

úrovni, jež zdaleka přesahuje míru legitimity vlády.
83

 Všeobecně panuje přesvědčení, že 

jedním z největších problémů Afghánistánu je utajovaná korupce v Karzáího vládě a 

neschopnost této vlády uspokojit základní potřeby obyvatelstva.
84

 Přestože byla 

součastná vláda zvolena ve volbách, které byly prezentovány jako demokratické, její 

pochybná legitimita pramení právě ze zásahů mezinárodního společenství v prvních 

fázích ustavování prozatímní afghánské vlády po Bonnské konferenci. 

                                                 
82 FUKUYAMA,F.: State-building, Governance and World Order in the 21st Century, Cornell University 
Press, 2004, p. 92 
83 BRAHÍMÍ, L., Ce qu’ il faut faire en Afghanistan. In Sara DANIEL (Ed), Guerres d’ 
aujourd’ hui. Pourquoi ces confl its? Peut – on les résoudre? Paris: Delavilla 2008, s.78-83. 
84 HYNEK, N., EICHLER, J., The Czech Proincial Reconstruction Team in Afghanistan: Context, Experiences 
and Politics,  Defence Studies, Routledge, London, 2010, 10:3, 405-430, s. 17 , [cit. 12. 6. 2012]. 
Dostupné z www: <http://dx.doi.org/10.1080/14702436.2010.503682> 
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Po občanské válce na počátku 90. let se z mnoha válčících aktérů k moci dostal 

Taliban. Kvůli jeho tvrdé vládě a porušování lidských práv v období od roku 1996 došlo 

k stigmatizaci tohoto hnutí, které se v očích zahraničních pozorovatelů stalo hlavním a 

jediným viníkem a agresorem zodpovědným za rozvrat země. Pravdou ale je, že drsné 

praktiky, které Taliban používal během své vlády, a kterými terorizoval obyvatelstvo, 

pouze navazovaly na násilí a utlačování, jež provázelo celé období od konce okupace 

Afghánistánu sovětskými vojsky a občanské války a kterými se vyznačovaly všechny 

zúčastněné skupiny bojující o moc.
85

 Mnozí z představitelů těchto skupin však nyní 

působí jako legitimní zástupci státu, přestože se v minulosti podíleli na násilnostech a 

bezohledném boji o moc nad Afghánistánem.
86

 Taliban byl ovšem v důsledku svých 

činů ostrakizován a kriminalizován. K ničemu podobnému však nedošlo v případě 

ostatních skupin aktivních během občanské války a konajících zvěrstva stejná nebo 

mnohem horší než vláda Talibanu. V očích mnoha afghánských lidí pachatelé těchto 

zločinů unikli trestu. 

Bonnská konference vedená zástupci mezinárodní komunity zprostředkovala 

ustanovení nové afghánské vlády složené převážně z představitelů ozbrojených skupin, 

které v období  odboje proti sovětské okupaci přijímaly štědrou podporu Západu pro boj 

proti Sovětům a tyto prostředky poté sloužily také k boji o uchvácení moci během 

občanské války v 90. letech.  

                                                 
85 V roce 1992 všechny politické strany Afghánistánu kromě  Hezb-e Islami podepsali Peshawarské 
dohody, které vytvořili Islámský stát Afghánistán a jmenovali prozatímní vládu. Hezb-e Islami v čele 
s Hematyarem podporovaném Pákistánskou ISI začal s brutálním bombardováním Kábulu. Brzy se do 
konfliktu zapojili další strany – Shia Hazara Hezb-i Wahdat podporovaná Iránem, Ittihad-i Islami 
podporovaný Saudskou Arábií, Junbish-i Mili Rashida Dostuma a síly pod Ahmadem Shah Massoudem. 
V roce 1994 zemřelo kolem 25 000 lidí (podle jiných zdrojů až 65 000 lidí) v důsledku vzájemného 
bombardování jednotlivých frakcí a přes půl milionu lidí uprchlo z Afghánistánu. 
86 V parlamentních volbách v roce 2005 získala strana Hezb-e Islami 34 křesel. Zakladatel strany Gulbudin 
Hekmatyar je na teroristickém seznamu Spojených států jako jeden z nejnebezpečnějších. (Joya 2010; 
125) 
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V důsledku geografických dispozic země, komplikované historie a také v reakci 

na dlouhé období válečného konfliktu na území Afghánistánu, se obyvatelstvo muselo 

přizpůsobit svou organizací situaci, ve které funkční centrální vláda buď neexistovala, 

nebo byl její vliv značně omezen, a tento stav ještě více zesiloval rozdělení společnosti 

podél rodinných a klanových dělících linií. Jednotlivé komunity qawm se vyznačují 

vysokou mírou autonomie a soběstačnosti, která reflektuje neschopnost centrální vlády 

odpovídat na požadavky a potřeby obyvatelstva. Tyto malé samostatné jednotky jsou na 

jedné straně překážkou ve snahách o sjednocení pod hlavičkou centrální vlády a ztěžují 

její přístup k obyvatelstvu. Na druhé straně to byly ale právě tyto malé jednotky, které 

umožnily obyvatelstvu přežít a organizovat se v těžkých podmínkách válečného 

konfliktu a obrnit se proti externím vlivům a neschopné vládě.
87

 Tyto malé komunity 

jsou nejmenší jednotkou poskytující legitimitu lokálním vůdcům a warlordům. 

Mezinárodní společenství při ustanovování nové vlády kromě akceptovatelnosti 

jejích členů pro obyvatelstvo také opominulo zcela zásadní propast mezi centrem a 

periferií, a především pak zcela odlišnou dynamiku mocenských struktur v rurálních 

oblastech. Mezinárodní komunita iniciovala obnovu vlády na národní úrovni 

vytvořením centrální vlády, která ovšem postrádá podporu z provinčních a distriktních 

mocenských struktur. Centrální vláda navíc v počátcích své existence postrádala 

prostředky a především lidské zdroje v podobě úředníků či příslušníků státních 

ozbrojených složek, které by se mohly zaměřit na vládnutí a bezpečnost v regionech. 

Namísto toho tyto regiony zůstaly odtrženy od centra stejně, jako tomu bylo po staletí, a 

jediné kapacity vlády, bezpečnosti a spravedlnosti zůstaly v rukou lokálních vůdců a 

warlordů, ať už spřízněných s hnutím Taliban, či jinými protivládními skupinami. 

 

                                                 
87 FAVRE, R.: Interface between State and Society in Afghnistan, Discussion on Key Features affecting 
Governance, Reconciliation and Reconstruction, únor 2005, s.5,  [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.aizon.org/Administration%20and%20society%20in%20Afghanistan.pdf> 
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1.2.1 Rekonciliace a vláda práva 

Po porážce vlády Talibanu byla zcela ignorována zásadní součást state-building 

procesů – tranziční spravedlnost. Prevence pokračování občanské války po pádu vlády 

Talibanu vyžadovala politiku inkluze, díky níž lídři jednotlivých frakcí a jejich velitelé 

získali významné vládní pozice bez ohledu na jejich minulost.
88

 

Klíčem k řešení konfliktu v Afghánistánu musí být uznání legitimity vnitřního 

disentu, na který by mělo být nahlíženo jako na chybu v aktuálním politickém systému. 

To neznamená, že povstalci mají být považováni za aktéra, který je a priori v právu, ale 

znamená to, že jejich boj reprezentuje legitimní nedostatky a požadavky ve společnosti i 

přes to, že nepoužívají legitimní nástroje k jejich dosažení a změně.
89

 

Po roce 2001 byl Taliban ostrakizován a do role legitimních představitelů země 

byli mezinárodním společenstvím dosazeni lídři válčících frakcí z předchozího období 

občanské války, kteří se na terorizaci obyvatelstva podíleli obdobným způsobem jako 

hnutí Taliban. V očích běžné afghánské populace, která byla obětí válečných zločinů a 

byla chycena mezi válčícími frakcemi, se hnutí Taliban nijak neliší od ostatních 

ozbrojených skupin pod vedením warlordů, kteří po roce 2001 zasedli do Parlamentu, 

Loyi Jirgy a do čela ministerstev.  Roku 2007 navíc parlament schválil Zákon o národní 

stabilizaci a usmíření, který garantuje imunitu všem členům ozbrojených skupin, které 

se podíleli na intenzivních bojích zahrnujících válečné zločiny před rokem 2001. 

Parlament složený z lidí, kteří se na těchto bojích účastnili, tedy schválil imunitu pro své 

vlastní členy. Prezident Karzáí se během své vlády postupně obklopoval veliteli 

ozbrojených frakcí, včetně mnohých obviňovaných z válečných zločinů. Aktuálně jsou 

oba viceprezidenti bývalými vůdci ozbrojených skupin, které na počátku 90. let 

                                                 
88

 GOSSMAN, Patricia, Transitional Justice and DDR: The Case of Afghanistan, International Center for 
Transitional Justice, červen 2009, S. 4, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Afghanistan-ResearchBrief-2009-English.pdf> 
89 WALDMAN, M., RUTTIG, T., Peace offerings, Afghan Analyst Network, s. 9 
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bojovaly o nadvládu nad Kábulem. Během těchto bojů byly zabity tisíce civilistů a 

statisíce jich bylo nuceno uprchnout v důsledku bojů ze svých domovů.
90

 Amnestie pro 

tyto warlordy mezi obyčejným obyvatelstvem potvrzuje absenci vlády práva, neboť 

zločiny zůstávají nepotrestány. Navíc návrat warlordů k moci jim dává možnost znovu 

etablovat svůj vliv nad místní ekonomikou a nadvládu nad komunitami pod jejich sférou 

vlivu. Rozštěpení afghánské společnosti podél kmenových a klanových linií je tím 

pádem nadále umocňováno vlivem těchto warlordů, kteří se snaží ukrojit svou část na 

moci a vládě nad státem a jeho prostředky. 

Fakt, že mezinárodní komunita ignorovala a prakticky i znemožňovala jakékoliv 

rekonciliační snahy na vysoké úrovni až do roku 2010, má za důsledek nynější 

neschopnost konstruktivního vyjednávání s opozičními hnutími. Přestože ostrakizace 

Talibánu v důsledku útoků 9/11 byla pro mezinárodní společenství v čele se Spojenými 

státy logickým krokem, ignorace lokálních podmínek a vnitřního konfliktu a rozličných 

aktérů v zemi měla zásadní dopad na vytvoření zcela odlišné dynamiky moci a jejího 

rozložení mezi lokálními aktéry. Po roce 2001, kdy byl Taliban poražen a musel se 

stáhnout do ústraní, bylo hnutí natolik oslabeno, že jakékoliv rekonciliační snahy v tento 

moment, by byly ve prospěch oficiálně ustanovené vlády. V tento moment však bylo 

rozhodnuto vydat se cestou snahy hnutí vojensky porazit a zničit. Dosažení tohoto cíle 

se však v posledním desetiletí ukázalo jako nemožné. Snahy o vyjednávání s hnutím 

Taliban nyní, kdy je jeho vliv po celém území velmi silný, jsou jen projevem zoufalství 

mezinárodního společenství a touhy ukončit zdlouhavý konflikt, ve kterém již všichni 

dospěli k závěru, že vítězství není možné. Taliban je však nyní ve velmi silné 

vyjednávací pozici a přistoupením k vyjednávacímu stolu prakticky nemá co získat. 

Vzhledem k deklarovanému brzkému odchodu mezinárodních jednotek je jeho cesta 

                                                 
90 GRAFF, P., Afghanistan confirms blanket pardon for war crimes, Reuters, Kabul, 16. Března 2010, [cit. 
2. 7. 2012]. Dostupné z www: < http://www.reuters.com/article/2010/03/16/us-afghanistan-amnesty-
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zpět k moci v zemi na dosah. Je otázkou, do jaké míry ovlivní tuto pozici Talibanu 

prodloužený závazek mezinárodního společenství a hlavně pak Spojených států zůstat 

v zemi. Je však naivní myslet si, že když k jednacímu stolu Taliban nepřivedlo ani sto 

tisíc vojáků, že pak přítomnost zlomku tohoto čísla bude mít nějaký význam, kromě 

větší schopnosti Talibánu efektivněji zacílit na odboj proti těmto jednotkám, čímž se tak 

hnutí uvolní prostředky na další teritoriální expanzi svého vlivu. 

Mezinárodní vliv v Afghánistánu tedy vedl nejen k ustanovení vlády bez široké 

podpory, do které byli nominováni warlordi a váleční zločinci, ale v zemi také došlo 

k ostrakizaci omezeného počtu skupin jako je Taliban či Hekmatyarova skupina, které 

zastupují určitou politickou a ideologickou linii v afghánské společnosti. Ačkoliv tato 

hnutí propagují své cíle nelegitimními prostředky, neznamená to, že jejich požadavky a 

kritika společnosti nejsou legitimním výrazem nespokojenosti s aktuálním stavem země 

a její mezinárodní nadvládou. Bez oficiálního uznání tohoto politického a ideologického 

směru a bez snahy vytvořit kompromis napříč společností, není možné reálně předejít 

dalším ozbrojeným konfliktům v zemi a boji o moc a o právo prosadit se každé z těchto 

skupin. 

1.2.2 Brain drain 

Problém odlivu mozků, který je velmi rozšířený napříč rozvojovými zeměmi 

dostává v Afghánistánu mnohem širší a hlubší kontext, a to především kvůli působení 

mezinárodní komunity. Vzdělaná část obyvatelstva sice není zatím odváděna ze země za 

lepšími příležitostmi v zahraničí, ale působení zahraničních aktérů vytváří státy ve státě, 

okruh příležitostí, které odvádějí tyto kvalitní vzdělané lidi v obrovské míře 

z afghánského trhu práce. Diskreditace a kolaborantství, ze kterého můžou být jedinci 

spolupracující s mezinárodní komunitou po jejím odchodu obviněni, navíc vytvářejí 

premisu pro jejich odchod ze země jako takové v budoucnu. 
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Efektivní fungování státu a vedení rekonstrukčních snah, stejně jako státních 

reforem a zavádění preventivních opatření, které předcházejí konfliktu a vedou 

k mírovému vývoji v zemi, je velmi náročné na kvalitní lidské zdroje. Nová afghánská 

vláda a její vývoj jsou do velké míry závislé na kvalitě jejích členů, stejně jako jejich 

schopnostech, vzdělání a zkušenostech. Působení mezinárodního společenství 

v Afghánistánu se tragickým způsobem podepisuje na schopnosti afghánské vlády si 

tyto kvalitní lidi udržet a budovat z nich státní aparát a využívat jejich schopností. 

V roce 2001 pracovalo v Afghánistánu 240 tisíc státních úředníků, jejichž plat 

odpovídal asi 40 dolarům měsíčně. Podle bývalého ministra financí Ashrafa Ghaniho 

však do roku 2004 všichni kvalitní lidé odešli, aby se stali řidiči pro OSN, Světovou 

Banku nebo charity.
91

 Průměrný plat místního pracovníka u některé z mezinárodních 

organizací nebo u koaličních jednotek se pohybuje v řádu několik set dolarů, u 

kvalifikovaných překladatelů nebo poradců jde tato částka do tisíců.
92

 Pokud nadaní 

Afghánci dostali příležitost pracovat u mezinárodní organizace za třicetinásobek platu 

státního úředníka nebo pracovníka v afghánské firmě, není divu, že této možnosti 

využili. V zemi tento pokřivený vývoj výdělků způsobil inflaci a do určité míry také 

nárůst platů ve veřejném i privátním sektoru. Tento nárůst je ale opět financován 

mezinárodní komunitou a není udržitelný, a vytváří tím pádem závislost na zahraniční 

pomoci. 

Odliv mozků ale bohužel nekončí pouze tím, že kvůli velkým platům 

mezinárodní komunita odvádí kvalitní jedince z vedení a správy státu, a znemožňuje tak 

jeho kvalitní a efektivní fungování. Důležité je uvědomit si, že pravděpodobnost, že by 

se jedinci pracující pro mezinárodní organizace a koaliční síly vrátili zpět k práci pro 

stát, je velmi nízká až mizivá. Pro většinu z nich bude po odchodu koaličních vojsk a 

                                                 
91The Times, Afghans plead for $50 billion in aid as disorder grows, 8. 5. 2008, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné 
z www: <http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article4087300.ece> 
92 Plat tlumočníka českého PRT v Lógaru se v letech 2010-2011 pohyboval v rozpětí 800-1100 USD.  
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snížení rozvojové pomoci do země jejich spolupráce se zahraničními donory znamenat 

stigma. Vzhledem k nejistému vývoji situace v zemi po roce 2014 a po prezidentských 

volbách je dost možné, že působení na straně mezinárodní komunity bude mít pro tyto 

lidi kompromitující efekt a setrvání v zemi bude pro ně z bezpečnostních důvodů 

nemožné. Afghánistán tak v posledních deseti letech kontinuálně přichází o své 

vzdělané elity a tento proces bude velmi pravděpodobně pokračovat a gradovat v období 

stažení koaličních vojsk ze země. 

Jedním z nástrojů mezinárodní komunity, jak tomuto problému předcházet, bylo 

vytvoření poradních míst v jednotlivých státních institucích, kde lokální odborníci 

pracují pro stát, ale s platy několikanásobně vyššími než jejich kolegové. Tento stav je 

však dlouhodobě také neudržitelný a navíc podporuje vznik frakcí a zášti mezi 

zaměstnanci státních institucí. Celkové navýšení platů úředníků zase není pro zemi 

finančně únosné a jen by dále prohlubovalo finanční závislost na tocích zdrojů ze 

zahraničí. Ovšem bez kvalitních lidí působících ve vládě, zastupujících zemi a 

schopných zemi vést, může mít tato vláda jen těžko legitimitu a podporu ze strany 

populace. Absence vzdělaných elit tedy podemílá roli vlády a její schopnost zajistit 

v zemi rozvoj a mír, a to především kvůli její zranitelnější pozici vůči snahám o změnu 

či svržení. Navíc úroveň oficiálních platů ve veřejném sektoru jasně vypovídá o tom, 

proč a jak silnou mají vládní představitelé motivaci vytěžit co nejvíc z přítomnosti 

mezinárodní komunity a jejích rozvojových projektů pro svůj vlastní prospěch. 

 

1. 3. Přítomnost zahraničních vojsk  

Afghánská psyché poznamenaná sérií konfliktů vedených za účelem podmanění 

si území tohoto státu je zásadní příčinou toho, že se žádné z mocností tuto zemi 

podmanit nepodařilo. Dle slov Henryho Kissingera je pro Afghánce nejcennější 
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svoboda a nezávislost a právě touha po nich znemožnila úspěch mnohých snah o 

vojenskou okupaci.
93

 Téměř stoleté snahy Velké Británie po ovládnutí Afghánistánu 

byly k ničemu. Desetiletá okupace sovětskými vojsky opět v zemi způsobila tak silnou 

vlnu odporu, že došlo k zformování odboje v podobě skupin mudžáhidů, 

podporovaných a vyzbrojovaných Západem. Prestiž a postavení bojovníka za svobodu, 

mudžáhida, se jen těžko dala v období sovětské okupace porovnat s jakoukoliv jinou 

pozicí ve společnosti. Odpor proti cizím mocnostem intervenujícím na území 

Afghánistánu a propagujícím jiný systém hodnot a uspořádání společnosti vedl 

k vypuknutí intenzivních bojů živených protisovětskými snahami Západu. Velká část 

warlordů a bohatých kmenových vůdců přišla ke svému postavení a přístupu 

k finančním zdrojům právě díky podpoře Západu během odboje proti okupaci 

Sovětským svazem. Zahraniční působení v Afghánistánu, a to jak sovětská okupace, tak 

projekce zájmů Západu, byly v tomto období zásadními motory probíhajícího konfliktu 

v zemi. Za přítomnosti okupační mocnosti byly schopny jednotlivé kmeny a frakce 

odložit své vzájemné půtky a spojit své síly v odporu proti vnějšímu nepříteli. Až po 

odchodu okupačních sovětských vojsk se znovu rozhořel boj o moc mezi jednotlivými 

uskupeními, který je inherentně přítomen v afghánské sociální struktuře kvůli 

kmenovému uspořádání, geografické nedostupnosti mnohých území a silnému vlivu 

lokálních vůdců. Tento boj byl ale zásadně umocněn v důsledku vměšování se cizích 

mocností a vyzbrojování jednotlivých frakcí pro boj se Sověty. Vybavení, které mělo 

být určeno pro prosazování zájmů Západu vůči Sovětskému svazu, bylo použito pro 

vnitrostátní boj o moc. Vyzbrojení a prostředky umožnily frakcím vést rozsáhlé boje, 

které měly za následek bezpočet civilních obětí a završení státního rozvratu země. 

                                                 
93KISSINGER H. A Strategy for Afghanistan. The Washington Post, 26. 2. 2009. 
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Ponechání země na pospas jejímu osudu a vyčerpání protisovětských zdrojů 

Afghánistánu fakticky umožnilo nalézt dočasnou stabilitu pod opresivní nadvládou 

Talibanu. Severní aliance, která byla ve světle negativních dopadů vlády Talibanu 

podporována západem a především USA, fakticky vládla severní části země oddělena 

od území Talibanu ovládajícího východ a jih země pohořím Hindúkuš. 

Historie se ovšem měla v této hornaté zemi opakovat. Operace Trvalá svoboda 

(OEF) slavila velký úspěch, když se jí podařilo svrhnout hnutí Taliban. Výsledky této 

operace navíc zapadaly do Bushovy doktríny rozšiřování demokracie a změny 

nepřátelských režimů na přátelské. Bezpečnostní situace v zemi se však začala velmi 

rychle zhoršovat a paralelně s operací OEF bylo schváleno zapojení Severoatlantické 

aliance. Zároveň s probíhající OEF se tedy do dění v Afghánistánu zapojily koaliční síly 

v rámci NATO ISAF. Přestože obě operace působí na základě diametrálně odlišných 

mandátů a operačních cílů, v zemi, kde přítomnost zahraničních ozbrojených sil byla 

vždy viděna jako nežádoucí okupace, je schopnost místního obyvatelstva rozlišovat 

mezi těmito uskupeními velmi omezená.
94

 

Dle dat z roku 2007 bylo na území Afghánistánu přítomno asi 41 000 vojáků 

ISAF, 25 000
95

 amerických vojáků a na boji proti povstalcům se podílelo 50 000 

příslušníků ANA a 60 000 ANP. Podle prohlášení NATO těchto 176 000 vojáků v roce 

2007 čelilo síle 20 000 bojovníků protivládních sil v rámci asi 20 různých 

protiteroristických operací po celém území Afghánistánu.
96

 Přitom již v roce 2007 se 

intenzivně projevovaly neúspěchy zahraničního působení. Taliban postupně začal 

                                                 
94RUBIN, R. B.: Saving Afghanistan. Taliban Resurgent. Foreign Affairs, January-February 
2007, Vol. 86, No.1, [cit. 2. 5. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.foreignaffairs.com/articles/62270/barnett-r-rubin/saving-afghanistan> 
95 Middle East Issues, U.S. and NATO Troop Deployments, in Afghanistan: Facts, Successes and Failures, 
[cit. 2. 6. 2012]. Dostupné z www: <http://middleeast.about.com/od/afghanistan/i/me070909.htm> 
96 Pajhwok, Over 153 000 troops fighting 20 000 combatants:NATO, 6. Června 2007, [cit. 12. 5. 2012]. 
Dostupné z www: <http://www.pajhwok.com/en/2007/06/06/over-153000-troops-fighting-20000-
combatants-nato> 

http://www.foreignaffairs.com/articles/62270/barnett-r-rubin/saving-afghanistan
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nabírat sílu v mnoha oblastech země, skepse afghánského obyvatelstva narůstala 

v souvislosti s útoky koaličních vojsk, které měly za následek těžké ztráty na životech 

civilistů. A i přes rozsáhlé investice do boje proti obchodu s narkotiky produkce opia 

v Afghánistánu narostla o 17 procent, takže území použité k pěstování máku pokrývalo 

větší území, než všechna půda využitá na pěstování koky v celé Latinské Americe.
97

  

Nárůst počtu zahraničních vojsk od roku 2007 vedl také k nárůstu počtu útoků a 

bezpečnostních incidentů, počtu mrtvých civilistů i vojáků. K čemu tento nárůst nevedl, 

je větší stabilita v zemi.  

  

1.3.1 Koaliční síly a Provinční rekonstrukční týmy 

Přítomnost zahraničních ozbrojených sil může být viděna v pozitivním stejně 

jako negativním světle. Přestože účelem jejich přítomnosti je pomoci nastolit řád a 

stabilitu, vytvářejí také silné tlaky na místní obyvatelstvo a motivují tak vytváření 

místního odboje, jehož zástupci se prezentují jako bojovníci za svobodu. 

Primárním cílem působení ozbrojených zahraničních sil je podpora afghánské vlády, 

stabilizace země a boj proti povstalcům. V rámci tohoto boje, obzvláště v důsledku 

působení generála Stanyleyho McChrystala, byla prosazována snaha o získání „hearts 

and minds“, srdcí a myslí, afghánského obyvatelstva. Rozvojová pomoc se v rukou 

armádních činitelů stala nástrojem této snahy o afghánská srdce. Problém tohoto 

přístupu je však nasnadě. Zaprvé zapojení ozbrojených sil do rekonstrukční činnosti 

kompromituje činnost rozvojových pracovníků, kteří se snaží působit neutrálně a nepatří 

ani k jedné straně konfliktu. Druhým problémovým aspektem je fakt, že prostředky pro 

rozvoj jsou použity k získání co nejrychlejší náklonnosti obyvatelstva a k tomu, aby 

koaliční síly byly schopny co nejefektivněji rozšířit svůj vliv na úkor povstalců. 

                                                 
97 Middle East Issues, U.S. and NATO Troop Deployments, in Afghanistan: Facts, Successes and Failures 



   52 

Přestože tento nástroj je prezentován v pozitivním světle jako součást vojenské 

strategie, v rámci snahy o udržitelnou koncepci rozvoje se dostáváme do situace, kdy 

jsou prostředky použity nekoncepčně, jsou realizovány neudržitelné projekty a 

obyvatelstvo je „kupováno“ krátkodobými výhodami spíše než stavěno na vlastní nohy 

na cestu udržitelného rozvoje. Ten je možný pouze pomocí dlouhodobých projektů 

zamířených na zvyšování kapacit a schopnosti obyvatelstva čelit důsledkům 

ozbrojeného konfliktu a dopadu na jejich život, ekonomiku země a výhled do budoucna. 

Zároveň se také působení tisíců zahraničních vojáků, napojených na dodávky potravin, 

materiálu a dalších potřeb, podepisuje na rozvrácení lokálního trhu, ze kterého mizí 

místní výrobky. Místo podpory místní ekonomiky ji tak pobyt koaličních vojsk 

podemílá. 

 

1.3.2 Narůstající nestabilita 

Odhady z roku 2008 hovoří o tom, že afghánská vláda ze všech 365 distriktů 

v zemi kontrolovala pouze 62 a zbylých 303 bylo v rukou opozičních sil. 
98

 Tato situace 

v zemi, ve které v tomto momentu už sedm let působily koaliční jednotky za účelem 

potlačení povstalců, vedla k rozhodnutí americké administrativy výrazně navýšit počet 

vojáků v Afghánistánu, získat tak iniciativu a zvrátit dosavadní vývoj konfliktu. Dle 

zprávy Ministerstva obrany Spojených států z května 2012 se nárůst amerických vojáků 

o 33 000 od roku 2009 zasloužil o částečné oslabení Talibanu, povstalecký odboj ale 

zůstal pevný. Podle této zprávy počet všech útoků povstalců klesl v roce 2011 poprvé za 

pět let, ale byl zaznamenán nárůst násilností v okolí Talibanem ovládaného Kandaháru, 

                                                 
98RUBIN, B.: Afghanistan. In Sara Daniel (Ed), Guerres d’ aujourd’ hui. Pourquoi ces conflits? Peut – 
on les résoudre? Paris: Delavilla 2008, s. 25. HYNEK, N., EICHLER, J. Češi v Afghánistánu, Vojenské 
rozhledy, 2/2010, s. 92 
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kam se snahy USA po roce 2009 zaměřovaly.
99

 V období mezi lety 2006 a 2010 došlo 

k nárůstu teroristických incidentů a aktivit radikálních organizací o 300 procent a od 

roku 2002 je viditelná geografická i kvalitativní expanze Talibanu na afghánském 

území.
100

 Nárůst počtu koaličních vojáků byl následován přesunem kapacit povstalců do 

kritických regionů a vedl k teoretickému uklidnění situace v ostatních částech země za 

současného nárůstu počtu střetů a útoků na jihu a východě. Lze tedy jen těžko hovořit o 

úspěchu této strategie. Velmi problematický byl fakt, že současně s oznámením posílení 

jednotek bojujících v Afghánistánu bylo také oznámeno datum jejich celkového stažení. 

A to v momentě, kdy měl Taliban prakticky pod kontrolou rozsáhlé území 

Afghánistánu. Dle vyjádření předsedkyně amerického senátního výboru pro 

zpravodajské služby na základě informací z místa nasazení jednotek je nyní v roce 2012 

Taliban silnější než v roce 2009.
101

 Dosavadní vývoj nasvědčuje, že čím déle bude tato 

válka trvat, tím více se upevní vnitrostátní i mezinárodní vliv Talibanu.
102

 

 

1.3.3 Vzestup počtu útoků 

Dle reportů OSN došlo v roce 2011 k nárůstu útoků protivládních sil 

v Afghánistánu o 39% a jen od června do srpna 2011 došlo v zemi k 7 537 

bezpečnostním incidentům.
103

 

 

 

                                                 
99 Reuters, Taliban stronger than before U.S. troop surge: lawmakers, Washington, 6.5. 2012, [cit. 2. 7. 
2012]. Dostupné z www: <http://www.reuters.com/article/2012/05/06/us-usa-afghanistan-taliban-
idUSBRE84509G20120506> 
100Flynn, Michael, MG, State of Insurgency, ISAF Security briefing, 22. prosince 2009, [cit. 2. 7. 2012]. 
Dostupné z www: <http://www.defensestudies.org/wp-content/uploads/2010/01/isaf-state-of-the-
insurgency-231000-dec.pdf> 
101 Ibid. Reuters 
102

 RASHID, Ahmed. Descent into Chaos: How the War against Islamic Extremism is Being Lost in 
Pakistan, Afghanistan and Central Asia. London: Allen Lane, s. 401. 
103OSN General Assembly Security Council, The situation in Afghanistan and its implications for 
international peace and security, Report of the Secretary-General, 21.11.2011, s. 1 
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Graf č. 3: Celkový počet bezpečnostních incidentů v letech 2006 až 2012 

 
Zdroj: ANSO Quaterly Data Report, 1Q 2012104 

V první čtvrtině roku 2012 došlo poprvé od roku 2002 k velmi znatelnému 

propadu v počtu bezpečnostních incidentů. Statistiky však ještě nejsou dostupné za 

druhá kvartál roku 2012, kdy došlo k několika zcela zásadním bezpečnostním 

incidentům, jako byl například komplexní útok na několik základen a strategických 

bodů v Kábulu i provinciích v dubnu 2012, který je považován za začátek jarní ofenzívy 

Talibanu. V souladu s periodickým poklesem počtu incidentů v zimním období a jejich 

rapidním nárůstem v letním období je tedy možné očekávat další nárůst v druhém a 

třetím kvartálu 2012. Již do konce tohoto roku se však některé ze států rozhodly pro 

stažení svých jednotek. Například Francie v důsledku prezidentských voleb stáhne své 

jednotky, které tvoří pátý největší kontingent v zemi, do konce roku 2012.
105

 Vzhledem 

k  nárůstu bezpečnostních incidentů v zemi, který prakticky kopíruje nárůst počtu 

zahraničních vojáků v zemi, je evidentní, že větší vojenská přítomnost v zemi vede také 

k narůstajícímu počtu incidentů. Především po roce 2009, kdy došlo k velkému nárůstu 

počtu vojáků, můžeme vidět obrovský nárůst aktivit protivládních skupin. Od roku 

                                                 
104NGO Safety, s. 3,  [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q1%202012.pdf> 
105 The Telegraph: Francois Hollande: France will press ahead with Afghan withdrawal, 18.5.2011, [cit. 
23. 7. 2012]. Dostupné z www: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/francois-
hollande/9276388/Francois-Hollande-France-will-press-ahead-with-Afghan-withdrawal.html#> 

http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q1%202012.pdf
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2012, a pak především v roce 2013 a 2014 bude postupně docházet k redukci zahraniční 

přítomnosti a je tedy možné předpokládat pokles incidentů a násilností. 

Graf č. 4: Počet bezpečnostních incidentů dle původců v letech 2006 až 2012  

 
Zdroj: ANSO Quaterly Data Report, 1Q 2012106 

Od roku 2001 v Afghánistánu padlo přes 3000 koaličních vojáků. Civilní oběti 

probíhajícího konfliktu však již přesahují číslo 3000 za rok.  Za posledních 6 let bylo 

podle reportu UNAMA zabito 12 739 civilistů, z nichž asi 67% měli na svědomí 

opoziční síly. V roce 2011 přitom počet zabitých civilistů byl nejvyšší od invaze v roce 

2001. K největšímu podílu zabití, téměř poloviny všech civilních obětí přitom dochází 

v důsledku použití IED – improvizovaných výbušných zařízení, která jsou primárně 

využívána opozičními hnutí k útokům na ozbrojené patroly mezinárodních jednotek. 

Opoziční síly však neberou ohled na možnost civilních obětí při jejich cílení na 

vojenské cíle a proto dochází k obrovským ztrátám na civilních životech.
107

 V důsledku 

cílených útoků opozičních hnutí na koaliční vojska tedy dochází k zabití nevinných lidí.  

Navíc samotné koaliční jednotky a provládní síly jsou původcem stovek civilních obětí 

ročně. Přítomnost koaličních vojsk, ačkoliv zaměřená na stabilizaci země a zvýšení její 

                                                 
106NGO Safety, s. 3, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q1%202012.pdf> 
107 The Guardian, Afghanista civilian casualties: year by year, month by month.12.3.2012, [cit. 2. 7. 
2012]. Dostupné z www: <http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/aug/10/afghanistan-
civilian-casualties-statistics> 

http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q1%202012.pdf
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bezpečnosti tedy nejen přispívá k většímu počtu bezpečnostních incidentů v zemi, ale 

také přímo i nepřímo k navyšování civilních obětí konfliktu, které se dostávají mezi 

znepřátelené strany. 

Graf č. 5 Počet padlých zahraničních vojáků v Afghánistánu

 

Zdroj: iCausalities
108

 

 

Graf č. 6 Počet civilních obětí konfliktu v Afghánistánu 

 

● Celkem  ● Proti-vládní síly  ● Pro-vládní síly      Zdroj: The Guardian, UNAMA
109

 

                                                 
108 I casualties, http://icasualties.org/oef/ 
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1.4. Absence koordinace mezi jednotlivými aktéry 

 

Mezinárodní společenství výrazně pokulhává ve snahách o koordinaci a 

zefektivnění snah a prostředků vynaložených v Afghánistánu. V důsledku 

komplikované situace v regionu řešení konfliktu v Afghánistánu nevyžaduje pouze 

působení za území této země, ale také vypracování řešení za účasti aktérů napříč 

regionem, především pak za účasti Pákistánu, Indie, Iránu a Ruska. Je v zájmu Západu, 

aby napomohl zprostředkování takového spolupráce, ale doposud se spíše svým 

působením podílí na narůstajícím odcizování jednotlivých aktérů.
110

 Mezinárodní 

komunita nezaostává v otázce koordinace a spolupráce pouze v regionálním kontextu, 

ale hlavně, a co je nejzásadnější, také v kontextu samotných koaličních snah na území 

Afghánistánu. Jednotliví národní aktéři, mezinárodní organizace i koaliční vojska se 

doposud projevili jako neschopni účinně koordinovat své priority a snahy v zemi. Podle 

Lakdara Brahímího v Afghánistánu vede mezinárodní komunita několik válek proti 

stejnému nepříteli.
111

 

Podle Petera Thomsena jsou mnohé aktuální problémy Afghánistánu důsledkem 

špatné, anebo spíše neexistující politiky Spojených států pro své působení v zemi. 

Thomson vyzdvihuje nejednotnost a zásadní rozpor mezi zahraniční politikou USA a 

působením zpravodajské organizace CIA, která podle něj podporuje působení 

                                                                                                                                               
109 The Guardian, Afghanista civilian casualties: year by year, month by month.12.3.2012[cit. 2. 7. 2012]. 
Dostupné z www: <http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/aug/10/afghanistan-civilian-
casualties-statistics> 
110Především co se týká vztahů mezi Afghánistánem a Pákistánem, které jsou velmi vážně narušeny 
nejen praktickou podporou poskytovanou Pákistánem afghánským opozičním silám, ale také do velké 
míry trpí v důsledku neuvážených kroků a koaličních operací narušujících princip suverenity Pákistánu, či 
dokonce způsobujících rozsáhlé ztráty na životech civilního pákistánského obyvatelstva. 
111 BRAHÍMÍ, L., Ce qu’ il faut faire en Afghanistan. In Sara DANIEL (Ed), Guerres d’ 
aujourd’ hui. Pourquoi ces confl its? Peut – on les résoudre? Paris: Delavilla 2008, s.78-83. 
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afghánských protivládních sil se sídlem v Pákistánu a podemílá tak snahy vybudovat 

centrální umírněnou vládu v Afghánistánu. Navíc napojení amerických snah 

v Afghánistánu s pákistánskou informační službou ISI poskytuje podporu miliard dolarů 

a vojenského vybavení pro činnost zapálených protiamericky naladěných vojenských 

důstojníků a jejich spojencům z řad jihádistů.
112

 

Zásadní je pak hlavně nejednotnost v post-konfliktních snahách a poskytování 

zdrojů pro stabilizaci země a zvýšení bezpečnosti. Faktem zůstává, že z aktivit 

mezinárodního společenství profituje jen velmi úzký okruh afghánské populace a 

v důsledku netransparentních praktik se k nejpotřebnějším pomoc prakticky nedostává. 

Snaha učinit rozvojové politiky více orientované na nejchudší by měla být hlavní 

součástí plánu boje proti chudobě a pro stabilizaci země. Jedním z důvodů, proč jsou 

výsledky mnohých rozvojových programů fragmentované, je to, že donoři poskytují 

finanční prostředky na jednotlivé projekty, a že zdroje nejsou alokovány 

prostřednictvím oficiálních vládních kanálů. Národní kontrole a koordinaci není 

přikládána žádná váha. Ustanovení fondu pro boj s chudobou a rozvoj bylo viděno jako 

nejlepší řešení této situace již na konci v roce 2000, a to s tím účelem, aby si mohla 

vláda vypěstovat vlastní mechanismy pro management rozvojových programů a vytvořit 

ucelenou rozvojovou strategii.
113

 Risk zneužití peněz z podobného fondu však byl velmi 

vysoký i za vlády Talibánu. Situace v 90. letech a po roce 2001 se tedy v zásadě neliší. 

Země se stále pohybuje na konci žebříčku nejméně rozvinutých zemí světa, nehledě na 

to, zda zahraniční aktéři investují desítky milionů či miliard. A na kanály rozvojové 

pomoci jsou stále napojeny skupiny bojující o moc v zemi, které prostředky zneužívají 

k získání výhod v tomto boji. 

                                                 
112 BLANK, J.:Invading Afghanistan, Then and Now, Foreign Affairs, September/October 2011, [cit. 3. 7. 
2012]. Dostupné z www: <http://www.foreignaffairs.com/articles/68214/jonah-blank/invading-
afghanistan-then-and-now?page=2> 
113 KHATTAK, F. H, Reconstruction of Afghanistan’s Economy, PhD. disertační práce Area Study Center, 
University of Peshawar, 15. Března 2001, s. 214 
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Mezinárodní komunita tedy stojí před rozhodnutím investovat do země 

prostřednictvím zkorumpované vlády, anebo prostředky a rozvojové projekty v zemi za 

vynaložení obrovských nákladů spravovat sama, ale v tom případě vytvářet v zemi 

paralelní struktury správy a poskytování služeb, čímž efektivně podemílá schopnost 

místní vlády tyto služby poskytovat a při odchodu donorů ze země nechává 

obyvatelstvo bez jakékoliv podpory. Fakt, že donorské organizace i národní kontingenty 

koaličních sil v zemi působí bez potřebné koordinace, tento problém ještě multiplikuje, 

neboť se v zemi vytváří desítky paralelních struktur spjatých s jednotlivými 

organizacemi a komunitami, se kterými spolupracují. Efektivně se tak také prohlubuje 

propast mezi venkovem a centrem a narušuje jakákoliv naděje centrální vlády dostat 

pod svou kontrolu periferní oblasti země. 

 

2. Projevy slabosti a závislosti Afghánistánu 

 

Po 13 letech působení v zemi je Afghánistán závislý na působení mezinárodní 

komunity hned v několika oblastech. Nejviditelnější je závislost o ekonomické oblasti, 

ale nelze pominout ani bezpečnostní garance poskytované působením zahraničních 

vojsk či závislost politických elit na přímé podpoře mezinárodní komunity. I přes 

desetiletí investic a snahy o porozumění kulturním a regionálním specifikům 

Afghánistánu dosahuje mezinárodní komunita pouze relativních úspěchů, a zcela 

selhává v doručení stabilního politického a vojenského řešení. Důkazy toho, že 

programy pro stabilizaci skutečně podporují stabilitu Afghánistánu, jsou velmi 

omezené. Naopak důkazy o nežádoucích účincích pumpování obrovských objemů peněz 

do této válečné zóny jsou poměrně evidentní. A problém toho, že zahraniční pomoc 
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podporuje afghánskou závislost a korupci, byl identifikován i samotnými donory.
114

 

Zásadní otázkou však zůstává, zda dosavadní neúspěchy a způsobené problémy by měly 

vézt k ukončení angažovanosti mezinárodní komunity, anebo by konec tohoto působení 

způsobil ještě závažnější problémy, a to nejen v Afghánistánu, ale i z regionálního a 

globálního hlediska. Vede cesta k stabilnímu Afghánistánu přes odstřižení externích 

vlivů a ponechání země svému osudu a čemukoliv, co po tomto odstřižení má 

následovat, včetně možné občanské války ve které zvítězí nejsilnější, anebo je možné 

dlouhodobým vnějším působením do země přinést mír a stabilitu a vypěstovat 

v místních elitách smysl pro vzájemnou toleranci a schopnost soužití v míru pod jednou 

afghánskou vlajkou? 

 

2.1 Vývoj afghánské ekonomiky 

Roky války a devastace ekonomického i lidského potenciálu způsobily, že je 

Afghánistán dnes jednou z nejchudších zemí světa. Ještě v 70. letech země produkovala 

množství zemědělských výrobků pro export a měla také fungující lehký průmysl včetně 

produkce cementu a energie z plynu a hydroenergetiky a dále také produkci textilií jako 

je bavlna, koberce a ozdobné látky. Nyní se ale ekonomika změnila v ekonomiku 

konfliktu, závislou na vnějším financování. V důsledku špatných praktik mezinárodního 

společenství a jednotlivých aktérů bojujících o moc i o podíl na finančních tocích se 

v zemi tímto působením dále živí konflikt a umocňuje polarizace afghánské společnosti. 

Podle dat OSN dosahoval roční hrubý domácí produkt Afghánistánu v roce 2001 $153 

na osobu. HDP zaznamenalo hluboký propad na počátku 90. let 20. století, kdy 

v důsledku občanské války a vlády Talibanu kleslo HDP per capita z $278 v roce 1990 

                                                 
114 PBS, Report:U.S. Aid to Afghanistan Encouraging Dependency, Corruption, 8. 6. 2011, [cit. 2. 4. 2012]. 
Dostupné z www: <http://www.pbs.org/newshour/bb/military/jan-june11/afghanistan1_06-08.html> 

http://www.pbs.org/newshour/bb/military/jan-june11/afghanistan1_06-08.html
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na méně než polovinu v průběhu devadesátých let. Podle jiných zdrojů z regionu však 

v roce 1993 bylo HDP na hlavu 411 USD.
115

 Aktuální hodnota podle dat OSN z roku 

2010 je US$ 499 a od roku 2001 došlo k trojnásobnému růstu této hodnoty.  Pokud 

porovnáme data z náhodně vybraných zemí ve stejném časovém úseku od roku 2000 do 

2010, zjistíme, že i státy jako je Pákistán, Německo či Finsko zaznamenaly téměř 

dvojnásobný růst HDP na hlavu, zatímco růst v zemích jako je Etiopie, Česká 

Republika, Rwanda a Srí Lanka někdy i převyšuje trojnásobek hodnot z roku 2000.
116

 

Růst hodnoty HDP by mohl být považován za pozitivní faktor a známku oživení 

Afghánské ekonomiky. Je však důležité podívat se na hodnoty národního příjmu 

v kontextu rozvojové pomoci plynoucí do země a závislosti, kterou tato pomoc 

podněcuje. 

Velmi zajímavé je pozorovat vztah mezi oficiální rozvojovou asistencí ODA a 

hrubým národním příjmem Afghánistánu v posledním desetiletí v Grafu č. x. Korelace 

mezi těmito dvěma proměnnými dosahuje 0,97 a ukazuje jasně jejich vzájemný vliv. 

Důležitý je ale především vzrůstající podíl ODA na celkovém národním příjmu. 

Zatímco v roce 2001 činila ODA pouhých 16% GNI, v roce 2008 už je to téměř 

polovina s 45,7% GNI.
117

 Je tedy evidentní, že přestože celkové GNI roste, prohlubuje 

se také závislost na zahraniční asistenci. 

 

                                                 
115 KHATTAK, F. H., Reconstruction of Afghanistan’s Economy, PhD. Disertační práce Area Study Center, 
University of Peshawar, 15. Března 2001, s. 1 
116

UN data, [cit. 2. 5. 2012]. Dostupné z www: 
<http://data.un.org/Data.aspx?d=SNAAMA&f=grID%3A101%3BcurrID%3AUSD%3BpcFlag%3A1> 
117UN data, [cit. 2. 5. 2012]. Dostupné z www: 
<http://data.un.org/Data.aspx?q=ODA&d=MDG&f=seriesRowID%3a652> 

http://data.un.org/Data.aspx?d=SNAAMA&f=grID%3A101%3BcurrID%3AUSD%3BpcFlag%3A1
http://data.un.org/Data.aspx?q=ODA&d=MDG&f=seriesRowID%3a652
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Graf č. 7 Poměr ODA na GNI per capita

 

Zdroj: Data OSN
118

 

2.2 Vliv mezinárodního působení na ekonomiku země 

Analýza afghánské ekonomiky a její závislosti na vnějších zdrojích je ztížena 

roztříštěností a nejednotou údajů a dat o zemi. Dle zdrojů UN dosahovalo v roce 2010 

HDP v zemi 499 USD na hlavu
119

, podle Světové Banky 609 USD
120

 a podle CIA 

dokonce 1000 USD.
121

 Podíl na tvorbě HDP má z 31,6% zemědělství, 26,3% průmysl a 

42,1% služby.
122

  Přestože podle Světové banky afghánská ekonomika silně roste, a to 

                                                 
118UN data,  [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://data.un.org/Data.aspx?q=ODA&d=MDG&f=seriesRowID%3a652> a 
http://data.un.org/Data.aspx?q=GNI&d=SNAAMA&f=grID%3a103%3bcurrID%3aUSD%3bpcFlag%3a1> 
119 UN data, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://data.un.org/Data.aspx?d=SNAAMA&f=grID%3A101%3BcurrID%3AUSD%3BpcFlag%3A1> 
120 Afghanistan Analysts Network, The International Community’s Engagement in Afghanistan Beyond 
2014 
121 CIA World Fact Book on Afghanistan, [cit. 22. 5. 2012]. Dostupné z www: 
<www.cia.gov/library/publications/the‐worldfactbook/geos/af.html> 
122 Global Finance, Afghanistan Country Report, [cit. 2. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/334-afghanistan-gdp-country-
report.html#axzz1slZdbmYQ> 
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až o 8,4 procenta ve fiskálním roce 2010/11
123

, a v roce 2009/2010 dosahovala dokonce 

dvoumístného růstu 21 procent
124

, je nutné se podívat na důvody tohoto růstu. Je 

pravdou, že zemědělská produkce v posledních letech stoupla, a to i díky zavedení 

nových metod obdělávání půdy a chovu zemědělských zvířat. Ale nejsilnějším faktorem 

růstu afghánské ekonomiky je růst ve stavebnictví a přepravě, stejně jako 

v bezpečnostním sektoru, které jsou všechny financovány ze zahraničních toků 

rozvojové pomoci či kontraktů spojených s působením koaličních vojsk a zahraničních 

odborníků na půdě Afghánistánu. Tento ekonomický růst je tedy úzce svázán s pobytem 

mezinárodního společenství v Afghánistánu a společně s jeho odchodem a snížením 

toku pomoci se adekvátně sníží schopnost afghánská ekonomika růst na minimum. 

Naděje pro nové nastartování ekonomického růstu přichází se začátkem těžby v dolech 

Aynak a Hajigak. Je však diskutabilní, jaký přínos bude mít zvýšení těžby nerostných 

surovin na reálný ekonomický růst a schopnost Afghánistánu redistribuovat získané 

finanční prostředky do financování státního rozpočtu a rozvojových aktivit.  

Dalším momentem, který bude významnou zkouškou pro schopnost 

Afghánistánu vybírat vlastní prostředky do státní kasy, je zavedení daně z přidané 

hodnoty od roku 2014/2015. Doposud měla oficiální vláda, na rozdíl od protivládních 

skupin, jen velmi omezené nástroje pro zdaňování obyvatelstva a toto opatření by mělo 

tuto schopnost posílit. Je ale důležité si uvědomit, že náklady vlády v letech 

následujících dokončení tranzice budou narůstat, a proto není pravděpodobné, že by 

v krátkodobém ani střednědobém horizontu byla vláda schopna vygenerovat dostatek 

finančních prostředků k pokrytí svých nákladů. Aktuálně je vláda schopna z daní a 

                                                 
123

 World Bank, Afghanistan Economic Update, Říjen 2011, s. 1, [cit. 2. 5. 2012]. Dostupné z www: 
<http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-
1297184305854/AFGEconUpdate2011.pdf>, s. 2,  
124 Ibid. 

http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1297184305854/AFGEconUpdate2011.pdf
http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1297184305854/AFGEconUpdate2011.pdf
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ostatních zisků generovat asi 430 milionů dolarů
125

 což tvoří asi 2,5 procenta vládních 

výdajů. I přes to, že postupně toto číslo narůstá, je nutné si uvědomit, že polovina 

z těchto zisků je tvořena zdaněním dovozu paliva
126

, na jehož vzrůstající poptávce se 

velkou měrou také podílí mezinárodní komunita se svými bezednými nádržemi 

obrněných vozů a landroverů rozvojových agentur. 

Podle zprávy amerického senátního výboru pro zahraniční záležitosti je 97 

procent afghánského HDP spojeno s finančním ziskem vyplývajícím z přítomnosti a 

působeni koaličních jednotek a donorských organizací.
127

 Je otázkou, zda lze opravdu 

tato data takto interpretovat. Při porovnání toků zahraničních zdrojů do Afghánistánu je 

pravdou, že objem financí plynoucí do země prostřednictvím zahraničních aktérů se 

prakticky rovná afghánskému HDP. To ale ovšem neznamená, že všechny peníze 

investované donory mají přímý vliv na utváření HDP a podporu afghánské ekonomiky. 

Toto číslo by tedy mělo sloužit spíše jako důkaz obrovských finančních závazků, které 

pro mezinárodní komunitu působení v Afghánistánu znamená. Podle dat OECD náklady 

afghánské vlády v období let 2008 až 2010 pokrývala jen ODA z 35 procent.
128

 Je tedy 

pravděpodobné, že reálná procentuální hodnota závislosti afghánského rozpočtu na 

tocích rozvojové asistence a hlavně pak na zisku generovaném v souvislosti s pobytem 

statisíců vojáků a civilistů na území Afghánistánu, se bude v celku spíše blížit 

zmiňovaným 97 procentům. 

Kvůli nedostatečným kapacitám a schopnostem nově ustanovených vládních a místních 

organizací byla rozvojová a humanitární pomoc od roku 2001 spravována převážně 

                                                 
125 The World Bank, Afghanistan Economic Update, Říjen 2011, s. 7, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-
1297184305854/AFGEconUpdate2011.pdf> 
126 Ibid. 
127

US Senate Foreign relations Committee report, [cit. 1. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://foreign.senate.gov/download/?id=E8637185-8E67-4F87-81D1-119AE49A7D1C> 
128 OECD, Monitoring the Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations, 
Country Report 1: Islamic Republic of Afghanistan, 2010, s. 8 
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prostřednictvím neziskových organizací, skupin pracovníků rozvojových agentur nebo 

privátních kontraktorů. I v roce 2009 však přes vládní struktury přímo prochází méně 

než 1/3 oficiální rozvojové pomoci (ODA) poskytnuté zemi.
129

 Proto také bylo jedním 

z důležitých bodů agendy afghánské vlády na mezinárodní konferenci v Kábulu v roce 

2010 přimět donory k závazku směřovat alespoň 50 % veškerých vynaložených 

prostředků přes vládní struktury. Přestože byl tento závazek přijat jako jeden z výstupů 

konference, donoři se jen velmi ostýchavě stavějí k jeho implementaci a to především 

kvůli rozšíření a běžnosti korupčního jednání a zpronevěry peněz určených na rozvoj. 

Vzájemná nedůvěra nedovoluje Afgháncům zaujmout vedoucí pozici v rekonstrukci své 

země a zároveň oddaluje možnost tranzice zodpovědnosti z týmů mezinárodních 

rozvojových pracovníků a agentur na místní vládní představitele. Zároveň podle 

průzkumu Světové banky v Afghánistánu v roce 2006 za každý dolar, který byl darován 

přímo afghánské vládě, musely velké organizace jako je USAID pro dosažení stejného 

efektu utratit 8 dolarů. 
130

 Způsob, jakým mezinárodní komunita investuje do rozvoje 

země, znemožňuje osamostatnění státních institucí, vytvoření lokální expertízy a 

prodlužuje závislost na rozhodovacích procesech na mezinárodní úrovni a zahraničních 

pracovníků v zemi. 

Desítky miliard dolarů, které mezinárodní komunita investovala do budování 

fyzické infrastruktury a rekonstrukce Afghánistánu ve velké míře přesahuje finanční a 

technické kapacity, které je schopna afghánská vláda udržet. Americká vláda doposud 

uzavřela desítky smluv na kasárny, nemocnice a jiná zařízení, které afghánská vláda 

není schopna udržovat. Jedním případem je projekt Afghánské university obrany za 82 

milionů USD, jejíž provoz by podle odhadů měl stát asi 40 milionů USD ročně, na které 

                                                 
129Ministry of Finance, GIRoA (August 2009). 
130Guardian, War zone aid „fuels more conflicts“, 14. Ledna 2007, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.guardian.co.uk/society/2007/jan/14/internationalaidanddevelopment.internationalnews> 

http://www.guardian.co.uk/society/2007/jan/14/internationalaidanddevelopment.internationalnews


   66 

není v afghánském rozpočtu místo.
131

 Podobně je na tom také problematika doposud asi 

devíti set zařízení pro afghánské ozbrojené složky, které stály mezinárodní komunitu 

celkem 11,4 miliardu dolarů a jejichž provoz bude v dohledné budoucnosti nemožný 

z afghánských zdrojů.
132

 

Problematický je také výhled na období po roce 2014, které bude velmi 

nepředvídatelné po stránce bezpečnosti v zemi. Podle zpráv tato nejistota způsobuje, že 

mnozí afghánští podnikatelé přesunují své podnikání do zahraničí, anebo rozvíjejí 

alespoň zahraniční odnože svých firem pro případ, že se situace v zemi zhorší.
133

 

Dosavadní bezpečnostní garance poskytované mezinárodní komunitou střídá nejistota 

budoucnosti, která podemílá ochotu místních obchodníků působit na území 

Afghánistánu a rozvíjet v něm své obchodní aktivity. Bez dlouhodobých záruk 

mezinárodní komunity podporovat bezpečnost v zemi tedy hrozí odliv jak zahraničního, 

tak i místního kapitálu a eroze afghánského hospodářství. 

 

2.3 Hrozba státního kolapsu 

Je evidentní, že doručování rozvojové asistence se potýká s mnoha funkčními 

problémy a velké množství jednotlivých projektů je kritizováno pro jejich 

nedostatečnou udržitelnost a vlastnictví (ownership) místních komunit. Kromě způsobu, 

jakým jsou rozvojové projekty vykonávány, je však důležité zabývat se správností 

samotných principů, na kterých je rozvojová pomoc založena. První část této práce se 

soustředila na její vliv na rozdmýchávání konfliktu. Nyní je důležité se zabývat vlivem 

                                                 
131Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan, Transforming Wartime Contracting, 
Controlling costs, reducing risks, Final Report to Congress, Srpen 2011, s. 72, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z 
www: <http://www.whs.mil/library/Reports/CWC_FinalReport-lowres.pdf> 
132Office Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Inadequate Planning for ANSF 
Facilities Increases Risks for 11,4 billion program, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.sigar.mil/pdf/audits/2011-01-26audit-11-06.pdf> 
133 KATZMAN, K.: Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, str. 66, [cit. 2. 7. 
2012]. Dostupné z www: <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf> 

http://www.whs.mil/library/Reports/CWC_FinalReport-lowres.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/audits/2011-01-26audit-11-06.pdf
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této pomoci na nezdravou ekonomickou závislost země a poté i vliv na narušení 

mocenské rovnováhy, které může po jejím ukončení vézt až ke kolapsu uměle 

vytvořených mocenských struktur. 

Přes korupční prostředí a velkou neefektivitu vynakládání prostředků je podle 

některých organizací nutné v poskytování pomoci nejen pokračovat, ale měla by být 

navyšována.
134

 A to především proto, že je to hlavní zdroj legitimity pro afghánskou 

vládu. Ta by v případě rapidního omezení toků financí nebyla schopna udržet 

nastartované reformy, projekty, ale hlavně platy svých zaměstnanců či lidí spojených 

s ekonomikou vytvořenou zahraniční pomocí. Podle odhadů Světové banky pokles jen o 

0,5 miliardy USD v externím financování a pomoci povede k zániku 11 000 – 18 000 

pracovních míst. Nezaměstnanost postihne především osoby s malou kvalifikací, které 

pracovaly na stavbách, v dopravě nebo prodeji, ale také vysoce kvalifikované technické 

profesionály, kteří se podíleli na řízení rozvojových projektů.
135

 

Přestože je rozvojová pomoc a zahraniční financování spjato s celou řadou 

problémů a efektivnost takto vynaložených prostředků je diskutabilní, bylo prokázáno, 

že existuje velmi silná pozitivní korelace mezi snižováním toků zahraniční pomoci a 

vznikem ozbrojených konfliktů.
136

 Výsledky výzkumu ukazují, že pokles v objemu 

zahraniční pomoci zvyšuje pravděpodobnost ozbrojeného konfliktu tím, že přesune 

rovnováhu moci mezi povstalci a vládou, čímž podemílá kredibilitu vládních závazků a 

znemožňuje uklidnění opozice.
137

 I přes zahraniční závazky podporovat Afghánistán i 

                                                 
134European Union, Afghanistan 2011 – 2014 and Beyond: from support operations to sustainable peace, 
Institute fo Security Studies, červen 2011, s. 4, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Afghanistan_2011-2014_Joint_Report.pdf> 
135 World Bank and Ministry of Finance, Transition of Afghanistan looking beyond 2014, listopad 2011, 
[cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://siteresources.worldbank.org/INTAFGHANISTAN/Resources/AFBeyond2014.pdf> 
136

 AidData, Do foreign aid shocks cause violent armed conflict?, s. 3, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.aiddata.org/weceem_uploads/_ROOT/File/Briefs/Brief1-ConflictAndAidShocks.pdf> 
137 AidData, Do foreign aid shocks cause violent armed conflict?, s. 3, [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.aiddata.org/weceem_uploads/_ROOT/File/Briefs/Brief1-ConflictAndAidShocks.pdf> 

http://www.aiddata.org/weceem_uploads/_ROOT/File/Briefs/Brief1-ConflictAndAidShocks.pdf
http://www.aiddata.org/weceem_uploads/_ROOT/File/Briefs/Brief1-ConflictAndAidShocks.pdf
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po roce 2014 se však míra finančních toků plynoucích do země rapidně sníží, což může 

vyvolat značnou nerovnováhu jak ve státním rozpočtu, tak ve schopnosti vlády udržovat 

funkční státní správu a služby poskytované obyvatelstvu, a v neposlední řadě snížení 

financí se podepíše na síle a moci místní vlády, které obrovské přílivy zahraničních 

financí vytvářely kompetitivní výhodu nad povstaleckými skupinami a umožnily 

realizaci mnoha státních programů pro rozvoj a stabilitu země. Důležitou otázkou, 

kterou se práce bude zabývat později, zůstává, zda si aktuální vláda zaslouží podporu a 

legitimitu, kterou jí poskytují miliardy pomoci plynoucí do země. 

 

2.4 Sociálně-politický aspekt afghánské závislosti 

2.4.1 Sociální a politická dynamika rozdělení centrum- periferie a 

město - venkov 

K analýze vývoje, který vedl k aktuální situaci v Afghánistánu, je nutné rozumět 

dlouhodobé historické perspektivě stejně jako kmenovým hodnotám a přístupům a 

stejně tak problematice přístupu k přírodním zdrojům, především pak k vodě, 

zemědělské půdě atp. 

Opozice a boj periferie proti centrální vládě není novinkou z vývoje po roce 

2001. Afghánistán sjednocený pod jedinou centrální vládou s mocí nad celým územím a 

všemi složkami obyvatelstva je ideálem, který je však v místních podmínkách a 

vzhledem k historii země nereálný. Rozdělení země na centrum a periferii a především 

na městské a rurální oblasti je jednou ze zásadních charakteristik země, která musí být 

brána v potaz při jakýchkoliv státotvorných snahách, stejně jako při spolupráci 

s místními představiteli, kteří mají ve svých rukou reálnou moc nad územím a 

obyvatelstvem. 
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Protichůdný rozvoj městských a venkovských oblastí pramení už z 19. století, 

kdy monarchie institucionalizovala nadvládu měst nad rurálními komunitami. 

V průběhu 20. století městské autority vládly autokraticky zemědělským oblastem 

prostřednictvím státní správy, která zvýhodňovala městskou populaci. Také monetizace, 

která se rozšířila v průběhu 19. století, měla za příčinu ochuzení rurálního obyvatelstva 

prostřednictvím nepříznivých podmínek obchodu, a stále více vlastníků půdy začalo 

produkovat pro obchod a také adoptovat kapitalistické metody produkce, které byly 

v rozporu s tradičním fungováním venkova. Výsledkem tohoto procesu bylo také 

postupné oslabování moci a vlivu starých komunitních vůdců khanů, kteří doposud 

sloužili jako hlavní nástroje státu pro kontrolu komunit, a prohloubení odcizování 

rurální populace.
138

 Tento antagonismus byl dál prohlubován v důsledku státních 

politik. Od 30. let 20. století byly zavedeny reformy sociálního sektoru a moderní 

vzdělávání, ale jen ve městech. Vzdělávání a reformy se začaly rozšiřovat na venkov až 

v 60. a 70. letech
139

, ale díky státním politikám byly omezeny a způsobovaly další 

zaostávání venkova. V tomto období se ale také začíná objevovat nová generace 

intelektuálů pocházejících z rurálních oblastí, kteří začínají bojovat proti vlivu a roli 

místních náboženských i komunitních elit. Z řad těchto frustrovaných rurálních 

intelektuálů vzniklo také jedno z křídel prosovětské Lidové demokratické strany 

(PDPA) Khalq. Ta během sovětské okupace nastolila nový stranický systém a 

identifikovala se s tímto novým státem, což vedlo k odporu rurálních elit i vesničanů a 

tento konflikt se dále prohluboval.
140

 

                                                 
138GIUSTOZZI, A., IBRAHIMI N., Thirty years of conflict: Drivers of Anti-government mobilisation in 
Afghanistan, 1978 – 2011, Afghan Research and Evaluation Unit, Leden 2012, s. 8 
139

NAZIF MOHIB SHAHRANI, M., CANFIELD, R.  Revolutions & Rebellions in Afghanistan: Anthropological 
Perspectives, Canfield Berkeley: University of California Press, 1984 
140GIUSTOZZI, A.The Eye of the Storm: Cities in the Vortex of Afghanistan’s Civil War, London: LSE Crisis 
States Research Centre, 2009. 
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Ani během vlády Talibanu nebyl celý stát pod dohledem centra, o sovětské 

okupaci a její legitimitě ani nemluvě. Opozice vůči centrální vládě založená na 

etnických rozdílech vedla také k faktickému rozdělení země v devadesátých letech. 

Severní část Afghánistánu oddělená od centra země pohořím Hindúkuš se prakticky 

stala nezávislým státem pod vojenskou nadvládou, stejně jako tomu bylo v případě 

regionu Herát.  Východ a jih země byl pak ovládán hnutím Taliban. Ani převážně 

paštúnské regiony pod nadvládou Talibanu se nemohly v 90. letech považovat za 

homogenní jednotku, ve které vládl mír. Především v přelidněných východních 

oblastech docházelo ke střetům mezi jednotlivými klany při boji o půdu a vodní zdroje. 

Dodnes existuje velký rozdíl mezi městskými a venkovskými oblastmi. V oblastech, 

které byly v minulosti jen velmi omezeně zasaženy státními reformami a rozšířením 

vzdělávacího systému jsou těmi, kdo mají zásadní slovo v komunitách a jsou zdrojem 

názorů a rad náboženští vůdcové mullové. Tento vliv v rurálních oblastech je velmi 

protichůdný ke snahám o sekularizaci některých částí populace a prohlubuje tak propast 

mezi tradiční společností a jejím modernizujícím se protipólem. Tradiční mocenské 

struktury byly navíc v průběhu let konfliktu dále narušovány intenzivní militarizací 

společnosti. Moc, autorita a vliv se v důsledku rozšíření ozbrojeného konfliktu, nejprve 

proti sovětské okupaci a poté také mezi jednotlivými frakcemi a etnickými skupinami, 

přesouvala z tradičních komunitních vůdců a stařešinů do rukou mladých bojovníků 

ctěných pro jejich válečné úspěchy, anebo prostě v důsledku vlastnictví zbraní a moci, 

která z nich plynula. V období od roku 2001 tento fenomén rozštěpení moci a autority 

napříč komunitami ještě posílil, a zatímco nová vláda a komunity bez vlivu povstalců se 

snaží navrátit k tradičním strukturám moci, vliv ozbrojených skupin a povstalců návrat 

k těmto strukturám znemožňuje. 
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Základními administrativními jednotkami Afghánistánu jsou provincie a 

distrikty, ale reálné mocenské struktury překračují rámec těchto administrativních 

jednotek a jsou mnohem komplexnější. Deklarovaným cílem mezinárodního 

společenství je podpora afghánské vlády při rekonstrukci a stabilizaci země. V ideálním 

případě, který je také podporován působením mezinárodního společenství, by centrální 

vláda byla propojena s provinčními a distriktními samosprávami a jejich 

prostřednictvím by stát a centrální vláda zaručila služby občanům a jejich přístup ke 

spravedlnosti, bezpečnosti i koordinaci rozvojových snah v zemi. Přestože však 

mezinárodní komunita deklaruje snahu posílit roli centrální vlády a její vliv v regionech, 

svým působením na lokální úrovni, v podobě provinčních rekonstrukčních týmů i jiných 

iniciativ na provinční, distriktní či komunitní úrovni vytváří paralelní mocenské 

struktury jen okrajově navázané na místní administrativní jednotky centrální vlády.  

Deklarované cíle vytvoření silné centrální vlády vychází z nedostatečného 

pochopení místních kulturních, etnických a historických podmínek. Zároveň však 

implementované politiky podemílají jak tyto deklarované cíle podpory centrální vlády, 

tak i tradiční společenské uspořádání v periferii a na venkově. Mezinárodní komunita si 

totiž volí partnery pro spolupráci v provinciích a distriktech na základě svých 

nedokonalých odhadů ale ignoruje tak skutečné rozložení moci a tradičních vazeb a 

autorit a vytváří tak struktury, které jsou závislé na poskytované pomoci, ale chybí jim 

jak legitimita od lidí, tak navázání na centrum. Po odchodu mezinárodních sil a donorů 

a především pak ustání jejich finanční podpory se tyto struktury ocitnou ve 

vzduchoprázdnu a dojde k vytvoření mocenského vakua, kterého velmi jednoduše 

mohou využít radikální skupiny k znovuobnovení jejich nadvlády nad obyvatelstvem. 
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2.4.2 Lidská práva a otázka role žen 

Další zásadní sociální otázkou s ohledem na odchod koaličních jednotek a 

snížení mezinárodní podpory Afghánistánu je dodržování lidských práv v zemi, a to 

především s ohledem na ženská práva a možnost zapojení žen ve veřejném a sociálním 

životě a jejich ekonomické působení. V posledním desetiletí se v Afghánistánu roztrhl 

pytel s mnoha různými projekty zaměřenými na podporu žen, ženská práva a upevnění 

role žen ve společnosti. Tyto projekty byly z velké části podporovány a financovány 

právě mezinárodní komunitou. Historicky a kulturně je otázka postavení ženy ve 

společnosti v Afghánistánu, muslimské zemi, velmi komplikovaná. Často citovaným 

příkladem ženské emancipace jsou 70. a 80. léta 20. století, kdy v důsledku sovětského 

působení a rozsáhlých reforem došlo také k ekonomickému zapojení žen a nárůstu jejich 

důležitosti ve společnosti. V tomto období prý nebyla výjimka vidět v Kábulu ženy bez 

burek, v krátkých sukních, ženy pracující v rozličných sektorech, studující na 

univerzitách, ženy, které byly prakticky rovnoprávné s muži. Tyto reformy, které byly 

v afghánské společnosti implementovány ve velmi krátkém časovém úseku, vyvolaly na 

jednu stranu pozitivní ohlas, a to především ze strany ambiciózních žen, ale na druhou 

stranu velký odpor napříč tradiční společností a náboženskou obcí. Po odchodu 

sovětských vojsk se pozice ženy velmi rychle zhoršila a během vlády Talibanu ženy 

byly prakticky vyloučeny z veřejného života a bez přítomnosti doprovodu mužského 

příbuzného nesměly ani samy vyjít na ulici, nemluvě o dalším dalekosáhlém porušování 

jejich práv. 

Aktuálně se v důsledku působení mezinárodního společenství situace žen v zemi značně 

zlepšila, především v porovnání s obdobím nadvlády Talibanu. Reálně je však zachován 

velký rozdíl mezi centrem a periferií, kde Kábul a jiná města jsou mnohem liberálnější a 

naopak tradiční přístupy k roli ženy zůstávají zachovány v komunitách na periferii a 
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venkově. Přesto však došlo k velkému pokroku, byly například stanoveny kvóty pro 

zastoupení žen v politických a správních orgánech země a díky působení nevládních 

organizací a jiných donorů se také podařilo odstartovat mnoho různých projektů, které 

se zaměřují jak na zvyšování kvalifikace, gramotnosti a capacity-building, tak na 

poskytování mikro-úvěrů a vytváření příznivého prostředí a pracovních příležitostí pro 

ženy. 

Také se za posledních deset let významně zvýšil počet mladých holčiček i dívek 

na základních i středních školách a univerzitách. Během nadvlády Talibanu nebylo 

vzdělávání pro zástupkyně ženského pohlaví možné. Výuka dívek se omezovala na 

ilegální undergroundové školy, ve velké míře organizované dobrovolnicemi, zvláště pak 

zástupkyněmi organizace RAWA
141

, které působily jako učitelky v utajení a 

umožňovaly prostřednictvím provizorních domácích škol vzdělání pro tisíce mladých 

dívek. Dodnes se podařilo v rámci rozvojových a rekonstrukčních snah v Afghánistánu 

postavit stovky škol, mnohé z nich určené jak pro chlapce, tak pro dívky. Přesto však 

v některých oblastech dívky zůstávají terčem vyhrožování a útoků, které je má odradit 

od navštěvování škol a vzdělávání. 

Nyní se v souvislosti s odchodem mezinárodních sil a ukončením působení 

mezinárodní komunity v Afghánistánu mluví o rekonciliačních snahách s hnutím 

Taliban, které hrálo roli hlavního opresora ženských práv. I přes deklarace ministryně 

zahraničí Hilary Clinton mířené afghánským ženám: „My vás neopustíme,“ je jen těžko 

představitelné, že by Spojené státy po odchodu z Afghánistánu poté obnovily svoji 

přítomnost, pokud by znovu začalo docházet k utlačování ženské populace.
142

 

V souvislosti s ukončením zahraniční spolupráce dojde také k omezení finančních 

                                                 
141 Revolutionary Association of the Women of Afghanistan je nezávislá sociálně-politická ofganizace 
afghánských žen bojujících za lidská práva a sociální spravedlnost. RAWA byla založena v Kábulu v roce 
1977 skupinou vzdělaných afghánských žen. www.rawa.org 
142TZEMACH LEMMON, G. United States Must Not Abandon Afghan Women to the Taliban, Council of 
Foreign Relations, 15.3.2012 
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prostředků na rozvojové projekty, neboť se velký důraz klade nyní na prioritní oblast 

bezpečnosti a výstavby bezpečnostních složek. Vzhledem k tomu, že i pro tuto oblast je 

velmi těžké sehnat dostatečné financování od zahraničních donorů, je velmi 

pravděpodobné, že budoucí financování projektů podporujících ženská práva bude 

velmi omezené. Nemluvě o tom, že po odchodu koaličních sil pravděpodobně dojde ke 

změně v dosavadní společenské dynamice, kdy doposud v posledním desetiletí měly 

velkou moc prozápadní vlivy díky intenzivnímu financování a podpoře organizací a 

individuí, kteří podporovali koaliční síly a snahy mezinárodního společenství. S jeho 

odchodem a omezením toku financí je však pravděpodobné, že radikálnější náboženské 

složky začnou opětovně hrát ve společnosti větší roli, což je velmi úzce spjato právě 

s rolí žen ve společenském životě a jejich občanských a ekonomických práv. 

 

2.4.3 Justiční systém a výkon spravedlnosti 

Období vlády Talibanu se vyznačovalo pravidelnými veřejnými popravami, 

bičováním a kamenováním, které se dělo na stadionech nebo v parcích, stejně jako 

organizováním jiných dalších fór, kde veřejně pranýřovali zločince, například barvením 

jejich obličejů na černo. Podle respondentů výzkumu Afghánské výzkumné a evaluační 

jednotky AREU tyto praktiky byly šokující pro většinu mladších lidí, žen i mužů, ale 

starší residenti zkoumaných provincií– Ghazni a Kábulu – byli více nakloněni 

schvalování těchto praktik a identifikovali je jako původ zlepšené bezpečnosti a snížené 

kriminality. Podle jedné respondentky: „Spravedlnost existovala za islámské vlády 

Talibanu, protože ta implementovala islámské právo. Taliban například sekal zlodějům 

ruce a během tohoto období si prakticky nikdo nedovolil páchat jakýkoliv zločin.“ 

Velké množství lidí vidělo vládu práva fungující za Talibanu jako velký kontrast 
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k bezpráví, korupci a kolapsu výkonu spravedlnosti, které jsou typické jak pro období 

občanské války, tak pro aktuální stav země.
143

 

Právě justiční systém je jednou z velkých slabin aktuální centrální vlády. 

Vzhledem k jejímu omezenému napojení na periferii a komunity vzdálené od centra je 

její role v řešení sporů a vykonávání spravedlnosti také velmi omezená. Taliban proti 

tomu požívá i v odlehlých regionech pod svoji stínovou správou velké autority a díky 

tomu se stále stává arbitrem, kterého lidé vyhledávají v případě neshod a zločinů. 

Neprovázanost lokální úrovně s provinční a centrální způsobuje nezájem reprezentantů 

státu o problémy běžných lidí a také neochotu je řešit. To ale neplatí o zástupcích 

opozičních hnutí, kteří v této podpoře obyvatelstva upevňují svůj vliv a kontrolu nad 

rozsáhlými územími a uznání komunit. Právě díky jejich rozšířenosti jsou opoziční 

hnutí mnohem připravenější a schopnější reagovat na požadavky afghánského 

obyvatelstva než je tomu u centrální vlády. Mezinárodní společenství svou podporou 

formálního řešení sporů této situaci nepomáhá, neboť tradiční přístupy v afghánské 

společnosti převládají a důvěra v distriktní či provinční soudy je podlomena rozšířenou 

korupcí a klientelismem jejich představitelů. Neschopnost vytvořit adekvátní systém 

podporující vládu práva a potlačující beztrestnost rozšířenou mezi oficiálními státními 

představiteli podemílá jakékoliv snahy vybudovat zdravou afghánskou společnost a 

zvyšuje podporu opozičních hnutí. 

S ohledem na výkon spravedlnosti v zemi je také palčivou otázkou korupce. Její 

rozšíření a kultura beztrestnosti způsobuje, že představitelé vlády nebo lidé s konexemi 

často unikají trestu i za závažné zločiny jako je vražda. Afghánská vláda a soudy jsou 

                                                 
143 WINTERBOTHAM, E. Healing the Legacies of Conflict in Afghanistan, Community Voices on Justice, 
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podle místní populace tak zkorumpované, že jim nezbývá nic jiného, než o výkon 

spravedlnosti požádat neoficiální talibanské soudy.
144

 

 

2.5 Závislost bezpečnostního sektoru 

V důsledku desetiletí konfliktu v zemi byly afghánské ozbrojené složky 

roztříštěny do frakcí bojujících navzájem mezi sebou, spíše než udržujících bezpečnost 

v zemi jako takové. Během sovětské okupace podle některých zdrojů ozbrojené 

jednotky Demokratické republiky Afghánistán včetně vzdušných sil a paramilitárních 

jednotek, které zahrnovaly kmenové milice, policii, tajné služby KHAD a jednotky 

civilní obrany ve městech, měly sílu asi 87 000 mužů. Ti společně se sovětskými 

jednotkami okupujícími zemi a čítajícími od 115 000 do 200 000 vojáků čelili odporu 

150 000 mudžáhidů, z nichž asi 50 000 se věnovalo čistě odboji.
145

 Po skončení 

sovětské okupace se jak jednotky vycvičené sověty, tak Islámská jednota afghánských 

mudžáhidů, rozpadly dle kmenových a etnických linií na jednotlivé frakce, mezi nimiž 

se rozpoutala občanská válka o nadvládu v zemi.  Během vlády Talibanu si hnutí 

budovalo vlastní ozbrojené jednotky, jejichž síla je však předmětem dohadů, podle 

některých zdrojů mělo hnutí v druhé polovině 90. let asi 45 000 aktivních bojovníků. 

Podle deklarací samotného hnutí mohlo dosahovat číslo mobilizovaných přívrženců 

hnutí až 300 000
146

, což je však velmi nepravděpodobná hodnota.  

Po porážce Talibanu v roce 2001 tedy Afghánské ozbrojené síly prakticky 

neexistovaly. Afghánská národní armáda (ANA) byla vytvořena 1. prosince 2002 

dekretem prezidenta Karzaího, s cílovou silou stanovenou na hodnotě 70 000 osob a po 

                                                 
144 BBC, Why Taliban are so strong in Afghanistan, 2. 2. 2012,  [cit. 2. 7. 2012]. Dostupné z www: 
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svém ustavení v roce 2003 byla přijata jako jeden z pilířů bezpečnostní reformy 

navržené Bonnskou dohodou.
147

 Po zahájení budování Afghánských ozbrojených složek 

v roce 2002 zahájila mezinárodní komunita v roce 2003 proces odzbrojení, 

demobilizace a reintegrace milicí, především na severu země, kde milice napojené na tři 

významné generály Dauoda, Mahannada a Hamdarda, měly stále velkou moc. Za tímto 

účelem odstartovalo OSN program Afghánské nové začátky (ANBP), který se 

zaměřoval na bývalé vojáky afghánských národních sil.
148

 Problém ilegálně 

ozbrojených skupin napojených na lokální warlordy a kriminální živly však stál mimo 

mandát ANBP. V roce 2005 tedy UNDP odstartovalo další program pro Rozpuštění 

ilegálních ozbrojených skupin (DIAG), který se zaměřil na více než 1800 různých 

ozbrojených skupin, které v Afghánistánu přetrvávají a které sice neohrožují podstatu 

státu, ale jsou zásadní překážkou pro nastolení stability a míru v zemi.
149

 DDR 

programy měly v zemi poměrně velký úspěch a podařilo se odzbrojit a reintegrovat 

velký počet jak příslušníků milic, tak armády před rokem 2001. Velké oblasti země však 

nadále zůstávají v rukou opozičních sil a soukromých armád. Narůstající počet 

příslušníků ANSF by měl být garancí bezpečnosti a paralelně k tomuto nárůstu by 

ANSF měly také přebírat zodpovědnost za procesy DDR. 

V roce 2008 byl cílový počet příslušníků ANA navýšen na 134 000 do roku 

2013
150

 plánem schváleným Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB), který 

byl ustanoven po Londýnské konferenci v roce 2006. Ta přijala Afghan Compact, ve 

kterém však byl stále cílový počet ANA stanovený na 70 000 a který zdůrazňoval 
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profesionalizaci a etnickou vyváženost jednotek. USA se zároveň v roce 2008 zavázaly 

k příspěvku 17 miliard dolarů k budování a tréninku ANSF do roku 2013.
151

 K dalšímu 

nárůstu plánovaného počtu vojáků ANA došlo v říjnu 2010 až na 171 600 vojáků a 

s výhledem na rok 2012 dokonce na 195 000 vojáků.
152

 

Podobný vývoj v nárůstu plánovaného počtu jednotek můžeme také vidět 

v případě Afghánské národní policie (ANP). Londýnská konference přijetím Afghan 

Compact stanovila za cíl pro rok 2010 velikost ANP na 62 000 osob. V dubnu 2007 

v důsledku zvýšené nestability byl cílový počet navýšen na 82 000. Velikost ANP 

narostla před volbami v roce 2009 na 96 800 členů a v lednu 2010 autorizovala JCMB 

další nárůst na 109 000 do října 2010 a na 134 000 do října 2011
153

 a do roku 2012 by 

měl počet příslušníků vzrůst až na 157 000
154

. 

Tento obrovský nárůst počtu příslušníků ANSF, který je součástí snahy o 

úspěšnou tranzici zodpovědnosti za bezpečnost a vládnutí, která byla mezinárodní 

komunitou odsouhlasena na mezinárodní konferenci v Kábulu a na Summitu NATO 

v Lisabonu, však s sebou přináší mnohá úskalí. Primárním úkolem procesu tranzice, 

který vyvrcholí rokem 2014, je přesun zodpovědnosti za bezpečnost, vládnutí a rozvoj 

do rukou afghánské vlády a ANSF. Masivní nárůst členů ozbrojených složek dává 

v Afghánistánu smysl, pokud se na něj díváme optikou protipovstaleckého boje a 

požadavků na vysoký poměr členů bezpečnostních složek na obyvatelstvo. V této 

oblasti nedošlo k příliš velkému posunu od roku 1995, kdy James Quinlivan stanovil 

ideální poměr pro stabilizační operace 20 : 1000, které vycházelo ze zkušeností 
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Dostupné z www: <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf> 
153 AREU, A-Z, Afghan National Police.  
154KATZMAN, K.: Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, str. 47, [cit. 2. 7. 2012]. 
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z operace v Bosně
155

. V případě Afghánistánu by bylo pro stabilizaci země podle tohoto 

výpočtu na 30 000 000 obyvatel potřeba 600 000 příslušníků ozbrojených složek. To je 

číslo samozřejmě absolutně neudržitelné, ale i udržitelnost jeho „mírnější podoby“ 

v poměru 10 ku 1000, tzn. 300 000 ANSF na 30 milionů obyvatel je velmi diskutabilní. 

A to i za předpokladu, že by se jednalo o kvalitně vycvičené jednotky s odhodláním 

pracovat pro svoji vlast a její bezpečnost, což se v případě členů ANSF nedá prokázat.  

Chudoba a nedostatek pracovních příležitostí, spojena s tlakem na rozšiřování 

velikosti bezpečnostních složek a nízkými vstupními požadavky, do jejich řad přivádí 

jedince, kteří by za normálních okolností nemohli být shledáni vhodnými pro podobnou 

práci. Negramotnost, nekompetentnost, klanová roztříštěnost a nedostatek pocitu 

sounáležitosti s afghánskou státností jsou hlavními faktory podemílajícími soudržnost 

ANSF. Dalším faktorem komplikujícím úspěšné budování ANSF a jejich udržitelnosti 

je také míra deserce, které v posledních letech stoupá. Zatímco v prvních dvou 

čtvrtletích roku 2011 zběhlo z ANA 24 590 vojáků, ve stejném období v roce 2010 to 

bylo jen 11 423 vojáků.
156

 Přestože je povolání příslušníka ozbrojených sil 

v Afghánistánu hodnoceno jako jedno z nejnebezpečnějších na světě, nejsou ztráty na 

životech, zranění a zneschopnění hlavními důvody problémů s udržením žádaného 

počtu příslušníků ozbrojených sil. Přibližně 30 až 40 procent ANSF nemá v úmyslu 

prodloužit smlouvu po třech letech nasazení a roční oslabení sil dosahuje až 32 

procent
157

, především díky členům ANSF, kteří se rozhodnou opustit své posty. To ještě 
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<http://www.rand.org/publications/randreview/issues/summer2003/burden.html> 
156 Global Terror Alert, Islamic Emirate of Afghanistan (the Taliban): „National Army of the Pupper 
Administration on the Verge of Collapse“, 11.9.2011, [cit. 2. 6. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.globalterroralert.com/library/afghanistan/873-islamic-emirate-of-afghanistan-the-taliban-
national-army-of-the-puppet-administration-on-the-verge-of-collapse-.html> 
157 The Globe and Mail, The Afghan Mission: Canada’s quest to turn Afghanistan’s army of phantoms 
into fighters 



   80 

dále potvrzuje diskutabilnost udržitelnosti tak vysokého čísla příslušníků ANSF do 

budoucna. 

Faktem je, že Spojené Státy pro stabilizaci Afghánistánu v počátečních fázích po 

konfliktu přispěly 25 krát méně finančních prostředků a 50 krát méně vojáků na 

obyvatele než např. v Kosovu a počáteční investice během prvních dvou let byly nižší 

než při kterémkoliv rekonstrukčním procesu vedeném USA mimo Japonska po 2. 

světové válce
158

. Postupně ale poté začala finanční asistence do země narůstat. Z úrovně 

pomoci 57 dolarů na osobu v roce 2001 narostla ODA až na 254 dolarů na osobu v roce 

2009. Ekonomický dopad pomoci ale mnohonásobně převyšuje toto číslo, především 

díky koaličním vojskům a mezinárodním organizacím pumpujícím obrovské množství 

peněz do ekonomiky v podobě platů, nájemného, nákupu pohonných prostředků, a tak 

podobně. Podíl těchto peněz na krytí výdajů země dosahuje podle již zmíněných hodnot 

až 97 procent národního hospodářského produktu. Z toho vyplývá, že stabilita 

současného politického rozložení sil a udržení aktuálního politického režimu, především 

pak po odchodu koaličních vojsk, bude nadále závislá pouze na ANSF a jejich 

schopnosti zajistit bezpečnost v zemi. 

 Vybudování obrovské armády a policejních sborů v zemi, kde oficiální 

ozbrojené složky státu nikdy v historii nebyly tak rozsáhlé, bylo odstartováno na popud 

mezinárodní komunity v čele s NATO a USA a v souladu s jejich strategiemi pro 

Afghánistán a na podporu politických elit, vybraných mezinárodní komunitou do vedení 

země. Dle politického konsensu z lisabonského summitu NATO by proces tranzice měl 

být založen na splnění určitých podmínek v zemi spíše než na stanoveném časovém 

rámci. Funkční ozbrojené jednotky, které jsou schopné garantovat bezpečnost země, by 

měly být jednou z těchto podmínek úspěšné tranzice. Již nyní je ale jasné, že funkčnost 
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těchto jednotek je absolutně nemožná bez externí pomoci. Vzhledem k velmi limitované 

schopnosti Afghánistánu získávat finance do státního rozpočtu bez zahraniční pomoci, 

je velmi nepravděpodobné, že by Afghánistán byl sám schopen financovat ročně 6
159

  až 

10 miliard USD
160

, které jsou potřeba jen na platy aktuálního počtu členů ANSF. Tato 

částka přitom nereflektuje další finanční náklady nutné pro zajištění fungování 

ozbrojených složek, jako je vybavení, jeho údržba a financování fyzické přípravy. 

Budoucí fungování ANSF bude tedy ještě dlouhou dobu závislé na externích zdrojích. 

Zůstává otázkou, zda 4,1 miliardy USD přislíbených mezinárodní komunitou budou 

schopny pokrýt náklady spojené s provozem ANSF a jestli bude mezinárodní komunita 

vůbec schopna tuto sumu Afghánistánu každý rok poskytovat a jaké datum, nebo 

podmínky v místě, bude nutné dosáhnout pro to, aby mohla mezinárodní komunita 

s klidem přestat tuto finanční pomoc poskytovat. 

Závislost Afghánistánu na finanční pomoci a podpoře mezinárodní komunity se 

tedy zásadně nesníží ani po odchodu koaličních vojsk v roce 2014 a po ukončení 

procesu tranzice. I přes to, že bezpečnost a vládnutí bude oficiálně předáno do 

afghánských rukou, veškerá schopnost aktuální afghánské vlády svoji „nezávislost“ 

financovat bude z převážné většiny odkázaná na vnější zdroje, jako je tomu i doposud. 

Afghánská vláda, s vědomím své omezené schopnosti nezávisle zajistit v zemi 

bezpečnost, si proto hledá již nyní garanci stability v zemi v dlouhodobém partnerství 

s mezinárodní komunitou. Summit v Tokiu v červnu 2012 se zaměří na zajištění přísunu 

pomoci po období tranzice, v tzv. období transformace od roku 2015 do roku 2025
161

. 

NATO summit v Chicagu měl zase za úkol zajistit podporu pro afghánské ozbrojené 

složky po roce 2014 a naleznout cesty, jak v zemi udržet mír. Mezinárodní působení by 
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mělo zahrnovat také limitovanou vojenskou přítomnost, která by poskytovala garanci a 

ochranu v kontextu regionální nestability.
162

 

Bez toho, aby závazkům mezinárodní komunity přesahujícím rok 2014 

předcházela reforma bezpečnostního systému a alespoň částečné zlepšení schopnosti 

ozbrojených složek a vlády kontrolovat území Afghánistánu, se jakýkoliv závazek 

prodlouží na nekonečně dlouhý. Bez jasně definovaných podmínek a exit strategie se 

nadále bude prodlužovat neschopnost místních složek zajistit zcela nezávislou kontrolu 

svého území a poskytnut bezpečnostní garanci jeho obyvatelstvu. Afghánistán i 

mezinárodní komunita se tedy dostávají do začarovaného kruhu. Neschopnost 

afghánské vlády provézt efektivní reformu bezpečnostního systému se odvíjí od 

závislosti na externích zdrojích, které jsou doručovány na základě podmínečnosti. 

Bezpečnostní složky, které by stát byl schopen a mohl si dovolit je sám spravovat, by 

musely být mnohem menší a efektivnější, než aktuální stav podporovaný mezinárodní 

komunitou. Snižování stavu bezpečnostních složek je však více než problematický. A to 

nejen vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci v zemi a objemu finančních prostředků, 

které obnášelo vybudování těchto složek v tak monstrózních číslech. 350 000 mladých 

mužů je součástí ANSF, které si díky vnějšímu financování mohou dovolit poskytovat 

na místní poměry lukrativní zaměstnání. Snižování stavu ANSF ponechá tyto mladé 

muže v situaci, kdy existují velmi omezené možnosti ekonomického uplatnění a jejich 

perspektivy, co se týče hledání zaměstnání, budou velmi limitované. Snižování počtu 

ozbrojených sil tedy nevytváří potenciál pro zhoršování bezpečnostní situace samo o 

sobě, ale také díky velkému množství nezaměstnaných mladých mužů, kteří z čistě 

z ekonomických důvodů mohou být nuceni začít působit ve službách protivládních 

skupin. 
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Počátku snižování počtu ozbrojených sil by tedy v zemi mělo předcházet 

budování ekonomických možností, které by sloužily jako alternativy pro 

demobilizované příslušníky ANSF. Vzhledem k neexistujícím afghánským zdrojům je 

však i pro vytváření těchto pobídek země závislá na vnějším financování. Budování 

těchto pobídek je však z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější než udržování 

nesmyslně velké armády a policejních sborů jako prevence nestability v zemi. 

Ekonomické pobídky mají nejen motivační funkci pro obyvatelstvo, ale také dopad na 

rozvoj ekonomiky a tím pádem i na schopnost státu získávat prostředky do státní 

pokladny, které mu umožní samostatně financovat poskytování služeb obyvatelstvu, 

jako je bezpečnost zajišťovaná ANSF, zdravotnictví či školství, jejichž financování 

z veřejných prostředků je podmíněno schopnosti vlády získávat finance prostřednictvím 

daní od občanů a firem. 

Hlavním předmětem mezinárodních snah by mělo tedy být financování těch 

oblastí a projektů, které v budoucnu mohou přinést nezávislost afghánské vlády na 

venkovních zdrojích. Pokud se jako doposud bude mezinárodní společenství zaměřovat 

na oblasti, které jsou službami občanům a neprodukují žádný zisk, bude nadále suplovat 

roli, kterou by měla zastávat vláda Afghánistánu a tím pádem oddalovat datum, kdy 

vláda bude skutečně muset převzít zodpovědnost za poskytování těchto služeb 

občanům, protože se bude jako doposud spoléhat na vnější pomoc. 

Co se týká samotného procesu tranzice, je však nutné si uvědomit, že i přes 

politické dohody na lisabonském summitu a londýnské konferenci, podle kterých by 

proces skutečně neměl být ohraničen daty, ale podmínkami, mělo vyslovení data 2014 

velký vliv na podobu působení mezinárodního společenství. Stále více se proces 

tranzice mezi koaličními partnery považuje za nevyhnutelný a víc než desetiletí 

mezinárodního působení v zemi se podepisuje také na ochotě koaličních partnerů i 
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donorů nadále se podílet na rekonstrukci země. Hlavní důraz je skutečně dáván na 

předání bezpečnosti do rukou ANSF, protože bezpečnostní sektor je dobře vyčíslitelný a 

je možné snadněji určit, co je potřeba učinit poté, co koaliční vojska ze země odejdou. 

Mezinárodní komunita je ovšem stále více opatrná vůči závazkům v jiné oblasti než je 

podpora bezpečnostního sektoru.  

Na další vývoj a ochotu působit na afghánské půdě má také vliv poměrně velké 

množství zásadních bezpečnostních incidentů v posledních měsících, jako byl útok na 

misi OSN UNAMA v Mazar-e Sharifu v dubnu 2011, útěk příslušníků Taliban 

z věznice v Kandaháru v květnu 2011, protesty následující spálení koránu na základně 

v Bargramu v únoru 2012, nebo smrt velkého počtu civilistů v důsledku útoku NATO 

v květnu 2011 a únoru 2012 a jarní ofenzíva Talibanu v několika afghánských městech 

v dubnu 2012. Všechny tyto incidenty a především ztráty na životech, které je 

doprovázely, ať už na straně afghánských civilistů nebo cizinců působících na půdě 

Afghánistánu, měly zásadní dopad na ztrátu legitimity mezinárodního působení v očích 

mezinárodní i afghánské veřejnosti a staly se motorem snahy urychlit procesy tranzice a 

odejít ze země co nejdříve, bez ohledu na podmínky stanovené politickým konsensem. 

Proces tranzice by měl probíhat organizovaným způsobem v závislosti na 

vyhlášení regionů připravených k tranzice afghánskou vládou, po kterém by mělo 

následovat předání zodpovědnosti za tyto oblasti z mezinárodních do afghánských 

rukou. Stažení koaličních vojsk by mělo následovat až po tomto oficiálním předání 

zodpovědnosti. Již v druhé polovině roku 2011 se však stahování vojsk, především pak 

z menších základen v odlehlých distriktech, stalo běžnou praxí a to bez jakéhokoliv 

navázání na oficiální proces tranzice. Tento proces, který je nazýván mimochodnou 

tranzice, je výsledkem rozčarování a zklamání, které operace v Afghánistánu vzbuzuje a 

neochoty dále se na ní podílet. V praxi může ale tento proces způsobit rozsáhlé škody. 
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Především oblasti, které nebyly prohlášeny za vhodné k tranzice jsou oblastmi, ve 

kterých je stále působení protivládních sil běžné. B V momentě, kdy jsou tyto oblasti 

opuštěny koaličními silami, ale zodpovědnost není předána do rukou ANSF, nebo ty na 

ni nejsou připraveny, mocenské a bezpečnostní vakuum poskytuje volný prostor pro 

návrat protivládních skupin k moci a k ovládnutí těchto regionů. 

 

2.6 Závislost politických elit a občanské společnosti 

Špatná a slabá vláda a vládnutí v Afghánistánu je často považováno za klíčovou 

příčinu nestability v zemi. Všeobecně již v minulosti neměla afghánská vláda efektivní 

systém pro interakci s obyvatelstvem, obzvláště pak v rurálních oblastech. Role vlády 

utvořené po roce 2001 je velmi omezená a má velmi malý vliv na život svých občanů, 

díky limitované schopnosti řešit občanské spory, stejně jako poskytnout služby jako je 

zdravotnictví nebo vzdělávání.
163

 Karzáího vláda opravdu disponuje velmi malou 

politickou autoritou, která podle některých Afghánců nesahá daleko za hranice hlavního 

města. Karzáí je proto často nazýván „starosta Kábulu“. Přesto však i tento omezený 

vliv by Karzáího vláda nikdy neměla bez podpory mezinárodního společenství. Karzáí 

byl vybrán a instalován mezinárodní komunitou v čele se Spojenými státy krátce po 

invazi země. Od jeho instalace do funkce mu byla garantována ochrana placená 

z mezinárodních zdrojů. Jeho vláda je navíc složená s warlordů a lokálních vůdců, 

z nichž mnozí byly podle některých zdrojů na výplatní pásce CIA během sovětsko-

afghánské války, a také získali americkou podporu při válce proti Talibanu
164

. Karzáího 

administrativa je tak zkorumpovaná, že i mezinárodní organizace a donoři uznávají 
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tento fakt ve svých reportech.
165

 Drogy jsou největším exportním artiklem země a vláda 

je závislá na mezinárodní pomoci, která tvoří hlavní část jejího rozpočtu. Volby a 

podpora koaličních vojsk byly doposud používány jako hlavní zdroje legitimity 

Karzáího vlády. Volby se však jen těžko dají v této zemi považovat za férové. Také 

koaliční podpora se pomalu chýlí ke konci. Po roce 2014 v zemi zůstane několik 

tisícovek zahraničních vojáků, primárně však za účelem tréninku a mentoringu ANSF. S 

blížícími se prezidentskými volbami dojde k ukončení vlády prezidenta Karzáího. Nový 

prezident se však bude potýkat se stejnými problémy - omezeným vlivem centrální 

vlády, neexistujícími nezávislými finančními zdroji a pochybnou podporou afghánských 

ozbrojených složek. Faktor podpory mezinárodní komunity bude nadále zcela zásadní 

pro přežití jakékoliv afghánské vlády u moci, s výjimkou vlády Talibanu. 

V kontextu Afghánistánu po roce 2001 mezinárodní komunita hrála hlavní roli 

ve směřování budoucnosti afghánské občanské společnosti. Mezinárodní aktéři a donoři 

rozhodli o tom, kteří aktéři a zájmy budou zastoupeny na občanském fóru, které 

probíhalo v Bad Honnef paralelně s politickými vyjednávání na konferenci v Bonnu 

v roce 2001. Výsledkem této konference bylo vytvoření Fóra afghánské občanské 

společnosti. Legitimita a vliv tohoto fóra však do velké míry závisí na tom, kdo byl 

pozván k vyjednávacímu stolu. Mezinárodní komunita se tak výběrem některých 

občanských organizací efektivně podílela na nastavení prostředí a příležitostí pro 

působení občanské společnosti v Afghánistánu. Dále pak mezinárodní komunita 

poskytla masivní příliv příležitostí a financování pro vybrané nevládní a občanské 
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organizace.
166

  Agenda mezinárodní komunity, a to včetně mezinárodních nevládních 

organizací, byla silně ovlivněna zaměřením na bezpečnostní a vojenskou oblast a 

stabilizaci země. Přestože se mnohé INGO snaží distancovat od politických cílů, v praxi 

sehrály klíčovou roli na poli boje proti terorismu.
167

 Prioritní zaměření na bezpečnost 

tím do určité míry podlomila snahy o vypěstování funkční afghánské společnosti nutné 

k podpoře míru, rozvoje a demokratických iniciativ.
168

 

Nynější křehká mocenská rovnováha, jakkoliv je její legitimita diskutabilní, byla 

v Afghánistánu nastolena pomocí zahraniční intervence, přítomnosti koaličních 

jednotek a finanční pomoci zemi. Všechny tyto faktory v blízké budoucnosti projdou 

zásadní transformací se zásadním dopadem na rozložení moci v zemi. To, zda 

Afghánistán bude pokračovat na cestě reforem a rekonstrukce naplánované mezinárodní 

komunitou, je zcela závislé na pokračující podpoře mezinárodní komunity. Kolaps 

společnosti, který bude následovat v případě, že Afghánistán ztratí mezinárodní 

podporu, povede k novému rozložení moci ve společnosti. Pokud při tomto novém 

přeskupování nebude docházet k zásahům z vnější, je pravděpodobné, že nové 

mocenské uspořádání bude reprezentovat skutečnou mocenskou situaci v zemi. Ta však 

velmi pravděpodobně nebude v souladu s představami mezinárodního společenství o 

budoucnosti Afghánistánu. Formování země po západním vzoru a pokračování 

rekonstrukčních snah je podmíněno zapojením mezinárodní komunity. Tyto snahy však 

nejsou a nebudou zárukou bezpečnosti a stability v zemi. 
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3. Výhled na působení mezinárodní komunity po roce 

2014 

 

V květnu roku 2012 proběhl v Chicagu summit Severoatlantické aliance, který se do 

velké míry zabýval působením NATO a mezinárodní komunity v Afghánistánu po roce 

2014, tudíž po oficiálním ukončení mise ISAF, OEF a stažení koaličních vojáků. 

Spojené státy již před summitem deklarovaly záměr v zemi po roce 2014 ponechat až 

25 000 vojáků až do roku 2024.
169

 Tito vojáci by se primárně měli zaměřovat na výcvik 

a mentoring členů ANSF a se souhlasem afghánské vlády se podílet také na 

protiteroristických operacích a podpoře místní vlády. Do stabilizačních snah po roce 

2014 by se měly na základě bilaterálních dohod s afghánskou vládou zapojit také 

národní armády a experti z dalších zemí koalice.  Desetiletí, které následuje po 

oficiálním odchodu koaličních vojsk v roce 2014, bylo prezidentem Obamou na 

summitu v Chicagu nazváno transformační dekádou a v jeho prohlášení se za Spojené 

státy zavázal k podpoře země na její cestě ke stabilitě.
170

 Prezident Obama a prezident 

Karzáí podepsali dohodu o strategickém partnerství, která by měla zaručit podobu 

vzájemných vztahů v budoucnu. Obama podpisem této smlouvy potvrdil závazek US 

poskytovat přímou finanční podporu pro afghánský ekonomický rozvoj. 

Jedním z důležitých bodů diskuzí na Chicagském summitu byl také závazek celé 

mezinárodní komunity k finanční podpoře Afghánistánu po 2014, především za účelem 

financování provozu a platů ANSF, jejichž fungování není afghánská vláda schopna 

zajistit. Dle deklarací prezidenta Karzáího i představitelů mezinárodní komunity je 
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budoucnost ANSF úzce spjata s udržením bezpečnosti a stability v zemi po odchodu 

koaličních vojsk. Podle afghánské vlády je k udržování armády a policie potřebná 

částka 4,1 miliardy USD ročně. Spojené státy se zavázaly Afghánistánu poskytnout asi 

polovinu těchto zdrojů. Podle některých zdrojů stojí USA válka v Afghánistánu asi 10 

miliard dolarů měsíčně
171

, a proto by se měl závazek 2 miliard ročně zdát 

akceptovatelný. Ale vzhledem k tomu, že jakékoliv prostředky budou muset být 

schvalovány kongresem Spojených států při každoročním schvalování rozpočtu, je 

budoucnost této finanční podpory a tohoto závazku značně nejistá. Po roce 2014 navíc 

nebudou existovat žádné alternativní cesty pro financování vzhledem k tomu, že skončí 

financování zahraničních vojenských operací. Ochota financování pro Afghánistán 

navíc upadá napříč americkým politickým spektrem, v roce 2010 více než 100 zástupců 

demokratické strany hlasovalo proti prodloužení financování války v Afghánistánu. 

Také přiklad Iráku ukazuje pravděpodobný scénář podpory pro Afghánistán po roce 

2014: v letech 2012 a 2011 americký kongres schválil pouze polovinu přislíbených 

prostředků pro výcvik iráckých policistů.
172

 

Afghánistán se nepodařilo za posledních 11 let stabilizovat a mocnosti ani 

nepředpokládají, že by se tohoto cíle do roku 2014 dosáhlo. Rekonstrukce a stabilizace 

země měla být završena procesem tranzice do roku 2014. Již nyní byl ale zaveden nový 

termín tzv. transformační dekády, která následuje po roce 2014.  

Deklarace představitelů mezinárodního společenství naznačují, že Afghánistán 

nebude ponechán svému osudu a mezinárodní závazky budou naplněny. Prezident 

spojených států Barak Obama prohlásil, že USA neudělají stejnou chybu jako v 90. 
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letech, kdy svět na Afghánistán zanevřel.
173

 Také další mezinárodní jednání deklarují 

potřebu nadále pomáhat zemi v jejím rozvoji a stabilizaci a předejít jejímu opětovnému 

zhroucení a tomu, aby se stala útočištěm pro teroristické organizace. 

Tato práce doposud došla ke dvěma závěrům. Za prvé, že mezinárodní společenství 

svým působením do velké míry přispívá k pokračování konfliktu a to především díky 

polarizační roli mezinárodní přítomnosti na afghánské obyvatelstvo, zneužívání 

finančních prostředků pro podporu protivládního odporu a podpoře nelegitimních 

vládnoucích složek. Na druhou stranu však druhá část práce prokázala, že Afghánistán 

je nesamostatnou zemí, která je odkázána na zahraniční pomoc a asistenci, bez které by 

nebyla schopna financovat ani své bezpečnostní síly, chránit své občany, ani udržet 

vládnoucí vrstvu u moci. 

Budoucí zapojení mezinárodní komunity při stabilizaci Afghánistánu tedy stojí před 

otázkou, jak předejít státnímu kolapsu při stažení jednotek i velké části financování a 

přitom zbývajícím objemem pomoci zároveň nepodporovat i protivládní složky a 

umožnit Afgháncům zvolit si své legitimní zástupce ve vládě i místních samosprávách, 

kteří budou skutečně reprezentovat místní zájmy bez závislosti na „vhodnosti“ těchto 

kandidátů a jejich ochotě „spolupracovat“ se západem. I přes dosavadní deklarované 

cíle v zemi, jakými je podpora lidských práv a demokratických procesů je nemožné, aby 

mezinárodní komunita do budoucna zajistila takovéto prostředí v zemi bez toho, aby 

nadále narušovala její suverenitu, a to ať už manipulací s výběrem vládnoucích elit 

anebo masivní finanční podporou určitých částí společnosti, které dle rozhodnutí 

mezinárodní komunity budou zvoleni jako „nejvhodnější“. Tímto ale reálně bude 

docházet k dalšímu narušení mocenské rovnováhy v zemi, která bude již navždy závislá 

na zahraničních zásazích. Takováto projekce mezinárodních zájmů v zemi bude nadále 
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způsobovat polarizaci jejích obyvatel, ze kterých mnozí stojí v opozici k zahraničnímu 

vměšování. Nicméně teoreticky může tento postup také vézt k dostatečnému posílení 

těch složek společnosti, které preferují západní styl vládnutí, demokracii a dodržování 

lidských práv. Je však otázkou, zda by podobný režim byl v zemi udržitelný vzhledem 

k tomu, že nevznikl přístupem bottom-up, ale spíše top-down.   

Dnes existují v Afghánistánu hnutí, která propagují demokracii a lidská práva, ale i 

ty stojí v opozici k zahraničnímu působení v zemi. Dle deklarace ženské afghánské 

politicko-sociální organizace RAWA nemůže být svoboda ani demokracie darována, ale 

je povinností občanů země bojovat za tyto hodnoty.
174

 Snaha vytvořit v zemi systém 

vládnutí, který ji není vlastní, stojí v přímé opozici ke správným zásadám state-

buildingu. Venkovní zásahy by měly pomoci zemi vytvořit a upevnit státní instituce, 

nicméně výběr jejich vládnoucích vrstev by měl být ponechán jejich obyvatelům. 

Mezinárodní společenství by se v těchto snahách mělo limitovat na neutrální podporu 

složek nutných k fungování státu a omezit svůj vliv na jeho mocenské struktury. Snaha 

předejít v budoucnu kolapsu státnosti a případnému propuknutí občanské války, která 

by měla za důsledek tisíce obětí a vlny uprchlíků, by měla být provázána se snahou o 

rekonciliaci společnosti a jejích složek a otevření širokého fóra, na kterém se budou 

moci podílet také opoziční síly. Protože, jak již bylo řečeno výše, fakt, že protivládní 

síly nepoužívají legitimní nástroje k vyjádření svého postoje, neznamená, že jejich 

existence není důsledkem legitimních proudů myšlenek a postojů v afghánské 

společnosti. Bez jejich zapojení do společenských procesů bude Afghánistán odkázán 

k dalším dekádám vnitřního konfliktu v zemi. 
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Závěr a doporučení 

 

Vojenská operace v roce 2001, která vedla ke svržení hnutí Taliban, byla slavena 

jako velký úspěch. Mezinárodní společenství touto operací reagovalo na útok na 

Spojené státy a potenciální hrozbu šíření terorismu z afghánského území. Stejně jako 

první operace v Afghánistánu byla slavena jako úspěch i operace v Libyi v roce 2011.  

Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma státy a vlivu mezinárodní komunity neleží v těchto 

primárních operacích, ale v tom, co po nich následovalo. Dnes je jen těžko možné říci, 

jestli je Afghánistán díky dekádě, kdy byl ve středu mezinárodního zájmu a cílem 

rozsáhlého rozvojového financování a protipovstaleckých bojů, stabilnější a rozvinutější 

zemí než je Libye. Model poválečné rekonstrukce, investice miliard dolarů a tisíců 

lidských životů se neukázal jako cesta ke stabilitě země a regionu a naopak, jak 

argumentuje tato práce, měl za následek prodlužování stávajícího konfliktu v zemi a 

neutuchající boj o moc podporovaný prostředky určenými primárně na obnovu a 

stabilizaci země. Podle závěru konference předních expertů na rozvoj a protipovstalecký 

boj v březnu 2010 neexistuje průkazný důkaz o efektu rozvojové pomoci na posilování 

stability a bezpečnosti v Afghánistánu.
175

 

Přesto, jak argumentuje druhá část této práce, stažení koaličních vojsk a rapidní 

snížení přílivu finanční i materiální pomoci do země je velmi úzce spjato s hrozbou 

státního kolapsu. Proto tzv. transformační dekáda bude vyžadovat, aby mezinárodní 

společenství v čele se spojenými státy velmi pečlivě naplánovalo své zapojení v regionu 

a nalezlo rovnováhu mezi negativy a pozitivy, které doprovází jeho působení v zemi. 

Pokud se nepodaří omezit negativní vliv mezinárodní komunity, a to především 
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v oblasti válečné ekonomiky, napojení protivládních sil na kanály finanční pomoci, 

podpora korupčního prostředí a vlády bez širší legitimity a schopnosti odpovídat na 

požadavky svých občanů, pak zůstane mezinárodní působení jedním z faktorů živících 

konflikt v zemi a polarizujícím afghánskou veřejnost a přímo i nepřímo podporujícím 

protivládní složky a jejich odboj proti vládě a teror místního obyvatelstva. 

Strategická dohoda podepsaná v květnu 2012 mezi Spojenými státy a 

Afghánistánem by měla být zárukou pokračování zahraničního působení 

v Afghánistánu. Tato dohoda ale nehovoří o detailech závazku v podobě finanční 

pomoci ani lidských zdrojů a především strategie Spojených států je stále zaměřena 

především na vojenské cíle než na diplomatické řešení v regionu. Přestože vojenská 

operace slavila úspěchy především s ohledem na zničení zázemí pro teroristické akce 

Al-Kajdy v Afghánistánu, v oblasti vytvoření legitimního afghánského státu, s vládou 

zákona, stabilními politickými institucemi a demokratickými volbami, byl pokrok velmi 

malý. 

Mezinárodní komunita musí přijmout fakt, že politický vývoj v této zemi je na 

hony vzdálený západnímu modelu demokracie a občanských práv tak, jak je známe 

z rozvinutých společností. Dlouhá tradice specifické kultury a náboženského vlivu 

v zemi musí být také reflektována v politickém uspořádání a podílem jednotlivých 

skupin na vládě a rozdělení moci v zemi. Snaha na vedoucí místa dosadit představitele 

nakloněné západním mocnostem a západnímu stylu vládnutí doposud vedla jen 

k odporu místního obyvatelstva a byla živnou půdou pro opozici a ozbrojený konflikt. 

Snaha o rekonciliaci společnosti napříč všemi jejími složkami je zásadním 

předpokladem ukončení konfliktu v zemi a jejího přerodu ve skutečně post-konfliktní 

společnost, ve které bude budování míru v zájmu všech jejích složek. 
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Přehnaný optimismus provázející dosavadní politické dohody a závazky vůči 

Afghánistánu je nebezpečný především v důsledku reality v zemi, která v budoucích 

dekádách bude velmi pravděpodobně velmi vzdálená realitě v rozvinutých zemích 

s fungující vládou, službami obyvatelstvu a respektováním lidských práv. V zemi 

existuje skupina vzdělaných elit, která rozumí principům dobrého vládnutí, demokracie 

a lidských a občanských práv. Přesto však mentalita většiny z afghánských 30 milionů 

obyvatel je velmi úzce spjata s tradicemi rodiny, klanu, etnika a náboženství, které jsou 

hlavními hybateli a původci porozumění společnosti, principů vládnutí a moci a 

morálního a etického kodexu. Změna této mentality není otázkou deseti let, a možná ani 

ne jedné generace. Jak naznačuje také vývoj v muslimských zemích na severu Afriky, 

stojíme na zrodu nové formy vládnutí, která stojí na pomezí mezi státem autoritářským 

a demokratickým, mezi sekulárním a náboženským uspořádáním a pojímá velmi odlišně 

lidská práva a jejich roli ve společenském a politickém uspořádání. Průběh 

prezidentských a parlamentních voleb v letech 2014 a 2015 bude další velkou výzvou 

pro afghánskou společnost. Je velmi pravděpodobné, že jejich vývoj bude kopírovat 

poslední volby v letech 2009 a 2010, kdy manipulace s výsledky a podvody byly hlavní 

charakteristikou tohoto „počinu demokracie“. Země bez relevantního registru voličů, 

s extrémně obtížným systémem registrace politických stran a s volebním systémem 

jednoho nepřenosného hlasu v prostředí s obrovským množstvím politických aktérů, je 

navíc v procesu demokratizace znevýhodněna samotným nedostatkem porozumění 

pojmu demokracie a nedostatkem důvěry v její fungování. Ani přítomnost volebních 

pozorovatelů a politický tlak pravděpodobně nezmění nic na tom, že vývoj 

Afghánistánu k moderní demokracii s přímými a svobodnými volbami bude dlouhý a 

bolestivý proces s nejistým výsledkem. 
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Doposud bylo působení mezinárodního společenství a poskytování rozvojové 

asistence a pomoci spjato se snahou budovat demokracii, rozšiřovat systém hodnot 

považovaný západem za nejvyšší stupeň lidského vývoje a uspořádání společnosti. 

Vzhledem k celé řadě problémů, které tento přístup vyvolává, a to především 

v muslimských státech, je třeba přehodnotit dosavadní normy a zásady poskytování 

rozvojové asistence a budování míru a státních institucí. Rozvojová asistence je 

předmětem kritiky na mnoha úrovních, především díky časté nekoncepčnosti, účelovosti 

a neudržitelnosti realizovaných projektů. Stejně tak ale i samotné základy a 

předpoklady, na kterých stojí rozvojová asistence, peacebuilding a statebuilding by však 

měly být podrobeny skrutiniu a přizpůsobeny odlišnostem a specifikům jednotlivých 

společností, ve kterých se mezinárodní společenství snaží tyto procesy aplikovat. Pojetí 

moci, vládnutí, státních institucí, legitimity a i termínů jako je mír nebo válka, je 

subjektivní pro každou danou společnost. Dosavadní snahy o stabilizaci a rekonstrukci 

Afghánistánu jasně dokazují, že mezinárodní komunita svých dosavadním přístupem 

nedokázala zemi nasměřovat na cestu míru a rozvoje, ani naplnit očekávání, které byly 

spojeny s mezinárodní intervencí v zemi. Hlavním úkolem je tedy nyní redefinice těchto 

očekávání a vize budoucnosti země, která musí být artikulována ne mezinárodními 

aktéry, ale samotnými Afghánci. Pokud nebude zemi dát prostor pro nalezení své vlastní 

cesty, je pravděpodobné, že budoucnost Afghánistánu bude na dlouhou dobu pohybovat 

někde na rozcestí vizí západu, povstalců, místních elit a obyčejných lidí. A tyto různé 

pohledy povedou k dalším násilným střetům a místo otevřené debaty o směřování země 

bude toto směřování nadále určováno mocí zahraničních aktérů a lokálních warlordů. 

„Afghánská cesta“ by neměla být jen prázdným pojmem. Obezřetné omezení 

mezinárodní přítomnosti v zemi a současného optimalizování zahraničních investic a 

asistence v zemi by mělo být zaměřeno na otevření možností pro afghánskou vládu a 
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elity utvářet si vlastní vizi své země a převzít zodpovědnost za její vývoj. V období, kdy 

celosvětová ekonomika prochází ekonomickou krizí a vlády rozvinutých zemí jsou 

nuceny přijímat šetřící opatření, nemůže afghánská vláda nadále spoléhat na podporu ze 

zahraničí. Přestože zde existuje reálná hrozba státního kolapsu při ukončení podpory 

mezinárodní komunity, její omezení je zároveň nezbytné k tomu, aby se mohly 

rozvinout vlastní afghánské kapacity pro výběr daní i doručování služeb obyvatelům 

stejně jako udržení afghánského území pod kontrolou a zajistit bezpečnost svým 

obyvatelům. Doposud afghánský stát závisel ve všech těchto ohledech na pomoci 

zvenčí, což způsobilo jeho neschopnost nezávislého fungování. Transformační dekáda 

by se měla zaměřit především na schopnost státu fungovat nezávisle. A to i přesto, že 

výsledkem tohoto procesu může být vláda, která nebude v souladu s představami 

západu a mezinárodního společenství. Snaha zničit útočiště mezinárodních 

teroristických skupin je jedna věc, ale vybudování prozápadní vlády věc druhá. 

V případě nezávisle spravovaného Afghánistánu, který by měl být výsledkem 

rekonstrukčních snah, je prozápadní vláda nadstandardem, ve který nikdo nemůže 

doufat a bez masivní západní podpory a souběžného odporu místního obyvatelstva, je 

prakticky nemožným cílem. Reálná očekávání a definice podoby budoucího 

Afghánistánu a zároveň i celého regionu, především pak Pákistánu, je zcela zásadní pro 

pokračování a zaměření rozvojových, stabilizačních a rekonstrukčních snah. Pokud 

nadále bude mezinárodní společenství deklarovat vítězství Afghánistánu a jeho 

úspěšnou transformaci, zatímco interní reporty čím dál tím více hovoří o nestabilitě, 

korupčnosti a omezeném vlivu afghánské vlády a destabilizaci celé země, nebude nikdy 

možné propojit strategické plány s realitou na místě a dosáhnout reálné stabilizace 

země. 
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Summary 

Operation in 2001, which led to downfall of Taliban, was celebrated as a victory. 

It was a reaction of the international community to the attack on the United States and 

the potential threat of international terrorism and its spread from Afghanistan. Operation 

in Libya in 2011 was as well as the one in Afghanistan celebrated as a success. The 

main difference between those two states and the influence of the international 

community does not lie in these initial operations, but in the events that followed. 

Today, it is very hard to declare that Afghanistan is a more stable country than Libya is, 

after spending a decade in the spotlight of international interest and after receiving huge 

amounts of development assistance and support to fight the insurgency. The model of 

post-war reconstruction, investment of billions of dollars and thousands of lives did not 

seem to lead to more stability in the country nor in the region. On contraire, as argued 

previously, it resulted in fueling and prolonging the current conflict in the country and 

the never-ending fight for power was supported by resources primarily dedicated for 

reconstruction and stabilization of the country. According to conclusion of a conference 

on post-war reconstruction and counterinsurgency in March of 2012 there is no decisive 

proof on the effect of development aid on strengthening the stability and security in 

Afghanistan.
176
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Přílohy 

Graf č. 1: Rozvojová asistence a korupce v Afghánistánu 

 

 Hodnota investovaného ODA Vnímání korupce v běžném životě (% 

respondentů) 

Zdroj: Data OECD a Survey of the Afghani People, 2010, Asia Foundation 

 

Graf č. 2: Produkce opia v hektarech 1994 – 2011 

 

 
Zdroj:  UNODC Afghan Opium Survey 2008, 2010, 2011 
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Graf č. 3: Celkový počet bezpečnostních incidentů v letech 2006 až 2012 

 
Zdroj: ANSO Quaterly Data Report, 1Q 2012 

 

Graf č. 4: Počet bezpečnostních incidentů dle původců v letech 2006 až 2012  

 
Zdroj: ANSO Quaterly Data Report, 1Q 2012 
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Graf č. 5 Počet padlých zahraničních vojáků v Afghánistánu

 

Zdroj: iCausalities 

 

Graf č. 6 Počet civilních obětí konfliktu v Afghánistánu 
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Zdroj: The Guardian,UNAMA 
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Graf č. 7 Poměr ODA na GNI per capita 

 

Zdroj: Data OSN 
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Vymezení tématu 

 

Bezpečnostní, ekonomické a společenské výzvy, které s sebou přinesla první dekáda 21. Století, 

prohlubují nutnost zabývat se významem pojmu mezinárodní komunita, její rolí ve formování 

celosvětového vývoje a tím, zda organizace, které mezinárodní komunitu reprezentují, mohou 

být považovány skutečně za reprezentanty zájmů celé této komunity. Konflikt a následná 

rekonstrukce Afghánistánu v režii mezinárodního společenství je ukázkovým případem pro 

studii fungování mechanismů, kterými mezinárodní komunita přistupuje k bezpečnostním 

výzvám, jejich úspěšnosti a schopnosti aplikovat minulé zkušenosti na budoucí operace. Případ 

Afghánistánu je v tomto ohledu bezednou studnicí informací a lessons-learned. Předtím než se 

aktuální kapitola působení v Afghánistánu uzavře a zkušenosti se budou moci aplikovat na 

budoucí případy, stojí před mezinárodní komunitou pravděpodobně doposud největší výzva. 

Jak z Afghánistánu odejít a uzavřít třináctileté působení v zemi. I po roce 2014 se počítá 

s určitou podobou působení mezinárodní komunity, která naváže na započaté snahy a závazky 

vůči této zemi. Tento rok však bude pro Afghánistán milníkem, kterým země přestane být na 

výspě mezinárodního zájmu, místem působení přes 150 000 mezinárodních vojáků a civilních 

pracovníků a bude muset čelit snížení přílivu financí a materiální a technické podpory navázané 

na toto mezinárodní působení v zemi. 

 

V roce 2014 dojde také k prezidentským volbám, které můžou do velké míry ovlivnit budoucí 

směřování země. Veřejnému a do určité míry i nezávislému skrutiniu bude podrobena vláda 

prezidenta Karzáího, který byl vybrán a do tohoto postu dosazen za podpory mezinárodní 

komunity. Bude velmi zajímavé pozorovat, zda se tato vláda a stávající politické elity budou 

schopny udržet u moci i v situaci, kdy jejich „legitimita“ nebude podporována přítomností 

koaličních vojsk v zemi. Samotný fakt, že se mezinárodní komunita podílela na výběru a 

posvěcení nových oficiálních lídrů Afghánistánu po pádu Talibanu v sobě nese potenciál 

stávajícího i budoucího konfliktu, vznikajícího v důsledku odmítavého postoje společnosti 

k tomuto aktu i osobě těchto představitelů. 

 

Od roku 2001 bylo o Afghánistánu napsáno miliony slov. Popisy historie, válek a problémů;  

stránky plné plánů a strategií, úspěchů a proher. Po mnohaletém působení mezinárodní 

komunity v této zemi se blíží doba zúčtování. Výsledek tohoto zúčtování se bezpochyby 

promítne do podoby i samotné ochoty mezinárodní komunity zapojit se v budoucnu do 

konfliktu takovýchto rozměrů. To, jakým způsobem dojde k ukončení nasazení koaličních vojsk 
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v Afghánistánu a k transformaci mezinárodního působení v zemi bude mít klíčový vliv na 

stabilitu a rozvoj celého regionu. Je tedy zcela zásadní zabývat se detailně výsledky a dopady 

tohoto působení, identifikovat jeho pozitiva, pokud nějaké existují, a odhalit zásadní chyby a 

nedostatky.   

Dlouhodobé působení mezinárodní komunity v Afghánistánu do velké míry přispělo 

k vybudování paralelních mocenských struktur a k pokřivení ekonomického systému v zemi, 

která je díky tomu o to méně schopná nezávislého fungování a zajištění bezpečnosti a stability 

na svém území. Přítomnost desetitisíců koaličních vojáků a civilních odborníků státních i 

nestátních organizací má za účel pomoci zemi ve stabilizaci a rozvoji, ale aktuální situaci v zemi 

ukazuje, že se tento cíl nejen nedaří naplnit, ale nelze vyloučit, že tato přítomnost ve 

skutečnosti podporuje probíhající konflikt a dále polarizuje jednotlivé znepřátelené skupiny. 

 

Období mezi lety 2014 a 2024 bylo na Chicagském summitu NATO nazváno „transformační 

dekádou“ pro Afghánistán. Ta tak naváže na aktuální proces tranzice moci a bezpečnosti. Již 

v polovině roku 2013 by mělo dojít k tranzici zodpovědnosti za bezpečnost země do rukou 

Afghánských národních bezpečnostních složek (ANSF). Optimistické nahlížení na schopnosti 

ANSF koaličních partnerů však jen velmi stěží reflektuje jejich skutečnou připravenost a spíše je 

výsledkem snahy operace v zemi ukončit a stáhnout nasazené jednotky, omezit ztráty i finanční 

zátěž, kterou zapojení do tohoto konfliktu všem koaličním partnerům způsobuje. 

 

Přispěla mezinárodní komunita k stabilizaci Afghánistánu a jeho schopnosti udržet na svém 

území mír?  Co se stalo s Afghánistánem během více než desetileté přítomnosti zahraničních 

vojsk a agentur na jeho území a co se s ním stane, když dojde k jejímu ukončení? Jak může 

mezinárodní komunita maximalizovat svůj pozitivní dopad a minimalizovat negativní 

v případech jejího zapojení do řešení konfliktů a poválečné rekonstrukce? 

 

Cíle diplomové práce 

 

Aktuální situace v Afghánistánu na světlo světa vynáší jednu ze zásadních otázek 

v mezinárodních vztazích: Jaký je vliv mezinárodního společenství na probíhající konflikty ve 

světě a jakým způsobem se má mezinárodní komunita angažovat v jejich řešení.  Více než 

dekáda mezinárodního snažení v Afghánistánu měla vyústit ve stabilizaci země, zlepšení 

bezpečností situace v regionu, omezit nebezpečí globálního terorismu a napomoci rozvoji země 

a etablování státních institucí a vlády práva. V roce 2001 před začátkem OEF a ISAF měl Taliban 
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pod kontrolou 75% země. 177 V roce 2009 měla vláda prezidenta Karzáího pod kontrolou 

pouhých 30% země178, zatímco zbytek ovládali povstalci. Následující rok se situace ještě 

vyhrotila a bezpečnostní situace se zhoršila ve 33 provinciích z 34. Narůstající počet útoků je 

úzce spjat s příjezdem nových jednotek, které od roku 2009 do 2010 postupně navýšili 

zahraniční vojenskou přítomnost v Afghánistánu o 30 000 vojáků.179 Kromě zhoršující se 

bezpečnostní situace došlo v zemi také od roku 2001 v důsledku obrovského přísunu 

zahraničního kapitálu a především velkého objemu rozvojové pomoci k narušení tradičních 

ekonomických vazeb a prohloubení závislosti země na zahraniční pomoci. Svržení Talibanu také 

vzápětí následovalo opětovné odstartování pěstování opia, které v posledních letech vystřelilo 

Afghánistán na první místo v jeho světové produkci. 

 

V návaznosti na zmíněná fakta je hlavní hypotéza této práce formulována takto: Mezinárodní 

komunita svým působením a přítomností v Afghánistánu podporuje konflikt. Tato práce si klade 

za cíl identifikovat pozitiva a negativa zapojení mezinárodního společenství v Afghánistánu a 

určit jaké dopady má toto působení na mírový proces a stabilizaci této země a regionu. 

V souvislosti s první hypotézou se práce zaměřuje na dopad působení mezinárodního 

společenství na (1) utváření neudržitelného ekonomického modelu v zemi; (2) napojení 

opozičních sil na finanční toky plynoucí do země a nekontrolovatelnou korupci; (3) rozvoj 

pěstování a obchodu s opiem; (4) ustavení a podporu nelegitimní vlády a její polarizační efekt 

na afghánskou populaci; a (5) na zhoršující se bezpečnostní situaci a počet útoků v zemi.  

 

Druhá hypotéza diplomové práce zni: Afghánská vláda i společnost je natolik závislá na 

podpoře mezinárodní komunity, že její ukončení může vést ke kolapsu celé společnosti. 

Verifikace této hypotézy se zaměřuje na analýzu následujících faktorů: (1) vliv mezinárodního 

společenství na prohlubování ekonomické závislosti Afghánistánu; (2) schopnost ANSF působit 

autonomně; a (3) podmínky, za kterých existuje možnost vytvořit silnou centrální vládu. 

 

V závěru se práce snaží nabídnout řešení představených problémů, a to nejen pro případ 

Afghánistánu, ale také jejich implikace na budoucí působení mezinárodního společenství. 

 

 

                                                 
177 KATZMAN, K.: Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, 2012, str. 7, 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf 
178 KATZMAN, K, 2012, s. 23 
179 NORLAND, R., Security in Afghanistan Is Deteriorating, Aid Groups Say, New York Times, 11.9.2010, 
http://www.nytimes.com/2010/09/12/world/asia/12afghan.html?_r=2 
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Zpracování tématu 

 
Práce je jednopřípadovou studií a verifikace obou hypotéz vychází z analýzy afghánské 

ekonomiky, bezpečnostního sektoru a vlády v zemi. Tato práce se zaměřuje na vymezení míry 

dopadu mezinárodního působení v Afghánistánu v těchto třech oblastech, aby tak 

determinovala, do jaké míry mezinárodní společenství podporuje konflikt v zemi a způsobuje 

její závislost na mezinárodní pomoci, čímž se do budoucna zvyšuje riziko kolapsu afghánského 

státu. 

 

V oblasti dopadu na afghánskou ekonomiku analyzuje práce toky zahraniční rozvojové 

asistence do země a její korelaci s růstem hrubého národního příjmu. Dále také příliv dalších 

finančních prostředků a jejich vliv na korupční prostředí a podporu protivládního odporu a 

polarizaci afghánské společnosti podél klanových a etnických linií. Dále práce zkoumá vývoj a 

rozsah pěstování a trhu s opiem před začátkem a v průběhu zahraničního působení v 

Afghánistánu. 

 

V oblasti bezpečnostního sektoru a bezpečnostní situace v zemi se práce zaměřuje na tendence 

v počtu bezpečnostních incidentů v průběhu působení mezinárodního společenství a také na 

rozšíření vlivu protivládních skupin na území Afghánistánu čase. Dále se práce zabývá otázkou 

financování bezpečnostních složek a schopností afghánského státu je nezávisle podporovat a 

udržovat. 

 

Třetím prvkem analýzy je afghánská vláda a její legitimita. Práce zkoumá vliv mezinárodního 

společenství na ustavení vlády, její legitimitu a podporu obyvatelstvem a polarizační efekt 

jejího působení a její podpory mezinárodního společenství. 

 

Východiskem pro zpracování tématu je osobní zkušenost z působení v českém Provinčním 

rekonstrukčním týmu v letech 2010 a 2011, rozhovory s místními vládními představiteli i 

obyčejnými lidmi stejně jako sdílené zkušenosti s pracovníky jiných rozvojových organizací a 

agentur. Nedílnou součástí je pak výzkum tištěných a elektronických zdrojů zabývající se 

rozvojovou problematikou jak v Afghánistánů tak v ostatních společnostech postižených 

válečným konfliktem. 
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