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Abstrakt 

Dárfúr, západní provincie Súdánu, je uţ po deset let synonymem jedné z největších 

humanitárních katastrof současnosti. Cílem mé bakalářské práce je hledat odpovědi na 

následující otázky: Jaké jsou navrhované možnosti řešení dárfúrské krize? Jaký je 

přístup mezinárodních aktérů k řešení dárfúrské krize? Jsou způsoby řešení efektivní a 

navzájem kompatibilní? Klíčové je pro mě prozkoumat způsoby řešení dárfúrské krize a 

aktivity a pozice nadnárodních (OSN, Africká Unie, Evropská Unie, NATO, Liga 

arabských států) a národních aktérů (USA, Čína, Francie aj.). Zajímá mě, jak se k řešení 

krize v Dárfúru postavili, jaké způsoby řešení prosazovali, co je k tomu vedlo. Pokud 

svoje postoje a strategie v průběhu konfliktu měnili, pokouším se zjistit proč. 

Soustředím se zejména na problematiku vynucení míru (v souvislosti s označním 

konfliktu za genocidu), dárfúrský mírový proces, peacekeepingové mise a otázku 

prosazování spravedlnosti ze strany Mezinárodního trestního soudu. Z metodologického 

hlediska práce představuje kvalitativní jednopřípadovou studii, soustředící se na krizi 

v Dárfúru. V návaznosti na výzkumné otázky jsou klíčové analytické parametry této 

případové studie odvozeny z teoretické literatury zaměřující se na oblast konfliktního 

managementu. 

 

 

Abstract 

For more than ten years, Darfur, located in the Western part of the Sudan, has been a 

synonym for one of the biggest humanitarian catastrophes of our time. The objective of 



   

my dissertation is to search for answers to the following questions: What are the 

proposed actions for solving the Darfur crisis? What has been the approach of 

international players to solving the Darfur crisis? Are the proposed solutions effective 

and mutually compatible? The key issue for me is to analyze the proposed solutions to 

the Darfur crisis and the actions and positions of multi-national (United Nations, 

European Union, African Union, NATO, League of Arab States) and national actors 

(US, China, France, etc.). I am interested in how they have approached the crisis, and 

which actions they have supported and why. In addition, I will seek to find out why they 

have changed their positions or strategies during the evolution of the crisis. I will focus 

mainly on the issue of peace enforcement within the context of pronouncing the conflict 

as genocide, the Darfur peace process, peacekeeping missions and the question of 

promoting justice by the International Criminal Court. From a methodological 

perspective, I have qualitative case studies, focusing on the crisis in Darfur. In respect to 

research, the important analytical parameters of the case study are drawn from academic 

literature dealing with the area of conflict management. 
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K tématu a obsahu práce: 

Dárfúr, západní provincie státu Súdán, se stal synonymem největší humanitární 

katastrofy současnosti. Odhady počtu mrtvých se výrazně liší, pohybují se od 50 do 450 

tisíc, počet vnitřních uprchlíků (vnitřně vysídlených osob) je asi 2.5 milionu. Tyto údaje 

jsou nepřehlédnutelným (ačkoli bohuţel často přehlíţeným) následkem konfliktu, jehoţ 

počátek leţí v první polovině roku 2003. Cílem povstaleckých skupin bylo poukázat na 

marginalizaci regionu a útisk nearabského obyvatelstva ze strany súdánské vlády drţené 

v rukách Arabů. Místo snahy řešit situaci politickými prostředky a přistoupit na určitý 

stupeň regionální autonomie (jakého se podařilo dosáhnout po mnoha letech bojů 

jiţnímu Súdánu v roce 2005) Chártúm opověděl formou náletů a podporou pozemních 

útoků arabských milic Dţandţavíd, které systematicky likvidují černošské obyvatelstvo. 

Hromadné vraţdění, znásilňování a rabování dosáhlo takových rozměrů, ţe bylo vládou 

USA označeno za genocidu. Mezinárodní společenství však zatím konfliktu genocidní 

záměr nepřiznalo. Humanitární mise OSN se tudíţ neobejde bez souhlasu súdánské 

vlády, která ho opakovaně odmítá poskytnout. Příchod modrých přileb do země by byl 

v rozporu s principem nevměšování se do vnitřních záleţitostí státu a v krajním případě 

by znamenal válečný konflikt mezi OSN a súdánskou vládou. 

Bezvýchodnost situace a rozpory v rámci mezinárodního společenství, jeho 

neschopnost zaujmout jednotné stanovisko a dostát cílům, jeţ si vytyčilo, vyzývá 

k podrobnějšímu zkoumání současné krize, neboť způsob, jakým se k ní postavíme, 

dozajista ovlivní přístup k řešení dalších konfliktů v mezinárodních vztazích 

v budoucích letech. 

 

K cílům a metodě práce: 

Cílem mé bakalářské práce je hledat odpovědi na následující otázky:  

Jaká je situace vnitřně vysídlených osob v provincii Dárfúr?  

Dochází ke genocidě?  

Jaký je přístup mezinárodního společenství k současné kritické situaci 

v Dárfúru?  

Jsou navrhovaná řešení efektivní a navzájem kompatibilní? 

Institut politologických studií 

Projekt bakalářské práce 



   

Téma bakalářské práce bude zpracováno metodou analýzy nasbíraných a logicky 

utříděných dat, včetně následného kritického posouzení a vyhodnocení (kritická 

analýza). Komparativní metoda bude aplikována jako dílčí pouţitá metoda v kapitole 

o politice různých mezinárodních organizací. 

 

Ke struktuře práce: 

Po úvodním přehledu klíčových historických událostí (včetně nastínění etnických, 

náboţenských, ekonomických a politických problémů) bude další kapitola věnována 

charakteristice současného konfliktu (pozadí konfliktu, určení druhu aktérů, výzkum 

jeho povahy a charakteru, příčin a kontextu atd.) a jeho humanitárním důsledkům, 

především postavení IDPs (internally displaced persons, vnitřně vysídlených osob). 

Následující kapitola se pak bude zabývat postojem různých mezinárodních organizací 

(OSN. EU. AU a jiných nadnárodních i nevládních organizací) a navrhovanými 

řešeními dané krize. 

 

I. ÚVOD 

II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO KONFLIKTU V DÁRFÚRU 

1. pozadí konfliktu, určení druhu aktérů, výzkum jeho povahy a charakteru, příčin a 

kontextu atd. (specifikace konfliktu v mezinárodních vztazích) 

2. humanitární důsledky konfliktu, postavení IDPs 

III. POSTOJ MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSTVÍ 

1. postoj různých mezinárodních organizací a jejich návrhy řešení krize 

2. efektivita a kompatibilita navrhovaných řešení 

IV. ZÁVĚR 

V. POUŢITÁ LITERATURA A ZDROJE 

VI. PŘÍLOHY - tabulky, grafy atp. 
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ÚVOD 

 

Dárfúr, západní provincie Súdánu, je uţ po deset let synonymem jedné 

z největších humanitárních katastrof současnosti. Odhady počtu mrtvých se výrazně liší, 

pohybují se od 50 do 450 tisíc, počet vnitřních uprchlíků (vnitřně vysídlených osob) 

v rámci více neţ šestimilionového Dárfúru je asi 2,7 milionu. Tyto údaje jsou 

nepřehlédnutelným následkem konfliktu, za jehoţ počátek se běţně udává první 

polovina roku 2003, jeho kořeny ale sahají mnohem dále. 

Cílem dvou tehdy nově zformovaných dárfúrských povstaleckých skupin, 

Súdánské osvobozenecké armády (Sudan Liberation Army, SLA) a Hnutí za 

spravedlnost a rovnost (Justice and Equality Movement, JEM), bylo poukázat na 

marginalizaci regionu a útisk nearabského obyvatelstva ze strany súdánské vlády drţené 

v rukách Arabů. Místo snahy řešit situaci politickými prostředky a přistoupit na určitý 

stupeň regionální autonomie (jakého se podařilo dosáhnout po mnoha letech bojů 

jiţnímu Súdánu v roce 2005) Chartúm odpověděl formou náletů a podporou pozemních 

útoků arabských milic Dţandţavíd, které zejména v prvních třech letech konfliktu 

systematicky likvidovaly nearabské „černošské“ obyvatelstvo, pocházející ze stejných 

kmenů, jako skupiny rebelů. Hromadné vraţdění, znásilňování a rabování dosáhlo 

takových rozměrů, ţe bylo vládou USA označeno za genocidu. Organizace spojených 

národů ale zatím konfliktu genocidní záměr nepřiznala a věc podstoupila 

Mezinárodnímu trestnímu soudu. Vydání trestního zatykače na súdánského prezidenta 

Bašíra v roce 2009 a doplnění jeho spisu o obţalobu z genocidy v roce 2010 poté naplno 

poukázalo na hluboké rozpory v přístupu k řešení vnitrostátních konfliktů mezi 

západními státy, které stíhání stávající súdánské hlavy státu podporují, a státy Africké 

unie a Arabské ligy, které usilují o odloţení případu. (Navíc s rozšířením pojmu 

genocida i na protipovstaleckou kampaň súdánské vlády vyvstává řada komplikací.) 

Přičemţ debata, zda se na území Dárfúru odehrává genocida, byla v počátečních 

stadiích konfliktu klíčová, neboť panoval obecný předpoklad, ţe pokud je konflikt za 

genocidu označen, musí mezinárodní společenství (nebo alespoň USA) spustit 

okamţitou humanitární intervenci, bez ohledu na odpor súdánské vlády. Avšak 

neodsouhlasený příchod modrých přileb do země by byl v rozporu s principem 

nevměšování se do vnitřních záleţitostí státu a v krajním případě by znamenal válečný 

konflikt mezi OSN (případně USA) a súdánskou vládou. K takto radikálnímu kroku ale 
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chyběla vůle. Nadto unilaterální nebo i mezinárodní intervence bez souhlasu súdánské 

vlády by byla řadou nezápadních zemí rovněţ vnímána jako svévolná projekce západní 

síly do jejich regionu. Rada bezpečnosti OSN i USA proto přivítaly zájem teprve v roce 

2002 vzniklé Africké unie o převzetí vedoucí úlohy při řešení Dárfúrské krize a byly 

upřednostňovány jiné neţ vojenské způsoby řešení.  

Jednotky OSN, které začaly se souhlasem Súdánu na území Dárfúru operovat aţ 

od roku 2008 v rámci hybridní mise OSN a AU, pak uţ přišly do změněné bezpečnostní 

situace „boje všech proti všem“, pro niţ se podle Alexe de Waala spíše neţ genocida, 

hodí označení anarchie. 

Konflikt v Dárfúru i po deseti letech od svého vzniku trvá a svůj díl odpovědnosti 

na tom podle mého názoru nese i obrovské mnoţství mezinárodních aktérů, kteří 

prosazují různé přístupy řešení. Práce se proto pokouší vylíčit hlavní linie vývoje 

situace v Dárfúru během posledních deseti let a naznačit vybrané přístupy k řešení krize 

prosazované různými aktéry. Autorka předpokládá, ţe do řešení dárfúrské krize se 

zapojuje příliš mnoho hráčů, působí zde příliš mnoho zájmů a prosazováno je příliš 

mnoho přístupu řešení, které se navzájem ruší. 

Bezvýchodnost situace a rozpory v rámci mezinárodního společenství, jeho 

neschopnost zaujmout jednotné stanovisko a dostát cílům, jeţ si vytyčilo, proto vyzývá 

k podrobnějšímu zkoumání současné krize, neboť způsob, jakým se k ní postavíme, 

dozajista ovlivní přístup k řešení dalších konfliktů v mezinárodních vztazích 

v budoucích letech. 

 

Cílem mé bakalářské práce je hledat odpovědi na následující otázky:  

Jaké jsou navrhované možnosti řešení dárfúrské krize? 

Jaký je přístup mezinárodních aktérů k řešení dárfúrské krize?  

Jsou způsoby řešení efektivní a navzájem kompatibilní? 

 

Klíčové je pro mě prozkoumat způsoby řešení dárfúrské krize a aktivity a pozice 

nadnárodních (OSN, AU, EU, NATO, LAS) a národních aktérů (USA, Čína, Francie 

aj.). Zajímá mě, jak se k řešení krize v Dárfúru postavili, jaké způsoby řešení 

prosazovali, co je k tomu vedlo. Pokud svoje postoje a strategie v průběhu konfliktu 

měnili, pokouším se zjistit proč. 
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Metodologie a struktura  

Z metodologického hlediska práce představuje kvalitativní jednopřípadovou 

studii, soustředící se na krizi v Dárfúru. V návaznosti na výzkumné otázky budou 

klíčové analytické parametry této případové studie odvozeny z teoretické literatury 

zaměřující se na oblast konflikt managementu.
1
 

V první kapitole se věnuji historickému kontextu a příčinám dárfúrské krize, 

neboť jejich odhalení je nutnou podmínkou k pochopení současné krize a zhodnocení 

jednotlivých způsobů řešení zaujatých mezinárodním společenstvím. Vzhledem k tomu, 

ţe na našem Institutu politologických studií jiţ v minulosti práce
2
 týkající se konfliktu 

v Dárfúru vznikla a příčiny jsou v ní v podkapitolách rozdělovány na historické, sociální 

(etnické, náboţenské), politické, ekonomické a přírodní, rozhodla jsem se pro jejich 

popis vyuţít jiný přístup. 

Inspirací se mi stal článek Alexe De Waala, který súdánskou společenskovědní 

reflexi rozděluje do pěti konceptů: střet identit, nerovnost centra a periferie, konflikt 

o nedostatkové zdroje, soupeření elit v centru a neschopnost konsolidovat stát, „brute 

causes“ (kriminalita, individuální jednání).
3
 Do jeho modelu následně zasazuji 

konkrétní fakta a historické, sociální, ekonomické a politické kořeny konfliktu. 

De Waalův model je dle mého názoru přínosný v tom, ţe umoţňuje nahlédnout 

problematiku dárfúrské krize z různých úhlů pohledu. Jsem si ale rovněţ vědoma jeho 

mezí, které v případě, ţe je pouţit pro adresování příčin a historického kontextu 

konfliktu, vyvstávají. O jednotlivých historických událostech a příčinách konfliktu je 

často moţné referovat na více místech neţ jen v jedné sekci pětibodového modelu. 

Samozřejmě mohou existovat rozdílné názory, kam některé příčiny zařadit. 

V následujících kapitolách své práce se věnuji aktivitám a pozicím nadnárodních a 

národních aktérů a jednotlivým způsobům řešení Dárfúrské krize. Pro vytyčení témat 

jednotlivých kapitol o způsobech řešení dárfúrské krize jsem se částečně inspirovala 

článkem Davida Lanze Conflict Management and Opportunity Cost.
4
 Autor rozděluje 

reakci mezinárodních aktéru na krizi v Dárfúru do pěti dimenzí: poskytování pomoci 

(Delivering Aid), vyjednávání míru (Negotiating Peace), vynucení míru (Peace 

                                                 
1
 DRULÁK, P. et al., Jak zkoumat politiku, Portál: Praha, 2009, s. 29–60. 

2
 DANIŠOVÁ, P., Konflikt v súdánském Dárfúru: Analýza konfliktu a mezinárodní reakce na současnou 

krizi. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, 2006. Vedoucí 

diplomové práce doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. 
3
 DE WAAL, A., What Kind of State? What Kind of Crisis?, Occasional Paper no. 2, Social Science 

Research Council, London, 3/2007. 
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Enforcement), prosazování spravedlnosti (Promoting Justice) a zabezpečení „Nového 

Súdánu“ (Securing New Sudan). 

Z Lanzem stanovených řešení krize se věnuji Vynucování míru, Mírovým 

jednáním a Prosazování spravedlnosti. Zatímco autor v rámci dimenze Vynucování 

míru referuje také o mírových misích (peace keeping), já jsem se jim rozhodla věnovat 

samostatnou kapitolu. Naopak dimenzi Zabezpečení „Nového Súdánu“ samostatnou 

kapitolu nevěnuji. Její myšlenku, (ţe dárfúrská krize úzce souvisí se strukturálními 

problémy Súdánu jako celku, nelze se jí věnovat odděleně a řešena by měla být v rámci 

transformace celého Súdánu), zmiňuji průběţně v textu své práce. 

Poskytování pomoci se rovněţ tolik nevěnuji i přesto, ţe na území Dárfúru 

probíhá největší humanitární operace na světě.
5
 Strategie poskytování pomoci 

prostřednictvím jednotlivých humanitárních organizací a agentur OSN jsou bezesporu 

pro řešení situace 2,7 milionu vnitřně vysídlených osob (IDPs) stěţejní, avšak nejsou 

tolik důleţité pro zodpovězení cíle mé práce (poukázat na aktivity a pozice 

nadnárodních a národních aktérů při řešení krize). Ze stejného důvodu se proto 

podrobně nevěnuji ani situaci vnitřně vysídlených osob, které měla být v původním 

projektu věnována samostatná kapitola. 

Stěţejní část mé práce o způsobech řešení současné krize v Dárfúru začíná 

kapitolou Vynucování míru. V té se zabývám prosazováním metod peace enforcementu i 

ze strany aktivistických hnutí, jeţ lobbovala za to, aby byl konflikt označován za 

„genocidu“, neboť v tom viděla klíč k okamţité mezinárodní intervenci. Rozebírám zde 

rovněţ další otázku mého původního projektu, zda je moţné konflikt v Dárfúru označit 

za genocidu. 

Přestoţe byla dárfúrská krize ve svých počátečních stadiích (zejména médii) 

nazírána především jako vojenské taţení arabské súdánské vlády proti „africkému“ 

civilnímu obyvatelstvu, postupně se mnozí pozorovatelé začali přiklánět k názoru, ţe by 

se mohlo spíše jednat o klasický symetrický konflikt mezi vládou a rebely, který by 

mohl být vyřešen mírovou smlouvou. V kapitole Mírová jednání proto představuji jejich 

chronologický přehled, zabývám se vlivem mezinárodního společenství na vyjednávací 

proces a hodnotím jeho úspěšnost. 

                                                                                                                                               
4
 LANZ, D., Conflict Management and Opportunity Cost: the International Response to the Darfur 

Crisis, Fride: Madrid, 2008. 
5
 Na území Dárfúru pracuje 13 000 humanitárních pracovníků v rámci 100 humanitárních organizací. 
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Protoţe uzavření mírových smluv je předpokladem k vyslání peacekeepingových 

misí, naváţu další kapitolou s názvem Mírové mise. Věnovat se budu problematice 

zřízení a fungování mise AU AMIS a hybridní mise AU a OSN (UNAMID), které mají 

„udrţovat mír“, který však v Dárfúru není. 

V závěrečné kapitole Prosazování spravedlnosti se zaměřím na činnost 

Mezinárodního trestního soudu ve vztahu k Súdánu a na dilema, zda má být nejprve 

prosazován mír nebo spravedlnost, které rozděluje členy mezinárodního společenství na 

dva tábory. Z vylíčení rozdílného postoje k otázce vydání zatykače na stávající hlavu 

státu bude patrné, jak odlišný názor na řešení vnitrostátních konfliktů panuje mezi 

západními a nezápadními státy. 

V rámci všech kapitol se snaţím zachytit klíčové momenty, které určovaly 

dynamiku krize. 

Text bakalářské práce mimo seznamu literatury doplňuje přílohová část a seznam 

pouţitých zkratek. 

 

Použité zdroje 

Ve své práci se opírám především o sekundární anglicky psanou literaturu. 

Vyuţívám články publikované ve vědeckých časopisech (např. Foreign Affairs), 

analýzy International Crisis Group (ICG),
6
 odborné internetové články, novinové články 

(Washington Post, The New York Times, Al Jazeera, MF Dnes) a informace na 

internetových stránkách mezinárodních organizací. 

Teoreticky rámec čerpám v případě příčin konfliktu především z práce Alexe De 

Waala
7
 a Teorie mezinárodních vztahů Petra Druláka

8
, v případě kapitol o způsobu 

řešení dárfúrské krize o knihu Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích od Šárky 

Waisové
9
 a výše zmíněný článek Davida Lanze

10
. 

Snaţím se také sledovat debatu expertů na problematiku Dárfúru Alexe De Waala 

a Erica Reevse, kteří k řadě otázek zaujímají protikladný postoj. 

                                                 
6
 ICG je mezinárodní nevládní neziskové organizace zaměřující se na předcházení konfliktům a jejich 

řešení. 
7
 DE WAAL, A., What Kind of State? What Kind of Crisis?, Occasional Paper no. 2, Social Science 

Research Council, London, 3/2007. 
8
 DRULÁK, P., Teorie mezinárodních vztahů, Portál: Praha, 2011. 

9
 WAISOVÁ, Š., Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk: 

Plzeň, 2011. 
10

 LANZ, D., Conflict Management and Opportunity Cost: the International Response to the Darfur 

Crisis, Fride: Madrid, 2008. 
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Mezi pouţité primární zdroje patří klíčové rezoluce Rady bezpečnosti OSN, na 

které se průběţně odkazuji v kapitolách o různých přístupech k řešení krize, neboť 

formovaly politiku OSN, např. stanovují mandát mírových misí OSN, Rezoluce 1593 

(2005) postoupila řešení dárfúrské otázky Mezinárodnímu trestnímu soudu. V kapitole 

Mírová jednání se opírám o stěţejní mírové smlouvy, zejména o Dárfúrskou mírovou 

smlouvu (Darfur Peace Agreement, DPA) a Dokument z Doha pro mír v Dárfúru (Doha 

Document for Peace in Darfur – DDPD). 

K odpovědi na otázku, zda se na území Dárfúru odehrává genocida, cituji Úmluvu 

o zabránění trestání zločinu genocidia z roku 1948. 
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1.  PŘÍČINY DÁRFÚRSKÉHO KONFLIKTU 

 

Konflikt v Dárfúru rozhodně není jediným ohniskem napětí na území Súdánu a to 

platí jak v současnosti, tak od počátku jeho nezávislosti na britském impériu vyhlášené 

v roce 1956 (a do určité míry i v dobách koloniálního panství). Během více neţ půl 

století samostatné existence se nepodařilo přerušit sérii přetrvávajících a nově 

vznikajících násilností a lokálních konfliktů, kterým dominovaly dvě vleklé občanské 

války s kulturně a náboţensky odlišným jihem v letech 1956–1972 a 1983–2005. Boj 

severu proti jihu, často zjednodušovaný jen jako boj mezi arabskými muslimy na jedné 

a křesťanskými a animistickými černochy na straně druhé, vrhal stín na ostatní zóny 

nestability v severní – muslimské části země
11

 a na strukturální problémy, které jsou 

všem společné. 

Fakt, ţe dárfúrská rebelie motivovaná voláním po spravedlivém podílu na moci a 

bohatství země a určité míře kulturní a administrativní autonomie není anomálním 

jevem, nýbrţ v posledních deseti letech tou nejvíce do očí bijící súdánskou rebelií mezi 

mnohými jinými, mě vede k názoru, ţe konfliktem v Dárfúru se není moţné zabývat 

zcela odděleně, bez ohledu na ostatní marginalizované regiony a strukturální problémy 

Súdánu jako celku.
12

 

 

Pro řešení konfliktů jistě platí, ţe „…konflikty mají zřídkakdy jen jednu příčinu a 

strany sporu málokdy hájí jen jeden omezený zájem.“
13

 A Dárfúr je v tomto ohledu 

jasným příkladem. Výčet sporných témat, který provedla Sorcha O’Callaghan 

z britského Overseas Developement Institute (ODI), je skutečně ohromující: „Křivdy 

z minulosti, místní vnímání rasy, požadavky na spravedlivé přerozdělení moci mezi 

různými skupinami, nerovnoměrná distribuce ekonomických prostředků a výhod, spory 

o přístup a kontrolu nad nedostatkovými přírodními zdroji (půda, dobytek, voda atd.), 

jejichž množství se stále zmenšuje, šíření zbraní a militarizace mládeže, nedostatek 

                                                 
11

 Dlouhotrvající rebelie v severní části Súdánu: 1) v tzv. třech oblastech leţících mezi severem a jihem, 

ve kterých náboţenský prvek hraje významnou roli – Abyei v Západním Kordofanském státě, Pohoří 

Nuba v Jiţním Kordofanském státě a Jiţní Modrý Nil ve státě Modrý Nil; 2) na východě Súdánu ve 

státech Kasala a Rudé moře; 3) na severu země v Nubijské poušti; 4) Dárfúr. 

Více viz ICG, Sudan’s Other Wars, Crisis Group Africa Briefing, 25 June, 2003, 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/B014-sudans-other-wars.aspx, [cit. 

2012-06-12]. 
12

 ICG, Darfur Rising: Sudan’s New Crisis, Crisis Group Africa Report N° 76, 25 March 2004, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4063e5ea2.html, [cit. 2012-06-12], s. 1. 
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demokratického procesu a další problémy spojené s vládnutím… Místní problémy byly 

politizovány a militarizovány a zataženy do širší politické dynamiky Súdánu.“
14

 

 

Stanovit jednu z těchto příčin jako prvotní nebo základní není podle Sorchy 

O’Callaghan moţné. Přesto v rámci politologické a sociologické literatury existují 

autoři, kteří zdůrazňují více ten nebo onen aspekt a ty ostatní z něj povaţují do určité 

míry za odvozené. Např. ti, kteří se pokoušejí vysvětlit, proč má Súdán tak bohatou 

konfliktní historii na základě paradigmatu centrum–periferie, vnímají otázky kultury a 

identity jako druhotné, a naopak. 

Alex de Waal tyto navzájem si konkurující koncepce, pokoušející se vysvětlit 

ustavičný vznik a trvání mnohačetných bojů, roztřídil do následujících pěti skupin: 

1.  Střet identit a jejich variant, bezvýsledné pokusy nalézt společnou identitu; 

2.  Nerovnost mezi centrem a periferií, vykořisťování/využívání periferie (v případě 

Dárfúru se hovoří spíše o jeho zanedbávání); 

3.  Konflikt o nedostatkové zdroje, kolaps vládnutí v zemědělských/vesnických 

oblastech; 

4. Soupeření elit v centru a neschopnost konsolidovat/upevnit stát; 

5. „Brute causes“: kriminalita, individuální jednání a prodlužování cyklu 

násilností.“
15

 

 

1.1 Střet identit 

Patrně nejrozšířenější interpretací příčin súdánských konfliktů vţdy býval důraz 

na etnickou, rasovou (nebo spíše kulturní) a náboţenskou různorodost Súdánu.
16

 

Pomineme-li nedávné rozdělení Súdánu na dva státní útvary (9. července 2011) a 

budeme operovat s celým územím, o střetu identit
17

 se vţdy hovořilo jak na úrovni 

                                                                                                                                               
13

 WAISOVÁ, Š., Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk: 

Plzeň, 2011, s. 46. 
14

 SUDAN: Climate change - only one cause among many for Darfur conflict, 

http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2007/06/mil-070628-irin03.htm, [cit. 2012-06-12]. 
15

 DE WAAL, A., What Kind of State? What Kind of Crisis?, Occasional Paper no. 2, Social Science 

Research Council, London, 3/2007, s. 1. 
16

 Střetem súdánských identit se od 70. let 20. stol. zabývali Dustan Wai a Francis Deng. 

DENG, F., War of Visions: Conflict of Identities in Sudan, Brookings: Washington DC, 1995.  

WAI, D. M., The African-Arab Conflict in the Sudan, Africana Publishing Company: Ghana, 1981. 

IDRIS. A., Conflict and Politics of Identity in Sudan, Palgrave Macmillan: New York, 2005.  
17

 Identitu (kolektivní) můţeme chápat jako obraz, který si dané společenství vytváří o sobě samém a 

o ostatních. Výzkum identit se věnuje „symbolům, normám a historickým interpretacím, jimiž se 

společenství definuje. Naprostá většina studií je založena konstruktivisticky, dívá se na identitu jako na 

výsledek sociálního procesu, a nikoliv jako na něco přirozeného a jednou provždy daného“. 
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rivalit místních kmenů (v nerozděleném Súdánu ţilo přibliţně 500–600 kmenů, 

hovořících více neţ 400 jazyky a dialekty),
18

 tak v rovině Arab versus ne-

Arab/Afričan/Černoch a z hlediska náboţenství muslim versus ne-

muslim/křesťan/animista. Heterogenní charakter Súdánu byl navíc umocněn i jeho 

zvláštním geopolitickým postavením na pomezí Arabského a Afrického světa.
19

 

Zatímco v jeho severní části (2/3 území), kde je soustředěna politická a 

hospodářská moc, je dominantní arabský, islámský element, jiţní část země (1/3 území) 

je nearabská, nemuslimská. Procentuální vyjádření je následující: 70 % obyvatelstva 

tvořili muslimové (Arabové i ne-Arabové), kteří ţijí na severu. Zbývajících 30 % 

obyvatelstva ţije na jihu, (25 % animisté a 5 % křesťané).
20

  

Od roku 1924 britští kolonizátoři spravovali Jiţní a Severní Súdán jako dvě 

oddělené země. Oficiálním jazykem na severu byla arabština, na jihu angličtina. Rovněţ 

jazyk se tak stal politickým nástrojem, symbolem muslimské/nemuslimské identity.  

Toto rozdělení v severojiţní linii odpovídalo logice obou občanských válek a 

dlouhodobě vedlo k otázce, zda se na území Súdánu nenachází de facto státy dva, 

severní a jiţní.  

Zcela negativně se vůči této myšlence dvou států stavěly centrální chartúmské 

elity, v jejichţ rukou je od dob britské kolonizace (1899) koncentrovaná politická a 

ekonomická moc a rozhodně neměli (a ani po rozdělení země nemají) zájem přijít 

o kontrolu nad úrodným a ropou oplývajícím jiţním regionem. Chartúmskou potaţmo 

súdánskou elitu tvoří cca 2 % súdánské populace, pocházející z arabských tzv. severních 

říčních kmenů (kmeny Shaygiyya, Ja’aliyiin, Danagla). Jedná se o potomky tzv. jellaby 

– obchodníků s „africkými“ otroky získávanými v oblastech dnešního Jiţního Súdánu. 

Rasismus a představa o arabské nadřazenosti zůstává v súdánské elitě zakořeněná 

dodnes. Potomci jellaby zaujímají většinu důleţitých postů v zemi (vláda, vojenství, 

bankovnictví, stavebnictví, ropný průmysl, agro-business atd.), které si pečlivě střeţí a 

nemají zájem mezi sebe pouštět příslušníky jiných, z jejich pohledu podřadných kmenů. 

                                                                                                                                               
KRATOCHVÍL P. – DRULÁK, P., (eds.): Encyklopedie mezinárodních vztahů, Portál: Praha, 2009.  
18

 Ethnicity, http://countrystudies.us/sudan/35.htm, [cit. 2012-06-18]. 
19

 Vezmeme-li v úvahu Súdán v podobě před 9. 7. 2011 a postupujeme proti směru hodinových ručiček, 

tak severním tohoto donedávna největšího afrického státního celku byl Egypt, část hranice sdílel s Libyí a 

drtivá většina muslimské populace se pozvolna sniţovala u jeho západního souseda – Čadu (50 % 

muslimové, 40 % křesťané). Jiţními sousedy nerozděleného Súdánu pak byly státy, ve kterých se počet 

muslimů pohybuje hluboko pod hranicí 10 % – Středoafrická republika, Kongo DR, Uganda a Keňa. Na 

východě sousedil se státy tzv. Afrického rohu, Etiopií a Eritreou, ve kterých můţeme říci, ţe podíl 

muslimského a křesťanského obyvatelstva je přibliţně poloviční. Viz mapy v přílohách. 
20

 CIA World Factbook: Sudan, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/su.html, [cit. 2010-03-25]. 
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(Dokonce i dárfúrští Arabové jsou říčními arabskými kmeny povaţovaní za „příliš 

černé“.)
21

 

Naopak na existenci dvou zcela odlišných entit pak logicky trvali (a stále trvají) 

především povstalci z křesťanského a animistického jihu, kteří byli uvnitř 

dekolonizovaného Súdánu vystaveni islamizaci a arabizaci ze strany vládnoucího 

severu. (Někteří autoři, např. Paul Doornbos
22

 nebo Alex de Wall
23

, v tomto případě 

raději upřednostňují dle nich vhodnější termín tzv. „sudanizace“, který lze vztáhnout i 

na ostatní marginalizované regiony na severu, včetně Dárfúru.) Marné úsilí po skutečně 

rovnocenném postavení jihu v rámci federalizovaného Súdánu nakonec u Jihosúdánců 

přerostlo v touhu po úplném osamostatnění.  

K jejímu naplnění došlo po desetiletích nelítostných bojů
24

 a vleklých 

vyjednáváních 9. července 2011. Jiţní Súdán vyhlásil nezávislost a vznikla nová 

Jihosúdánská republika. Stalo se tak na základě Všeobecné mírové smlouvy 

(North/South Comprehensive Peace Agreement – CPA) mezi vládou a Súdánským 

lidovým osvobozeneckým hnutím (Sudan People’s Liberation Movement – SPLM) 

z ledna 2005, která rebelům z jihu garantovala šest let autonomie, následovaných 

referendem o nezávislosti Jiţního Súdánu, a ukončila tak druhou občanskou válku mezi 

„severem a jihem“ (1983–2005). 

Hranice mezi oběma státy vychází z ustanovení z 1. ledna 1956, kdy Súdán 

vyhlásil nezávislost. Finální rozdělení a demarkace hranice mezi Súdánem a Jiţním 

Súdánem jsou teprve očekávány.
25

 Kritická je situace je v regionu Abyei, kterému bylo 

odepřeno referendum, a v květnu 2011 o toto území vypukl teritoriální konflikt. Boje 

o hranici mezi oběma Súdány, v jejímţ okolí se nalézají bohatá ropná pole, pokračovaly 

i v roce 2012 a 2013 (mezistátní konflikt).
26

 

 

                                                 
21

 Britové na jellabu delegovali většinu administrativních funkcí. Podpořili tak silnou a uzavřenou vrstvu, 

která kvůli evropskému nátlaku na turecko-egyptský Súdán (1821–1885), aby zakázal otroctví, přišla 

o svou tradiční doménu – prodej černých otroků arabskému Středomoří.  

NIELSEN, E. S., Ethnic boundries and conflict in Darfur, Ethnicities, 8 (4), 2008, s. 433. 
22

 DOORNBOS, P., On Becoming Sudanese, in BARNETT, T. – ABDELKARIM, A. (ed.), Sudan: State, 

Capital and Transformation, London: Croom Helm, 1988. 
23

 DE WAAL, A., What Kind of State? What Kind of Crisis?, Occasional Paper no. 2, Social Science 

Research Council, London, 3/2007. 
24

První občanská válka severu proti jihu probíhala v letech 1956–1972 a zemřelo v 0,5 milionu lidí. 

V druhé občanské válce v letech 1983–2005 zemřelo 2 miliony lidí. 
25

 Súdán, http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/sudan/index.html, [cit. 2012-03-25]. 
26

 Sudan, http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145, [cit. 2012-03-25]. 
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S krizí v Dárfúru v roce 2003 však vyplula na povrch ještě jedna štěpná linie, po 

dlouhou dobu spočívající ve stínu osy sever–jih, nicméně podle de Waala neméně 

důleţitá. Jedná se o střet súdánských identit v geografické rovině východ–západ,
27

 ke 

kterému dochází ale pouze v severní muslimské části Súdánu, nikoliv na území Jiţního 

Súdánu. Tento střet východní identity se západní, proti sobě staví nyní dominující 

Nilské údolí s centrem v Chartúmu a jeho tradičního rivala, po více neţ tři století mocný 

sultanát Dar Fur (cca 1600–1916), který byl zcela samostatným, centralizovaným 

státním útvarem s efektivními administrativními a bezpečnostními institucemi, 

arabským písemnictvím a islámem jako státním náboţenstvím od 17. století.
28

 Ačkoliv 

pojem Dárfúr doslova znamená panství, země Fúru, rozrůstající se sultanát v průběhu 

18. století ztratil svůj ideologicky etnický charakter a s identitou „Dárfúřan“ se postupně 

ztotoţnily v podstatě všechny zde ţijící (nearabské) i příchozí (arabské) kmeny. Na 

základě modelu etno-politické absorpce se některé „staly Fúry“, jiným, především těm 

vzdálenějším jádrové oblasti sultanátu, se podařilo udrţet si svůj vlastní charakter i 

jistou míru politické nezávislosti. Dárfúrská západní identita je tudíţ nesmírně bohatá a 

spletitá a po dobytí sultanátu roku 1916 a jeho anexi k Brity kolonizovanému Súdánu se 

projevovala především jako kritik externího vládnoucího centra a politiky 

marginalizace. Pro Chartúm pak vţdy bylo velice těţké udrţet si nad svým vzdáleným a 

nepoddajným západním regionem, který se odjakţiva bránil připojení k jiným státním 

útvarům v oblasti, kontrolu.
29

 

Vědomí společné sounáleţitosti a vlastní jedinečnosti bylo na území Dárfúru 

patrné aţ do 80. let 20. století. Poté se ale situace radikálně změnila. Region byl zasaţen 

velkými suchy (viz dále boj o zdroje) a manipulován cizími zájmy v jeho 

bezprostředním okolí, tedy v Súdánu, Čadu a Libyi. Vedle tradičního rasismu 

                                                 
27

 DE WAAL, A., Who are the Darfurians? Arab and African Identities, Violence and External 

Engagement, 2004, http://conconflicts.ssrc.org/hornofafrica/dewaal/, [cit. 2012-06-25]. 
28

 Na území Súdánu se do 19. století vyskytovala řada sultanátů. Dnešní centrální oblast Súdánu 

zahrnující i hlavní město Chartúm (tzv. východní identita) byla sultanátem Funj se sídlem v Sennaru (16. 

stol. – 1821). V oblasti dnešního Dárfúru (tzv. západní identita) byl dominantní sultanát Dar Fur (16. stol. 

– 1916). Zatímco Sultanát Sennar ztratil svoji nezávislost jiţ v roce 1821, kdy byl dobyt egyptsko-

osmanskými vojsky a v roce 1898 se stal britskou kolonií, Dárfúr byl kolonizován aţ v roce 1916, a to 

včleněním do britské súdánské kolonie. 
29

 TANNER, V. – TUBIANA, J., Divided They Fall: The Fragmentation of Darfur’s Rebel Groups, 

Small Arms Survey, Geneva,  

http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00011189:fe54baaa0e93eda583f81d8654682326

.pdf, [cit. 2012-06-25], s. 13. 
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chartúmských elit se do Dárfúru rovněţ rozšířila rasistická panarabská ideologie 

Kaddáfího.
30

 

Na obranu proti radikalizujícím se kočovným arabským kmenům přijaly dárfúrské 

nearabské kmeny „africkou identitu“, neboť v ní viděly naději na širší politickou 

alianci. S ideologií tzv. afrikanismu přišel vůdce jihosúdánské SPLA John Garang. 

Snaţil se tak vyváţit tvrzení islamistické vlády, ţe Súdán by měl být islámským státem, 

protoţe většina obyvatel jsou muslimové. Garang proto začal mluvit o súdánské 

„africké většině“ (černoši 52 %, Arabové 39 %, Berberové 6 %) a volal po sjednocení 

všech súdánských ne-Arabů.
31

  

Dárfúrské komplexní a překrývající se etnické identity pak byly tímto širším 

regionálním procesem dramaticky zjednodušeny a jednotlivé kmeny se začaly 

polarizovat okolo importované severojiţní dichotomie „Arab“ versus „Afričan“, která 

nejenţe byla do té doby Dárfúřanům cizí, ale ve specifickém dárfúrském kontextu 

nabývala i zcela jiné dimenze.  

Z tohoto hlediska by se proto podle De Waala spíše neţ o dvou Súdánech mělo 

hovořit o Súdánech třech, severním, jiţním a západním, z nichţ kaţdý si prošel 

jedinečným historickým vývojem.
32

 

 

Důleţité je mít na vědomí, ţe médii zjednodušené líčení současné krize v Dárfúru 

mnohdy vytvořilo falešnou představu o mírumilovném černošském obyvatelstvu 

neurčitého, ne-li křesťanského vyznání, atakovaném bandami arabských muslimů se 

světlou kůţí. Věc se má ale jinak. Za prvé, Dárfúřané jsou muslimové (sunnitští), a to i 

ti, kteří se prohlašují za ne-Araby/Afričany. Rozhodně tedy nejde o náboţenský 

konflikt. Za druhé, Dárfúřané jsou černí, dárfúrské Araby nevyjímaje. Za třetí, protoţe 

se po dlouhá století nebránili uzavírání smíšených manţelství ani změně etnických 

identit, obě skupiny dnes od sebe navzájem podle určitých fyzických znaků v podstatě 

moc odlišit nelze. Štěpící linii, podle které se kmeny nakonec ztotoţnily buď s jedním, 

nebo druhým táborem, tedy musíme hledat jinde, a to buď v usedlém, nebo kočovném 

                                                 
30

 Kaddáfího rasistická ideologie „Arabského pásu“ předpokládala, ţe je třeba, aby se lidé arabského a 

islámského vyznání chopili moci v zemích sub-saharské střední a západní Afriky. Vytvářel tzv. islámské 

legie. 

DANIŠOVÁ, P., Konflikt v súdánském Dárfúru: Analýza konfliktu a mezinárodní reakce na současnou 

krizi. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, 2006. Vedoucí 

diplomové práce doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc., s. 50. 
31

 NIELSEN, E. S., Ethnic boundries and conflict in Darfur, Ethnicities, 8 (4), 2008, s. 447–450. 
32

 DE WAAL, A., Who are the Darfurians? Arab and African Identities, Violence and External 

Engagement, 2004, http://conconflicts.ssrc.org/hornofafrica/dewaal/, [cit. 2012-06-25]. 
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způsobu ţivota jednotlivých kmenů. Ani toto dělení ale není zcela přesné (a to 

vzhledem k rostoucím fenoménům námezdní pracovní síly, stěhování do měst a IDPs). 

Přesto lze učinit jisté zobecnění. Původní obyvatelstvo se po staletí specializovalo 

především na obdělávání půdy, je nearabské a zpravidla se začalo identifikovat 

s identitou „Afričan“. Naopak arabské kmeny, které na území Dárfúru začaly postupně 

přicházet jiţ od 14. století, byly buď „pastevci velbloudů“ („Abbala“) a se svými stády 

migrovaly v pro velbloudy příhodnějších oblastech severního Dárfúru, anebo byly 

„pastevci dobytka“ („Baggara“), kterým spíše vyhovovalo podnebí úrodnějšího 

dárfúrského jihu. Výjimku z pravidla tvoří např. nearabský kmen nomádů Zahávců 

(Zaghwa), chovající v severní oblasti Dárfúru stáda velbloudů. Celou situaci tedy navíc 

komplikuje i fakt, ţe v archaickém slova smyslu (jak jej pouţíval např. Ibn Khaldun) je 

slovo „Arab“ synonymem slova „beduín“, kočovník. Proto i některé z kmenů/klanů, 

které se dnes povaţují za „Araby“, ve skutečnosti ani arabský původ mít nemusí. 

„Například, když jednou úspěšný fúrský farmář vlastnil určité množství dobytka, stal se 

Baggara a v několika málo generacích měli jeho potomci „autentický“ arabský 

rodokmen.“
33

 

Počet kmenů pak na území Dárfúru přesahuje 36 a jejich dalším dělením na klany 

a jiné podskupiny dojdeme k číslu 90. Mezi největší nearabské a nearabsky hovořící 

kmeny patří Fúrové (1/3 populace Dárfúru), Masalité, Zahávci, Bideyat, Gimr, Tama, 

Tunjur a Daju. Hlavní arabskou a arabsky hovořící skupinou, která se dále dělí na větve 

s větší či menší mírou autonomie, je Rizegat, z dalších můţeme jmenovat např. 

Missairiyya, Ta’isha, Beni Helba, a Mahamid. (Mimo to se v Dárfúru vyskytuje i 

značné mnoţství západoafričanů Hausa, Fulani a Borno). Na základě posledního sčítání 

lidu v Dárfúru z roku 1983 60–65 % jeho obyvatel jsou ne-Arabové.
34

 

Z hlediska teorie střetu identit jsou tedy motivujícím faktorem všech súdánských 

konfliktů především různé varianty štěpení súdánské společnosti (muslim/nemuslim, 

Arab/ne-Arab, kmenové rivality).
35

  

 

                                                 
33

 O’FAHEY, R. S., W. Sudan: a komplex ethnic reality with a long history, Sudan Tribune, 15. 5. 2004. 
34

 ICG, Darfur Rising: Sudan’s New Crisis, Crisis Group Africa Report N° 76, 25 March 2004, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4063e5ea2.html, [cit. 2012-06-12] 
35

 DE WAAL, A., What Kind of State? What Kind of Crisis?, Occasional Paper no. 2, Social Science 

Research Council, London, 3/2007, s. 4. 
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1.2 Nerovnost mezi centrem a periferií  

Teorie závislosti, známá modelem centrum – periferie, věnuje zvláštní pozornost 

geografickému faktoru a jeho vlivu na studovaný problém (v našem případě konflikt). 

Od 60. let minulého století byl tento model aplikován na studium „vztahů mezi 

vyspělými a méně vyspělými regiony, resp. příčin a důsledků rozdílů v dynamice vývoje 

v různých geografických oblastech“.
36

 

Podle teorie centrum–periferie je pak výchozím bodem všech (súdánských) bojů 

asymetrie v ekonomických a politických vztazích. Přesto otázky kultury a identity 

nepomíjí, nýbrţ je z asymetrie odvozuje. Např. proces arabizace a islamizace je tak 

z jejího hlediska spíše neţli cíl vnímán jako prostředek k uchování politické a 

ekonomické nadvlády centra.
37

 (Realisté by pak jako zásadní příčinu súdánských 

konfliktů vyzdvihli nerovný přístup k moci, marxisté nerovnou dělbu bohatství.) 

Jedním z nejcharakterističtějších rysů súdánského státu je nesmírný nepoměr mezi 

(a) hlavním městem – Chartúm, který tvoří hyperdominantní centrum, (b) oblastmi 

rozléhajícími se za hranicemi jeho bezprostředního okolí
38

 a (c) zcela opomíjenými 

vzdálenými periferními regiony, jako je Dárfúr, vzdálený sever, východ a jih. Zatímco 

Chartúm je bohatým, moderním městem, které pohlcuje minimálně polovinu národního 

příjmu a investic, a nalezneme v něm všechny klíčové instituce, zbytek Súdánu spadá 

do kategorie nejméně rozvinutých zemí. V marginalizovaných regionech chybí zcela 

základní infrastruktura, zdravotní péče, systém vzdělávání. Nejsou zde pracovní 

příleţitosti, obyvatelstvo je buď nuceno migrovat za prací, nebo je odsouzeno 

k obdělávání půdy, případně ke kočování.  

Tradice obohacování se elit v centru na úkor periferie však není nového data a 

sahá hluboko do 19. století. Základy nerovnováhy mezi centrem a periferií byly 

poloţeny jiţ v období kolonizace, kdy Britové delegovali administrativní funkce na 

vrstvu jellabu (viz výše). Tato privilegovaná vrstva si své dominantní postavení udrţela 

aţ dodnes.
39

  

                                                 
36

 ŘÍCHOVÁ, B., Přehled moderních politologických teorií, Portál: Praha, 2000, s. 277. 
37

 DE WAAL, A., What Kind of State? What Kind of Crisis?, Occasional Paper no. 2, Social Science 

Research Council, London, 3/2007, s. 7. 
38

 Gezira, od White Nile směrem ke Kosti, Gedaref, Nil aţ Atbara, města Obeid, Kassala, Port Sudan.  
39

 DE WAAL, A., What Kind of State? What Kind of Crisis?, Occasional Paper no. 2, Social Science 

Research Council, London, 3/2007, s. 7. 
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Statisticky tuto monopolizaci moci centrálními elitami výborně podchytila tzv. 

Černá kniha, vydaná v květnu 2000 anonymní skupinou, u které se později ukázalo, ţe 

tvoří jádro povstaleckého hnutí JEM.
40

 

A právě dlouhodobá a záměrná politická a ekonomická marginalizace ze strany 

chartúmských centrálních elit (potomků jellaby, viz výše), jeţ vedla k diskriminaci i 

v občanských, sociálních a kulturních právech, slouţí jako ospravedlnění vzniku 

dárfúrské rebelie samotnými rebely a obecně se zařazuje mezi nejvýznamnější příčiny 

konfliktu.  

Připomeňme si, s jakými poţadavky vystupovali „afričtí“ rebelové v úvodu 

konfliktu. Súdánská osvobozenecká armáda (SLA), jejíţ jádro tvoří „africké“ kmeny 

Fúrů, Zahávců a Masalitů, poţadovala změnu reţimu směrem k pluralismu, 

decentralizaci a oddělení náboţenství od státu. Hnutí za spravedlnost a rovnost (JEM), 

ve kterém mají dominantní vliv Zahávci, usilovalo o federativní uspořádání a 

spravedlivější přerozdělování zdrojů.
41 

Otázky spravedlivého podílu na moci a národním bohatství
42

 jsou proto pro 

mírové urovnání dárfúrského povstání klíčové. Přestoţe dnes existuje mnohem větší 

mnoţství rebelských hnutí, od roku 2007 dokonce i arabských, minimálně jednu vizi 

mají společnou. Vizi, ţe obyvatelé Dárfúru by měli mít ve všech vládních sektorech i 

                                                 
40

 V úvodu stojí: „Tato publikace odhaluje míru nespravedlnosti praktikovanou po sobě jdoucími 

vládami, sekulárními, teokratickými, demokratickými nebo autokratickými, od počátku nezávislosti země 

až do dnešního dne.“
 
Prakticky se jedná o seznam osob na důleţitých postech a ke kaţdé je připsána 

oblast, ze které pochází. Takto je zdokumentováno, jak státní aparát, od řidičů aţ po ministry a 

prezidenty, od počátku samostatnosti opanovali příslušníci severních říčních kmenů Shaygiyya, Ja’aliyiin, 

Danagla, z tzv. Severního regionu.  

Seekers of Truth and Justice (překlad El-Tom, A.). 2000 (2004). The Black Book: Imbalance of Power 

and Wealth in Sudan, http://www.sudanjem.com, [cit. 2010-12-09]. 
41

 Darfur Armed Opposition Groups, HSBA, http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-

figures/sudan/darfur/darfurs-armed-groups/darfurs-armed-opposition-groups.html, [cit. 2013-05-11]. 
42

 Výrazným způsobem do situace v Súdánu zasáhlo objevení nalezišť ropy, a především následné 

zprovoznění 1500 km dlouhého ropovodu spojujícího naleziště v Mudţaladské pánvi a přístav Port Súdán 

v Rudém moři v roce 1999. Objevení ropy na území jiţního Súdánu v roce 1978 a otázka budoucího 

přerozdělování výnosů z jejího prodeje stály v pozadí bojů druhé občanské války (1983–2005), za jejíţ 

roznětku se často povaţuje zavedení muslimského práva šaría v roce 1983 i na křesťansko-animistický 

jih. Vláda záměrně neposkytuje konkrétní data týkající se těţby ropy, ve stejné nejasnosti udrţuje i 

strukturu a proces schvalování státního rozpočtu. Připravování periferních regionů o spravedlivý podíl na 

národním bohatství je díky této taktice pak o mnoho jednodušší. 

Rozdělení státu v roce 2011 pak v Súdánu odstartovalo ekonomickou katastrofu. Súdánská republika 

ztratila 20 % obyvatelstva a 75 % ropných zásob a s tím i 75 % příjmů z exportu ropy.
42

 Dalším problém 

je otázka tranzitu ropy z nalezišť do přístavu. Zatímco na území nově vzniklé Jihosúdánské republiky se 

nachází 3/4 zásob ropy, při její přepravě k odběratelům je závislá na ropovodech, které k přístavu Port 

Súdán směřují přes území severního souseda, kde stojí i všechny tři rafinerie. Oba státy jsou tak na sobě 

závislé. 

REEVES, E., Darfur Enmeshed Within Sudan’s Broadening National Crisis, Part 1, 

http://www.sudanreeves.org/2009/01/01/darfur-enmeshed-within-sudans-broadening-national-crisis/, [cit. 

2011-12-17], s. 4. 
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súdánských ozbrojených silách zastoupení procentuálně odpovídající mnoţství obyvatel 

v rámci státu. (Před rozdělením Súdánu se na základě sčítání lidu v Dárfúru v roce 1993 

jednalo o 20% zastoupení). Další poţadavek, na kterém se obecně shodují nearabské i 

arabské kmeny, je podíl na moci, který by početně odpovídal demografickému 

zastoupení jednotlivých kmenů. Podobné přesvědčení sdílí i ostatní súdánské regiony.
43

 

Ekonomickou nerovnost a marginalizaci pouţívají dárfúrští rebelové 

k ospravedlnění svého povstání vůči vládě. Přesto podle De Waala hnacím motorem 

vzpoury byly především místní spory, třebaţe některé z nich stimulované Chartúmem.
44

 

 

1.3 Konflikt o nedostatkové zdroje  

Podle následujícího konceptu přispěla ke vzniku mnoha lokálních súdánských 

konfliktů především ekologická degradace regionu a neschopnost se s ní vypořádat. 

Myšlenku, ţe kořeny současného konfliktu v Dárfúru tkví především v ekologické krizi 

a z ní vycházejícího klimatického šoku (rozšiřování pouště, úbytek dešťů), začal 

prosazovat v polovině roku 2006 ekonom Jeffrey Sachs.
45

 Týţ názor vyjádřil i generální 

tajemník OSN Ban Ki-Moon ve svém článku A Climate Culprit in Darfur ve 

Washington Post v červnu 2008.
46

  

Většinu dárfúrského území (493 180 km
2
) tvoří vyprahlé plošiny, které v centrální 

oblasti Dárfúru přecházejí do pohoří vulkanického původu Jebbel Marra s mírným 

vlhkým klimatem. Právě v této nejúrodnější centrální oblasti ţije většina „afrických“ 

farmářských kmenů. Území Dárfúru si můţeme představit rovněţ jako šachovnici. 

Některá políčka jsou přidělena farmářům, kteří jako hlavní ekonomickou aktivitu 

chovají hospodářská zvířata, a zbylá políčka jsou volná a slouţí jako pastviny pro 

nomády, kteří skrz ně ţenou svá stáda ze severu na jih a zpět v závislosti na ročním 

období. Tradičně mezi oběma skupinami docházelo k častým interakcím, kočovné 

kmeny (aţ na Zaghávce zpravidla arabské) zastavily na půdě farmářů („Afričané“), 

navzájem si vyměňovaly zvířata a plodiny, stáda pohnojila farmářům půdu, kočovné 

kmeny dopravily produkty z farem na vzdálené trhy apod. Stav ekonomické symbiózy 

                                                 
43

 DANIŠOVÁ, P., Konflikt v súdánském Dárfúru: Analýza konfliktu a mezinárodní reakce na současnou 

krizi. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, 2006. Vedoucí 

diplomové práce doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc., s. 26. 
44

 DE WAAL, A., What Kind of State? What Kind of Crisis?, Occasional Paper no. 2, Social Science 

Research Council, London, 3/2007, s. 7. 
45

 SACHS, J. D., Crisis in the Drylands, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=crisis-in-the-

drylands, [cit. 2012-12-17]. 
46

 BAN KI-MOON, A Climate Culprit in Darfur, http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/06/15/AR2007061501857.html, [cit. 2012-12-17]. 
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byl někdy narušen spíše jen místními konflikty a potyčkami způsobenými např. krádeţí 

dobytka. Ty však byly řešeny tradičním mechanismem na úrovni kmenových konferencí 

(ajaweed), jejichţ rozhodnutí byla všeobecně přijímána a ctěna.
47

 Tyto tradiční 

konflikty o zdroje nemívaly rasistický podtext (Arab versus Afričan).
48

 

Situace se ale radikálně změnila počínaje 60. léty a naplno v letech 80., kdy celý 

africký Sahel zasáhla obrovská vlna sucha doprovázená devastujícím hladomorem 

(1970, 1984–1985, 2000). Napříč celým regionem začaly putovat cizí kmeny. 

Desertifikace zejména zasáhla tzv. Abbala (dárfúrské arabské kmeny chovající 

v oblastech severního Dárfúru velbloudy), které kvůli rozšiřující se poušti neměly jinou 

moţnost neţ zamířit směrem k úrodnějšímu jihu. Začaly se tak dostávat do střetů 

s „africkými“ farmáři, kteří je uţ nechtěli na své pečlivě střeţené a suchem ohroţované 

louky pouštět. Situaci dále ještě přiostřila Kaddáfího ideologie panarabského pásu. 

Konflikty o přístup ke zdrojům (vodě, půdě, pastvinám, migračním stezkám) postupně 

začínaly mít rasistický podtext a vymykat se kontrole.
49

  

Za první rasisticky zabarvený konflikt o zdroje můţeme prohlásit konflikt z roku 

1989, kdy se 27 různých arabských kmenů v boji proti Fúrům poprvé označilo za 

jednotný kmen „Arabů“. Dalším významným konfliktem bylo arabsko–masalitské 

střetnutí z let 1996–1998. Namísto toho, aby súdánská vláda následky způsobené 

hladomorem řešila, vyuţívala etnických rivalit a zostřeného rasistického kontextu ve 

svůj prospěch (taktika rozděl a panuj).
50

  

Pro detekování příčin konfliktu v Dárfúru je rovněţ důleţité zmínit tradiční 

systém vyuţívání půdy. Kmenům nacházejícím se na území Dárfúru byly sultánem a 

dále i britskými kolonizátory přidělovány tzv. dary (území). Výjimku z pravidla pak 

představují především v oblastech severního Dárfúru ţijící arabské kmeny Abbala 

Rizeigat, kterým kvůli jejich interním sporům nebyl nikdy ţádný dar přidělen.  

Tento fakt bývá často dáván do souvislosti s tím, proč velká část současných členů 

milic Dţandţavíd pochází z Abbala Rizeigat. Vláda totiţ milicím za boj 
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v protipovstalecké kampani často naslibovala, ţe si budou moci nechat půdu 

„afrických“ kmenů, které vyţenou.
51

 

Pokud bychom vykreslili konflikt v Dárfúru pouze jako konflikt o nedostatkové 

zdroje, zbavili bychom Súdánskou vládu zodpovědnosti. Její zásadní podíl na rozsahu a 

nesmírné brutalitě, ve které se konflikt odehrává, je však neoddiskutovatelný. 

 

1.4 Soupeření elit v centru, neschopnost konsolidovat stát 

V následující části se opět částečně vrátíme k modelu centra a periferie, avšak 

s tím rozdílem, ţe tentokrát uţ centrum nebudeme povaţovat za jednotné. Podle této 

teorie je nejdůleţitější příčinou nekončící série súdánských konfliktů a chronické 

nestability neustálý boj o moc mezi různými elitami uvnitř hyperdominantního centra, 

který způsobil, ţe ani jedna z nich v době, kdy se dostala k moci, nebyla schopná učinit 

stát politicky soudrţný a finančně ţivotaschopný. Stav konstantního a zcela reálného 

ohroţení, ţe konkurence jiţ pečlivě připravuje další z řady převratů, vedlo střídající se 

vojenské reţimy i zvolené parlamentní vlády k rezignaci na konstruktivní formu 

politiky. 

V pozadí brutality válek pak stojí neschopnost státu udrţet si efektivní kontrolu 

nad prostředky násilí. Armáda, o kterou se reţimy opírají, si ţije vlastním ţivotem a je 

propojena s finančním a průmyslovým sektorem. Soupeřící elity si vytvářejí své vlastní 

milice, o které se v boji o moc opírají. Stát tak není schopen splnit svou základní 

povinnost, ochránit obyvatelstvo od násilí.
52

  

Peter Woodward stanovuje pět centrálních elit, které bylo moţné identifikovat 

dokonce před posledním vojenským pučem, uskutečněným v červnu 1989. Dvě z nich 

mají původ v sektářských hnutích: v roce 1945 zaloţená strana Umma v hnutí Mahdího 

a jiţ rok před tím fungující Unionistická strana, tehdy usilující o sjednocení s Egyptem, 

v sektě Khatmiyya. Dále se jedná o administrativní elitu, včetně představitelů armády, a 

na straně druhé také o levicové odbory, profesní organizace a komunistickou stranu. 

Poslední se na konci 70. let objevili nyní vládnoucí islamisté, kteří vzešli z odnoţe 

radikální politicko-náboţenské organizace Muslimské bratrstvo.
53
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Súdán jako jedna z mála afrických zemí jiţ od počátku své samostatné existence 

experimentoval s vícestranickým (multi-party) systémem. Avšak ţádné ze stran se v ani 

jedněch parlamentních volbách nepodařilo získat absolutní většinu a ţádná z koalic 

nedokázala vládnout déle neţ 2 roky. Maximálně pětiletá parlamentní období trvala jen 

v letech 1953–1958, 1964–1969, 1985–1989 a vţdy po nich následoval vojenský puč.
54

 

Po Bašírově vojenském převratu (1989) se Národní Islámská fronta (National 

Islamic Front – NIF), která se v roce 1998 přejmenovala na Stranu národního kongresu 

(National Congress Party – NCP), tvrdě chopila moci a za cíl si vytyčila vybudovat 

islamistický stát. NIF zrušila ostatní politické strany, svobodný tisk a zahájila tvrdou 

persekuci svých odpůrců. Proces islamizace a arabizace byl zintenzivněn v doposud 

nevídané míře. Od roku 1991 byla na území celého Súdánu včetně křesťansko-

animistického jihu znovu zavedena šaría. Nearabské skupiny byly z podílu na moci 

zcela vyloučeny.
55

 

Reţim Národní islámské fronty se semkl jako ţádný předtím. Přesto to bylo spíše 

odhodlání udrţet se za kaţdou cenu u moci, které vytvářelo iluzi pevné a jednotné 

islamistické vlády, neţ neexistence intrikujících frakcí a silných osobních rivalit. A je to 

právě střet vojenské a civilní kliky uvnitř NIF, který se silně promítl i do současné 

dárfúrské krize. Konkrétně jde o boj o moc mezi prezidentem generálem Bašírem a 

dlouholetým ideologickým vůdcem islamistů Hassanem Turábím, který v roce 1999 

vyvrcholil vyloučením Turábího z vládní strany a rozštěpením islamistického hnutí. 

Bašír tímto krokem zastavil Turábím propagovaný přechod k civilní konstituční vládě, 

nastartovaný přijetím ústavy v roce 1998, neboť v něm odhalil metodu, jak odstavit jím 

zastávanou funkci prezidenta na druhou kolej. Rok 1999 tak přinesl vedle odchodu stále 

mocného Turábího kruhu i opětovné vyhlášení výjimečného stavu a rozpuštění 

parlamentu.
56

  

Souvislost s Dárfúrem je následující. Turábí si povšiml hluboké oddanosti islámu i 

u tamějších nearabských kmenů, které by se pro NIF v případě znovuzavedení voleb 

mohly stát bohatou voličskou základnou. Ze své pozice islámského teoretika učinil 
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obrat o 180 stupňů a začal propagovat politiku otevření se africkým muslimům a 

africkému islámu a konec lpění na ortodoxní formě víry údolí Nilu a na vazbě na 

Arabský svět. Z hlediska střetu identit to znamenalo otevření se v ose východ–západ 

(viz střet identit).
57

  

„Vstřícné“ gesto Turábího nezůstalo bez kladné odezvy minimálně u dárfúrských 

islamistů, kteří stejně jako on v roce 1999 odešli z vlády do opozice a mnozí z nich se 

pak stali čelními představiteli dárfúrské povstalecké skupiny JEM. Se stejným 

poselstvím se Turábího odštěpená Popular National Congress (PNC, později jen PC) 

obrátila i na ostatní súdánské oblasti s převahou nearabského/afrického obyvatelstva a 

především na jihosúdánskou SPLM. V únoru 2001 se PNC a SPLM písemně zavázaly, 

ţe podniknou kroky za účelem sesazení vlády prostřednictvím politické vzpoury. 

Hrozící nebezpečí, ţe se vytvoří silná a sjednocená opozice schopná reţim sesadit, 

Bašíra vyděsilo a reagoval okamţitou perzekucí PNC, která trvá dodnes.
58

 

 Dárfúrské povstání roku 2003 pak bylo vládním reţimem rovněţ vyhodnoceno 

jako zásadní ohroţení jeho existence. Jednak u formující se JEM bylo moţné vysledovat 

silné vazby na Turábího kruhy. (Podle některých je válka JEM proti reţimu NIF-NCP 

občanskou válkou uvnitř súdánského islamistického hnutí.) Z jednání rebelů SLA zas 

byl patrný vliv Johna Garanga, lídra jiţních povstalců (SPLM). Nejistota, zdali SPLM 

Dárfúr nevyuţilo jako novou frontu v rámci občanské války (sever–jih) a Turábí jako 

základnu pro svrţení Bašíra, byla pro Dárfúr fatální, neboť zásadně přispěla k Bašírovu 

rozhodnutí jít cestou nulového dialogu a k zahájení tak brutální formy protipovstalecké 

strategie (vyzbrojení milic Dţandţavíd atakujících „africké“ kmeny, z jejichţ řad 

pocházeli rebelové, v kombinaci s leteckým bombardováním). „S těmi, kdo v Dárfúru 

pozvedli zbraně a popřeli tak autoritu státu a práva, Chartúm nebude vyjednávat“
59

, 

řekl Bašír.
60
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1.5 Kriminalita, individuální jednání a prodlužování cyklu násilností 

Podle konceptu brute causes nejdůleţitější roli při vytváření konfliktů hrají 

nepředvídatelné události a individuální rozhodnutí, zejména ta špatná. Koncept brute 

causes vznikl jako reakce na předchozí čtyři
61

, které při objasňování strukturálních 

příčin konfliktu nejsou zcela schopné jasně odpovědět na otázku, proč je konflikt 

ozbrojený a z jakého důvodu jsou násilné činy, které ho provázejí, tak časté a natolik 

extrémní.
62

 V zásadě existuje v několika variantách. 

První z nich odpovídá manichejskému vidění světa (mnoha humanitárních 

aktivistů i některých diplomatů), dala by se shrnout sloganem „špatní lidé dělají špatné 

věci“ a předpokládá, ţe ti, kteří vedou zemi (spolek kolem Bašíra) a ti, kteří je obklopují 

a v jejich záměru podporují (milice Dţandţavíd atd.) jsou ze své podstaty brutální, 

nenapravitelní zločinci a jako takoví se tak nutně chovají (páchají zločiny proti 

lidskosti, etnické čistky, dle některých dokonce i genocidu, znásilňují, zotročují 

obyvatelstvo). Dovedeme-li tuto variantu do extrému, jejich odstraněním a dohnáním 

k zodpovědnosti (Mezinárodní trestní soud, vojenské soudy apod.) by měla být krize 

v Dárfúru zaţehnána.
63

 

Méně odsuzující varianta „brute causes“ pak nepoukazuje pouze na úmyslnou 

brutalitu jednotlivců, nýbrţ i na strukturální, kulturní a jiné determinanty, které chování 

a volby jednotlivců ovlivňují. Ve středu jejího zájmu pak stojí rozhodnutí, která stojí 

v pozadí započetí, eskalace a prodluţování válek (např. střet súdánských elit, vyuţívání 

milic, které se postupně vymykají kontrole).
64

  

Na podobu konfliktu mohou mít velký vliv také vůdčí osobnosti, jejich vzájemné 

rivality a nahodilé události. Rozhodnutí jiţních Súdánců hlasovat v referendu pro 

samostatný stát dávají někteří pozorovatelé do souvislosti s úmrtím (letecká havárie 30. 

6. 2005) vůdce jiţního povstaleckého hnutí SPLA Johna Garanga, který měl zájem na 

zachování celistvého Súdánu a chtěl vytvořit národní koalici všech marginalizovaných 

regionů. Jeho nástupce Salva Kiir se však soustředil výhradně na vyřešení jiţní otázky. 
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Dárfúrští rebelové, především SLA, kteří měli původně zájem na společném postupu 

s rebely z Jihu (SPLA) a s ostatními regiony, tak byli nuceni hledat svá vlastní řešení. 

Na vývoj dárfúrského povstání mělo zásadní vliv i další náhodné úmrtí. Ne náhodou se 

často jako nejdůleţitější příčina rozštěpení povstaleckého hnutí SLA stanovuje smrt 

vojenského velitele Aballa Abbakera v boji v roce 2004 a jeho nahrazení Minni 

Minnawim, který se neshodl s Abdelem Wahidem, čímţ vznikla dvě oddělená hnutí 

SLA/MM a SLA/AW. 

Další verzi „brute causes“ můţeme shrnout do mnoţiny opatřené názvem „válka 

plodí válku“ (war creates war). Předcházející války (war before) zpravidla ponechávají 

nedořešené spory, které se stávají hnací silou nových konfliktů, války v sousedství (war 

next door) vtahují do místních problémů novou dynamiku, navyšují mnoţství zbraní 

v regionu a s tím pravděpodobnost vypuknutí nových nebo znovuobnovení starých 

konfliktů.
65 
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2. VYNUCENÍ MÍRU (PEACE ENFORCEMENT) 

 

„Peace enforcement představuje použití vojenských či civilních nástrojů 

donucení, a to na základě kapitoly VII Charty OSN. O použití nástrojů donucení 

rozhoduje Rada bezpečnosti OSN. Peace enforcement se odlišuje od války, neboť cílem 

války je porážka protivníka, cílem peace enforcementu je donutit dotčený stát, aby 

upustil od určitého jednání a přistoupil k nenásilnému řešení sporu.“
66 

Na základě 

kapitoly VII Charty OSN o akcích při ohroţení míru, porušení míru a činech útočných 

„může Rada bezpečnosti rozhodnout o vynucení míru, uvalení sankcí či embarga, 

přerušení diplomatických, hospodářských či leteckých, námořních a železničních styků a 

použití demonstrace síly“.
67

 

Tento způsob řešení vychází z předpokladu, ţe míru je moţné v Dárfúru 

dosáhnout především vojenskou silou (v kombinaci s civilními prostředky donucení) a 

ţe morální povinnost zasáhnout je nadřazena tradičnímu principu státní suverenity a 

národního zájmu. Mezi nejhlasitější zastánce peace enforcementu patří aktivisté, 

zdůrazňující etnický rozměr dárfúrské krize, jimi označované za genocidu, která má být 

mezinárodním společenstvím okamţitě ukončena.
68

 

Dárfúr je pak povaţován za testovací případ nového normativního konceptu 

„odpovědnost za ochranu“ (Responsibility to Protect; R2P) prosazovaného lidskoprávní 

komunitou (liberálními internacionalisty) v čele s Garethem Evansem. Koncept R2P byl 

přijat v roce 2005 na světovém summitu OSN jako odpověď na jedno z velkých témat 

soudobé mezinárodní politiky, jímţ je otázka odpovědnosti mezinárodního společenství 

v případě vnitrostátních konfliktů, které výrazným způsobem ohroţují ţivoty a 

bezpečnost velkých skupin obyvatel (dilema suverenita versus humanitární 

intervence).
69

 „Princip předpokládá, že v případě selhání státu chránit své obyvatele 

před závažným porušováním lidských práv přechází odpovědnost za jejich ochranu na 

mezinárodní společenství.“
70

 Výsledkem R2P je tak nový výklad kapitoly VII Charty 
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OSN, který za ohroţení mezinárodního míru a bezpečnosti povaţuje nejenom 

mezinárodní konflikt, ale nově i konflikt vnitrostátní (závaţné porušování lidských práv, 

genocida, válečné zločiny, etnické čistky a další zločiny proti lidskosti).
71

 

Maximalistickými poţadavky na ukončení dárfúrské krize zejména v jejím 

počátečním stadiu je znám Eric Reeves, který společně s aktivisty poţadoval intervenci 

podobnou zásahu NATO v Kosovu, doprovázenou změnou reţimu.
72

 Umírněnější 

stoupenci vojenského řešení dárfúrské krize dávají přednost robustní mírové misi se 

souhlasem vlády a se silným mandátem na ochranu obyvatelstva (viz kapitola Mírové 

mise).
73

 

 

2.1 Kampaně na záchranu Dárfúru: média a aktivisté 

Přestoţe se dárfúrská krize naplno rozhořela jiţ na počátku roku 2003, pozornosti 

mezinárodního společenství a široké veřejnosti se jí dostalo aţ poté, co byla v březnu 

2004 medializována.
74

 Dr. Mukesh Kapila, představitel OSN v Chartúmu a koordinátor 

humanitární pomoci v Súdánu od března 2003 do března 2004, popisuje počáteční 

nezájem mezinárodních aktérů následovně: „Začal jsem nejprve osobní diplomacií: 

kontakty s velvyslanci v Chartúmu a Nairobi, poté objížděním hlavních měst (Londýna, 

Washingtonu, Paříže, Říma, Osla…), ale bezúspěšně. Vyzkoušel jsem rovněž všechny 

mechanismy OSN, ale i zde přineslo všechno vynaložené úsilí jen pramálo výsledků. 

Upadal jsem do naprostého zoufalství… a pak jsem se rozhodl. Zavolal jsem do BBC a 

řekl jim, že v Dárfúru čelíme krizi podobných rozsahů jako té ve Rwandě, jejíž desáté 

výročí si chystáme připomenout. V následujících hodinách jsem byl kontaktován mnoha 

novináři… Podepsal jsem si tím samozřejmě i rozsudek smrti ve svém profesním 

životě.“
75
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Vzápětí ve Spojených státech (a později v Evropě) odstartovala masivní kampaň 

na podporu Dárfúru. U jejího zrodu stojí článek Nicolase Kristofa publikovaný v New 

York Times 24. 3. 2004. Kristof psal o Dárfúrském konfliktu jako o etnických čistkách 

arabské súdánské vlády vůči černým Afričanům, prováděných za pomocí arabských 

nájezdníků Dţandţavíd majících světlejší kůţi.
76

 Nesprávné zjednodušování konfliktu 

na útoky „Arabů“ proti „Afričanům“ následně převzala většina novinářů i aktivistů. 

Přirovnávali konflikt k „Nové Rwandě“, nebo „nejhorší humanitární krizi od Rwandy“, 

případně k událostem v Bosenské Srebrenici a později dokonce i k holocaustu. Vyzývali 

svět k tomu, aby se poučil a tentokrát uţ nedopustil, aby se podobná zvěrstva znovu 

opakovala.
77

 

O vládou zahájené protipovstalecké kampani útočící na nearabské kmeny začali 

hovořit jako o genocidě a volali po okamţité vojenské intervenci. V červenci 2004 se 

spojili lidskoprávní aktivisté, křesťanské, ţidovské, afroamerické organizace a později i 

studenti do nadmíru vlivné koalice Save Darfur
78

, čítající cca 190 organizací, která se 

stala centrálou rozšiřující povědomí o situaci v Dárfúru.
79

 Na podporu tohoto do té doby 

zcela neznámého regionu organizovala masové veřejné akce a tlačila na americkou 

vládu, aby i ona označila konflikt za genocidu a vyuţila metod peace enforcementu, 
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tedy prosadila mezinárodní nebo i unilaterální vojenskou intervenci a uvalila na 

súdánské představitele cílené sankce.
80

 

 

2.2 Pojem genocida jako klíč k intervenci? 

Jedním z hlavních důvodů, proč aktivisté lobbovali za oficiální označení dárfúrské 

krize za genocidu
81

, bylo jejich přesvědčení, ţe po takovéto deklaraci musí následovat 

vojenská intervence. Opírali se přitom o dva články Úmluvy o zabránění trestání 

zločinu genocidia přijaté v reakci na holocaust Rezolucí Valného shromáţdění OSN 

č. 260 z 9. 12. 1948. Úmluva vstoupila v platnost 12. 1. 1951 a mezi státy, které ji 

ratifikovaly, patří i USA (1988), dále např. Austrálie, Čína, Egypt, Francie, Indie, 

Kanada, SSSR (Rusko) atd.
82

 

V článku I Úmluvy se dočteme, ţe: „Smluvní strany potvrzují, že genocidium, ať 

spáchané v míru nebo za války, je zločinem podle mezinárodního práva a zavazují se 

proto zabraňovat mu a trestati jej.“ Článek VIII pak dodává, ţe: „Každá smluvní strana 

může požádat příslušný orgán OSN, aby v souhlase s ustanovením Charty Organizace 

spojených národů učinil všechna opatření, jež by považoval za nutná k zabránění a 

potlačení páchání genocidia nebo kteréhokoli z ostatních činů vypočtených v článku 

III.“
83

 

Aktivisté slavili svůj první velký úspěch v červenci 2004. Sněmovna 

reprezentantů jednohlasně schválila rezoluci označující konflikt v Dárfúru za genocidu, 

prezidenta G. W. Bushe vyzývala k tomu, aby učinil totéţ a „vážně zvážil 

multilaterální, nebo dokonce i unilaterální intervenci za účelem zabránění genocidě“,
84

 

pokud RB OSN nebude jednat. Jak ale upozorňuje Scott Straus, Bushova administrativa 

si v Úmluvě zanesený závazek konat v případě probíhající genocidy vyloţila po svém. 

Ministr zahraničí Colin Powell sice pod tlakem veřejného mínění 4. 9. 2004 prohlásil, 

ţe: „V Dárfúru došlo ke genocidě a súdánská vláda a Džandžavíd za ni nesou 
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zodpovědnost. Je možné, že genocida stále trvá.“
85

 Avšak během tohoto přelomového 

projevu, kdy byl poprvé v historii označen stále ještě probíhající konflikt za genocidu, 

Powell zároveň dodal, ţe tato deklarace genocidy politiku USA vůči Súdánu nezmění. 

Respektive, ţe Washington bude pokračovat v tom, co uţ dělá, poskytuje humanitární 

pomoc a vyvíjí tlak na Chartúm, aby násilí bylo zastaveno.
86

 

Obdobný projev pronesl o tři týdny později i prezident Bush, a v něm 

odpovědnost za ukončení genocidy delegoval na „svět“.
87

 USA si tak připsaly i další 

prvenství. Jsou první signatářskou stranou Úmluvy o genocidě, která se kdy obrátila na 

Radu bezpečnosti OSN, aby RB začala jednat na základě článku VIII Úmluvy.
88

 RB 

OSN na to reagovala zřízením Mezinárodní vyšetřovací komise (International 

Commision of Inquiry on Darfur), která však súdánskou vládu ze zločinu genocidy 

neobvinila (dle komise nebyl prokázán klíčový element genocidního záměru) a věc 

postoupila Mezinárodnímu trestnímu soudu (viz kapitola Prosazování spravedlnosti). 

OSN situaci v Dárfúru za genocidu neoznačuje. 

Jak ale k nelibosti lidskoprávních aktivistů vysvětluje De Waal, Powellova 

interpretace Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia je z hlediska práva 

v pořádku. Oficiální prohlášení probíhajícího konfliktu za genocidu vládou USA ji 

k ţádné konkrétní, natoţ vojenské akci právně nezavazuje (viz výše článek I a VIII 

Úmluvy).
89

 Jak dodává Straus, Úmluva je totiţ nejednoznačná v tom, co přesně 

signatářský závazek „zabránit genocidě a trestat genocidu“ znamená a kdo ho má na 

sebe vzít. Zároveň vyzývá ke zváţení, zdali by nebylo vhodné Úmluvu do budoucna 

zrevidovat a posílit.
 90

 Na otázku, zda by se mohla současná podoba Úmluvy o genocidě 
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domoci spuštění mezinárodní intervence, si Straus odpovídá, ţe zřejmě ne. Její první 

test je toho důkazem.
91

  

Spojené státy o přímou vojenskou intervenci skutečně neměly zájem. Od roku 

2001 vedly válku v Afghánistánu, od roku 2003 rovněţ finančně i politicky náročnou 

válku v Iráku. Súdán byl jejich klíčovým spojencem v boji proti terorismu a angaţovaly 

se i na paralelně probíhajícím mírovém jednání ukončujícím druhou súdánskou 

občanskou válku s ropou oplývajícím jihem.
92

 Nadto unilaterální nebo i mezinárodní 

intervenci bez souhlasu súdánské vlády, která by byla vedená nebo iniciovaná USA, by 

země Afriky, Blízkého a Středního východu vnímaly jako další svévolnou projekci 

americké síly do muslimských a arabských zemí.
93

 

Vůle USA intervenovat se pak zásadně nezvýšila ani s novým normativním 

konceptem odpovědnosti za ochranu (R2P) přijatým v roce 2005, ani se zvolením 

Baracka Obamy do úřadu amerického prezidenta a jeho rozporuplným přístupem 

k řešení situace v Dárfúru. Přestoţe Obama jako senátor vyzýval v případě Dárfúru 

vládu k akci, v roli prezidenta se vymezil vůči svému předchůdci důrazem na 

multilateralismus, prosazování míru skrze dialog a diplomacii a rovný přístup ke 

kaţdému, nehledě na jeho náboţenství či národnost, za coţ byl následně odměněn 

Nobelovou cenou míru. Zároveň se ale stále hlásí i ke sloganu „actions not just 

words“
94

 a jeho ministryně zahraničí Suzan Rise jiţ hrozila intervencí v Dárfúru na 

základě R2P. V jednání USA je tak moţné vidět obrovskou propast mezi odváţnou 

rétorikou (často přijímanou ve snaze vyhovět koalici Save Darfur) a skutečnou akcí.
95

 

Z nástrojů peace enforcementu pouţívá USA vůči súdánské vládě sankce. 

Bushova administrativa obnovila cílené vojenské sankce uvalené za éry prezidenta 

Clintona v roce 1997. Nově uvalené ekonomické sankce z roku 2007 (zabraňující 31 

podnikům a třem osobám podnikat v USA nebo obchodovat s USA) se následně staly 
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jedním z důvodů, proč Súdánská vláda po vleklých obstrukcích svolila k rozmístění 

hybridní peacekeepingové mise AU a OSN UNAMID (viz kapitola Mírové mise).
96

  

Zbrojní embarga, cílené sankce a postihy jednotlivců se rovněţ staly náplní 

rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Mnozí kritici ale OSN vyčítají, ţe konající rezoluce 

byly přijaty s příliš velkým zpoţděním. Podle Strause byly rezoluce přijaté během 

prvních dvou let konfliktu vágní a je z nich jasně patrná neochota RB konat.
97

 

V rezoluci 1556 (2004) z 30. 7. 2004 uvaluje RB zbrojní embargo jen na nevládní 

uskupení a jednotlivce, včetně Dţandţavíd, operující ve státech Severního, Jiţního a 

Západního Dárfúru. Na súdánskou vládu je zbrojní embargo rozšířeno aţ rezolucí 1591 

(2005) z 23. 3. 2005, tedy aţ po podepsání Všeobecné mírové smlouvy s rebely z jihu.
98

 

Dále to byla aţ rezoluce 1672 (2006) z 25. 4. 2006, která poprvé odhlasovala cílené 

sankce proti čtyřem súdánským vůdcům
99

 obviněným z nejtěţších zločinů. Návrh 

rezoluce byl schválen dvanácti hlasy, vyjma Číny, Ruska a Kataru, které se zdrţely 

hlasování.  

 

2.3 Dochází v Dárfúru ke genocidě? 

Na rozdíl od USA mezinárodní společenství zaujalo k označení situace v Dárfúru 

za genocidu rezervovaný postoj (viz kapitola Prosazování spravedlnosti). AU, Arabská 

liga, Rusko a Čína porušování lidských práv bagatelizovaly. Termínu se ale vyhýbali i 

představitelé EU, Kanady, Británie a OSN. Tajemník OSN Kofi Annan se o situaci 

v Dárfúru vyjadřoval jako o „masivním porušování lidských práv“, případně se hovořilo 

o „etnických čistkách“.
100

 Avšak vidět jako jediný důvod odmítnutí pojmu genocida 

neochotu k vojenské intervenci v Dárfúru, by bylo chybné. Označení situace v Dárfúru 
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za genocidu má své hlasité zastánce i odpůrce rovněţ mezi odborníky. Na vině je opět i 

prostor, který poskytuje Úmluva o genocidě k interpretaci. V zásadě totiţ spolu soupeří 

dva moţné výklady pojmu genocida, uţší (tradiční, vychází z holocaustu), jehoţ 

perspektivou dárfúrskou krizi za genocidu označit nemůţeme, versus širší (novější), 

podle kterého dárfúrské krize genocidou je. Připomeňme si ale nejprve, co slovo 

genocida znamená. 

Genocida je definována v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidy 

článkem II (v závorkách uvádím, jak se tyto činy spáchané na území Dárfúru uváděly 

podle zpráv humanitárních organizací v terénu, studiích USA a OSN, atd.). „V této 

Úmluvě se genocidiem rozumí kterýkoliv z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu 

zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou 

skupinu jako takovou: 

a) usmrcení příslušníků takové skupiny; (v rámci protipovstalecké kampaně vládní 

vojska a arabské milice Dţandţavíd cíleně zabíjely příslušníky nearabských 

kmenů, z nichţ rebelové pocházeli, zejména kmeny Fúrů, Zahávců a Masalitů); 

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové 

skupiny; (tisíce nearabských ţen a dívek bylo znásilněno arabskými vojáky nebo 

milicemi);  

c) úmyslné uvedení kterékoliv skupiny do takových životních podmínek, které mají 

přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení (úmyslné ničení domovů, obilí, 

vodních zdrojů, nucená migrace, hladomory, epidemie); 

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí (zabíjení 

těhotných ţen); 

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné; (prostředkem genocidy se můţe 

stát i znásilnění, někteří pachatelé prohlašovali, ţe tak činí se záměrem změnit 

etnickou identitu dítěte.);
 101

 

Colinem Powellem iniciovaná empirická studie prováděná na dárfúrských 

uprchlících v Čadu (do Súdánu nebyli výzkumníci vpuštěni), došla k závěru, ţe existují 

důkazy o systematickém zabíjení a dalších formách etnicky cíleného násilí, které 

odpovídá definici genocidy v Úmluvě. Nově se tak rozšířil pojem genocida i na 

protipovstalecké akce. Jak píše de Waal, zločiny spáchané v Dárfúru v jeho počátečních 
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stadiích bezpochyby spadají pod širší definici pojmu genocida, avšak nikoliv pod její 

uţší vymezení.
102

 

Uţší vymezení, které vychází z nacistického „konečného řešení ţidovské otázky“ 

a do kterého patří i události ve Rwandě, zdůrazňuje ideologii úplné likvidace určitého 

etnika a totalitární kontrolu. Během nacistického „konečného řešení ţidovské otázky“ a 

při Rwandské genocidě (Hutu vyvraţďovali Tutsie) bylo cílem vlády zabít kaţdého 

člena cílové skupiny a zničit jejich identitu. Tento úmysl bylo moţné jasně prokázat. 

Avšak v případě Dárfúru je to problematické. Násilnosti, které se podle názoru 

De Waala odehrávaly v rámci protipovstaleckých akcí (nálety doprovázené útoky 

milic), neměly v úmyslu vyvraţdit celé nearabské obyvatelstvo.  

Jejich cílem bylo spíše vystrašit a odradit další příslušníky kmenů, aby se 

k rebelům přidávali a poskytovali jim podporu. Tento vzorec násilí uţ súdánská vláda 

pouţila několikrát i v případě boje
103

 proti povstalcům z Jihu.
104

  

De Wall z toho činí následující závěr: Pokud o násilnostech v Dárfúru budeme 

hovořit jako o genocidě, měli bychom stejně pojmenovat i protipovstaleckou strategii 

proti jihu a nejenom tu. Termín genocida bychom pak nemohli upřít ani dalším 

obzvláště krutým africkým protipovstaleckým akcím, ve kterých bychom slovo „úmysl“ 

zúţili na úmyslný a promyšlený charakter činů (etiopské akce v Eritreji a Tigray 

v 80. letech, masakr v Ugandě Tuwero Triangle 1983–1984, destrukci severozápadu 

Somálska prezidentem Siad Barre a řadu incidentů z Konga).
105

 Straus dodává, ţe 

konvence je také nejednoznačná v tom, co to je částečné zničení, jak velká tato skupina 

má být?
106

 V otázce definování genocidy bychom proto měli být opatrní, neboť přílišné 

rozšíření definice genocidy v sobě můţe skrývat velké nebezpečí rozmělnění tohoto 

pojmu. 
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 Diskuse o údajné dárfúrské genocidě nabyla zcela nové dimenze v roce 2007. 

Alex De Waal a Julie Flint ve Washington Post uveřejnili článek In Darfur, From 

Genocide to Anarchy.
107

 Podle autorů se po podepsání Dárfúrské mírové smlouvy 

(DPA) konflikt radikálně proměnil. Brutální protipovstaleckou kampaň atakující 

nearabské kmeny vystřídal nepřehledný boj všech proti všem. Dárfúr pak přirovnávají 

k Čadu nebo Somálsku. Téměř všechny skupiny jsou ozbrojené, válečníci bojují za toho 

velitele, který jim dá větší nabídku. Někteří Arabové přeběhli k „africkým“ rebelům, 

někteří rebelové za úplatu spolupracují s vládou, která se tak snaţí vzbudit dojem 

plurality (viz kapitola Mírová jednání). Milice sledují svou vlastní agendu a vymykají se 

vládní kontrole. Rebelové mezi sebou bojují o moc, arabské kmeny o půdu. Rasistický 

podtext bojů se rozmělňuje.
108

 Jak shrnuje Medina Haeri, nový vzorec násilí jiţ 

neodpovídá „úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou 

nebo náboženskou skupinu jako takovou“, pojem genocida by dále jiţ neměl být 

pouţíván.
109

 „Dnešní konflikt mnohem lépe charakterizuje slovo anarchie, která může 

být neméně zničující,“
110

 uzavírá de Waal a Flint. 

Přesto velká řada aktivistů sdruţených v koalici Save Darfur a také De Waalův 

akademický souputník Eric Reeves na uţívání slova genocida trvají a neúnavně ho 

prosazují. Eric Reeves se ve svém článku z roku 2008 změněné bezpečnostní situaci 

přizpůsobil upřesněním pojmu. Nově hovoří o tzv. genocidě skrze postupné vyčerpání 

nepřítele. Reeves píše o tom, ţe reţim Národní islámské fronty (přejmenovaný na 

Národní stranu kongresu, NCP) stále atakuje africké civilisty. Jenom svou původní 

(2003–2004) strategii totální destrukce afrických vesnic změnil. Svého cíle nyní 

dosahuje skrze genocidu vyčerpání: civilistům vysídleným v uprchlických táborech je 

záměrně upírána humanitární pomoc, trpí nedostatkem jídla, pitné vody, zdravotní péče, 

přístřeší atd. (Podle vládních i nevládních organizací mělo v roce 2008 pouze 40 % 

obyvatelstva přístup k humanitární pomoci. V šestimilionovém Dárfúru zůstává bez 

pomoci 2,5 milionu obyvatel, převáţně ţeny a děti. 4,7 milionu je konfliktem 
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ovlivněno. 2,7 milionu obyvatel je označováno za vnitřní uprchlíky, IDPs). Chartúm 

také podle Reevese stále odmítá odzbrojit arabské milice Dţandţavíd a úmyslně 

komplikuje rozmístění peacekeepingové mise UNAMID,
111

 (viz kapitola Mírové mise). 

Logicky docházím k závěru, ţe Reeves se snaţí svým popisem aktivovat článek II 

Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia, bodu c) úmyslné uvedení kterékoliv 

skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné 

fyzické zničení.
112

 

K Reevesovu popisu nové dárfúrské situace je ale třeba dodat, ţe konfliktem 

v Dárfúru trpí i arabští civilisté, na které je navíc často pohlíţeno jako na zločince. 

Rovnítko, ţe kaţdý Arab je příslušník Dţandţavíd (v doslovném překladu „Ďábel na 

koni“), je naprosto falešné. Pro arabské civilisty je moţnost dostat se k humanitární 

pomoci, primárně určené „africkým“ kmenům, ještě komplikovanější. Reevesova 

interpretace pojmu genocida můţe být přece jen příliš široká. 

Důleţité je si také uvědomit, ţe pokud shledáme vládní činitele zodpovědné ze 

zločinu genocida (12. 7. 2010 byl Mezinárodním trestním soudem na prezidenta Bašíra 

vydán druhý zatykač obviňující ho z genocidy), automaticky se připravujeme o moţnost 

uzavření jakéhokoliv politického kompromisu. Dotyční budou muset být odstaveni od 

moci a exemplárně potrestáni. Na veškerá mírová jednání a dohody o podílech na moci 

a bohatství mezi vládou a rebely můţeme zapomenout. Prostor zůstane jedině pro 

sankce, proces u Mezinárodního trestního soudu, vojenskou intervenci a změnu 

reţimu.
113

 

Přitom International Crisis Group (ICG) i ve své zprávě z ledna 2013 doporučuje, 

ţe by se mělo při transformaci Súdánu s Bašírovou Stranou národního kongresu 

(National Congress Party, NCP) počítat. Tato elita je aţ příliš vlivná, aby byla od moci 

zcela odstavena. Ve svých rukou doposud centralizovala moc a má tudíţ i monopol na 

potřebné informace spojené s vládnutím. Oproti tomu rebelové nemají s vládnutím 

zkušenosti, nemají jasnou vizi, nejsou jednotní a bojují mezi sebou o moc. Jako 

vhodnou strategii ICG navrhuje vytvořit politický pakt mezi súdánskou vládou (NCP) a 
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rebely, a následné volby. Aby měl Bašír na hladkém průběhu vytvoření přechodné vlády 

zájem, měla by mu být nabídnuta moţnost mírového odchodu z politiky.
114

 

 

2.4 Kritika aktivistických hnutí 

Činnost nátlakových skupin byla uţitečná v tom směru, ţe zvýšila povědomí 

o situaci v Dárfúru. Avšak přílišné zjednodušení konfliktu, zveličování počtu mrtvých 

(Save Darfur uvádí 400 000 mrtvých, ač běţně se hovoří o 200 000, z nichţ jen ¼ 

zemřela v důsledku přímých vojenských útoků), přehánění zvěrstev a zneuţití termínu 

genocida měla na mírový proces neblahý dopad.
115

 

Problematická byla rovněţ neznalost mezinárodních právních norem, která vedla 

aktivisty k prosazování nereálných poţadavků a komplikovala proces řešení konfliktu. 

Např. volání aktivistů po vojenské intervenci po vzoru útoků NATO v Kosovu v době 

mírového procesu v Abudţi (2004–2006) přivedlo rebely i súdánskou vládu k odmítání 

jakéhokoliv kompromisu. Jak dále varuje De Waal a Haeri, vojenská intervence bez 

souhlasu vlády by měla katastrofální důsledky a konflikt by „nevyřešila“. Riskovala by 

eskalaci násilí, zatímco by ohrozila přístup milionů lidí k humanitární pomoci.
116

 

Rovněţ volání aktivistů po vytvoření bezletových zón by mohlo zásadně ohrozit práci 

humanitárních pracovníků v terénu, kteří často pouţívají stejné typy letounů jako 

vláda.
117

 

Státy Arabské ligy vykreslují kampaň Save Darfur jako konspiraci USA, Izraele a 

křesťanských organizací. Důvodem jejího vzniku je podle nich zájem Západu o ropu. 

Západní média pak kritizují za to, ţe částečně přejímají rétoriku aktivistů (hodní 

rebelové bojující za svobodu versus ďábelská vláda, zlí teroristé) a ţe se vůbec 

nezmiňují o silách stojících za rebely a jejich zájmech. Arabští kritici si rovněţ 

pokládají otázku, proč západní média a aktivisté neodsuzují činy rebelů proti civilistům 
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se stejnou vervou, jako to činí v případě súdánské vlády a provládních milic 

Dţandţavíd. Tento dvojí standard je pro státy Arabské ligy neakceptovatelný.
118
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3. MÍROVÁ JEDNÁNÍ (PEACE MAKING)  

 

„Peace making je soubor diplomatických jednání, jejichž cílem je odradit strany 

sporu od použití násilí a přivést je k dohodě, a to na základě nástrojů, které 

předpokládá kapitola VI: Pokojné řešení sporů Charty OSN.“
 119

  

Krátce po vypuknutí násilností v Dárfúru byla tamější situace mezinárodním 

společenstvím nejprve vnímána především jako vojenské taţení súdánské vlády a jejich 

spojenců proti civilnímu obyvatelstvu, v němţ povstalecká hnutí hrála marginální roli. 

Řada hlasů proto volala po vojenské intervenci. Postupně se ale mnozí pozorovatelé 

začali přiklánět k názoru, ţe se jedná spíše o klasický, symetrický konflikt, pro který by 

mohla být mírová vyjednávání a mírová smlouva vhodným nástrojem pro jeho řešení.
120

 

Zastánci politického způsobu řešení skrze mírová jednání vnímají dárfúrský 

konflikt jako produkt dynamiky centra a periferie a historické marginalizace. Mír můţe 

být docílen zapojením dárfúrských politických a vojenských elit do vyjednávání 

s vládou a nalezením kompromisu, který by byl uspokojivý pro obě strany. Jako model 

můţe slouţit Všeobecná mírová smlouva (Comprihensive Peace Agreement – CPA) 

z ledna 2005 ukončující druhou občanskou válku (1983–2005) mezi súdánskou vládou a 

rebely z jihu. Démonizace súdánské vlády humanitárními aktivisty a počínání MTT je 

touto perspektivou vnímáno jako kontraproduktivní.
121

 

 

3.1 Celosúdánské versus regionální řešení dárfúrského konfliktu 

Podle řady autorů, v čele s Prunierem
122

, bylo dárfúrské povstání „nepřímo 

vyprovokováno“ zahájením mírových jednání v keňské Naivashe mezi súdánskou 

vládou a povstalci z jiţního Súdánu (SPLA) o ukončení druhé občanské války (1983–

2005). To se odehrávalo striktně v severojiţní linii, neboť vláda k němu odmítala 

přizvat zástupce z ostatních marginalizovaných regionů. Prostřednictvím ozbrojeného 

boje tak chtěli vůdci dárfúrského povstání vládu donutit, aby začala jednat i s nimi. 
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Rovněţ chtěli mít právně zakotvený nárok na podíl na státní moci a bohatství, včetně 

referenda o sebeurčení.
123

 

Avšak súdánská vláda zásadně odmítala přiznat dárfúrskému povstání 

celosúdánskou politickou dimenzi. Označovala ho jen jako místní kmenové potyčky 

o zdroje a banditismus a nechtěla s rebely jednat. Obávala se, ţe zahájení jednání by 

bylo signálem i pro komunity v ostatních súdánských regionech (Beja na východě a 

Núbijci na severu atd.), ţe ozbrojené povstání jim zajistí místo u jednacího stolu.
124

 

Kdyţ tedy mezinárodní společenství zvaţovalo, zda zatlačit na súdánskou vládu, 

aby začala řešit problematiku dárfúrského konfliktu v rámci mírových jednání s jihem 

(celosúdánské řešení), nebo zda řešit oba konflikty odděleně (regionální řešení), 

zvítězila druhá varianta.
125

 V severojiţních mírových jednáních obzvláště 

zainteresované USA a sekretariát OSN viděly v rozšíření agendy o Dárfúr příliš velké 

nebezpečí pozdrţení, ne-li ztroskotání komplikovaného procesu, na jehoţ dokončení 

měly eminentní zájem. Jak dodává Weschler, zájem teprve rok fungující AU o vedoucí 

pozici při řešení konfliktu (mírových jednání i peace keepingu) pak byl pro mezinárodní 

společenství vítaným odůvodněním, proč se v řešení konfliktu v Dárfúru více 

neangaţuje.
126

 

Po roce 2007 většina pozorovatelů přiznala, ţe tento přístup nebyl prozíravý, a za 

tento ústupek súdánské vládě je mezinárodní společenství (OSN, USA, EU a další 

západní státy) kritizuje.
127

 Do následujících let tak byl nastolen trend, před nímţ uţ 

v roce 2004 varovala International Crisis Group, vytváření několika separátních 

dohod
128

, které řešily súdánské regionální (etnické) konflikty zvlášť, namísto pokusu 

nalézt komplexní celosúdánské řešení problémů, které mají celostátní charakter.
129
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3.2 Regionální řešení konfliktu v Dárfúru před DPA 

Regionálních mírových iniciativ snaţících se řešit situaci v Dárfúru byla po 

ztroskotání celosúdánského řešení jiţ obrovská spousta. Nesčetné pokusy přivést 

dárfúrské rebely a vládu k jednomu stolu byly započaty Čadem v druhé polovině roku 

2003 a následovány AU. Později se připojila OSN a řada dalších sousedních zemí 

(Libye, Eritrea atd.), od roku 2009 i vzdálenější Katar a s ním Liga arabských států. 

Bohuţel, většina z nich skončila neúspěchem.  

Jako první se do role mediátora řady neúspěšných mírových jednání postavil 

čadský prezident Idriss Déby, který se obával rozšíření a dopadu dárfúrského konfliktu 

na Čad.
130

 Avšak dohoda o příměří, uzavřená v čadském Abache 3. 9. 2003 mezi vládou 

a rebely pouze ze SLA (a nikoliv z JEM), byla uţ po několika dnech porušena a další 

dva čadské pokusy o urovnání sporu dopadly bezvýsledně. Vláda zásadně odmítala řešit 

politické poţadavky rebelů a společně s Debbym nechtěla povolit přítomnost 

mezinárodních pozorovatelů na jednáních. Zájem měla pouze na domluvě 

o bezpečnostních opatřeních (zastavení palby, odzbrojení). Na návrh mírové smlouvy 

vypracovaný čadskou vládou rebelové ze SLA nepřistoupili a osočili prezidenta 

Debbyho ze zaujatosti a nadrţování súdánské vládě.
131

 Role Debbyho jako mediátora 

pak definitivně skončila i kvůli rostoucímu napětí mezi Súdánem a Čadem, které 

vyústilo do tzv. zprostředkované války, kdy proti sobě bojují vlády skrze vzbouřence 

(prosinec 2005 – leden 2010).
132

 

Ještě předtím se v čadské N’Djameně za asistence AU podařilo mezi súdánskou 

vládou, SLA i JEM uzavřít 8. 4. 2004 Dohodu o příměří (Humanitarian Ceasefire 

Agreement), první ze tří stěţejních smluv s dárfúrskými rebely dosud uzavřenou (další 

dvě jsou z let 2006 a 2011, viz dále).
133

 Na jejím základě byla AU zřízena komise 

monitorující příměří, a co je důleţité, stala se impulsem pro vytvoření mise AU AMIS. 

Bohuţel další závazky, usnadnění přístupu humanitárním pracovníkům a odzbrojení 

milic Dţandţavíd, súdánská vláda nedodrţela a násilí nadále pokračovalo. 
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Po zablokování mírových jednání v Čadu doprovázeném zhoršující se humanitární 

situací se role mediátora ujala plně AU. Jednání byla přesunuta do Etiopie, kde byla 

28. 5. 2004 uzavřena Dohoda z Addis Abeby, upřesňující dohodu z N’Djameny, 

zejména působení monitorovací mise AU AMIS. Jednání se ale opět zablokovala, 

hlavní vůdci povstaleckých hnutí odmítali přijet kvůli nerespektování příměří ze strany 

vládních jednotek. K pokroku došlo aţ v Nigerijské Abudţe, kam uţ zástupci rebelů 

dorazili.
134

 

 

3.3 Mírová jednání v nigerijské Abudže, DPA 

Mírový proces v Nigerijské Abudţe byl zahájen v srpnu 2004 a po sedmi kolech 

vyjednávání
135

 během necelých dvou let završen podepsáním Dárfúrské mírové 

smlouvy (Darfur Peace Agreement, DPA) 5. 5. 2006. Hlavním mediátorem byla AU ve 

spolupráci s OSN. Své pozorovatele vyslaly i USA, Kanada a Velká Británie, které 

jednání rovněţ financovaly. Dalšími donory byla EU a evropské státy (Nizozemsko, 

Švédsko, Norsko, Německo, Francie, Dánsko) a Liga arabských států.
136

 Základním 

nedostatkem Dárfúrské mírové smlouvy však byla skutečnost, ţe ji podepsalo jen jedno 

z tří přítomných hnutí – v roce 2005 odštěpené vojenské křídlo SLA/MM vedené 

Minnim Minawim (podporovaným etnikem Zaghawa). Minawiho rival, vůdce 

politického křídla SLA/AW Abdel Wahid (podporovaný především Fúry a Masalit), 

smlouvu odmítl, stejně tak jako vůdce JEM Khalil Ibraim.
137

 I přesto byly následující 

roky zasvěceny částečným pokusům o implementaci DPA a neúspěšné snaze přesvědčit 

vůdce ostatních hnutí k jejímu podpisu. (V současnosti je DPA nahrazena novou 

smlouvou z roku 2011, viz dále). 
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 DPA
138

 se skládá ze tří hlavních protokolů, týkajících se dělby moci, dělby 

bohatství a bezpečnostních opatření. Dokument např. navrhoval „integraci 4000 členů 

povstaleckých skupin do oficiálních bezpečnostních složek Súdánu, odzbrojení a 

demobilizaci Džandžavíd, alokaci konkrétních finančních zdrojů pro rozvojové projekty 

v Dárfúru ve státním rozpočtu pro roky 2006 až 2008, ustanovení Tranzitní dárfúrské 

regionální správy se silným zastoupením rebelů a vysoké pozice v národních a 

regionálních vládních institucích pro představitele rebelujících hnutí“.
139

 Čtvrtá 

samostatná kapitola se zabývá zřízením poradního (všelidového) mechanismu tzv. 

Darfur-Darfur Dialogue and Consultation (DDDC). DDDC mělo zahájit svou činnost 

60 dní po vstoupení DPA v platnost. Mělo se jednat o setkání 800 aţ 1000 zástupců 

široké dárfúrské společnosti (kmenových vůdců, uprchlíků, IDPs, ţen, arabských milic, 

rady starších, místních politických stran apod.)
140

 Fórum tohoto typu tedy mělo 

odpovídat modelu mnohoúrovňové diplomacie a tzv. přístupu bottom-up
141

, neboť 

„zkušenosti v oblasti řešení konfliktu ukázaly, že dlouhodobě udržitelné vyřešení 

konfliktu není možné bez širokého konsenzu všech vrstev společnosti, která je konfliktem 

zasažena“.
 142

 

Uţ jen samotné načasování mírových jednání ale bylo problematické. Neprobíhala 

v době tzv. mrtvého bodu konfliktu
143

, nýbrţ ve chvíli, kdy vláda i jednotlivé skupiny 

rebelů věřily ve zlepšení svých vojenských pozic. Strany proto nebyly ochotné ke 

kompromisům. Jednání vnímaly pouze jako taktické fórum, soupeřily o náklonnost 

mediátorů a navyšovaly své poţadavky. Znesvářené a ve vyjednávání nezkušené frakce 
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rebelů se nebyly schopné domluvit na společné vyjednávací pozici a neustále měnily 

aliance.
144

 

Podle řady pozorovatelů to dále byly i neshody
145

 a špatná strategie mediátorů AU 

a OSN, kvůli kterým se jednání zhroutila. Kdyţ se po řadu měsíců nákladná mírová 

jednání neposouvala dopředu, donoři začali ztrácet trpělivost a hrozili, ţe jednání 

přestanou finančně podporovat. Washington byl zase přesvědčen, ţe uzavření mírové 

dohody výrazně urychlí moţné rozmístění mise OSN v Dárfúru. Mediátoři se proto 

uchýlili k tzv. deadline diplomacy, stanovovali termíny, před jejichţ vypršením měly 

strany postupně dosáhnout konsensu na podobě mírové smlouvy. Kdyţ ani postihy 

z nedodrţování termínů nevedly k serióznímu vyjednávání, mediátoři vytvořili finální 

podobu mírové smlouvy sami a bez moţnosti dalších úprav ji pět dnů před finálním 

deadlinem předloţily přítomným stranám formou, slovy Heleta: „vezměte, nebo nechte 

být“.
 146

 Rebelové o nátlaku, který byl na ně vyvíjen, hovořili jako „o ponižování, 

šikaně a diplomatickém terorismu“ a odmítali na mediátory vytvořenou dohodu, která 

nebyla výsledkem vyjednávání jednotlivých stran konfliktu, přistoupit.
147

 

Aby byla mírová jednání úspěšná, měla by řešit klíčové příčiny konfliktu, zapojit 

všechny strany konfliktu, zohlednit jejich zájmy a potřeby a vypořádat se 

s bezpečnostními dilematy aktérů.
148

 Strany by také měly mít pocit, ţe jsou platnými 

účastníky mírového procesu. 

Zásadní vadou DPA proto bylo ponechání stranou klíčových příčin konfliktu, jako 

je pronájem půdy a její vyuţívání, právo na pastvu a role a reforma místní vlády a 

administrativní struktury aţ na proces tzv. Darfur-Darfur Dialogue and Consultation 

(DDDC), ke kterému však doposud nedošlo. Vláda se obávala, ţe by mohl přispět 

k sjednocení Dárfúřanů a ohrozit tak její taktiku „rozděl a panuj“. Rebelové naopak 

nechtěli přijít o svoje postavení výhradních reprezentantů zájmů Dárfúru. Protoţe 
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DDDC bylo propojeno obecně nepopulární DPA, neměli o DDDC zájem ani 

Dárfúřané.
149

 

Dlouhodobě negativní dopad měla i skutečnost, ţe pouze ozbrojené skupiny byly 

brány váţně a byly přizvány na vyjednávání. To zákonitě vedlo k formování většího 

mnoţství ozbrojených hnutí, protoţe drţení zbraně se zdálo být vstupenkou k jednacímu 

stolu.
150

  

Jak dále upozorňuje Heleta, vzhledem k tomu, ţe proces odzbrojení je klíčovou 

podmínkou trvalého míru, na mírová jednání měli být pozváni i zástupci arabských 

milic Dţandţavíd, které páchaly největší zločiny. Původně se předpokládalo, ţe jsou 

dostatečně zastoupeni vládou. Avšak Dţandţavíd si ţijí svým vlastním ţivotem a vláda, 

ač jim dodává zbraně, nad nimi nemá plnou kontrolu.
151

 Velkou chybou DPA proto bylo 

i to, ţe opětovně pověřovala súdánskou vládu odzbrojením Dţandţavíd, ačkoliv vláda 

ignorovala jiţ pět předcházejících výzev.
152

 

Podle poradce AU při jednáních o DPA, Alexe de Waala, měli rebelové DPA 

podepsat, i přesto, ţe nebyli plně spokojeni s jejím zněním. Získali by tak zastoupení 

v legislativních i výkonných orgánech, a pokud by se jim podařilo vyhrát volby 

naplánované na rok 2009, mohli by podle de Waala začít v Dárfúru „vládnout“. 

Referendum, které DPA plánovala nejpozději v roce 2010, mohlo z Dárfúru učinit 

autonomní region.
153

 

Jediné hnutí, které moţností DPA vyuţilo, bylo SLA/MM, jejímţ vůdcům byly 

reţimem nabídnuty politické a vojenské pozice, včetně půdy. Ačkoliv se v následujících 

letech súdánské vládě podařilo vyjednat separátní dohody s některými malými frakcemi 

rebelů o přistoupení k DPA, dohoda nebyla obyvateli Dárfúru přijata a nebyla ani plně 

implementována.
154

 Zapojení SLA/MM (plus dalších minoritních frakcí, které DPA 

postupně podepsaly) do súdánských ozbrojených sil, vedlo k tomu, ţe začali DPA 

vyuţívat jako licenci k vojenské ofenzivě (vůči ostatním rebelům, obyvatelstvu i 
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humanitárním pracovníkům a peacekeepingovým misím).
155

 Dokonce se pro ně vţilo 

pojmenování Džandžavíd II.
156

  

Místo toho, aby Dárfúrská mírová smlouva (DPA) vedla k usmíření mezi 

jednotlivými stranami, nastartovala další vlnu násilností. Dárfúrská opoziční hnutí se 

z původních dvou rozštěpila ke konci roku 2007 na více neţ 15 a později dokonce na 27 

aţ 30.
 
Některá z nich ale nejsou ničím jiným neţli pouhými seskupeními banditů, kteří 

začali obracet zbraně nejen proti vládě, ale i jiným rebelům, a dokonce i obyvatelstvu. 

Skupiny se rozpadaly nejenom na základě protikladných ideologických a politických 

cílů, včetně souhlasu nebo nesouhlasu na spolupráci s vládou, ale stále častěji i podél 

etnických linií nebo místa působení.
157

 Svá povstalecká hnutí nově začaly zakládat i 

některé arabské kmeny, které dlouhodobě nesouhlasí s politikou vlády a vadí jim, ţe 

jsou neprávem ztotoţňovány s milicemi Dţandţavíd. Případně se cítí být vládou 

podvedeny, neboť jim za to, ţe ji podporovaly, neposkytla slibovanou půdu a jiné 

výhody. Mezi arabskými kmeny se proto rozhořely intenzivní boje o půdu.
158

 Stav, 

který po podpisu DPA nastal, mnozí pozorovatelé v čele s De Wallem označují za 

anarchický boj všech proti všem.
159

 

 

3.4 Neúspěch mírových jednání po DPA 

Po ztroskotání mírového procesu v Abudţe vyprovokoval OSN a AU 

z několikaměsíční nečinnosti aţ jednostranný krok ze strany Eritreji. Ta na popud 

súdánské vlády (National Congress Party, NCP) na konci října 2006 v Asmaře zahájila 

mezi NCP a rebely, kteří DPA nepodepsali, nová vyjednávání o přistoupení k DPA, 

z nichţ měla být širší mezinárodní komunita vyloučena. OSN a AU na to v listopadu 

reagovaly prohlášením, ţe i ony se pokusí o znovuobnovení mírového procesu a 

nebudou tak činit kaţdá zvlášť, nýbrţ ve vzájemné spolupráci.
160
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Slavnostní zahájení mírových jednání v Libyi v listopadu 2007 pak bylo 

vyvrcholením třífázového plánu, prezentovaného 8. 6. 2007 v Radě bezpečnosti OSN 

společným vyjednávacím týmem AU/OSN, v jehoţ čele stáli zvláštní zmocněnci pro 

Dárfúr – Salim Ahmed Salim za AU a Jan Eliason za OSN. Jejich strategie byla 

následující:  

Za prvé, stát se hlavními vyjednavači na scéně, neboť několik paralelně 

probíhajících a navzájem si konkurující iniciativ, vyzývajících rebely ke sjednocení, 

celou situaci jenom komplikovalo.
161

 

Za druhé, ve fázi, tzv. předvyjednávání, která se konala v srpnu 2007 v městě 

Arusha v Tanzanii, se spolu měly rozdrobené frakce rebelů usmířit a domluvit se na 

společné pozici pro mírová jednání s vládou. Podle Jana Eliasona se po čtyřech dnech 

jednání rebelům z osmi přítomných hnutí podařilo ve stěţejních otázkách (týkajících se 

podílu na politické moci a národním bohatství, pronájmu půdy, bezpečnosti a 

humanitární pomoci) v Arushe dosáhnout konsenzu.
162

 Avšak skutečnost, ţe většina 

z přítomných, aţ na JEM a G19, reprezentovala hnutí, která mimo zahraničím 

sponzorovaná jednání téměř neexistovala a chyběli zde klíčoví hráči jako SLA/AW, 

předpovídala, ţe naděje do jednání vkládaná patrně vezme za své.
163

 

To se ostatně potvrdilo v závěrečné třetí fázi, oficiálně zahájené 27. 10. 2007 

v Libyi. Původně podle třífázového plánu se zde měli k mírovým vyjednáváním vedle 

hnutí rebelů vyjadřovat i zástupci široké dárfúrské společnosti, jako jsou IDPs, ţeny, 

kmenoví vůdci apod.
164

 To se však uţ nestalo. Protoţe nedorazila hlavní hnutí rebelů 

(SLA/AW, JEM, G19) jednání zcela ztroskotala. 

Rozhodnutí AU a OSN uspořádat mírová jednání v „proarabské“ Libyi se ukázalo 

jako zcela nevhodné. Většina rebelů odmítala do Libye přijet kvůli tomu, ţe ji 

nepovaţovali za neutrální území
165

. Zástupci velkých povstaleckých hnutí (JEM, G19 
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atd.) závěrečná jednání v Libyi bojkotovali i z toho důvodu, ţe mediátoři přizvali i 

zástupce menších hnutí, které silní aktéři z řad rebelů nepovaţovali za relevantní, 

osočovali je z kolaborace s vládou a báli se jejich případného vlivu na jednání, který by 

zákonitě oslabil pozice silných hnutí.
166

 

Po ztroskotání mírových jednání v Libyi byly AU a OSN kritizovány za to, ţe 

zvolily dva mediátory na poloviční úvazek, namísto jednoho, který by měl na starost 

celý proces. Oba dva proto byli 30. 6. 2008 vystřídání Djibrilem Bassolé, ministrem 

zahraničí Burkiny Faso. Ani jemu se ale nedařilo přimět velký počet hnutí rebelů 

k novým jednáním.
167

 Na znovuobnovení mírového procesu mělo negativní dopad i 

vydání zatykače na prezidenta Bašíra 4. 3. 2009, neboť povstalecká hnutí odmítala 

vyjednávat s válečnými zločinci. „Jak můžeme vyjednávat s prezidentem, který má jít do 

vězení?“
 168

  

 

3.5 Současný katarský mírový proces 

Za působení Djibrila Bassolé ve funkci hlavního mediátora AU/OSN byl v roce 

2009 zahájen zatím posledním významný mírový proces, který v katarském Doha trvá i 

v době psaní této práce. Rozdělit ho můţeme na dvě etapy, přičemţ na druhou uţ 

dohlíţí v polovině roku 2011 nově zvolený mediátor Ibrahim Gambari, hlava 

UNAMID, a od srpna 2012 Aichatou Mindaoudou.
169

 

V první etapě bylo na základě špatných zkušeností s velkým mnoţstvím 

nevýznamných účastníků na mírových jednáních vyslyšeno volání vojensky 

nejsilnějšího hnutí JEM po exkluzivitě. „JEM je ochotná vyjednávat, ale bez ostatních 

frakcí.“
170

 Mírové rozhovory vlády s JEM, zprostředkované AU, OSN, Katarem, 

Čadem a Eritreou, pak v únoru 2010 vyústily do rámcové dohody. „Dohoda 

ustanovovala příměří a přislibovala, že JEM se bude podílet na vládě jako nově vzniklá 

politická strana. Nicméně v důsledku vládní ofensivy v květnu 2010 do oblasti Jebel 
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Marra JEM odstupuje od dohody a opouští mírový proces.“
171

 Tento neúspěch je však 

mnohými pozorovateli vítán. V separátní mírové smlouvě s JEM neviděli naději na 

ukončení bojů, zejména kdyţ ostatní hnutí s JEM bojují o vedoucí postavení. Navíc, jak 

upozorňuje Reeves, JEM je výrazně spjata jen s etnikem Zahávců, její členové mají 

islamistickou minulost (přívrţenci Turábího, kterého prezident Bašír odstranil od moci) 

a její agenda je spíše celostátní neţ Dárfúrská.
172

 

O úspěchu ale nemůţeme hovořit ani v případě nově uzavřené mírové smlouvy ze 

14. 7. 2011, podepsané jenom pět dní po vyhlášení nezávislosti Jiţního Súdánu. 

Dokument z Doha pro mír v Dárfúru (Doha Document for Peace in Darfur – DDPD), 

vypracovaný v druhé etapě katarských mírových rozhovorů, má plně nahradit 

neúspěšnou DPA. Se súdánskou vládou ji podepsala koalice podruţných frakcí rebelů 

s názvem Hnutí pro osvobození a spravedlnost (Liberation and Justice Movement – 

LJM). V dubnu 2013 pak ještě svůj podpis připojila od JEM odštěpená frakce JEM – 

Mohamed Bashar. Ani to však nic nezměnilo na skutečnosti, ţe stejně jako u DPA tak i 

u DDPD chybí podpis pro ukončení bojů klíčových skupin. Těmi jsou i tentokrát 

především JEM, SLA/AW a nově i SLA/MM, které se přes naléhání mezinárodního 

společenství odmítají mírového procesu v Doha zúčastnit. 

Frakce SLA/MM Minni Minnawiho po podpisu DPA v roce 2006 a zisku vládních 

a armádních pozic, vykoupených naprostou ztrátou respektu u dárfúrského obyvatelstva 

i vlastních bojovníků v terénu, z vládního tábora nakonec odešla, od DPA odstoupila a 

opět se v prosinci 2010 připojila k povstání. Tragédie DPA se tak v DDPD znovu 

opakuje, neboť opět postrádá legitimitu ve formě masové podpory. Současné pokusy 

o selektivní implementace DDPD jsou těţko vynutitelné a mají na zlepšení situace 

Dárfúřanů zanedbatelný dopad.
173

 

DDPD opětovně řeší dělbu moci a bohatství, bezpečnostní opatření, návraty 

vnitřně vysídlených osob (IDPs) a uprchlíků, otázky spravedlnosti a obnovy regionu 

včetně fungování nového bottom up mechanismu Darfur Internal Dialogue and 

Consutlation (DIDC).
 

Mimo jiné umoţňuje súdánskému prezidentovi jmenovat 

viceprezidenta z Dárfúru, zřizuje kompenzační fond pro oběti dárfúrského konfliktu a 
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zřizuje také novou Dárfúrskou regionální správu (Darfur Regional Authority), která má 

region
174

 spravovat do rozhodnutí referenda o permanentním statutu Dárfúru v rámci 

Súdánské republiky. Bohuţel, uspokojivé řešení otázek, týkajících se vlastnictví půdy a 

práva na její vyuţívání, které jsou klíčovou příčinou konfliktu, opět chybí.
175

 

Podobně jako Libye a ještě před tím Čad, ani Katar není rebely vnímán jako 

neutrální místo vhodné k jednání. To můţe opět vést k vytváření alternativních fór 

(zájem má např. Egypt), která však mají na vyjednávací proces negativní vliv, neboť 

úspěšná mediace vyţaduje jednotný postup.
176

  

 

3.6 Otázka sjednocení rebelů 

Přesto určitá naděje na vytvoření zastřešující politické struktury, která by mohla 

sjednotit rebely nejenom z Dárfúru ale i celého severního Súdánu, existuje. Vysvitla 

13. listopadu 2011 a jedná se o koalici s názvem Sudanese Revolutionary Front (SRF), 

jejímţ hlavním cílem je vybudovat demokratický Súdán. SRF seskupuje nejsilnější 

skupiny rebelů z Dárfúru (SLA-MM, SLA-AW, JEM) společně se SPLM-N (Sudan 

People’s Liberation Movement-North, Súdánské lidově osvobozenecké hnutí-sever), 

které je vojensky aktivní zejména v súdánských státech Modrý Nil a Jiţní Kordofán. 

Orbitu SRF se přibliţují i další menší politické strany, třebaţe se do ní plně neintegrují, 

např. SLA-Unity. Dlouhodobým záměrem SRF je jít ve stopách Johnem Garangem
177

 

zaloţené Národní demokratické aliance (National Democratic Alliance, NDA), 

sdruţující politické strany z celého Súdánu nesouhlasícími s pučem nastoleným 

reţimem Umara Bašíra 6. 6. 1989. V současné době tak probíhají vyjednávání o moţné 

alianci s komunistickou stranou, stranou Umma a utečenci z Popular Congress Party.
178

 

Fakt, ţe SRF si za svůj cíl vytyčilo svrhnout současný reţim v Chartúmu a přes neustálé 
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 DDPD zřizuje dva nové státy (Východní a Centrální Dárfúr). Dárfúrský region, který byl dosud 

rozdělen na tři státy (Západní, Jiţní a Severní Dárfúr), má být na základě DDPD přerozdělen do pěti států.  
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 Doha Document for Peace in Darfur, 

http://unamid.unmissions.org/Portals/UNAMID/DDPD%20English.pdf, [cit. 2013-03-02]. 
176

 WESCHLER, J., UN Response to the Darfur Crisis, Fride: Madrid, 2010, 

http://www.fride.org/download/OP_UN_Responses_Darfur.pdf, [cit. 2012-12-17], s. 16. 
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 John Garang byl vůdce Súdánského lidové osvobozenecké hnutí (SPLM), které sjednocovalo rebely 

z jihu. Jeho cílem bylo vytvořit unii všech súdánských marginalizovaných regionů. V roce 2005 zahynul 

při havárii.  
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 Darfur Armed Opposition Groups, HSBA, http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-

figures/sudan/darfur/darfurs-armed-groups/darfurs-armed-opposition-groups.html, [cit. 2013-05-11]. 
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naléhání mezinárodních vyjednavačů se odmítá zúčastnit mírového jednání v Doha, 

nevěstí rychlé vyřešení konfliktu.
179
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 Al Jazeera, „Sudan City Stormed by Darfur Rebels“, 27 April 2013, 
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4. MÍROVÉ MISE (PEACE KEEPING) 

 

„Peace keeping představuje nedonucovací rozmístění ozbrojených sil, jejichž 

cílem je řešení konfliktu, prevence vypuknutí násilí a postkonfliktní rekonstrukce. Peace 

keeping podléhá souhlasu dotčených států a nevyžaduje určení agresora.“
180

  

Peace keeping byl zanesen do systému OSN na začátku padesátých let poté, co 

bylo fungování RB OSN ochromeno studenou válkou a členové se nebyli schopni 

dohodnout na případné aktivizaci kapitoly VII Charty OSN, metodách peace 

enforcementu (viz kapitola Vynucení míru). Jak ve své knize Řešení konfliktů 

v mezinárodních vztazích dodává Waisová, mírové mise tzv. modrých přileb jsou dnes 

patrně tou nejdůleţitější aktivitou OSN, přestoţe ustanovení o mírových operacích jako 

o nástrojích řešení konfliktů v Chartě OSN chybí: „Existence a fungování mírových 

operací je založena na konsenzu členů Rady bezpečnosti, a obecněji všech členských 

států OSN, o nutnosti omezit násilí při řešení konfliktů a významné úloze OSN v tomto 

procesu. O mírových operacích se často hovoří jako o operacích podle kapitoly VI a ½, 

neboť 1. Nejsou zaneseny v Chartě svým charakterem a 2. Překračují kapitolu VI 

Charty OSN (Pokojné řešení sporů) a současně nenaplňují podmínky kapitoly VII 

Charty OSN (Akce při ohrožení míru, porušení míru a činech útočných), tj. neplní 

donucovací funkce. Jinými slovy jsou někde mezi kapitolami VI a VII.“
181 

Od roku 2008 je na území Dárfúru rozmístěna hybridní mise AU a OSN 

UNAMID. UNAMID nahradila nedostatečnou misi AMIS, zřízenou AU v roce 2004 

v rámci nově zřízeného mechanismu prevence, managementu a řešení AU, neboť jako 

jeden z hlavních principů své bezpečnostní politiky přijala AU koncept odpovědnosti za 

ochranu (R2P), (viz kapitola Vynucení míru). 

Důleţité je si uvědomit, ţe obě peacekeepingové mise (tedy mise udrţující mír) 

byly uvrţeny do paradoxní situace, neboť v Dárfúru nebyl a stále není mír, který by 

mohly „udrţovat“.  
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4.1 Mise Africké unie v Dárfúru (AMIS) 

Mise Africké unie v Súdánu, (African Union Mission in Sudan, AMIS), byla 

zahájena v červenci 2004. Jejím úkolem bylo monitorovat Dohodu o příměří uzavřenou 

v čadské N’Dţameně 8. 4. 2004 mezi vládou a původními dvěma povstaleckými 

hnutími SLA a JEM.
 
Za své cíle si proto vytyčila obnovit bezpečnost, umoţnit dodávky 

humanitární pomoci a návrat uprchlíků, zajistit respektování příměří ze strany rebelů a 

vlády a vytvořit podmínky pro budování důvěry se zaměřením na civilní obyvatelstvo, 

tzv. confidence building. AMIS byla nejprve s ohledem na protesty súdánské vlády 

zřízena jen jako „pozorovací mise“. Avšak vzhledem k velmi špatné bezpečnostní 

situaci, kdy ani jedna ze stran příměří nedodrţovala a pokračovala v útocích, byl její 

mandát několikrát zesílen a AMIS se transformovala v peacekeepingovou misi, tedy 

misi zaměřenou na udrţení míru.
182

 

Skutečnost, ţe na existenci AMIS vláda přistoupila, můţeme přičíst jejím obavám 

z případného rozmístění jednotek OSN, s nímţ zásadně nesouhlasila. Záměr AU na 

zřízení své historicky první mise, který byl součástí aspirace AU zhostit se vedoucí role 

v celém procesu řešení dárfúrské krize (viz kapitola Mírová jednání), zase poslouţil 

OSN jako vhodné alibi jejího zdráhání se situaci v Dárfúru řešit.
183

 

Zřízení peacekeepingové mise je pro AU, která v době propuknutí konfliktu 

slavila teprve jeden rok od svého zaloţení (2002), zcela novou zkušeností. Na rozdíl od 

své předchůdkyně Organizace africké jednoty (OAJ), která byla zaloţena v roce 1963 

především za účelem ochrany nově získané nezávislosti afrických států na bývalých 

koloniálních mocnostech, se AU rozhodla jiţ důrazně nelpět na principech suverenity, 

územní celistvosti a nevměšování se do vnitřních záleţitostí státu zakotvených 

v článcích II. a III. Charty OAJ.
184

 Změnu přístupu přinesl konec studené války, s nímţ 

                                                 
182
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se očekávalo oslabení států a zhoršení bezpečnostní situace způsobené odlivem podpory 

spjaté s bipolárním soupeřením o vliv v Africe.
185

 

Nová moţnost AU zasahovat do vnitřních záleţitostí států, pokud v nich dochází 

k masovému porušování lidských práv či představují hrozbu míru, je zakotvena 

v článku 4j Protokolu o vytvoření Rady míru a bezpečnosti AU (RMB AU) a má být 

vykonávána s podporou Rady bezpečnosti OSN (RB OSN) v souladu s čl. 8 Charty 

OSN. Rozhodnutím RMB AU z 25. 5. 2004 byla vytvořena AMIS I.
186

 RB OSN 

schválila misi AU Rezolucí 1556 a vyzvala mezinárodní společenství k její podpoře. 

Tuto výzvu opakovala i ve všech následujících rezolucích aţ do ukončení činnosti 

AMIS v roce 2007.
187

 

Stav v červenci 2004 rozmístěné mise AMIS I ale činil jen 310 vojáků a 66 

vojenských pozorovatelů z deseti afrických zemí (Alţírsko, Kongo-Brazzaville, Egypt, 

Ghana, Keňa, Mozambik, Namibie, Nigérie, Senegal a JAR). Vskutku symbolický 

mandát byl 20. 10. 2004 vytvořením AMIS II rozšířen z pouhého pozorování příměří i 

na ochranu civilního obyvatelstva. Ta však byla omezena jen na bezprostředně ohroţené 

civilisty vyskytující se v blízkosti jednotky.
188

 Přestoţe personál AMIS II měl činit 3320 

osob, ještě v květnu 2005 jich bylo jen 2365, tedy o třetinu méně. Kvůli kritické 

bezpečnostní situaci byl 28. 11. 2005 personál mise navýšen na 6791 zaměstnanců. 

Následně byla mise přejmenována na AMIS II Enhanced s počtem 7320 členů.
 
Podle 

odborníků by však v Dárfúru, na území o velikosti Francie, ani dvojnásobná síla mise 

nebyla zcela dostačující. Vzhledem k tomu, ţe Súdán i AU trvaly na „africkém 
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charakteru“ vůbec první africké mise, její personál postrádal jakékoliv zkušenosti. Další 

komplikace způsobovalo i mnoţství jazyků, jimiţ africké jednotky hovořily.
189

 

AMIS měla také od začátku problém s nedostatkem finančních prostředků, a to i 

přesto, ţe k penězům vyčleněným z tzv. rozpočtu solidarity AU z větší části přispívali 

zahraniční dárci. Nejvíce přispívala EU
190

 (Německo, Francie), která misi AMIS II od 

června 2004 do konce roku 2007 celkem poskytla 305 milionů eur. (Vyjma 38,5 

milionů eur poskytnutých bilaterálně státy EU financovala EU misi AMIS II 

prostřednictvím finančního nástroje African Peace Facility).
191

 Následována byla USA, 

Kanadou a řadou bilaterálních dárců z řad evropských států (Velká Británie, Německo, 

Francie, Nizozemsko, Švédsko, Itálie, Dánsko, Belgie, Irsko, Finsko, Řecko, 

Lucembursko atd.).  

Nedostatečné bylo i vybavení mise a logistická podpora.
192

 Evropská unie, která 

Africké unii s fungováním AMIS II od července 2005 pomáhala, nedisponuje 

permanentní strukturou, která by zajišťovala operační velení. EU ji nebudovala 

záměrně, neboť nechtěla duplikovat struktury Severoatlantické aliance (NATO), jejíţ 

techniku a prostředky můţe vyuţívat v rámci dohod Berlin plus, podepsaných 16. 12. 

2002. Avšak vzhledem k tomu, ţe Bašír byl rezolutně proti zásadnímu angaţmá NATO 

v Dárfúru, začalo NATO misi AMIS před první polovinou roku 2005 pomáhat alespoň 
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symbolicky a kvůli odporu Chartúmu se soustředilo téměř výhradně na logistickou 

podporu (přepravu vojáků, letecké mosty), poradenství nebo např. školení důstojníků 

AU působících ve velícím centru v Etiopii. I přesto, ţe nakonec nedošlo na převzetí 

vedoucí úlohy NATO v řešení Dárfúrské krize, kterou navrhoval i prezident 

G. W. Bush, pro NATO je zapojení do jejího řešení přelomové. Jak píše Glen Segell, 

jednalo se o první humanitární zapojení NATO v Africe (mimo zakládající smlouvou 

stanovené pole působnosti nad obratníkem raka), aniţ by byl ohroţen členský stát 

NATO. Asistence NATO v Dárfúru skončila s mandátem mise AMIS 31. 12. 2007.
193

 

Na počátku roku 2005 v rámci protipovstalecké kampaně jiţ byla většina 

vytipovaných cílových vesnic zničena a jejich obyvatelé vyhnáni, došlo tak 

k částečnému uklidnění bojů. Po podpisu Dárfúrské mírové smlouvy (DPA) 5. 5. 2006 

pouze jedním z hnutí (SLA/MM) ale boje opět nabraly na intenzitě (válka všech proti 

všem). AMIS oslabovaly četné útoky na její personál a krádeţe jejího vybavení ze 

strany rebelů i milic. Omezila proto své působení v nebezpečných oblastech (tzv. no-go 

areas). Jednotky AMIS navíc začaly být Dárfúřany vnímány podobně jako vládní 

vojska nebo rebelové, kteří podepsali DPA, a stali se součástí vládních struktur. Vedla 

je k tomu snaha AMIS propagovat nepopulární DPA a Darfur–Darfur Dialogue and 

Consultation, očima Dárfúřanů nazíraný jako provládní projekt (viz kapitola Mírová 

jednání). Podezřívali ji, ţe není neutrální a jedná ve prospěch vlády a SLA/MM. AMIS 

byla také neschopná uskutečnit efektivní policejní ochranu v táborech IDPs, kterou byla 

skrze DPA pověřena. 

Jednotky byly demoralizované, bojácné a násilí páchanému na civilním 

obyvatelstvu nebo humanitárních pracovnících stěţí dokázaly zamezit. Uváděné údaje 

o počtu mrtvých v roce 2006 se pohybují v obdobných rozmezích, jako v roce 2013, 

200 000–250 000 mrtvých a 2,5–3 milionů vnitřně vysídlených osob (IDPs), 40 % 

obyvatelstva bylo podle zpráv OSN závislých na humanitární pomoci. Svůj hlavní cíl, 

ochranu civilního obyvatelstva, odzbrojení Dţandţavíd a usnadnění přístupu 

humanitární pomoci do regionu, mise nebyla schopna v dostatečné míře vykonávat.
194
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4.2 Transformace mise AU (AMIS) na hybridní misi OSN a AU (UNAMID) 

Neschopnost mise AMIS plnit svůj mandát
195

 a zhoršující se bezpečnostní situace 

v Dárfúru, kdy vláda a rebelové kontinuálně porušovali ujednané příměří, vedla 

k obnovení poţadavku na rozmístění robustnější mise OSN. Aktivistická hnutí 

v Americe a v Evropě dokonce vyzývala OSN a USA k zahájení humanitární intervence 

a burcovala veřejnost, např. v dubnu 2006 tisíce lidí na Washingtonském Maalu 

skandovalo s řadou hollywoodských celebrit hesla typu „zastavte genocidu“
196

 (viz 

kapitola Vynucení míru). Vyslání mise OSN ale uţ začali od konce roku 2005 

prosazovat i západní členové Rady bezpečnosti OSN. Severojiţní mírový proces, jehoţ 

vyřešení do té doby dávali přednost, byl jiţ v lednu 2005 uzavřen Všeobecnou mírovou 

smlouvou (CPA) a na území jiţního Súdánu začala fungovat mise OSN UNMIS (United 

Nation Mission in Sudan). Západní státy proto navrhovaly nahrazení neúspěšné mise 

Africké unie (AMIS) jedinou misí OSN v Súdánu (UNMIS), která by byla rozšířena i na 

území Dárfúru. Sekretariát OSN ale trval na tom, ţe případná mise OSN bude 

rozmístěna aţ po podepsání právě se projednávající Dárfúrské mírové smlouvy (DPA), 

na jejímţ základě ujednaný mír by pak peacekeepingová mise mohla „udrţovat“. (Bez 

mírové smlouvy a souhlasu vlády by musela mír „vynucovat“ a jednalo by se jiţ 

o peace enforcement). I odtud pak plyne velký tlak na rychlé uzavření DPA, 
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tzv. deadline policy, který začali při nikam nepostupujících jednáních v Abudţe 

prosazovat i donoři jednání (viz kapitola Mírová jednání).
197

 

Weschler dodává, ţe reakce Africké unie byla „kuriózní“. V březnu 2006 

v „zásadě“ souhlasila. Pak se ale začala zdráhat a trvala na dalším posílení mise AMIS. 

Dle vyjádření AU, příliš mnoho aktérů proti příchodu jednotek OSN do Dárfúru 

protestuje a rozmístění „modrých přileb“ by mohlo mít velmi negativní dopad. Vedle 

neochoty AU odstoupit od vedoucí úlohy při řešení dárfúrské krize, (protoţe Západ má 

najednou zájem situaci řešit), můţeme změnu pozice AU vysvětlit i v souvislosti 

s tlakem, který na ni začali vyvíjet její arabští členové, instruovaní súdánským 

prezidentem Bašírem. Naopak jiní afričtí politici případné angaţmá OSN vítali jako 

moţnost vytvoření nového typu vztahu mezi oběma organizacemi a zbavení se břemene 

disfunkční africké mise.
198

 

Rezoluce 1706 (2006) z 31. 8. 2006 dle výše zmíněného návrhu skutečně 

rozšiřovala mandát mise OSN v jiţním Súdánu UNMIS i na území Dárfúru, kde měla 

být rozmístěna v síle cca 22 000 členů.
199

 V Radě Bezpečnosti pro ni hlasovalo 12 států, 

mezi nimiţ byly i tři tehdejší nestálí členové RB z Afriky (Ghana, Kongo a Tanzanie). 

Hlasování se zdrţelo Rusko, Čína a Katar, který byl v té době mezi nestálými členy RB 

OSN jediným arabským státem. Opakoval se tak obvyklý hlasovací model. Čína, Rusko 

a v Radě bezpečnosti střídající se arabské země, tehdy Katar, trvaly na principech státní 

suverenity a nezasahování do vnitřních záleţitostí státu. 

Dalším důvodem jejich měkkého přístupu jsou jejich konkrétní státní zájmy. Čína 

má eminentní zájem o súdánskou ropu a súdánské investice, neboť na území Súdánu 

rovněţ působí velké mnoţství čínských polostátních firem. Stejně jako Čína i Rusko 

Súdán zásobuje zbraněmi, nehledě na zbrojní embargo. Katar, podobně jako ostatní 

státy Arabské ligy, v dárfúrském konfliktu pak straní reţimu prezidenta Bašíra. Dobře 

patrné je to i z absence finanční a humanitární podpory od států Arabské ligy africké 

misi AMIS a dárfúrským vnitřním uprchlíkům (IDPs). Rezoluce 1706 (2006), která byla 

závislá na souhlasu súdánské vlády, byla následně Bašírem odmítnuta a označena za 
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pokus o rekolonizaci Súdánu. Maximum, co by byl Súdán ochoten akceptovat, by bylo 

případné rozmístění jednotek AU pouze s materiální a logistickou podporou OSN. 

Rezoluce 1706 nebyla nikdy implementována.
200

 

 

4.3 Hybridní mise OSN a AU v Dárfúru 

Druhý návrh na to, jak dostat jednotky OSN do Dárfúru, byl, dá se říci, revoluční. 

Jednalo se o zcela nový koncept peacekeepingových operací. Poprvé měla být vytvořena 

mise vedená tandemem OSN a AU. Návrh na tzv. Hybridní misi OSN a AU v Dárfúru 

(United Nations – Africa Union Hybrid Mission in Darfur, UNAMID), byl vtělen do 

Rezoluce 1769 (2007), schválené po řadě měsíců komplikovaných vyjednávání aţ 

31. 7. 2007. Na rozdíl od 12 předcházejících neefektivních nebo neúspěšných rezolucí, 

týkajících se situace v Dárfúru, přijatých v průběhu tří let, znamenala Rezoluce 1769 

skutečný průlom. Byla přijata jednohlasně, poskytovala silný mandát na ochranu 

civilistů a díky zkušenostem OSN s misemi i příslib zkušenějšího vedení, lepší struktury 

a kontroly.
201

 

Rezoluce 1769 (2007) šla ještě o krok dále neţ rezoluce 1706, neboť byla 

adoptována pod kapitolou VII Charty OSN (Akce při ohrožení míru, porušení míru a 

činech útočných) a jako taková teoreticky nevyţadovala souhlas súdánského reţimu. 

V realitě s ním ale OSN počítala, neboť mise byla navrţena jako mise „mírová“ (o síle 

nejprve cca 14 000, později maximálně 26 000 členů), která měla mimo jiné dohlíţet na 

implementaci bezpečnostních opatření Dárfúrské mírové smlouvy (DPA). Problém byl, 

ţe řada aktivistů, neznalých mezinárodních norem, si Rezoluci 1769 vyloţila jako 

výzvu k vojenské intervenci a vyţadovala okamţité rozmístění jednotek a „zastavení 

války“ bez čekání na souhlas Chartúmu. Avšak podle názoru De Waala, jako mise 

donucovací by musela být navrţena v mnohem větší síle, a ani tak by zřejmě neměla 

velkou naději na úspěch. „Jednotky OSN válku zastavit nemohou.“
202

 Jak shrnuje Haeri, 

rezoluce 1769 není a nemůţe být povaţována za prostředek k humanitární intervenci.
203
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Souhlasu Chartúmu s rozmístěním mise UNAMID bylo nakonec dosaţeno 

především díky nátlaku, který na Súdán vyvinula Čína. Pod vlivem obrovské kritiky, 

kterou před plánovanými Olympijskými hrami v Pekingu (srpen 2008) začaly na Čínu 

vyvíjet aktivistické organizace v rámci kampaně „Genocide Olympics“, byla Čína 

nucena revidovat svůj dosavadní prochartúmský postoj, neboť se obávala dopadu kritiky 

na úspěch pekingské olympiády. Jak dále píší Schoeman a Junbo, od principů své 

zahraniční politiky se Čína částečně odklonila i díky tomu, ţe si začala uvědomovat, ţe 

pozice stálého člena Rady bezpečnosti, potaţmo světové velmoci, jistý díl zapojení do 

řešení světových problémů vyţaduje. V roce 2007 byl Liu Guijin jmenován zvláštním 

zástupcem v Súdánu a proslavil se svým novým přístupem tzv. přesvědčování 

(approach of persuasion), který uplatňoval vůči súdánské vládě. Přístup přesvědčování 

se následně promítl i do čínského působení v Radě bezpečnosti OSN. Čína schválila 

rezoluci 1769 (2007) týkající se přeměny AMIS na UNAMID. Poprvé tak přímo 

podpořila mezinárodní iniciativu na vyřešení Dárfúrské krize.
204

 

V rezoluci RB 1769 z 31. 7. 2007 bylo stanoveno, ţe do mise UNAMID bude 

inkorporována africká mise AMIS. Rezolucí je dále stanoveno, ţe: 

 UNAMID představuje společnou misi AU a OSN tvořenou 26 000 příslušníky, 

z toho 19 555 členů připadá na vojenský personál (včetně 350 vojenských 

pozorovatelů), 3772 na mezinárodní policejní složky a 2660 na úředníky, tvořící 29 

speciálních policejních jednotek; 

 UNAMID převezme od AMIS vedení nad regionem 31. prosince 2007; 

 UNAMID je pověřena implementací Dárfúrské mírové smlouvy a ochranou 

personálu a civilního obyvatelstva. 

Podle rezoluce 1769 se mandát mise UNAMID vztahuje také na: 

 pomoc při obnově bezpečnostních podmínek pro ekonomický rozvoj, poskytování 

humanitární pomoci a návrat vysídlených osob; 

 ochranu civilního obyvatelstva nacházejícího se pod bezprostřední hrozbou násilí 

a prevenci útoků proti civilnímu obyvatelstvu; 

 monitorování implementace Dárfúrské mírové smlouvy z května 2006;  

 podporu vývoje politické situace; 

 podporu respektování lidských práv a vlády práva v Dárfúru; 
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 monitorování a podávání hlášení o bezpečnostní situaci v Čadu a Středoafrické 

republice; 

 monitorování, prošetření a podávání hlášení o snahách o odzbrojení 

Džandžavíd.
205

 

Mise byla rozmístěna k 1. 1. 2008 a od té doby je její mandát kaţdoročně 

prodluţován. UNAMID je největší peacekeepingovou misí na světě v historii i v době 

psaní této práce.
206

  

Výhody mise: Oproti předcházející misi AU představuje robustní hybridní mise 

UNAMID jistě pokrok. Na rozdíl od AMIS, ochrana civilistů je pro UNAMID 

stěţejním bodem jejího mandátu (silnější mandát, proaktivní, např. vykonává okolo 160 

patrol denně). Jak pokračují dál ve výčtu Luqman a Omede, lépe zabezpečuje dodávky 

humanitární pomoci, ochranu humanitárních pracovníků a vybavení. UNAMID rovněţ 

usiluje o to, aby byla humanitární pomoc rozšířena do všech potřebných oblastí, nehledě 

na to, pod čí jsou kontrolou, a snaţí se vytvořit prostředí, ve kterém by mohl zapustit 

mír. I její snahy o to přimět strany k dodrţování Dohody o příměří z roku 2004 z čadské 

N’Dţameny vycházejí ve srovnání s AMIS lépe. Díky financování OSN není tak 

zásadně podfinancovaná, jako byla AMIS.
207

  

Nedostatky mise, kompromis: Avšak i misi UNAMID trápí řada problémů. Kvůli 

nesouhlasu súdánské vlády přichází o rok později, neţ se původně plánovalo, do 

změněné bezpečnostní situace (fragmentace skupin rebelů). Súdánská vláda mezitím 

zostřila svou taktiku „rozděl a panuj“, mezi Araby se vyhrotily boje o půdu, uprchlické 

tábory se militarizovaly. Mise UNAMID musela a musí čelit velkým byrokratickým a 

vojenským obstrukcím ze strany vlády (Súdán neustále mění administrativní procedury, 

brzdí vydávání víz apod.). Rozmístění UNAMID trvalo mnohem déle, neţ se původně 
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očekávalo, a doposud nedosáhlo 100 % (cca 92 %
208

). Kvůli Bašírovu opakovanému 

důrazu na „africký charakter mise“ je komplikované pro misi takového rozsahu (max. 

26 000) sehnat dostatek vojenských jednotek, pokud má obsahovat ¾ jednotek z Afriky 

a dále jsou upřednostňovány nezápadní země.
209

 (Chartúm např. s podporou Egypta 

odmítl inţenýrské jednotky z Thajska a Skandinávie. Norskou a Švédskou jednotku 

nařkl z moţného pokusu o špionáţ.)
210

 

Jak poznamenává International Crisis Group (ICG), na misi UNAMID je také 

patrné, ţe vznikla na základě kompromisu. Oproti původnímu předpokladu, ţe bude 

zmocněna k zabavování zbraní, jí byl umoţněn pouhý monitoring zbraní přítomných 

v Dárfúru navzdory embargu RB OSN. Tento ústupek je podle International Crisis 

Group nešťastný, neboť v Dárfúru operuje velké mnoţství ozbrojených skupin. Rovněţ 

nepředepisuje sankce v případě neochoty kooperovat jak ze strany vlády, tak rebelů atd. 

Také od nich bylo ustoupeno kvůli odporu vlády.
211

 Strany jsou proto méně ochotné 

k politickému kompromisu (neúspěšná mírová jednání, absentující rebelové).
212

 

Problematičnost absence sankcí se pak jasně projevila v roce 2009, kdy v reakci na 

vydání zatykače na Bašíra Mezinárodním trestním soudem Bašír vyhostil 13 

mezinárodních a 3 místní humanitární organizace nechal rozpustit. K očekávané 

humanitární katastrofě nedošlo jen díky maximálnímu nasazení a rychlé reakci zbylých 

aktérů v terénu v kombinaci s nátlakem mezinárodního společenství na opakované 

povolení činnosti.
213

 

Následně rezoluce 2003 (2011) z 29. 7. 2011, přijatá dva týdny po podpisu 

v pořadí jiţ druhé dárfúrské mírové smlouvy (DDPD), poţadovala od všech stran 

v konfliktu zúčastněných, včetně ozbrojených hnutí, aby okamţitě ukončily násilí a 
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učinily vše potřebné k tomu, aby bylo dosaţeno trvalého příměří a všeobecného 

uspořádání na základě nového Dokumentu z Doha pro mír (DDPD, 14. 7. 2011).
214

  

V zatím poslední rezoluci 2063 (2012) z 31. 12. 2012 se RB OSN rozhodla během 

následujících 12 a aţ 18 měsíců sníţit sílu mise na 16 200 vojenských příslušníků a 

4 690 členů policejních sloţek.
215

 K 30. 4. 2013 bylo v misi UNAMID 19 148 

uniformovaného personálů (14 085 vojenské jednotky, 342 vojenští pozorovatelé, 4 721 

policisté), 1 073 mezinárodního civilního personálu, 2 924 místních zaměstnanců a 488 

dobrovolníků OSN.
216

  

Význam mise UNAMID přesahuje otázku dárfúrské krize a podle Weschler bude 

mít pravděpodobně vliv na podobu budoucích peacekeepingových misí OSN. OSN 

poprvé vytvořila misi, u které převzala plnou finanční zodpovědnost, avšak nikoliv plné 

velení.
217

 Ve snaze vyhovět prezidentovi Bašírovi, „pozemní vedení budou zajišťovat 

členové z převážné většiny afrických vojenských jednotek, kontrolní struktury a 

strategická rozhodování budou vycházet z Odboru OSN pro mírové operace se sídlem 

v New Yorku“.
218 

Velitelství UNAMID v El Fasher pak reportuje dvakrát, a to velitelství 

OSN v New Yorku a velitelství AU v Addis Abebě. Othieno a Samasuwo 

poznamenávají, ţe zřízení hybridní mise UNAMID reprezentuje v rámci bezpečnostní 

spolupráce mezi mezinárodní a regionální mezivládní organizací významnou novinku, 

avšak přináší více problémů, neţ se původně očekávalo.
219

 

 

4.4 Paralelní mírové mise (UNMIS, MINURCAT, EUFOR/Tchad/RCA) 

Poměrně schizofrenní situace způsobená hybriditou mise UNAMID byla od roku 

2008 umocněna i paralelním působením mise OSN v Jiţním Súdánu (United Nation 

Mission in Sudan, UNMIS, 24. 3. 2005–31. 8. 2011), která dohlíţela na implementaci 

Všeobecné mírové smlouvy uzavřené 9. 1. 2005. Od 8. 11. 2011 je ale rozmístěna nová 
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mise OSN rovněţ na území Jiţního Súdánu (UNMISS, United Nations Mission in South 

Sudan), který 9. 11. 2011 vyhlásil na Súdánu nezávislost. 

Zároveň další mise (jedna zřízená OSN, druhá EU) působily v sousedních zemích, 

Čadu a Středoafrické republice, do nichţ se dárfúrský konflikt přelil (efekt spillover), a 

kvůli přílivu tisíců dárfúrských uprchlíků je zasáhla kritická humanitární situace, 

nehledě na skutečnost, ţe hnutí rebelů často vyuţívají sousední země jako své základny. 

Podle údajů OSN přeběhlo od roku 2003 do Čadu více neţ 240 000 dárfúrských 

uprchlíků, v Čadu je rovněţ 45 000 uprchlíků ze Středoafrické republiky a 180 000 

vnitřních uprchlíků (IDPs).
220

 Mezi lety 2005–2010 probíhala v Čadu občanská válka a 

také tzv. proxy válka se Súdánem. 

Radou bezpečnosti jednomyslně schválená rezoluce 1778 (2007) zřídila na území 

Čadu a Středoafrické republiky pouze civilní misi OSN MINURCAT (o síle maximálně 

300 policistů a 50 vojenských styčných důstojníků a příslušného civilního personálu) a 

zároveň od ledna 2008 odsouhlasila rozmístění vojenských sil Evropské unie (EUFOR) 

v rámci mise EUFOR/Tchad/RCA. Stalo se tak poté, co čadský prezident Idriss 

Déby
221

, který nejprve nechtěl mít na svém území jednotky OSN, přistoupil na návrh 

překlenovací mise EUFOR iniciovaný francouzským prezidentem Sarkozym s podporou 

vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU 

Javierem Solanou. Cílem mise byla podpora bezpečnosti a ochrana humanitárních 

koridorů pro uprchlíky a OSN. Vedli ji francouzský a irský velitel. Mise EU se ale stala 

terčem kritiky. Podle mnohých pozorovatelů (včetně čadských rebelů) se jednalo 

o projekt prezidenta Sarkozyho za účelem posílení francouzského vlivu na území jejich 

bývalé kolonie a v sousedních regionech. Na rozdíl od evropského parlamentu se 

nesetkala s velkým nadšením ani u řady evropských států, které ji musely podporovat. 

Kritizována ale byla i velikost mise (4 300 členů), vybavení, mandát a nedostatek 

financí. Mise v této podobě prý nemohla přinést ţádnou zásadní změnu. Jiní zase 

namítali, ţe svůj mandát mise splnila a v některých oblastech přispěla ke zlepšení 

bezpečnostní situace. Spíše neţ politickou misi Sarkozyho v ní vidí misi humanitární. 

                                                 
220

 MINURCAT Background, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurcat/background.shtml, 

[cit. 2013-01-08]. 
221

 Zatímco pro čadského prezidenta Debbyho byla mise EU přijatelnější neţ mise OSN, súdánský 

prezident Bašír personál, potaţmo misi EU zásadně odmítal.  



   

 

63 

  

Podařilo se také zajistit úspěšnou kooperaci s Ruskem, které dodalo vrtulníky, jichţ má 

EUFOR nedostatek.
222

 

Překlenovací mise EUFOR/Tchad/RCA byla následně předčasně ukončena 

k 15. 3. 2009 a její působnost přebrala vojenským komponentem posílená mise OSN 

MINURCAT. Rezoluce 1861 (2009) z 14. 1. 2009 ji schválila v síle 300 policistů, 25 

styčných důstojníků, 5 200 vojáků. Avšak ani MINURCAT nebyla rozmístěna tak 

dlouho, jak se původně očekávalo, neboť Čad zaţádal o její ukončení k 15. 3. 2010. Po 

řadě jednání mezi OSN a Čadem byl její mandát nakonec rezolucí 1923 (2010) 

prodlouţen aţ do konce roku 2010.
223
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5.  PROSAZOVÁNÍ SPRAVEDLNOSTI  

(PROMOTING JUSTICE) 

 

Následující způsob řešení dárfúrské krize vychází z přesvědčení, ţe nezbytnou 

podmínkou dosaţení a udrţení míru je prosazení spravedlnosti. Mezi jeho zastánce patří 

zejména lidskoprávní aktivisté a mezinárodní trestní právníci, kteří mají tendenci 

vyzdvihovat etnický rozměr dárfúrského konfliktu (a lobbují za jeho označení za 

genocidu). Jejich perspektivou jsou dárfúrské nearabské kmeny povaţovány za oběti 

vyhlazovací kampaně naplánované arabským reţimem v Chartúmu a prováděné 

arabskými kmenovými milicemi Dţandţavíd. Se zastánci řešení krize skrze humanitární 

intervenci pak sdílí společné přesvědčení, ţe Dárfúr je testovacím případem nově se 

rodícího normativního globálního právního řádu, překračujícího hranice státní 

suverenity (viz také R2P). Dokud nebude zúčtováno s minulostí, pachatelé odstraněni 

od moci a dohnáni k zodpovědnosti a oběti odškodněny, konflikty budou stále 

pokračovat. Na způsob řešení skrze mírová jednání mezi vládnoucím reţimem a rebely 

se krajní propagátoři spravedlnosti dívají skepticky. Vnímají je jako určitou formu 

appeasementu,
224

 neboť se kvůli jejich hladkému průběhu často upouští od stíhání 

zločinů, které strany konfliktu způsobily.
225

 

Prosazování spravedlnosti je obecně přijímáno za nedílnou součást postkonfliktní 

rekonstrukce
226

. „Vytvoření fungujícího spravedlivého právního systému, jasných a 

účinných zákonů, zajištění lidských práv a usmíření mezi stranami sporu jsou 

základními podmínkami stabilizace prostředí a působí proti recidivě násilí.“
 227

 

Avšak v případě, ţe konflikt stále trvá a není uzavřený mír, se názory na vhodnost 

této strategie různí, obzvláště pokud je, jako v případě Súdánu, k zodpovědnosti před 

Mezinárodním trestním soudem hnána úřadující hlava státu. (Dne 4. 3. 2009 byl na 

prezidenta Bašíra vydán zatykač, obviněn je z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti 
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a genocidy). Dilema, zda úsilí o docílení spravedlnosti uţ během války brání nastolení 

míru mezi válčícími stranami a má být nejprve prosazován mír a aţ poté spravedlnost, 

nebo naopak, nemá mezinárodní společenství dosud vyřešené a rozděluje jeho členy ve 

dví (viz dále).
228

 

 

5.1 Prosazování mezinárodního trestního práva 

Lidskoprávní aktivisté od počátečních stadií konfliktu lobbovali za to, aby byl 

označen za genocidu. Jako první označil situaci v Dárfúru za genocidu kongres USA 

v červenci 2004, následovaný o dva měsíce později ministrem zahraničí USA Colinem 

Powelem. V reakci na to RB OSN zřídila v září 2004 pro Dárfúr Mezinárodní 

vyšetřovací komisi (International Commission of Inquiry on Darfur) zabývající se 

porušováním mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. Na základě řady 

návštěv Dárfúru došla komise v lednu 2005 k závěru, ţe súdánská vláda o genocidu 

neusilovala. Nicméně její činy označila za neméně závaţné: vládní síly a milice měly 

podíl a dopouštěly se „nevybíravých útoků, zabíjení civilistů, mučení, vynucených 

zmizení, ničení vesnic, znásilňování a dalších forem sexuálního násilí, drancování a 

násilného přesídlování“. Jedním z doporučení komise RB OSN bylo předat dárfúrskou 

otázku k posouzení Mezinárodnímu trestnímu soudu (MTS).
229

 

Předání dárfúrského případu MTS bylo o dva měsíce později umoţněno na 

základě průlomové Rezoluce 1593 (2005),
230

 která umoţňuje vztáhnout jurisdikci MTS 

i na území Súdánu, přestoţe není smluvní stranou MTS. Na jejím schválení 31. 3. 2005 

měla zásadní podíl i skutečnost, ţe jiţ byla uzavřena mírová smlouva CPA 

s povstaleckým jihem (leden 2005). Mezinárodní společenství se proto jiţ nemuselo 

obávat zhroucení severojiţních mírových rozhovorů a otevřel se tak konečně prostor pro 

razantnější postup vůči súdánské vládě.
231

 Rezoluce byla schválena 11 hlasy, mezi 

nimiţ bylo překvapivě i Rusko a zástupci AU Benin a Tanzanie. Stát Arabské ligy 
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Alţírsko, který je rovněţ státem AU, se zdrţelo hlasování, stejně tak jako Brazílie, Čína 

a USA.
232

 

 

5.2 Mezinárodní trestní soud: dárfúrská otázka 

MTS byl v roce 1998 zaloţen tzv. Římským statutem, který vstoupil v platnost 

v roce 2002, a je výrazem současné normativní transformace mezinárodních vztahů. 

„Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court, ICC) je prvním stálým 

mezinárodním trestním soudem. Vznikl s cílem prosadit vládu práva tak, aby 

nejzávažnější mezinárodní trestné činy (např. válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, 

akty genocidy) nezůstaly nepotrestány. Mezinárodní trestní soud, který vznikl jako 

nezávislá mezinárodní vládní organizace, doplňuje národní trestní jurisdikci.“
233

 

Absenci afrického soudního systému, který by byl schopen dohnat válečné zločince 

k zodpovědnosti, vyplňovala dříve OSN zřizováním ad hoc institucí na základě kapitoly 

VII Charty OSN (Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu, Zvláštní soud pro Sierra 

Leone).
234

 

Prvním počinem MTS v případě Dárfúru bylo vydání zatykače na bývalého 

ministra vnitra Ahmeda Haruna a velitele milic Dţandţavíd Aliho Kushayba v květnu 

2007, za jejich přímou roli při masakrech v letech 2003 a 2004.
235

 

Bouřlivé reakce mezinárodního společenství se ale dočkala aţ obţaloba 

súdánského prezidenta Omara Bašíra, kterého v květnu 2008 prokurátor Luis Moreno 

Ocampo obvinil z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy. I přes společný 

odpor AU a Ligy arabských států a kritiku od řady expertů na něj byl 4. 3. 2009 vydán 

zatykač. Jedná se o vůbec první zatykač, který byl namířen na úřadující hlavu státu. 

Bašír byl podle mluvčí MTS Laurance Blaironové shledán osobně zodpovědným „za 

řízení útoků proti civilistům v Dárfúru, vraždy, únosy, mučení a deportace velkého 

počtu obyvatel.“ Násilnosti v Dárfúru byly výsledkem „systematického plánu 

v nejvyšších patrech súdánské vlády, ale soud podle Blaironové nemá důkazy, že by se 
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Bašír dopustil genocidy“.
236 

Zařazení genocidy Fúrů Masalitů a Zahávců zpět do 

Bašírova spisu pak nastalo 3. 2. 2010. Zvrat ve svém rozhodnutí předsoudní senát MTS 

zdůvodnil tak, ţe před tím byla pro důkazy genocidy stanovena příliš přísná kritéria, od 

kterých nyní ustupuje.
237

 V pořadí druhý zatykač na Bašíra byl vydán 12. 7. 2010.  

Ţádost o vydání Bašíra byla předána súdánské vládě.
238

 Ta však zmíněná obvinění 

zásadně odmítá a Bašíra (ani další osoby MTS obviněné) vydat nehodlá. Odvolává se 

přitom na skutečnost, ţe Súdán neratifikoval Římská statuta, tudíţ není jeho jurisdikcí 

smluvně zavázán. Jak ale upozorňuje např. Human Rights Watch, Rezoluce RB OSN 

1593 (2005) zavazuje Súdán ke spolupráci s MTS, tudíţ jurisdikcí MTS vázán je, 

přestoţe není smluvní stranou soudu.
239

 Súdán ale rezoluci 1593 nerespektuje a MTS 

označuje jako „jeden z mechanismů neokoloniální politiky Západu uplatňované vůči 

svobodným a nezávislým zemím“.
240

 Spravedlnosti se Bašír dále vyhýbá i díky 

shovívavosti některých afrických a arabských vládců, společně s Čínou, kteří mu 

umoţňují jejich zemi navštívit, aniţ by ho zatkli a předali haagskému soudu.
241

 

MTS 1. 3. 2012 vydal zatykač také na súdánského ministra obrany Abdara 

Rahíma Muhammada Husajna obţalovaného z páchání válečných zločinů a zločinů 

proti lidskosti. Prokurátor MTS má ale v plánu zabývat se i případy vysoce postavených 

členů dárfúrské opozice, mezi něţ patří Bahr Idriss Abu Garda, Abdallah Banda 

Abakaer Nourain, Saleh Mohammed Jerbo Jamus.
242
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5.3 Reakce mezinárodního společenství na zatykač na Bašíra 

Odhodlání vydat na stávající hlavu státu zatykač rozdělilo mezinárodní 

společenství na dva tábory a způsobilo rozkol jak mezi Radou bezpečnosti OSN a 

Radou míru a bezpečnosti AU, tak i uvnitř těchto dvou organizací. Zatímco západní 

státy s rozhodnutím MTS víceméně souhlasily, AU vyjádřila velké pochybnosti 

o načasování zatykače a Liga arabských států byla zásadně proti.
243

 

Zatykač rozdělil i řady odborníků. Např. De Waal prohlásil, ţe jeho vydání ohrozí 

jak dárfúrská mírová jednání, tak implementaci CPA, a osočil mezinárodní společenství 

z nezodpovědnosti.
244

 Společně s dalšími pozorovateli varoval před kompletní 

destabilizací celého regionu. Pesimistické scénáře proto počítaly s vyhoštěním 

peacekeepingové mise a humanitárních organizací, ohroţením jejich personálu a 

s vystupňováním násilí proti civilistům. Lanz upozorňoval, ţe od nynějška bude také 

sloţitější nabídnout Bašírovi, který uţ nebude mít co ztratit, mírové iniciativy, neboť 

ţaloba MTT zůstane, ať uţ Bašír mírovou smlouvu podepíše nebo ne.
245

 

Naopak Reeves vydání zatykače uvítal a mezinárodní společenství kritizoval za to, 

ţe na prosazení spravedlnosti museli Dárfúřané čekat tak dlouho, ačkoli zprávy 

o zločinech získávalo uţ od roku 2003.
246

 Optimisté si navíc od vydání zatykače 

slibovali pozitivní efekt. V souladu s článkem 16 Římského statutu MTS můţe Rada 

bezpečnosti OSN pozastavit stíhání aţ na dobu 12 měsíců. Přívrţenci zatykače proto 

předpokládali, ţe naděje na uplatnění článku 16 donutí Bašíra s mezinárodním 

společenstvím spolupracovat (dojde k plnému rozmístění mise UNAMID, obnovení 

mírových jednání, zastavení protipovstalecké kampaně).
 
Objevovaly se i názory, ţe 

Bašír bude obětován súdánskou vládou (NCP) ve prospěch jejího přeţití. 

Vývoj ale dává zatím za pravdu bojovníkovi za uplatnění článku 16 De Waalovi. 

Ten předvídal, ţe Bašírův reţim bude fungovat i nadále víceméně stejně jako před tím a 

ţe se za vydání zatykače bude revanšovat.
247

 V reakci na vydání zatykače (4. 3. 2009) 
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pak prezident Bašír skutečně obvinil 13 mezinárodních humanitárních organizací a tři 

lokální z toho, ţe poskytovaly informace haagskému soudu, a ze země je vyhostil.
248

 

Rovněţ byla zkomplikována činnost mise UNAMID (viz kapitola Mírové mise). 

Vyplnila se tak slova jednoho zástupce občanské společnosti: „Tato vláda si zaslouží 

všechny postihy, které proti ní mohou být uplatněny, ale nakonec to vždy budou súdánští 

obyvatelé, kdo za to zaplatí.“
 249

  

Z pěti stálých členů RB OSN podpořily vydání zatykače Velká Británie, Francie a 

paradoxně i Spojené státy americké. Přestoţe USA nepodepsaly Římská statuta, na 

jejichţ základě byl zřízen MTS, a dlouhodobě se staví proti jeho činnosti, v tomto 

případě s konáním MTS Bushova i Obamova administrativa souhlasila. Zbylí dva stálí 

členové, tradiční obhájci suverenity, Čína a Rusko, sice argumentovali, ţe by mělo být 

Súdánu poskytnuto více času, aby se sám vypořádal s tím, co tyto dvě země povaţují za 

jeho „vnitřní záleţitost“, nicméně za ţádost AU o odloţení zatykače v RB aktivně 

nebojovaly.
250

  

RMB AU nechala zřídit High-Level Panel on Darfur (AUPD), jehoţ cílem mělo 

být projednat otázky spojené s vydáním zatykače a dilematem mír versus spravedlnost. 

AU vydání zatykače oficiálně neodmítla, i kdyţ to tak bylo médii často mylně 

prezentováno. Nicméně vyjádřila hluboké pochybnosti nad jeho načasováním a 

předpokládanými důsledky. S podporou Ligy arabských států se proto obrátila na RB 

OSN s rezolucí, aby byl uplatněn článek 16 Římských statut a trestní stíhání o 12 

měsíců odloţeno. Avšak skutečnost, ţe RB OSN tento poţadavek de facto ignorovala, 

rozhořčil AU a je otázkou, jak se vztah mezi těmito dvěma organizacemi bude do 

budoucna vyvíjet. Rozčarováním z neúspěchu skončilo i naléhání AU na státy EU, aby 
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do té doby, neţ bude věc společně projednána AU, EU a OSN, zatýkací rozkaz dočasně 

zmrazily.
251

 

Přesto rozhodnutí AU Bašíra Mezinárodnímu trestnímu soudu nevydat, ke 

kterému se AU rovněţ usnesla během 13. summitu zemí AU v Libyi v červenci 2009, 

nesdílely všechny státy AU. Např. Botswana, Ghana, Čad a později i Jihoafrická 

republika se během summitu vyjádřily, ţe svou povinnost vyplývající z Římského 

statutu dodrţí. Africká občanská společnost podporuje vydání zatykače a apeluje na 

africké státy, aby jednaly v souladu se svými závazky a přestaly Bašíra ochraňovat. 

Rozpor mezi vyjádřením představitelů států AU a zástupců občanské společnosti si pak 

Sarjoh Bah vysvětluje na základě upřednostňování rozdílných konceptů: bezpečnosti 

režimu upřednostňované africkými vládami versus lidská bezpečnost.
252

  

V reakci na počínání MTS by si AU do budoucna chtěla vytvořit svůj vlastní 

trestněprávní mechanismus (namísto MTS), čímţ se chce vyvarovat „zneužívání 

mezinárodní jurisdikce“ a zajistit si africké „vlastnictví“ soudního procesu.
253

 Je 

zřejmé, ţe AU, původně silný přívrţenec MTS, je zklamaná směrem, kterým se MTS 

ubírá.
254

 21. summit AU v etiopské Addis Abebě v květnu 2013 (oslavující 50 let od 

zaloţení Organizace Africké Jednoty v roce 1963), dokonce vydal návrh rezoluce na 

zrušení účasti zemí AU v MTS. MTS kritizují, ţe je pouze „Africkým soudním 

dvorem“, neboť v minulých letech se soustředil téměř výhradně na africké hlavy států 

(Súdán – Bašír, Libye – Kaddáfí, Keňa – prezident Uhuru Kenyatta) a jejich vládní 

aparát nebo na africké rebely. Etiopský ministr dokonce MTS nařkl z rasismu.
255

 

Protoţe se AU od počátku zhostila vedoucí role v řešení dárfúrské krize, Liga 

arabských států ztratila zájem se v otázce Dárfúru více angaţovat. (To však neplatí pro 

sousední státy v čele s Libyí a Egyptem, které jednaly nezávisle na státech LAS a 
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aktivně se podílely na celém procesu.)
256

 Byl to tedy aţ záměr vydat Bašíra a následné 

vydání zatykače na něj, které vyprovokovalo LAS k aktivní účasti na řešení dárfúrské 

krize, k níţ se do té doby téměř ani nevyjadřovala (tzv. silent diplomacy),
257

 případně 

v RB OSN arabské státy hlasovaly ve prospěch súdánské vlády: Alţírsko 2004–2005, 

Katar 2006–2007, Libye 2008–2009.
258

  

Arabští členové AU a členové Ligy arabských států zatykač na Bašíra jednohlasně 

odmítli v závěrečném komuniké výročního summitu ligy v katarské Doha v březnu 

2009. LAS se s AU rozhodly společně tlačit na odročení zatykače. Libye jako člen obou 

regionálních organizací se stala mluvčím této snahy uvnitř RB OSN a hrála klíčovou 

roli při vyjednávání AU a LAS s RB OSN v únoru 2009. Ambice LAS pomoci Súdánu 

vytvořit jeho vlastní národní soudnictví vypořádávající se s válečnými zločiny a zločiny 

proti lidskosti, které by soudilo podezřelé namísto MTS, byla Súdánem ignorována.
259

 

Stejně tak jako návrh AU na vytvoření hybridního soudu.
260

 

LAS jako organizace, mající zkušenosti s vnější intervencí narušující teritoriální 

integritu některých jejích členů, má k Západem prosazovanému konceptu lidských práv 

a odpovědnosti za ochranu odmítavý postoj. Arabské státy jsou proti okupaci a 

intervenci a upřednostňují stabilitu systému. Suverenita země a jejího vůdce je 

preferována před individuálními právy.
261

 MTS je jejich optikou povaţován za 

neokoloniální mocenský nástroj Západu, uplatňovaný proti zbytku světa. Ze všech států 

LAS je to pak pouze Jordánsko a Dţibuti, které římská statuta ratifikovaly.
262
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V případě Dárfúru LAS dlouhodobě otevřeně podporuje súdánskou vládu a její 

popis dárfúrské krize, která podle vlády není ničím jiným neţ místním konfliktem 

znepřátelených kmenů. Podle LAS se jedná o vnitřní záleţitost Súdánu, která byla 

neprávem zinternacionalizována a vyústila do tzv. střetu civilizací mezi Západem a 

súdánskou vládou. Nerovnováhu moci a marginalizaci jako příčinu konfliktu neuznává.
 

Pohledem LAS byla legitimní súdánská vláda napadena ozbrojenými povstalci, kteří 

ohroţují její monopol na pouţití násilí. Kritizuje přitom Západ, který ač podobné 

skupiny v jiných státech často označuje za teroristy, dárfúrským rebelům přisoudil roli 

bojovníků za svobodu.
263

 Postoj LAS se částečně změnil v roce 2008, kdy se rebelům 

z JEM podařilo zaútočit na nejstarší část hlavního města Chartúm – Omdurman. 

Politická dimenze dárfúrského konfliktu byla od té doby brána mnohem váţněji a 

arabský svět reagoval iniciováním mírových jednání v Kataru (viz kapitola Mírová 

jednání). 

Zajímavé je, ţe na rozdíl od konfliktu v Bosně nebo v Kašmíru, kde i útoky na 

„nearabské“ muslimy vzbudily mezi členy LAS obrovskou vlnu solidarity, v případě 

Dárfúru a jeho „nearabského černošského“ muslimského obyvatelstva vlády LAS nic 

podobného neopakovaly. Útoky vládních sil povaţují za legitimní protipovstaleckou 

strategii.
264

 

 

Kontroverzní je především obvinění z genocidy, se kterým řada odborníků 

nesouhlasí (viz kapitola Vynucení míru). Bašír se proto nyní staví do pozice 

novodobého mučedníka, který statečně čelí zlu Západu a bojuje proti neokolonialismu. 

Africké státy a členové LAS stojí za Bašírem, stejně tak jako většina súdánské politické 

elity. Dokonce i mnozí Bašírovi oponenti s jeho obviněním nesouhlasí. Rozpory jsou i 

v RB OSN, Čína a Rusko se vyjadřují proti zatykači.  

MTS tak paradoxně dává v sázku mnohem víc neţ Bašír. Jak se vyjádřila Nancy 

Langar: „Pokud se Mezinárodnímu trestnímu soudu nepodaří přivést prezidenta Bašíra 

k zodpovědnosti, instituce (MTS) bude oslabena a ztratí důvěryhodnost.“
 265
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ZÁVĚR 

 

Letos uplynulo deset let od vzniku dárfúrské humanitární krize, která jiţ stála více 

neţ 200 000 ţivotů, přibliţně z 2,7 milionů obyvatel vytvořila vnitřní uprchlíky a 

280 000 Dárfúřanů se kvůli ní uchýlilo do sousedního Čadu a jeho uprchlických táborů. 

Přestoţe konflikt ve svých časných stádiích budil enormní pozornost médií, především 

díky jeho „atraktivnímu“ označení za „genocidu“ ze strany Spojených států, dnes 

o něm, minimálně v českých médiích, nenajdeme téměř ani zmínku (maximálně 

v souvislosti se zatykačem na súdánského prezidenta Bašíra a s jeho obviněním 

z genocidy dárfúrských „afrických“ kmenů ze strany Mezinárodního trestního soudu). 

Pokud se v Česku referuje o Súdánu, tak spíše v souvislosti s nově vzniklým státem 

Jiţní Súdán (2011), na jehoţ území zůstaly 2/3 súdánské ropy, při jejíţ dopravě do 

přístavu Port Súdán však musí vyuţívat ropovod procházející přes severní Súdán. 

Dozvídáme se proto o komplikovaných jednáních o přerozdělování příjmů z ropy a také 

o problematickém procesu finálního vytyčení hranice, která přes ropná pole prochází, a 

kvůli které se mezi jihem a severem opět rozhořel boj, tentokrát mezistátní konflikt. 

 Dárfúr se tak díky aktuálnější severojiţní problematice opět dostává na okraj 

zájmu. Přitom právě ignorování dárfúrských problémů (ze strany súdánské vlády i 

mezinárodních aktérů) stálo na počátku dárfúrského povstání, zahájeného v roce 2003, 

kdy dvě skupiny dárfúrských rebelů (SLA, JEM) vyhlásily válku súdánské vládě. Jako 

jeden z hlavních důvodů, proč se k ozbrojenému boji uchýlily, se často uvádí 

skutečnost, ţe reprezentanti Dárfúru nebyli přizvání k jednání o Všeobecné mírové 

smlouvě (CPA) ukončující druhou občanskou válku (1983–2005) mezi súdánským 

muslimským severem a křesťansko-animistickým jihem. Ozbrojeným útokem si proto 

dárfúrští rebelové chtěli zajistit místo u jednacího stolu, neboť i je trápily strukturální 

problémy Súdánu jako celku, které jsou všem súdánským marginalizovným regionům 

společné. Rovněţ oni chtěli mít zajištěný spravedlivý podíl na moci a bohatství země a 

jistý díl regionální autonomie na hyperdominantním centru ovládaném Araby. 

Za jednu z klíčových příčin dárfúrského povstání proto můţeme stanovit 

nerovnost mezi periferií (Dárfúr a další okrajové oblasti Súdánu na severu, východě a 

jihu země) a centrem (Chartúm a jeho okolí). Další příčinu konfliktu můţeme spatřovat 

i ve střetu identit. Rozhodně ne ale ve štěpení náboţenském, protoţe Dárfúr se nachází 

v západní části severního Súdánu, a je tudíţ muslimský, stejně tak jako vládnoucí 
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centrum. Za relevantní střet identit proto můţeme povaţovat identity Arab/ne-Arab. 

Dárfúrští rebelové pocházeli z nearabských kmenů (Fúrů, Zahávců a Masalitů). V rámci 

protipovstalecké strategie se pak vláda vedle bombardování civilistů pocházejících ze 

stejných kmenů jako jsou rebelové, uchýlila i k vyzbrojování arabských milic 

Dţandţavíd, které především v počátečních třech letech konfliktů na přání vlády 

systematicky likvidovaly dárfúrské nearabské obyvatelstvo.  

Velkou část milic Dţandţavíd pak tvoří především skupiny kočovných 

dárfúrských Arabů Abbala Rizeigat, které se dostávaly do střetů s dárfúrským 

nearabským obyvatelstvem jako „jednotný“ kmen „Arabů“ jiţ od konce 80. let. Za 

hlavní důvod těchto střetů se ale udává především boj o zdroje (přístup k pastvinám, 

voda, právo na vyuţívání půdy), který byl vyostřen velkým obdobím sucha a hladomory 

v letech 1984–5, a následně i rasistickou rétorikou Kaddáfího panarabského pásu. 

Arabové Abbala Rizeigat, kterým jako jedněm z mála nebylo v dobách britské 

kolonizace (1898–1956) přiděleno území, tzv. dar, byli rozšiřující se pouští nuceni 

migrovat do oblastí úrodnějšího dárfúrského jihu. Tam se pak zákonitě začali dostávat 

do střetu se zdejšími nearabskými farmáři, kteří je kvůli ekologické krizi uţ nebyli 

ochotni pouštět na své louky. Za stěţení příčiny konfliktu proto můţeme označit i 

ekologickou krizi způsobenou klimatickou změnou, která vyústila v boj o zdroje, 

zejména o půdu, a právo na její vyuţívání. Pro dárfúrský mírový proces je proto 

stěţejní, aby mírová smlouva půdní otázku uspokojivě vyřešila.  

Jak je výše jen letmo naznačeno, současná humanitární krize v súdánském Dárfúru 

je zapříčiněna několika překrývajícími se konflikty: bojem mezi vládou a rebely 

(centrum-periferie), místními boji o zdroje a v neposlední řadě širší regionální 

problematikou (občanská válka jihu proti severu, vliv Libye) včetně paralelně 

probíhajícího konfliktu mezi Súdánem a Čadem (2005–2010). Od roku 2006 je pak 

uváděn i konflikt místní dárfúrské elity, která se z původně dvou rebelských hnutí po 

roce 2006 rozštěpila na téměř třicet různých frakcí. Za obecnou příčinu súdánských 

krizí je pak označována neschopnost soupeřících centrálních elit konsolidovat stát a 

domluvit se na konstruktivní politice.  

 

Jaké jsou navrhované způsoby řešení dárfúrské krize? Přestoţe se dárfúrská krize 

naplno rozhořela jiţ na počátku roku 2003, pozornosti mezinárodního společenství se jí 

dostalo aţ v březnu 2004 poté, co byla v momentě desátého výročí genocidy ve Rwandě 

medializována. Vzápětí se ve Spojených státech zrodila masivní aktivistická kampaň 
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prosazující označení konfliktu za „genocidu“, neboť v tomto označení mnozí spatřovali 

klíč k zahájení okamţité humanitární intervence. Způsobem řešení mělo být vynucení 

míru (peace enforcement). Mýlili se. 

Vláda USA sice pod vlivem silné aktivistické lobby konflikt za genocidu v září 

2004 uznala, avšak jiţ předem věděla, ţe ji deklarace o dárfúrské genocidě k ţádnému 

konkrétnímu kroku, natoţ unilaterální intervenci, nezavazuje. Jak se ukázalo, Úmluva 

o zabránění trestání zločinu genocidia, na jejímţ základě svůj předpoklad aktivisté 

stavěli, není zcela jednoznačná v tom, kdo má na sebe signatářský závazek „zabránit a 

trestat genocidu“ vzít. V souladu s článkem VIII Úmluvy se pak americká vláda 

obrátila na OSN, aby podniklo příslušné kroky a začalo situaci řešit. Komise zřízená 

OSN ale súdánské vládě genocidní záměr vyvraţdit etnika Fúrů, Masalitů a Zahávců 

nepřiznala. Záleţitost byla podstoupena Mezinárodnímu trestnímu soudu a na 

mezinárodní pole se dostal další způsob řešení konfliktu – tzv. prosazení spravedlnosti 

(promoting justice). 

Domnívat se, ţe to byla pouze neochota mezinárodního společenství zasáhnout, 

proč konflikt za genocidu neoznačilo, by ale bylo chybné. Označení situace v Dárfúru 

za genocidu je problematické, neboť tento pojem nově rozšiřuje i na vládní 

protipovstaleckou strategii atakující nearabské kmeny, z nichţ pocházeli rebelové. Na 

rozdíl od holocaustu nebo Rwandy se v případě Dárfúru nejednalo o tradiční, uţší 

vymezení pojmu genocida, zdůrazňující úplnou likvidaci určitého etnika a totalitární 

kontrolu. Vláda podle De Waala neměla zájem vyvraţdit celé nearabské obyvatelstvo, 

spíše vystrašit další příslušníky kmenů a odradit je od toho, aby se k rebelům přidávali. 

Pokud bychom pojem genocida rozšířili i na situaci v Dárfúru, museli bychom jím 

pojmenovat i obzvláště kruté protipovstalecké akce v jiných zemích, čímţ by se ale 

mohlo chápání pojmu genocida výrazně rozšířit. 

Zcela negativně se vůči myšlence dárfúrské genocidy, humanitární intervence a 

zároveň i uvalení zatykače na prezidenta Bašíra Mezinárodním trestním soudem 

vymezily státy Arabské ligy. Ty dárfúrskou krizi označují stejně jako súdánská vláda za 

konflikt místní a kmenový. V internacionalizaci dárfúrského problému vidí spíše snahu 

Západu dostat se k súdánské ropě a obviňují ostatní státy z neokolonialistických snah. 

Protoţe se AU od počátku zhostila vedoucí role v řešení dárfúrské krize, Liga arabských 

států ztratila zájem se v otázce Dárfúru více angaţovat. Byl to tedy aţ záměr MTS 

soudit prezidenta Bašíra, který vyprovokoval LAS k aktivní účasti na řešení dárfúrské 
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krize, k níţ se do té doby téměř ani nevyjadřovala (tzv. silent diplomacy),
266

 případně 

v RB OSN arabské státy hlasovaly ve prospěch súdánské vlády: Alţírsko 2004–2005, 

Katar 2006–2007, Libye 2008–2009. 

Na rozdíl od západních států, které vydání zatykače podporují, arabské státy a 

většina států AU se rozhodlo Bašíra haagskému MTS nevydat. Jasně se zde ukazuje 

rozdílnost ve vnímání konceptu bezpečnosti. Na rozdíl od západních států, pro 

nezápadní oblasti je bezpečnost režimu upřednostňována na úkor lidské bezpečnosti.  

Na případu dárfúrské krize je pak dobře patrné, jak hluboké rozpory v přístupu 

k řešení vnitrostátních konfliktů mezi západními a většinou nezápadních států panují 

(dilema mír versus spravedlnost, suverenita versus intervence, lidská bezpečnost versus 

bezpečnost reţimu atd.).  

V jednání AU ale můţeme vysledovat i určitý paradox. AU pod dojmem 

Rwandské genocidy sice přijala poměrně ambiciózní verzi konceptu „odpovědnosti za 

ochranu“ (R2P), kterou se nyní snaţí prostřednictvím mírových misí realizovat (AMIS, 

UNAMID). Nicméně v případě, ţe by mohl být ohroţen vládnoucí reţim, má tendenci 

od nově se rodícího normativního právního řádu, překračujícího hranice státní 

suverenity, spíše ustupovat.  

Dalším z přístupů k řešení Dárfúrské krize jsou mírová jednání (peace 

negotiation). Přestoţe byla dárfúrská krize ve svých počátečních stádiích (2003–5) 

vnímána především jako taţení arabské súdánské vlády proti „africkému“ civilnímu 

obyvatelstvu, postupně se mnozí aktéři začali přiklánět k názoru, ţe jde o klasický 

symetrický konflikt mezi rebely a vládou, který by mohl být vyřešen mírovou 

smlouvou. Ani Dárfúský mírový proces ale doposud nepřinesl ţádné ţivotaschopné 

výsledky. Tři stěţejní smlouvy z roku 2004, 2006 a 2011 situaci v Dárfúru zásadně 

nezlepšily, ba naopak, nastartovaly vlnu dalších násilností.  

Rebelové jsou nejednotní, neschopní se domluvit na společné politické agendě a 

bojují mezi sebou o moc. To pak nahrává súdánské vládě, která dárfúrskému konfliktu 

odmítá přiznat politickou dimenzi a označuje ho jen za místní, kmenový.  

Na neúspěchu mírových jednání mají svůj podíl také mezinárodní aktéři. Jednak 

tím, ţe v počátcích dárfúrské krize dostatečně nezatlačily na súdánskou vládu, aby 

dárfúrskou otázku řešila v rámci severojiţních mírových jednání (2002–2005) 
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ukončujících druhou občanskou válku (celosúdánské řešení versus regionální řešení). 

Následný pouze regionální Dárfúrský mírový proces v Abudţi (2004–2006) byl 

negativně ovlivněn nátlakem na jeho urychlené dovršení, tzv. deadline policy. Evropští 

donoři tak činili zejména kvůli neochotě platit za nákladná a stagnující mírová jednání. 

USA zase chtělo rychle uzavřít mírovou dohodu kvůli tomu, ţe ta se pak měla stát 

podkladem pro příchod jednotek OSN, coţ byl jeden z poţadavků v USA velmi vlivné 

koalice Save Darfur. Dárfúrskou mírovou smlouvu pak podepsalo jen jedno z tehdy jiţ 

tří hnutí dárfúrských rebelů. Smlouva postrádala všeobecnou podporu a od její 

implementace se ustoupilo.  Snahy přimět i další skupiny rebelů k podepsání Dárfúrské 

mírové smlouvy (DPA, 2006) nikam nevedly. Společný pokus AU a OSN o tým dvou 

mediátorů byl také poznamenán jejich spory a neschopností se domluvit na jedné 

strategii. Druhá dárfúrská mírová smlouva (DDPD, 2011) pak rovněţ postrádá podpis 

klíčových skupin rebelů, kteří odmítají do arabského Doha přijet. Je proto důleţité si 

uvědomit, ţe místo mírových jednání by mělo být pro obě dvě strany konfliktu místem 

neutrálním. Čad, Libye ani Katar, ve kterých se nejvýznamnější mírová jednání 

odehrávala, takovými místy nejsou.  

Podle projektu Enought by mělo mezinárodní společenství přestat podporovat 

uzavírání separátních mírových dohod s jednotlivými hnutími rebelů jak v Dárfúru, tak i 

v celém Súdánu. Místo toho by se mělo zaměřit na vytvoření všeobecné mírové 

smlouvy po vzoru CPA, která by řešila strukturální problémy celého Súdánu najednou 

(celosúdánské řešení). Specifické problémy jednotlivých marginalizovaných regionů 

(Dárfúr, Abyei, Východ, Jiţní Kordofan, Modrý Nil atd.) by měly být řešeny v druhé 

fázi procesu, nejlépe pomocí přítupu bottom up, mechanismem všelidových 

konsultací.
267

  

Jako další způsoby řešení dárfúrské krize na tomto místě alespoň jmenujme ty, 

které se přímo dotýkají dárfúrského obyvatelstva. Jedná se mírové mise (peace 

keeping), konkrétně misi AU (AMIS, 2004–2007) a hybridní misi OSN a AU 

(UNAMID, 2008–současnost),  a také poskytování pomoci (delivering aid). V současné 

době na území Dárfúru probíhá největší humanitární operace současnosti, na které se 

podílí 13 000 humanitárních pracovníků v rámci 100 organizací.  
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Jaký je přístup mezinárodních aktérů k řešení dárfúrské krize? Přístup 

jednotlivých zemí či mocenských bloků v průběhu dárfúrské krize nelze bohuţel 

hodnotit jako příliš úspěšný. Při pohledu zpět je moţno odlišit reálné zájmy a moţnosti 

jednotlivých aktérů od zájmů a moţností deklarovaných, a zároveň sledovat, jak se role 

jednotlivých aktérů vyvíjela v čase. 

V případě pozice Západu je to nejednoznačný postoj USA, které sice pod vlivem 

kampaně Save Darfur v roce 2004 označily konflikt za genocidu, avšak nepodnikly 

rozhodné kroky, které by takovéto deklaraci měly odpovídat. Neochotu USA 

intervenovat způsobilo více faktorů, např. skutečnost, ţe USA byly vojensky vázány od 

roku 2001 ve válce v Afghánistánu a od roku 2003 v Iráku. Súdán byl také jejich 

klíčovým spojencem v boji proti terorismu. Navíc další zásah USA by nezápadní země 

vnímaly jako úmyslnou projekci síly USA do nezápadního prostoru. Z metod peace 

enforcementu se pak USA rozhodly vyuţívat sankce a tlačit na rozmístění 

peacekeepingových jednotek OSN. Nicméně z jednání USA můţeme vidět obrovskou 

propast mezi odváţnou rétorikou a skutečnou akcí.  

Evropská unie se soustředila a soustředí především na poskytování humanitární a 

rozvojové pomoci. Tento její přístup ale bývá někdy popisován spíše jako alibismus a 

uchylování se k nekonfliktnímu řešení. Musíme však zohlednit fakt, ţe EU není 

jednotným aktérem a nalézt konsenzus v případě razantnějších opatření je proto pro EU 

komplikované. Přestoţe EU v čele s Francií v jeden moment uvaţovala o moţnosti 

rozsáhlé vojenské intervence, v rámci evropské sedmadvacítky se pro ni nenašla 

dostatečná vůle. Navíc, s ohledem na kritizovanou vojenskou misi EUFOR/Tchad/RCA 

(leden 2008–březen 2009), se dá o úspěšnosti evropské robustní mise spíše pochybovat. 

V regionu by navíc nebyla dobře přijata ani s ohledem na neokoloniální resentimenty 

(viz francouzský projekt EUFOR/Tchad/RCA). Prezident Bašír pak případné rozmístění 

evropských potaţmo západních sil na území Súdánu zásadně odmítá.  

EU rovněţ financovala misi Africké unie AMIS, kterou AU zřídila v rámci 

svého nového mechanismu prevence, managementu a řízení krizí, jenţ se dostal do 

agendy AU společně se zaloţením organizace AU v roce 2002. Historicky první mírová 

mise Africké Unie (2004–2007) skončila fiaskem, coţ bylo moţné předpokládat. 

V době vyjednávání o vyslání vojáků do Dárfúru to ale z hlediska politického 

představovalo nejméně konfliktní řešení. Za prvé, súdánský prezident Bašír striktně 

trval na „africkém charakteru“ mise. Za druhé, zájem AU zhostit se vedoucí úlohy 

v dárfúrském mírovém procesu se stal i vhodnou výmluvou pro OSN, respektive 
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západní státy, proč se v Dárfúru více neangaţují. Priorita OSN a USA byla jasná, 

nejprve musí být vyřešena severojiţní občanská válka (1983–2005), aţ poté se otevře 

prostor pro řešení konfliktu v Dárfúru.  

Své zájmy v Dárfúru mají i sousední země, zejména Libye, která vyzbrojovala 

Bašírův reţim včetně arabských milic. Nicméně většina arabských zemí na řešení 

Dárfúrské krize zájem nemá, neboť ji nepovaţují za arabský problém. Dárfúrská krize 

navíc poukazuje na dvojí metr, který arabské státy ke konfliktům, ve kterých je 

atakováno muslimské obyvatelstvo zaujímají. Pokud se jedná o konflikt mezi muslimy a 

jiným náboţenstvím, okamţitě se staví za práva muslimů (Kašmír, Bosna a 

Hercegovina). Avšak v momentě, kdy arabské útoky směrují proti nearabskému, leč 

přesto muslimskému obyvatelstvu, Arabská liga mlčí, respektive brání daný stát před 

případnou intervencí ze strany západních zemí. 

Nakonec nelze opominout ani politiku Ruské federace a Číny, které sledovaly 

své vlastní, v podstatě ekonomické zájmy, zejména realizaci dodávek vojenské techniky 

Bašírovu reţimu a přístup k ropě. Postoj Číny a Ruska (princip suverenity, neintervence 

do vnitřních záleţitostí státu) navíc vedl k zablokování Rady bezpečnosti OSN, a to 

zejména během prvních nejkrutějších let konfliktu.
268

  

Výsledkem pak je vzájemné tříštění se zájmů jednotlivých aktérů, které jednak 

znesnadňuje orientaci v celém konfliktu, a zároveň neumoţňuje nalezení konsenzu a 

následného řešení dárfúrské krize. Tím, ţe konflikt nebyl zastaven, docházelo k další 

fragmentaci regionu (zvyšoval se počet bojujících frakcí, sniţovala se jejich ochota 

zasednout za jednací stůl), a zároveň se zvyšoval počet obětí a škod. Neschopnost řešit 

situaci včas měla za následek metastázi celého konfliktu a jeho negativní dopad na celý 

region (efekt spillover, přelití konfliktu do dalších súdánských oblastí, sousedního Čadu 

a Středoafrické republiky). Odstranění následků tak bude nákladné, dlouhodobé a 

bolestivé. 

 

Jsou způsoby řešení efektivní a navzájem kompatibilní? Mezinárodní aktéři by si 

měli uvědomit, ţe efektivní konflikt management vyţaduje priority. Jak upozorňuje 

David Lanz, nelze zároveň vést největší humanitární operaci na světě, rozmisťovat 

mírové síly, přitom soudit prezidenta Bašíra u Mezinárodního trestního soudu, 
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V roce 2008 pak Čína svůj přístup pod vlivem kampaně „Genocide Olympics“ částečně změnila, 

v případě Dárfúru přestala lpět na principech své zahraniční politiky a začala prosazovat přístup 
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vyjednávat mírové dohody a prosazovat demokratizaci Súdánu. Všechny tyto aktivity 

vyţadují peníze, politický kapitál a personální kapacitu.
269

 Mezinárodní společenství si 

musí ujasnit, jaké kroky chce prosadit, v jakém pořadí a kdy, protoţe jedině správné 

načasování je klíčem k úspěchu. Sebelepší strategie uplatněná v nevhodný čas můţe 

veškerou dobrou snahu naprosto zhatit. (Např. rozmístění mírových sil se slabým 

mandátem v momentě, kdy na území spíše neţ mír panuje válka a jako vhodné řešení by 

měl být aplikován peace enforcement, nikoliv peace keeping. Konání mírových jednání 

ve chvíli, kdy konflikt ještě nedospěl do tzv. mrtvého bodu a jeho strany nemají zájem 

na kompromisu. Prosazování spravedlnosti v podobě zatykače MTS na prezidenta 

Bašíra, na který Bašír reagoval vyhoštěním humanitárních organizací a rebelové 

odmítáním mírových jednání s reţimem „válečného zločince“.)  

V případě Dárfúru se nedaří nalézt cestu koordinace zájmů hlavních aktérů na 

mezinárodní scéně a aplikované způsoby řešení dárfúrské krize jsou často protichůdné. 

Chybí rozhodnost při jejich prosazování, jsou vedeny neadekvátními nástroji (mírová 

mise AU), jejich efekt je marginální (neefektivní embargo a vágní sankce ze strany 

OSN), a jsou špatně načasované. Docházelo k vytváření očekávání intervence ze strany 

mezinárodního společenství, na ta ale nebylo navázáno skutečnými kroky. Nicméně 

vidina vnějšího zásahu vedla některé skupiny rebelů k navyšování poţadavků vůči 

Chartúmu a jejich další radikalizaci a militarizaci. V souhrnu je tedy moţno uvést, ţe 

pro úspěšné řešení konfliktu a následné krize v Dárfúru je třeba jednotného vedení ze 

strany mezinárodního společenství, pochopení příčin konfliktu, výběr adekvátních 

nástrojů a vyvarování se polovičatých a dočasných řešení, která sice krátkodobě mohou 

přinést úlevu a zlepšení, ale jejich dlouhodobý efekt je často negativní.  

                                                                                                                                               
„přesvědčování“ súdánského reţimu, který pod jejím vlivem vyústil v souhlas Chártúmu s příchodem 

jednotek OSN a vytvořením hybridní míse UNAMID. 
269

 LANZ, D., Conflict Management and Opportunity Cost: the International Response to the Darfur 

Crisis, Fride: Madrid, 2008, s. 8. 
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Příloha č. 1: Mapa Súdánu do 9. 7. 2011 

 

 
 

Zdroj: Map of Sudan Before the Comprehensive Peace Agreement (CPA), 

http://sites.duke.edu/stefanijones/files/2011/12/Sudan-Map-2000-UN2.jpg, [cit. 2013-06-25] 
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Příloha č. 2: Mapa Severního Súdánu od 9. 7. 2011 

 

 

 
Zdroj: Map of Sudan (2011), http://sites.duke.edu/stefanijones/files/2011/12/Map-of-Sudan-UN.jpg, [cit. 

2013-06-25] 
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Příloha č. 3: Mapa Jižního Súdánu od 9. 7. 2011 

 

 

 
Zdroj: Map of South Sudan (2011), http://sites.duke.edu/stefanijones/files/2011/12/southsudan.jpg, [cit. 

2013-06-25] 
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Příloha č. 4: Dárfúr v Africe 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Great Power Politics, http://greatpowerpolitics.com/wp-content/uploads/2009/01/ths_savedarfur-

map_350x280.jpg, [cit. 2013-06-25] 
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Příloha č. 5: Ropné koncese v Súdánu v březnu 2006 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sudan oil concessions in 2006, http://addax.wordpress.com/2007/04/01/course-au-petrole-au-

darfouroil-rush-in-darfur/sudan-oil-concessions-in-2006-concessions-petroliere-du-soudan-en-2006-3/, 

[cit. 2013-06-25] 
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Příloha č. 6: Trasa ropovodu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Oil Infrastructure in Sudan, http://southsudaninfo.net/maps/, [cit. 2013-06-25] 
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Příloha č. 7: Mapa konfliktních oblastí v Súdánu v roce 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sudan–South Sudan Borderline: 2012 Map, 

http://paanluelwel2011.files.wordpress.com/2013/01/sudan-south-sudan-borderline-map.jpg, [cit. 2013-

06-25] 
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Příloha č. 8: Zničené vesnice v Dárfúru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Destroyed Villages Reported, http://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/36028.htm, [cit. 2013-06-25] 



   

 

99 

  

Příloha č. 9: Etnika v utečeneckých táborech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Origins and Ethnicity, http://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/36028.htm, [cit. 2013-06-25] 
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Příloha č. 10: Súdánská etnika 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ethnic Group Distribution, http://southsudaninfo.net/wp-

content/uploads/reference_library/maps/map_sud_ethnic_464.gif, [cit. 2013-06-25] 
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Příloha č. 11: Jazykové oblasti v Súdánu 

 

 
Zdroj: Languages in Sudan, http://southsudaninfo.net/wp-

content/uploads/reference_library/maps/map_sudan_languages.jpg, [cit. 2013-06-25] 
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Příloha č. 12: Náboženská struktura Súdánu 

 

 
Zdroj: Distribution of Religion, http://southsudaninfo.net/wp-

content/uploads/reference_library/maps/map_sudan_religion.jpg, [cit. 2013-06-25] 
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Příloha č. 13: Tábory IDPs v Dárfúru v květnu 2013 

 

 
Zdroj: Sudan: Darfur IDP Camps, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Darfur%20IDP%20camps%2008%20May%202013

%20New.pdf, [cit. 2013-06-25] 
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Příloha č. 14: Počty IDPs v Dárfúru 

 

 
Zdroj: Darfur Humanitarian Overview, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Darfur_Snapshot_08_May_2013.pdf, [cit. 2013-06-

25] 
 

 


