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ABSTRAKT

Táto práca skúma vývoj etnického konfliktu v Barme a občianske techniky jeho 

riešenia. Zameriava sa na niektorých hlavných aktérov občianskej spoločnosti v 

Barme  a  skúma  ich  vplyv  na  riešenie  etnického  konfliktu  a prínos 

k demokratizačnému  procesu.  Skúma   korene   etnického  konfliktu,  no 

nezameriava sa len na jeho historický vývoj ale i na dejiny Barmy ako celku. 

Tvrdí, že etnický konflikt, tak ako je prezentovaný celosvetovej verejnosti, bol 

výsledkom britskej koloniálnej nadvlády a jej hospodárskej a sociálnej separácie 

etnických menšín v krajine. Súčasťou práce je aj teoretická definícia konfliktu a 

občianskej spoločnosti, ktorá by mala pomôcť lepšiemu porozumeniu predmetu 

skúmania.  V  poslednej  kapitole  je  pozornosť  venovaná  kľúčovým  aktérom 

občianskej spoločnosti a ich historickému a súčasnému úsiliu nielen v procese 

demokratizácie a riešení etnických konfliktov, ale aj ich úsiliu v rozvojovej práci 

v  spoločnostiach  postihnutých  dlhoročným konfliktom.  V závere  sú  načrtnuté 

ďalšie návrhy možností činností občianskych spoločností.

Kľúčové slová

História Barmy, Etnický konflikt, Občianska spoločnosť, Demokratizácia
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ABSTRACT

This thesis studies evolution of ethnic conflict in Burma and civic techniques 

used for its resolution.  It focuses on some principal players of civic society in 

Burma and examines the influence of these players on the conflict situation and 

its possible peaceful resolution. It questions the root causes of the ethnic conflict 

closely focusing on the not only historical evolution of it, but also on the history 

of entire Burma in general. It argues that ethnic conflict, as it is shown to the 

global society, was a result of British colonial rule and its economic and social 

divison of ethnic minorities in the country. Part of the thesis is also a theoretical 

definition of conflict and civic society, which should help better understanding of 

the subject. In the last chapter, attention is being given the key actors of civic 

society and their past and present endeavours not only in democratization process 

and ethnic conflict resolution, but on their effort in development of by conflict 

affected societies in general. At the end it proposes suggestions for their possible 

future tendencies.

Key words

History of Burma, Ethnic conflict, Civic society, Democratization
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POZNÁMKA

V roku 1989 vojenská junta zmenila názov krajiny zo Socialistickej Republiky 

Barmského  zväzu  na  Myanmarský  zväz.  Obidva  pomenovania  majú  svôj 

historický  základ.  Medzinárodná  komunita  je  v  užívaní  názvu  rozdelená. 

Organizácia spojených národov prijala nový názov „Myanmar“, zatiaľ čo vláda 

Spojených štátov amerických zostala pri pôvodnom označení „Barma“1. Opozícia 

taktiež zostala pri pôvodnom názve a ich hlavným dôvodom je fakt,  že vláda 

zmenu mena nekonzultovala so svojimi občanmi.  Názov Barma je stále viacej 

používaný  i   zahraničnými  médiami.  V  mojej  práci  som sa  rozhodla  taktiež 

prikloniť k pôvodnému názvu, pretože je známejší a vžitý. 

1 HULST, H. Burma (Myanmar). Amsterdam : KIT Publishers, 2006.
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ÚVOD 

Barma (Mjanmar) je ekonomicky najzaostalejší štát juhovýchodnej Ázie. 

Po päťdesiatich rokoch tvrdej diktatúry, ktorá krajinu medzinárodne izolovala a 

znemožnila jej ekonomický a sociálny rozvoj, dosiahli obyvatelia v roku 2011 

civilnej vlády. Aj napriek liberálnej reformy má však Barma stále ďaleko ako k 

demokratickému  usporiadaniu,  tak  k  napĺňaniu  základných  životných  potrieb 

svojich  občanov.  V  krajine  stále  dochádza  k  porušovaniu  ľudských  práv,  v 

niektorých  pohraničných  oblastiach  stále  prebiehajú  boje  medzi  barmskou 

armádou a etnickými skupinami a za mrežami je stále viac než 220 politických 

väzňov.

Prostredníctvom médií  sme v poslednej dobe čoraz viac informovaní o 

aktuálnych zmenách v Barme, v krajine, ktorá prechádza transformáciou zo silne 

autoritárskeho režimu smerom k demokracii. Medzinárodná komunita prejavuje 

snahu tento proces podporiť a nezameškat tak príležitosť, ako tomu bolo v roku 

2007  pri  tzv.  Šafránovej  revolúcii,  kedy  bol  zmobilizovaný  národ  znova 

potlačený vojenskou juntou. Do krajiny prichádzajú na návštevy svetoví politici, 

rušia  sa  medzinárodné  sankcie,  krajina  sa  otvára  zahraničným  investíciám, 

Barma bude v roku 2014 predsedať ASEAN-u a v roku 2015 budú nové voľby, 

ku ktorým sa upínajú mnohé nádeje na skutočnú demokratickú Barmu. 

Miestne spoločnosti   stále zápasia s mnohými problémami, a jedným z 

nich je i nestabilná situácia etnického konfliktu v oblastiach, kde bola po dlhú 

dobu diskriminovaná významná časť populácie krajiny etnických menšín. 

V  krajine,  ktorá  v  ešte  v  roku  2008  odmietla  prístup  medzinárodným 

humanitárnym organizáciám  po  katastrofe,  ktorú  spôsobil  cyklón  Nargis,  ich 

dnes pôsobí viac než päťdesiat1. Mnohé z nich sa okrem projektov humanitárnej 

1 Directory of International Non-Governmental Organizations in Myanmar [online]. Yangon : 

Local Resource Centrum, 2012. 
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pomoci  a  rozvojovej  spolupráce  zameriavajú  na  tzv.  ľudskoprávne  projekty. 

Snaží sa podporiť miestnych obyvateľov na ceste k demokracii prostredníctvom 

podpory  miestnej  občianskej  spoločnosti  a  prispieť  tak  k  udržateľnosti 

demokratizačných  procesov.  Realizácia  takýchto  projektov  prebieha  ako  na 

národnej úrovni, tak na úrovni komunít.

CIEĽ PRÁCE

Cieľom predloženej práce bolo preskúmať,  akú úlohu zastupuje občianska 

spoločnost v období transformácie Barmy na demokratickú spoločnosť. Zároveň sa 

snažím objasniť pozíciu nevládnych organizácií v občianskej společnosti a obzvlášť 

ich rolu pri riešení etnických konfliktov. V mojej diplomovej práci sa pokúsim nájsť 

odpovede na následujúce dve otázky.

Akú  významnú  úlohu  zohrala  a môže  zohrať  občianska  spoločnosť  v štáte  

s represívnym režimom ako môže prispieť k obnoveniu demokracie v Barme?

Akú  dôležitú  úlohu  môže  občianska  spoločnosť  zohrať  v procese  porozumenia  

etnickým konfliktom na území štátu a v presadzovaní ich mierového ukončenia?

POVAHA A ŠTRUKTÚRA PRÁCE

Dimplomová práca má v základe deskriptívny charakter. Rozdelená je na tri 

hlavné  tématické  bloky.  V prvej časti som  sa zamerala na historické pozadie 

etnického konfliktu.  Druhá,  teoretická časť,  sa zaoberá konceptom občianskej 

spoločnosti a jej  pozíciou a funkciou v období demokratickej transformácie, v 

súvislosti so špecifickým postavením miestnych i medzinárodných mimovládnych 

organizácií,  ako významných aktérov a zároveň podporovateľov občianskej 

spoločnosti.  V tretej časti sa venujem vývoju  občianskej  spoločnosti  v Barme, 

popisu  jej  aktérov a zaoberám  ich  súčasnou  situáciou.  V záverečnej  kapitole  za 

zameriavam n aúlohu a aktivity  občianskej spoločnosti v rámci štátu, komunít ale 

11



hlavne  demokratizčného  mierového  procesu.   Na  záver  práce  sú  zhrnuté 

najdôležitejšie role občianskej spoločnosti území Barmy a ďalšie možnosti pre jej 

vývoj.  Metódy,  ktoré som pre dosiahnutie vytýčeného cieľa použila,  spočívali 

primárne  v štúdiu literatúry a jej následnej analýzy.  Väčšina použitých textov a 

literatúry je v anglickom jazyku.

1. HISTÓRIA BARMY A VÝVOJ POLITICKÉHO 
KONFLIKTU 

„This is Burma, it is quite unlike any place you know about.“

Rudyard Kipling

Barma (Myanmar; Myanmarský zväz) sa rozkladá na západe pevninskej 

časti  juhovýchodnej  Ázie,  patrí  k etnicky  heterogénnym  štátom  a  podľa 

oficiálnych údajov ju obýva vyše 135 etnických skupín, z nich 8 je označovaných 

ako hlavné národnosti tzv. národné etnické rasy, iné zdroje uvádzajú 40 až 50 

národností1 [Bečka, 2007, s 7].   Rozdielne etinické skupiny boli od seba tradične 

oddelné  vďaka  prírodným  podmienkam.  Rozsiahlé  centrálne  pláne,  kterými 

preteká  rieka  Ayeyerwady,  kde  je  najúrodnejšia  pôda  v celej  zemi,  ovládla 

skupina  ,  ktorá  bola  v tej  dobe  najsilnejšia,  čo  boli  za  posledných  niekoľko 

storočí  Barmánci.  Väčšina  etnických  skupín  žije  naďalej  v určitej  izolácii 

v horách, ktoré sa tiahnu pozdĺž väčšej časti hraníc. 

Východ země obývajú prevažne Shanovia, sever Kachinovia a západ zeme 

Chinova a Rakhinovia. Barma je zaujímavá i tým, že sa ako jedna z málo zemí 

takmer nezmenila od koloniálnych dôb. Ústava z roku 1974 vymedzila sedem 

etnických štátov:

 Chin, 

 Kachin, 

 Karen, 

1 Rozdiely v údajoch spočívajú v tom, že doteraz nebol uskutočnený odborný výskum etnickej 

štruktúry obyvatelstva (Bečka, 2007).
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 Kayah (predtým Karen), 

 Mon, 

 Rakhine (alebo Arakan), 

 Shan 

a  sedem  divízií,  ktoré  sú  do  značnej  miery  obývané  populáciou  väčšinovej 

barmskej etnickej skupiny. Rozdelenie  je však značne zjednodušené.   Na území 

Barmy bolo identifikovaných viac ako 100 rôznorodých dialektov a jazykov a 

mnoho jedinečných etnických kultúr prežilo až do konca 20. storočia. Všeobecne 

platí, že rôzne etnické skupiny a podskupiny v Barme boli veľmi zjednodušene 

rozdelené antropológmi a lingvistami do štyroch hlavných rodín: 

 Tibeto-barmskej, 

 Po-Khmerskej, 

 Shan-skej (Alebo Tai),

 Karenskej. 

Jedným z dôvodov etnickej rozmanitosti je strategická poloha medzi hranicami 

novodobého Bangladéša,  Indie,  Tibetu,  Číny,  Laosu a Thajska.  Počas  svojich 

dejín  bola  osídľovaná mnohými etnickými skupinami,  ktoré  sa  sem presunuli 

cez horské masívy, ktoré obklopujú centrálnu plošinu Iravadi.  

Etnické menšiny zahŕňajú asi 40 percent z celkového počtu 56 miliónov 

obyvateľov, pričom sú koncentrovaná najmä v pohraničných oblastiach pomerne 

vzdialené centru zeme. Tento fakt, je pre pochopenie konfliktu v zemi podstatný. 

Barmu  tak  tvorí  značne  nesúrodý  celok.  Po  celú  dobu  svojej  existencie  ako 

moderného  štátu  rieši  problém,  ktorý  označuje  americký  politológ  Josef 

Silverstein ako „dilema národnej jednoty“. To znamená, akým spôsobom tieto 

odlišné  etniká  a regióny,  ktorých  mnohokrát  jediným spojovateľom je  umelo 

vytýčená  štátna  hranica  a snahy  o presadenie  centrálnej  administratívnej 

kontroly, prepojiť do jediného fungujúceho štátneho organizmu. 
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1.1 HISTÓRIA ÚZEMIA OD OSÍDĽOVANIA PO ROK 1886

Územie dnešnej Barmy bolo osídlené behom troch migračných vĺn. Prvá 

vlna pochádzala zo súčasnej Kambodže a tvoril ju národ Mon. Druhou vlnou boli 

Mongoli z východných Himalájí a treťou boli Thajci zo severného Thajska.

Prvé významnejšie kráľovstvo v centrálnej Barme založila národnosť Pyu, 

ktorá  má pôvod v tibete-barmskej  náhornej  plošine alebo v Indii.   Obyvatelia 

národa Pyu založili medzi 1. storočím pred n. l. a 9. storočím n. l. prosperujúce 

mestské štáty Baikthano, Halin a Sri Ksetra. V 10. storočí nájazdníci z Jün-nanu 

v Číne  zotročili  alebo  vyhnali  väčšinu  obyvateľov  národnosti  Pyu,  ktorých 

umelecké predmety vykazujú vplyv hinduizmu a théravádskeho a mahájájového 

budhizmu.

Ľudia  národnosti  Mon,  ktorí  môžu  pochádzať  z východnej  Indie  alebo 

pevninskej jihovýchodnej Ázie, prišli do zeme v 6. storočí a osídlili nížiny od 

delty rieky Ayeyarwady cez Thajsko po Kambodžu. Vybudovali ríšu s názvom 

Suvannabhumi (Zlatá zem) s hlavným mestom pravdepodne v blízkosti dnešného 

Thatonu alebo thajského mesta Nakhon Pathom.

 Barmský  národ  začal  osídľovať  Barmu  v 8.-  9.  storočí  z východných 

Himalají a usadil sa v oblastiach pôvodného osídlenia národnosti Pyu, kedy ríša 

začala  nenávratne  upadať.  V roku  849  bolo  založené  malé  kráľovstvo  so 

stredobodom  v Pagane  (Bagan),  ktorý  bol  centrom  obchodu  a budhizmu  po 

ďalších  dvesto  rokov.  Po  príchode  Barmáncov  vypukli  storočia  konfliktov 

s Monmi,  ktorých výsledkom bolo, i  napriek dominancii  Barmáncov, spojenie 

obidvoch kultúr.

Približne 200 rokov od založenia Paganu,  v roku 1044 usadol na trón kráľ 

Anawrahta a prvýkrát zjednotil izolované kráľovstvá a zajájil tzv. zlaté obdobie, 

ktoré skončilo jeho smrťou v roku 1077. Žiadny z jeho nástupcov, Kyanzittha, 

Aluangsithu, či Htilominlo sa mu nemohol vyrovnať a moc kráľovství pomaly 

upadala.
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Nasledujúcich 200 rokov po páde Paganu bolo poznamenaných chaosom, 

kedy sa zem rozdelila na viacej samostatných častí. 

V 13. storočí n. l. napadli územie Barmy Mongolské hordy. Pagan, ktorý 

bol už v tej dobe na pokraji úpadku, bol v roku 1287 vyrabovaný.  Národ Mon 

zužitkoval danú situáciu a založil nové kráľovstvo na juhu Barmy. Pád mocného 

Paganu využili  aj  ostatné  národy  na  území,  ako bol  napríklad Shan,  ktorý  si 

rozšíril  svoje  teritórium  na  brehoch  rieky  Ayeyarwady  s hlavným  centrom 

v meste Innwa.

Následkom  boli  vytrvalé  boje  medzi  týmito  kráľovstvami,  ktoré 

pretrvávali až do roku 1541 kedy kráľ Tabinshwehti z Innwy tieto dve kráľovstvá 

spojil.  Po  jeho  smrti  sa  však  opäť  rozpadli.  Jeho  švagor  a  následník,  kráľ 

Tabinshwehti,  však dobyl  späť  stratené územie a založil  druhú Barmskú ríšu. 

V tomto období prekvital najmä obchod so susednými krajinami. Bago sa stal 

dôležitým  prístavom,  ktorý  skrze  rieku  Ayeyawardu  spájal  Barmu  s Čínou. 

Taktiež to bola dôležitá prestupná cesta pre cestovateľov do juhovýchodnej Ázie. 

V 17.  storočí  sa  centrum presunulo  z  Baga do Innwy,  kde  bola   založená  aj 

Britská, Francúzska a Holanská obchodná spoločnosť.

V priebehu 18. storočia bol národ Shan oslabený a národ Mon s pomocou 

Francúzov v roku 1752 obsadili  Innwu. Monovia sa snažili udržať si kontrolu 

nad  celou  Barmou  až  pokiaľ  neboli  porazení  kráľom Alaungpayom.  Ďalších 

osem rokov trvali boje, na konci ktorých Alaungpay zejdnotil Barmu a založil 

poslednú vládnucu dynastiu - Konbaung.  

Následne  Hsinbyusin,  Alaungpayov  syn  napadol  v roku  1767  súčasné 

Thajsko (Siam) a zničil Ayuthiu, čím pre Barmu opäť získal  Tanintharyu. Toto 

víťazstvo malo vplyv najmä na kultúrny vývoj na území, a to hlavne v podobe 

tanca a hudby.   Ďalším víťazstvom dynastie  Konbaung bolo dobytie  Rakhinu 

Hsinbyushinovym bratom, Bodawpayom. Behom jeho vlády na tomto území boli 

upravené daňové zákony, právny ale aj vzdelávací systém.

V roku 1886 sa  Barma,  po troch vojnách s Veľkou Britániou,  stala  jej 

kolóniou.  Po  prvej  vojne  v roku  1824  stratila  Barma  Rakhin  a Tannintharyi. 

V roku 1852 obsadila Británia južnú časť Barmy a premenovala ju na provinciu 
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Bristká  India.  Barma  sa  snažila  v roku  1885  nadviazať  kontakty  s vonkajším 

svetom, hlavne s Francúzskom. Briti, ktorí sa báli francúzskeho vplyvu a chceli 

za každú cenu získať kontrolu nad týmto územím, využili ako zámienku konflikt 

medzi Barmskou a Britskou stavebnou spoločnosťou, a v roku 1886 zaútočili na 

mesto Mandalay. Začalo obdobie britskej kolonizácie a kráľovská rodina musela 

odísť do exilu v Indii. [Thant Myint-U, 2008]

1.2 OBDOBIE KOLONIZÁCIE A BOJ ZA NEZÁVISLOSŤ

Barma spadla do osídiel Britskej koruny behom niekoľkých fáz. Prvá bola 

v roku 1824 a posledná v roku 1886, kedy sa barmský kráľ Thibaw musel vzdať 

svojej koruny. Veľká Británia získala kontrolu nad celým územím vtedajšieho 

Barmského  kráľovstva  za  pomoci  priameho  i nepriameho  vládnutia,  kedy  sa 

spoliehala na importovaných úradníkov z Indie, ktorí mali na starosti centrálnu 

časť  kráľovstva,  pričom  odľahlé  územia  boli  pod  správou  pôvodných 

hodnostárov. Toto rozdelenie malo za následok separáciu Centrálnej časti Barmy, 

ktorá bola kontrolovaná z Rangúnu, a okrajových úsekov (štáty Shan, primárne 

obývané skupinami Chin a Kachin). Rozdelenie administratívy ovplyvnilo  vzťah 

mezi  dvoma  oblasťami  a jej  obyvateľmi,  čo  bolo  zrejmé  v priebehu  dohôd 

v Panglongu. [Tucker, 2001, s 15]

Akokoľvek je jasné, že boj za nezávislosť  bol ovplyvnený rozdelením, 

ktoré ale existovalo už dlho pred príchodom Britov, bola to práve ich prítomnosť, 

ktorá zvýšila nevraživosť mezi rôznymi etnikami. To malo za následok nielen 

priebeh vyjednávania v Panglongu, ale aj budúce etnické konflikty.

Po  anexácii  na  začiatku  roku  1886  začali  Briti  okamžite  vyraďovať 

etnických Barmáncov zo zložiek ozbrojených síl.1 Privilegovanie skupín Chin, 

Kachin a čiastočne aj Karenov na vyšších armádnych pozíciách malo za následok 

problém v integrácii  iných etnických skupín do armádnych zložiek po získaní 

nezávislosti.  Preto  v očiach  Barmáncov,  začali  etnické  konflikty  práve 

1 Britská armáda v Barme bola v skutočnosti Britská Indická armáda, a to až do roku 1937 kedy 
bola Barma oficiálne oddelená od Indie.
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v dôsledku  kolonizácie.  Tento  pocit  upevnilo  aj  krvavé  potlačenie  barmskej 

rebélie v roku 1930, a to práve jednotkami Karenov. 

Malá skupina Barmáncov však vzdorovala koloniálnej  vláde a začala si 

v roku 1939 vytvárať kontakty s Japonskom. Mezi členov tejto skupiny patril aj 

Aung San,  ktorý  sa  neskôr  stal  symbolom boja  za  nezávislosť.  Táto  skupina 

prešla pod záštitou Japonska vojenským výcvikom a v roku 1941 sa zúčastnila 

spolu s japonskými jednotkami  invázie do Barmy. To malo za následok odsun 

britských jednotiek  na začiatku roku 1942. Na strane Britov však bojovali aj 

spriaznené  etnické  skupiny  a tie  Japonsko  a jeho barmskí  spojenci  videli  ako 

okupantov,   a nie  bojovníkov  za  slobodu  a nezávislosť.  [Mathieson,  2009] 

Barmská armáda za nezávislosť bola rovnako etnický nevyvážená ako Britská 

armáda len s rozdielom, že v nej prevládali etnickí Barmánci. 

Prvého  augusta  1943  vyhlásila  Barma  nezávislosť,  ale  rýchlo  si 

uvedomila,  že  spadla  z osídiel  jednej  mocnosti  do  druhej  a vznikol  anti  – 

japonský odpor. Aj napriek nezhodám sa dve armády (Britská a Barmská) spojili 

a v rokoch 1942-1945 spoločne bojovali proti Japonskej nadvláde.  V priebehu 

týchto  rokov  sa  vytvorilo  silné  nezávislé  hnutie,  ktoré  usilovalo  o dohodu 

s Bristkou  korunou.  Na  konci  roku  1946  už  bolo  zrejmé,  že   Barma  získa 

nezávislosť  a  Británia  začala  rokovať  s Aung  Sangom a jeho  stranou  AFPFL 

(Anti-Fascist  Freedom  League).  Tou  najdôležitejšou  otázkou  pri  týchto 

rokovaniach  bol  osud  necentrálnych  oblastí  a ich  možné  začlenenie  sa  do 

Barmského štátu. 

17. mája 1945 vydala Veľká Británia a jej vláda Bielu kniho o Barme (The 

White Paper on Burma), ktorá implikovala nákres britskej politiky v zemi. Podľa 

nej  mala  Bristká  vojenská  správa  ukončiť  činnosť  akonáhle  ju  bude  možno 

nahradiť  funkčnou  civilnou  správou.  Pôsobnosť  britského  guvernéra,  medzi 

ktorého právomoci spadalo vymenovanie Výkonnej rady a Zákonodarnej rady na 

území,  tak  bola  predĺžená  do  roku  1948.  Po  troch  rokoch  správy  mala  byť 

vymenovaná vláda a Barma mala prejsť k úplnej samospráve v rámci Britského 

společenstva.  Okrajové  oblasti  mali  celú  dobu  spadať  pod  mandát  britského 

guvernéra a to až dovtedy, kým obyvatelia sami nebudú súhlasiť s pričlenením sa 
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k Barme.  V priebehu  ďalšieho  roka  však  tieto  oblasti  dostávali  len  zmiešané 

signály, a to či už prísľuby samostatnosti alebo rovnomerného rozloženia pozícií 

v prípade začlenenia sa do centrálnej Barmy. 

V priebehu roku 1946 sa vnútropolitická situácia naďalej vyostrovala. Na 

zasadaní Najvyššej rady bol vznesený požiadavok úplnej nezávislosti Barmy, no 

to malo za následok len zvýšenie represií zo strany koloniálnych úradov. 

10.  novembra  1946  požiadala  strana  AFPFL  britskú  vládu  o oficiálne 

prehlásenie, že Barme do jedného roka bude udelená nezávislosť. Tomuto kroku 

mali predchádzať voľby do Ústavonárodného zhromaždenia a uznanie Výkonnej 

rady  ako  Národnej  vlády.  V prípade,  že  by  Británia  na  tento  požiadavok 

zareagovala  negatívne,  boli  pripravení  prejsť  do  opozície  a prípadne  začať 

ozbrojený boj.  [Tucker, 2001, s 25] Britská vláda teda pozvala predstaviteľov 

AFPFL do Londýna na jednania, ktoré začali 13. januára 1947.  Rezultátom bol 

podpis dohody z 27. januára medzi vedúcim barmskej delegácie Aun Schanom 

a brtiským premiérom Clemetom R. Atleem. V tomto dokumente britská váda 

vyslovila  súhlas  s tým,  aby  sa  v Barme  konali  voľby  do  Ústavonárodného 

zhromaždenia, ktoré vypracuje ústavu nezávislého śtátu. Taktiež sa zaviazala, že 

umožní zvolanie konferencie s predstaviteľmi AFPFL a národnostných menšín, 

ktorá posúdi možnosť začlenenia sa týchto oblastí a ich obyvateľov do centrálnej 

Barmy,  pokiaľ  s tým  obyvatelia  budú  súhlasiť.  Britská  vláda  tiež  uznala 

Výkonnú  radu  guvernéra  ako  dočasnú  vládu  a prisľúbila  Barme  pomoc  pri 

nadviazaní  diplomatických  stykov  v zahraničí  a pri  začlenení  do  Orgaizácie 

spojených národov. 

Táto  dohoda  de  facto  potvrdila  Barme  nezávislosť,  ale  neuvádzalo  sa 

v nej, kedy ju Barma dostane. Hoci táto dohoda mala za následok rozporuplné 

reakcie,  tiež  dopomohla  k organizácii  stretnutia  v Panglongu v roku 1947.  Za 

menšinové  národnosti  sa  na  ňom  zúčastnilo  23  Schanských,  Kachinských 

a Chinských delegátov,  ktorí  boli  ochotní spolupracovať s dočasnou barmskou 

vládou. [Thant Myint-U, 2008, s 17] 

Táto  dohoda  vošla  do  známosti  ako dohoda  z Panglongu a jej  text  bol 

v mnohých  ohľadoch  kompromisom.  Delegáti  menšinových  skupín  súhlasili 
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s vytvorením jednotného štátu, ale s tým, že ich územia zostanú autonómne. Na 

základe  zistení  Výskumnej  komisie  hraničných  oblastí,  ustanovenej  v marci 

1947,  ktorá  pozostávala  z britského  poslanca  D.  R.  Ressem-Williamsa 

a zástupcov štyroch etnických menšín z pohraničnej oblasti, bolo potvrdené, že 

väčšina  obyvateľov  bola  za  vytvorenie  jednotného  štátu.  Je  však  nutné 

podotknúť, že činnosť tejto komisie bola zameraná na pohraničné oblasti a nie na 

etnické menšiny žijúce na územi centrálnej Barmy. 

5. februára 1947 preto vznikol Karenský národný zväz, ktorý požadoval 

vznik  samostatného  Karenského  štátu,  štvrtinu  kresiel  v Ústavodárnom 

zhromaždení a vyšší počet karenských vojakov v armáde. 

9. apríla prebehli v Barme prvé voľby v ktorých zvíťazila AFPFL na čele 

s Aun Schanom. Karenský národný zväz sa volieb síce nezúčastnil, ale získal 24 

mandátov,  ktoré  boli  pre  Karenský  národný  zväz  rezervované  a k tomu 

Ústavodárne  zhromaždenie  pribralo  45  zástupcov  z národnostných  menšín 

z pohraničných oblastí.  

9.  júna  1947  sa  konalo  prvé  zasadnutie  Ústavodárneho  zhromaždenia, 

ktoré menovalo komisiu pre prípravu Ústavného zákona. Vzhľadom k tomu, že 

dochádzalo  k stretom medzi  Aun  Schanovou  Ligou  a Komunistickou stranou, 

boli taktiež z hľadiska potreby jednotného prístupu, zahájené diskusie o možnosti 

spojenia týchto dvoch strán. Z pohľadu konzervatívnej strany bola dohoda krajne 

neprijateľná, čo malo tragické následky. 

19. júla vnikli dva ozbrojení muži do budovy, kde zasadala vláda a Aun 

Schuna spolu so šiestimi ministrami, zastrelili. Hoci strojca atentátu bol následne 

odsúdený a popravený,  v Barme panovalo  presvedčenie,  že  pravými strojcami 

atentátu boli Briti. [Thant Myint-U, 2008, s 19] 

 Aun  Schunova  smrť  tým  urýchlila  proces  vytvárania  ústavy  a návrh 

Ústavneho zákona bol schválený na zasadnutí Ústavodárneho zhromaždenia už 

24.  septembra  1947,  kedy vznikla  nezávislá  republika  Barmský zväz.  Ten sa 

skladal  z Barmy,  Kachinského  štátu,  Karenninského  štátu,  Chanského  štátu 

a zvláštnej Chinskej oblasti. Hoci ústava ako taká bola demokratická a oficiálny 

názov republiky  bol  zväz,  vyššie  spomenuté  štáty  nemali  svoju  autonómnosť 
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a vysoký počet menšín bol bez akýchkoľvek ohľadov začlenený do centrálnej 

Barmy. 

1.3  OBDOBIE ROKOV 1948-1962

V roku 1948, krátko po vyhlásení nezávislosti  začal vnútropolitický boj 

medzi AFPFL a jej opozíciou, ktorý takmer prerástol do ozbrojeného konflitku 

a to  najmä  medzi  vládym  táborom  a Komunistickou  stranou  Barmy  vedenou 

Tkakcjinom  Than  Thchunom.  Komunistická  strany  ostro  odsúdila  zmluvu 

o nezávislosti  Barmy,  čím  sa  cesty  dvoch  hlavných  politických  síl  nadobro 

rozdelili. 

Na začiatku marca roku 1948 vyhlásil komunistami vedený Všebarmský 

odborový kongres štrajk, ktorý sa porozširoval v podnikoch britských spoločností 

a v prístave v Rangúne. Vláda reagovala vydaním zatykačov na komunistických 

predákov,  ktorí  boli  pravdepodobne  varovaní,  pretože  stihli  včas  prejsť  do 

ilegality. Than Tchun odišiel do Pjinmany, kde vyzval barmský ľud k povstaniu. 

Týmto aktom sa začala v Barme občianska vojna. 29. júla 1948 zahájila 

ozbrojený boj proti vláde aj Organizácia ľudových dobrovolníkov bielej pásky 

a aj oddiely Zväzovej vojenskej polície a armády. V priebehu občianskej vojny 

sa stupňovala nespokojnosť národnostných menšín žijúcich na území Barmy, a to 

najmä Monov a Karenov. 

V roku  1949  už  povstalci  kontrolovali  asi  tridsať  miest  a väčšinu 

oblastí strednej  a južnej  časti  Barmy.  Oficiálna  vláda  bola  na  čele  už  len  na 

území  hlavného  mesta  a kvôli  obliehaniu  Rangúnu  Karnskými  vojakmi  bola 

v podstate izolovaná. Z toho dôvodu nebola schopná vyberať dane a zabezpečiť 

prísun tovaru do mesta, čo vyvolávalo nepokoje medzi obyvateľmi. Vláda však 

využila  rozbroje  medzi  samotnou  opozíciou  vo  svôj  prospech  a v roku  1949 

prešla do ofenzívy, obsadila Mandalay a vyhnala Karenov z Rangúnu. 

V priebehu  roku  1950  získala  vláda  kontrolu  nad  celým  územím  a na 

začiatku roku 1951 sa občianska vojna skončila. Pre mladý štát však signovala 

katastrofálne dôsledky: 60 tisíc mŕtvych civilistov a strata domova státisícov jeho 
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obyvateľov.  Občianska  vojna  prerušila  proces  hospodárskeho  rozvoja  Barmy 

a okrem iného  pomerne  skomplikovala  presadzovanie  Zákona  o znárodňovaní 

pôdy.  V roku  1951  vypísala   AFPFL  prvé  všeobecné  voľby.  Vo  svojom 

programe sľubovala:

 dosiahnutie mieru v krajine za jeden rok,

 vytvorenie blahobytného štátu, 

 vyvlastnenie pôdy všetkých statkárov,

 vyššie štátne úvery roľníkom,

 starosť o národnostné menšiny,

 neutralitu v zahraničnej politike. [South, 2008, s 9-12]

Podľa  očakávania  Liga  vo  voľbách  zvíťazila.  Vynorili  sa  však 

pochybnosti, že voľby neprebiehali úplne regulérne a pozorovatelia poukazovali 

na nízku volebnú účasť. Podľa oficiálnych údajov sa z celkového počtu voličov, 

približne 8 miliónov osôb, sa volieb zúčastnilo len 1,5 milióna voličov. AFPFL 

obdržala  60 percent  odovzdaných hlasov a zaistila  si  tým 85 percentní  podiel 

v parlamente.  Z opozičných  strán  vyhrala  Nezávislá  arakanská  parlamentná 

skupina. 

Následne po voľbách, bola v marci 1952 menovaná nová vláda. V jej čele 

bol U Nu a väčšinu miest vo vládnom kabinete získali socialisti. Vláda bola však 

už v tomto období závislá na pomoci armády, ktorá bola jediná schopná zabrániť 

podzemným organizáciám, aby prevzali moc. Vrchným veliteľom ozbrojenych 

síl  sa stal generál Nei Win, ktorý v rokoch 1949-1950 zastával úrad námestka 

ministerského predsedu  a taktiež  zaisťoval  správu niektorých oblastí  krajiny, 

ktoré boli bezprostredne ohrozované opozičnými silami.

V dôsledku  nedostatku  skúseností  a neschopnosti  konkurovať 

zahraničným  spoločnostiam  prešla  Barma  v rokoch  1954-1955  vážnou 

ekonomickou krízou, ktorá si vynútila modifikáciu hospodárskej politiky. V roku 

1957  štát  značne  obmedzil  investície  do  výstavby  hospodárstva.  Taktiež 

uzatvorila  niektoré  stratové  podniky  a začala  sa  výraznějšie  orientovať  na 
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investície  zo  zahraničia.  To  však  nemalo  výrazný  prínos  a v  priebehu 

päťdesiatych rokov bolo zrejmé, že vláda nie je schopná splniť vytýčené ciele 

a teda vybudovať samostatný, blahobytný štát. 

Štátna správa bola  skorumpovaná,  narastal  počet  „súkromných“ armád, 

pomocou ktorých niektorí  politici  presadzovali  svoje  osobné  záujmy.  Vzťahy 

medzi Barmáncami a etnickými menšinami sa rapídne zhoršili, a to najmä vinou 

vlády,  ktorá  obmedzovala  prostriedky  určené  pre  rozvoj  zväzových  štátov. 

Nerešpektovala ani nároky menšín na kultúrnu svojbytnosť zaručenú ústavným 

zákonom.  V priebehu  týchto  rokov  sa  preto  Chanovia,  Kachinovia  i  Payovia 

zapojili do občianskej vojny. [Smith, 2007, s 29-32] 

V apríli roku 1956 sa konali druhé parlamentné voľby v ktorých získala 

z celkového počtu mandátov Liga proti fašizmu a za slobodu ľudu 145 mandátov 

a Fronta národnej jednoty (opozícia) nadobudla 47 mandátov.  AFPFL síce vo 

voľbách zvíťazila, ale musela čeliť omnoho silnejšej opozícii.  Dôsledkom boli 

rozkoly  v Lige,  ktoré  vyústili  v jej  rozdelenie  a založenie  Čistej  Ligy v ktorej 

čele bol U Nu. 

29. septembra 1958 sa U Nu rozhodol rozpustiť parlament a vypísať nové 

voľby, čo malo za následok stupňovanie útokov voči nemu,  a to aj zo strany 

armády, ktorá zastávala názor, že vláda nie je schopná riešiť problémy v zemi. 

U Nu   teda  požiadal  generála  Nei  Wina,  aby  prijal  post  premiéra,  obnovil 

poriadok v krajine a zaistil konanie volieb. Akonáhle sa Nei Win dostal k moci 

požadoval  revíziu  ústavných  článkov,  ktoré  by  podľa  neho  mohli  slúžiť 

k vyvolaniu anarchie alebo  k nastoleniu totalitného režimu. [Fink, 2001, s 5-7] 

Nei  Win  presadil  Zákon  o mimoriadnych  opatreniach,  ktorý  sprísnil 

cenzúru  tlače.  V roku  1960  úradujúca  vláda  oznámila,  že  v najbližšej  dobe 

usporiada  parlamentné  voľby  a predá  moc  víťaznej  strane.  V týchto  voľbách 

vyhrala  U  Nuova   novozaložená  Zväzová  strana,  ktora  bola  zastúpená 

v parlamente 175 poslancami.

Značné hospodárske problémy však krátko po vymenovaní novej  vlády 

viedli k narastajúcim nepokojom medzi menšinami. Vzhľadom k týmto problémo 

U Nu  ustúpil  a 26.  februára  1962  začal  v parlamente  rokovať  o federálnom 
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usporiadaní Barmského zväzu. V tej chvíli zasiahla armáda a v noci z 1. na 2. marca 

1962  obsadili  armádne  jednotky  letisko,  prístav  a všetky  prístupové  cesty  do 

Rangúnu.  Bolo  zatknutých  50  predstaviteľov  štátu,  vrátane  prezidenta, 

ministerského predsedu a vrchného sudcu Barmského zväzu.   

1.4. OBDOBIE ROKOV 1962-1988

Veliteľ ozbrojených síl, generál Nei Win, inicioval 2. marca 1962 štátny 

prevrat. Tým sa skončilo štrnásťročné obdobie demokracie. Svoj puč Nei Win 

odvôvodnil hrozbou rozpadu Barmského zväzu a neschopnosťou civilných vlád 

riešiť problémy krajiny. Revolučná rada, ktorej predsedom sa stal generál Nei 

Win, po prevrate rozpustila parlament a zrušila demokratickú ústavu z roku 1947. 

Následne táto rada, ktorej väčšinu tvorili vysokí armádni dôstojníci a niekoľko 

civilistov  blízkych  armáde,  predala  Nei  Winovi  plnú  výkonnú  ,  legislatívnu 

a súdnu moc. Behom týchto dní nadobudol Nei Winovi takú moc, akú mali na 

tomto území naposledy barmskí monarchovia. [Lintner, 1990, s 3] 

Mesiac po prevrate vyhlásil Nei Win barmskú cestu k socializmu, ktorá sa 

stala ideologickou bázou nového režimu. Táto ideológia v sebe spojovala prvky 

tradičného budhizmu, marxizmu a humanizmu . Nová vláda  vyhlásila že „hodlá 

budovať  socialistický  a demokratický  štát,  ktorý  sa  bude  opierať  o roľníctvo 

a ktorý uskutoční výstavbu socialistického hospodárstva“ [Steinberg, 2001, s 9]. 

Cieľom  tohoto  programu  bolo  učiniť  Barmu  samostatnou,  a to  cestou 

znárodňovania,  zastavenia  zahraničných  investícií  a celkovej  politickej 

a ekonomickej izolácie. Barmská cesta úplne odmietla demokraciu ako systém, 

ktorý  nebol  schopný  riešiť  problémy  krajiny.  Vláda  zdôrazňovala  barmskú 

výnimočnosť a vojenskú vládu označovala za jej prirodzenú súčasť a jej vedúcu 

úlohu. V júli 1962 založil Nei Win Stranu barmského socialistického programu 

(BSPP), ktorá zo začiatku zahrňovala len členov revolučnej rady. 1 Behom dvoch 

rokov boli zakázané všetky ostatné politické strany a taktiež bola zlikvidovaná 

1Bečka, Jan. Dějiny Barmy. Praha, 2007.
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väčšina novín a politických časopisov. Z krajiny boli vyhostení všetci zahraniční 

novinári. 

V roku 1972 bola  Strana barmského socialistického programu zmenená 

z kádrovej strany na stranu masovú. Členstvo v nej bolo sprevádzané sociálnymi 

výhodami, takže v roku 1977 mala strana viacej ako 181 000 členov a viacej než 

885 000  kandidátov  na  členstvo.  [Steinberg,  2001,  s 10].  Vojaci  získavali 

členstvo automaticky. Strana barmského socialistického programu však nebola 

jedinou masovou organizáciou. Ďalšie boli vytvorené pre roľníkov a robotníkov 

a taktiež pre deti a mládež. 

Nei Winov režim schválil v roku 1974 novú ústavu, ktorá Barmu vyhlásila 

za socialistickú republiku, v ktorej existovala len jedna strana. Vedenie republiky 

avšak stále spadalo pod armádu a dôstojníci kontrolovali všetky významné štátne 

funkcie ako aj pozície v strane samotnej.

Na prelome 60. a 70. rokov nastal v Barme hlboký ekonomický prepad. 

Vláda behom dvoch rokov (1962-64) znárodnila všetky veľké a stredné podniky, 

banky,  hotely,  reštaurácie  a obchody v celej  krajine.  Administratívnu kontrolu 

nad nimi prebrali vojaci, ktorí často nemali v danej oblasti skúsenosti. To malo 

za následok nefunkčnú ditribúciu a nedostatok tovaru pre obyvateľov. Už v roku 

1967  došlo  v Rangúne  k akútnym  nedostatkom  ryže   a ďalších  základných 

potravín.  V krajine sa začali  šíriť  nepokoje,  vypukli  štrajky a demonštrácie za 

zmenu  vlády.  Tieto  hnutia  boli  vedené  predovšetkým  študentami,  ktorí  boli 

prenasledovaní už od prevratu. V roku 1962 zničila armáda dynamitom budovu 

Študentských zväzov v Rangúne. 

V roku 1987 vláda devalvovala menu a bankovky v hodnote 25, 35 a 75 

kyatov  (barmská  mena).  Boli  zrušené  bez  akejkoľvek  kompenzácie.  To 

znamenalo,  že  bezcennými  sa  stalo  60  až  80  percent  peňazí  v obehu1.  Táto 

devalvácia  pochopiteľne  obyvateľstvo  pripravila  o takmer  všetky  úspory  čo 

vyústilo v radu ďalších demonštrácií.

1Lintner, Bertil. Outrage. Burma´s Struggle for Democracy. London, 1990.
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1.5 OBDOBIE OD ROKU 1988 PO SÚČASNOSŤ

V roku  1988  vyústila  stupňujúca  sa  frustrácia  spôsobená  zlou 

ekonomickou situáciou v demonštrácie,  ktoré  sa odohrali  v Rangúne a ďalších 

mestách.  Na  ich  čele  spočiatku  stáli  študenti,  no postupne  sa  pridala  väčšina 

obyvateľstva  vrátane  štátnych  úradníkov  a vojakov.  Demonštranti  kritizovali 

ekonomickú politiku vlády a požadovali vyšetrenie zabitia niekoľkých študentov 

pri stretoch s policajtmi. 

Postupom  času  sa  však  pridávali  aj  požiadavky  na  zmenu  vlády 

a samotného režimu. V júli 1988 Nei Win vyhlásil rezignáciu na svoju funkciu 

a plánovaný odchod do dôchodku. Bolo však zrejmé, že svoj vplyv na vedenie 

krajiny nestratil.  Na jeho miesto bol ako predseda strany vymenovaný U Sein 

Lwin, ktorý dovtedy pôsobil ako generálny tajomník strany. 

V Rangúne, 8. augusta 1988, bol zvolaný generálny štrajk a demonštrácia, 

na  ktorej  desaťtisíce  ľudí  požadovali  demokraciu,  koniec  barmskej  cesty 

k socializmu a dodržiavanie  ľudských práv. Armáda však dostala príkaz strieľať 

a v nasledujúcich dňoch prišli o život tisíce demonštrantov. V následnosti na tieto 

události  Sein Lwin rezignoval a na jeho miesto nastúpil  historik Maun Maun, 

taktiež významný člen strany. 

Generál So Maun 18. septembra oznámil, že armáda opäť prevzala moc 

a ustavila novú vojenskú juntu, ktorú pomenovali Štátnou radou pre obnovenie 

zákonnosti a poriadku (SLORC-State Law and Order Restoration Council). Pod 

vedením tejto štátnej rady pokračovala streľba na demonštrantov. 

V priebehu nepokojov schválila nový Zákon o registrácii politických strán 

a prisľúbila, že usporiada demokratické voľby. BSPP sa preto z dôvodu účasti na 

voľbách  pretvorila  na  Stranu  národnej  jednoty  (National  Unity  Party-BUP). 

Vodci  demonštrantov  takisto  založili  politickú  stranu,  a to  Národnú  ligu  pre 

demokraciu (National League for Democracy-NLD), opozičnú stranu vyzývajúcu 

režim k zastaveniu násilia a nastoleniu demokracie. Medzi zakladateľmi strany 

bola aj Aun Schan Su Ťij, dcéra Aun Schana považovaného za národného hrdinu 

a otca nezávislosti Barmy. Aun Schan Su Ťij si v zápätí získala popularitu medzi 
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obyvateľstvom najmä  vďaka  jej  presne  formulovaným požiadavkom a svojou 

odvahou. 

V júni 1989 sa SLORC rozhodla, že krajinu premenujú na Myanmarský 

zväz.  Zmena sa stretla  s negatívnou odozvou,  a to najmä zo strán opozičných 

skupín a prebehla bez akejkoľvek konzultácie s obyvateľstvom a je považovaná 

za jeden z pokusov vojenskej junty legitimizovať svoju vládu. 

V máji 1990 sa konali prvé voľby do Ľudového zhromaždenia. Hoci Aun 

Schan Su Ťij a ďalší predstavitelia Národnej ligy pre demokraciu boli uvrhnutí 

do domáceho väzenia,  vo voľbách s prevahou zvíťazili a získali viacej ako 80 

percent mandátov. Vojenská junta však nepovolila zvoleným poslancom, aby sa 

zišli  a odďaľovala  predanie  moci.  Pokračovala  v zatýkaní  členov  opozície, 

včítane  poslancov,  ktorí  boli  zvolení.  Aun  Shan  Su  Ťij  bola  naďalej  držaná 

v domácom väzení, a to aj potom ako v roku 1991 na základe nominácie Václava 

Havla získala Nobelovu cenu mieru. 

Po voľbách teda nedošlo k návratu k demokracii a vojenská junta ostala 

pri moci. Po smrti generála So Mauna sa predsedom Štátnej rady pre obnovenie 

zákonnosti a poriadku stal ThanSwei,  ktorý zostal vo fukcii až do roku 2011. 

V roku 1997 sa Štátna rada pre obnovenie zákonnosti a poriadku premenovala na 

Štátnu radu mieru a rozvoja (State Peace and Development Council-SPDC), no 

vo vnútri rady nenastali žiadne zmeny. [Steinberg, 2001, s 13-14].

V roku  1988  sa  vojenská  junta  zriekla  barmskej  cesty  k socializmu 

a nepriniesla žiaden nový ideologický program. V ekonomickej oblasti  povolila 

aspoň obmedzené súkromné podnikanie a pootvorila dvere prísunu zahraničných 

investorov. Tieto zmeny však neboli súčasťou žiadneho oficiálne vyhláseného 

programu,  ale  skôr  prostriedok,  ktorý  mal  viesť  k zlepšeniu  ekonomickej 

situácie.  Na konci roku 1990, bola skupina poslancov NLD vedená synovcom 

Aun Shan Su Ťij,   Sein Win-Dawom,  vyslaná do exilu, kde sa mala pokúsiť 

mobilizovať medzinárodný záujem o Barmu. 

Poslanci,  ktorí  mali  podporu  aj  od  Demokratickej  aliancie  Barmy  a 

Národnej demokratickej fronty, sformovali Národnú koaličnú vládu Únie Barmy 
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(NCGUB). NCGUB odvtedy spolupracuje s exilovými skupinami, študentskými 

hnutiami a opozičnými silami v Barme. 

V októbri  roku 2001 sa situácia v krajine zvoľnila a  Aun Shan Su Ťij 

začala  s  vojenskou juntou tajné vyjednávania.  V máji  2002 bola  z domáceho 

väzenia prepustená. Po bojoch medzi jej stúpencami a armádou bola o rok neskôr 

opäť uväznená. Predseda vlády Khin Nyunt vypracoval sedembodový program 

cesty k demokracii, ale sankcie západných krajín voči Barme zrušené neboli.

 Koncom roku 2004 bol  Khin Nyunt  prekvapivo vymenený zástancom 

tvrdej línie Soe Winom, ktorý prisľúbil pokračovať v programe Khin Nyunta.  

23.  júna  1997  bola  Barma  prijatá  do  Asociácie  krajín  juhovýchodnej  Ázie 

(ASEAN).  27.  marca  2006  vojenská  junta,  ktorá  preniesla  hlavné  mesto  do 

Pyinmana ho premenovala na Naypyidaw, čo v preklade znamená Mesto kráľov. 

V roku 1996 vláda zatvorila štátne univerzity. Až v roku 2000 bola výuka opäť 

obnovená a viac ako 400 tisíc mladých ľudí mohlo začať alebo dokončiť svoje 

vzdelanie. Aun Shan Su Ťij vyzvala svet, aby Barmu hospodársky bojkotoval. K 

tejto výzve sa ale nepripojili hlavne ázijské krajiny, medzi nimi napríklad hlavný 

obchodný partner Barmy, Čína. Aun Shan Su Ťij bola presvedčená, že aj všetky 

príjmy z turizmu idú do rúk junty, a preto vyzvala i k turistickému bojkotu.

Totalitná moc  rady  generálov  pokračuje  a  krvavo  potláča  akýkoľvek 

odpor,  pričom  nešetrí  ani  budhistických  mníchov  a zahraničných  novinárov1. 

V krajine  existujú  trestné  pracovné  tábory,  v ktorých  väznia  politických 

odporcov.  Vojenska  junta  v  Barmě  plošne  porušuje  ľudské  práva svojich 

obyvateľov.  Správy  medzinarodných  organizácií pravidelne  dokumentujú 

prípady politicky motivovaných útokov,  mučenia,  znásilňovania,  väznenia bez 

udania  dôvodu,  využívania  nútenej  práce  a detských  vojakov.  V  barmských 

väzniciach je v súčasnej dobe takmer dva tisíc zadržovaných politických väzňov. 

V domácom väzení zostáva aj vodkyňa demokratickej opozície Aun Schan Su 

Ťij. 

Polstoročie vojenskej vlády dostalo kedysi najbohatšiu  krajinu regiónu na 

pokraj ekonomického kolapsu. Hrubý domáci produkt na obyvateľa vo výške 485 

1Mathieson, David Scot. Ethnics Politics in Burma: States of Conflict. New York, 2009.
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USD radí túto krajinu  podľa štatistík Mezinarodného menového fondu na 140. 

miesto ze 180 štátov sveta. Organizácia Transparency International označila v 

roku  2007 Barmu spoločne  so  Somálskom za  dva  najskorumpovanejšie  štáty 

sveta1.  Takmer  polovica  štátneho  rozpočtu je  vyčlenená  na  udržovanie 

štyristotisícovej armády, zatiaľ čo do zdravotníctva plynie len mizivá čiastka.

Situáciu v Barme zhoršil  cyklón Nargis, ktorý ju zasiahol v máji 2008. 

Zničujúcia búrka si vyžiadala nejmenej 130 000 obetí na životoch. Medzinarodné 

společenstvo odhadlo,  že se po cyklóně ocitlo  až 2,5 miliónov ľudí  vo stavu 

núdze. Státisíce ľudí ostalo bez strechy nad hlavou, v biede a bez pitnej vody2. 

V oblastiach  zasiahnutých  cyklónom  pritom  žije  polovica  z 50  miliónov 

obyvateľov  Barmy.  Vládnuca  vojenská  junta  ale  výrazne  skomplikovala 

poskytovanie  humanitárnej pomoci,  keď  v prvých  týždňoch  po  katastrofe, 

nepovolila vstup do oblasti zahraničným humanitárnym organizáciám, pokúšala 

sa  získať  kontrolu  nad  humanitárnou  pomocou,  a  dokonce  zatýkala  tých 

obyvateľov, ktorí sa rozhodli v postihnutých oblastiach pomáhať na vlastnú päsť. 

V roku  2008  sa  v zemi  konalo  značne  diskutabilné  celonárodné 

referendum,  ktoré  schválilo  novú  ústavu.   Dokument  o 15  kapitolách,  457 

článkoch a piatich dodatkoch bol vyhotovený s jasným cieľom zaistiť mocenské 

postavenie  doposiaľ  vládnucej  vojensko-politickej  elite.  Ústava  zreteľne 

deklaruje  cieľ  brániť  dezintegráciu  Barmy,  nezaručuje  dodržovanie  ľudských 

práv, vyčleňuje armádu mimo exekutívnu kontrolu a legislatívna a súdna moc 

automaticky  zaručuje  príslušníkom  junty  štvrtinu  kresiel  vo  zväzovom 

parlamente a tretinu miest v parlamentoch oblastí a etnických štátov. Armáda je 

dokonca  oprávnená  uskutočniť  štátny  prevrat  v prípade  ohrozenia  stability 

a integrity  zeme.  Nová  ústava  v mnohých  aspektoch  zrovnoprávnila  regióny 

vnútornej Barmy a etnické štáty, nedeklarovala však federálny princíp.

Všeobecné  voľby  v roku  2010  sa  odohrali  pod  taktom  armády 

a príslušníkov  transformovaného  vojensko-politického  bloku.  Podľa  očakávaní 

zvíťazila  Strana  solidarity  a rozvoja  Zväzu,  ktorá  získala  celkom 883 z  1154 

1Transparency International. Dostupné z www.transparency.cz.
2 Médicines sans Frontiers. Dostupné z www.msf.org.
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parlamentných  kresiel.  To  ju  s podporou  zástupcov  armády  v parlamentoch 

poskytlo  prakticky  neobmedzenú  rozhodovaciu  pôsobnosť.  Menšie  opozičné 

strany porážku uznali, ale upozornili na manipulácie s hlasovacími lístkami.

 Hlavná opozičná strana Národná liga pre demokraciu voľby bojkotovala a 

jej predsedkyňa bola ešte stále v domácom väzení. Tým sa hlavné demokratické 

opozičné  zoskupenie  ocitlo  mimo  ďalší  politický  vývoj   a jeho  pozíciu 

nevylepšili  ani  dodatočné  voľby  v roku  2012.  Výraznejšie  zastúpenie  získali 

etnické politické strany, predovšetkým na úrovni parlamentov etnických štátov. 

Ale ani tam však neohrozovali výsadné postavenie Strany solidarity a rozvoja 

Zväzu a tatmato. 

Už  na  druhý  deň  po  voľbách  vypukli  krvavé  strety  medzi  opozíciou 

a vládnymi silami. Povstalecká Demokratická karenská budhistická armáda dve 

pohraničné mestá v Karenskom štáte – Myawaddy a Priesmyk troch pagód – a jej 

veliteľ označil voľby „za divadlo s cieľom oklamať svet“.  Ozbrojený konflikt 

nabral  na  intenzívnosti.  Vedľa  povstaleckých  skupín,  ktoré  nepristúpili  na 

prímerie,  sa  v  ňom   angažovali  etnické  skupiny,  ktoré  síce  už  predtým  na 

prímerie pristúpili,  ale odmietali  transformáciu na Pohraničné strážne sily.  Na 

povstaleckých  územiach  boli  zahájené  rozsiahle  vojenské  operácie,  čo  viedlo 

k násilnostiam  na  civilnom  obyvateľstve,  vrátane  vrážd,  k  znásilňovaniu, 

vypaľovaniu dedín, ktoré boli podozrivé zo spolupráce s povstalcami, väznenie 

etnických aktivistov ai. Narástol počet utečencov. 

Vláda sa uchýlila k osvedčenej taktike separátnych jednaní s jednotlivými 

povstaleckými  organizáciami.  Jednania  boli  nakoniec  úspešné  a ozbrojený 

konflikt  sa  podarilo  stlmiť.  V poslednej  tretine  roku  2012  z významnejších 

organizácií v boji pokračovala len Armáda kačjinskej  nezávislosti a päť ďalších 

menších skupín. Prímerie bolo opäť dosiahnuté za cenu ústupkov, ktoré veľakrát 

kodifikovali  situáciu  vo  „zvláštnych  oblastiach“,  ktorá  bola  zavedená  pred 

prijatím novej ústavy. Problém integrity zeme sa tak opäť skomplikoval. 

Barma je v súčasnosti štát s katastrofálnou ekonomickou a humanitárnou 

situáciou, ktorá sa zmieta v konfliktoch. Korene týchto konfliktov tkvia v tom, že 

junta  odmieta  uznať  prianie  ozbrojených  etnických  skupín  vytvoriť  federálny 
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demokratický  systém  zaisťujúci  mierové  súžitie  všetkých  etník  na  základe 

rovných práv,  sebeurčenia  a  autonómie.  Miesto   vyjednávania  s  ich  vodcami 

chcela junta jednostranne konflikt ukončiť tak, že po skupinách, ktoré podpísali 

prímerie,  požadovala,  aby  se  zmenili  na  pohraničné  jednotky  pod  barmským 

vojenským velením1. 

V auguste   2009 podnikol  režim ofenzívu proti  Myanmarskej  národnej 

demokratickej  spojeneckej  armáde  potom,  čo  táto  etnická  skupina  podpísala 

prímerie,  ale odmietla transformáciu v pohraničnú jednotku.  Pred bojmi vtedy 

utieklo do susednej Číny 37 tisíc obyvateľov. Pri konflikte v Karenskom štáte 

utieklo  nejmenej  10  tisíc  ľudí  do  Thajska.  Obyvatelia  Barmy  v  súčasnosti 

očakávajú ďalšie konflikty. Volieb sa nezúčastnili dve najväčšie etnické skupiny, 

a  to  Kachinská  nezávislá  armáda  a  Spojená  armáda  štátu  Wa,  ktoré  taktiež 

podpísali  prímerie  a  odmietli  premenu v pohraničné jednotky.  Je len otázkou 

času, kedy dôjde k ozbrojenému konfliktu mezi nimi a vládou. [Brandon, 1995 

s 95-98].

Barmské  etnické  skupiny  si  želajú  mierové  a  politické  riešenie  a 

zmysluplný  dialóg,   rovnako  ako  Národná  liga  pre  demokraciu.  Najväčšou 

prekážkou dialógu je vodce junty,  generál  Than Šwei.   Vo voľbách zvíťazilo 

všetkých 27 bývalých  ministrov  vojenskej  junty,  vrátane  premiéra  a  ministra 

zahraničia. Nemali protikandidátov,  rovnako ako 52 ďalších kandidátov Strany 

zväzovej súdržnosti a rozvoja, ktorú junta založila. Vo voľbách uspeli aj bývalí 

generálovia. Všetci víťazi zasadli aj v „novej“ vláde. Vládna strana získala 82% 

parlamentných  kresiel.  Vládna  junta  si  vymyslela  systém  takzvaných 

predsunutých  hlasov,   ktoré  boli  použité  všade,  kde  vládnemu  kandidátovi 

hrozila  porážka.  Tieto  hlasy  podľa  opozície  v niektorých volebních okrskoch 

predstavovali až polovicu všetkých odovzdaných hlasov. 

Nejväčšia opozičná strana NDF se uchádzala o 164 kresiel z celkových 

1.157.  Získala  ich len 16 a  prehrali  aj  ostatné  demokratické opozičné strany. 

Podľa  predstaviteľov  NDF,  volebná  komisia  pozastavila  sčítanie  volebných 

1John Brandon: Burma/Myanmar in the Twenty-First Century: Dynamics of Continuity and 
Change.
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lístkov  vo  všetkých  obvodoch,  kde  se  opozícia  dostala  do  čela  a  prisypala 

predsunuté hlasy. Výsledkom volieb bolo,  že nová vláda sa bude skladať z tých 

istých ministrov a v parlamente zasadne 80% kandidátov vládnej strany. To má 

za  následok,  že  etnické  skupiny,  ktoré  podpísali  prímerie,  bojujú  ďalej  proti 

režimu,  ktorý  na  ne  bude  stále  viacej  tlačiť,  aby  sa  premenili  na  pohraničné 

jednotky. 

1.6 VOJNA, BOJ ZA DEMOKRACIU, ETNICKÝ PROBLÉM

Dňa 30. marca 2011 oficiálne predal ústredný orgán vlády vojenskej junty 

v Barme,  Štátna  rada  mieru  a rozvoja  (SPDC),  moc  novej  vláde  a štátnym 

orgánom,  ustanovenými  na  základe  všeobecných  volieb  v novembri  2010. 

Vojenská  diktatúra  v Barme,  ktorá  bola  nastolená  násilným prevratom v roku 

1988,  oficiálne  skončila.  K súčasnému  vývoju  v zemi  by  bolo  chybou 

pristupovať  s prehnaným  optimizmom.  Demokratizačný  proces  v Barme  je 

v ranných počiatkoch a je  výrazne  poznamenaný snahou  súčasných vojensko-

politických  špičiek  aj  naďalej  si  udržať  výsadné  mocenské  postavenie.  Cesta 

k skutočnej  demokracii  v Barme  bude  obťažná  a dlhodobá.  Etnický  konflikt 

v Barme je  dnes  v mnohých ohľadoch konfliktom o ekonomické  zdroje,  a nie 

o zachovaní národnej identity. 

V politickej rovine hnutie etnických menšín ani vzdialene nepredstavuje 

ucelený  blok.  Taktiež  sa  do  dnešného  dňa  v  Barme  neprofilovala  výrazná 

osobnosť, ktorá by celonárodné menšinové záujmy reprezentovala, ako to je v 

prípade demokratického hnutia a jeho najvýraznejšej predstaviteľky Aun Schan 

Su Ťij. 

Vytvorenie jednotnej demokratickej platformy hnutia etnických menšín je 

však  za  súčasnej  situácie  chimérou.  Napriek  tomu  by  podpora  väčšej 

angažovanosti  etnických  skupín  v  demokratizačných  procesoch  a  posílenie 

medzier v slabej komunikácii medzi demokratickou opozíciou a etnickým hnutím 

mali  stať  jednou  z  významných  súčastí  strategie  podpory  demokratizačných 

procesov  realizovaných  zo  strany  mezinárodného  spoločenstva  voči  Barme. 
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Jedným z najzávažnejších problémov Barmy zostáva vyriešenie etnickej otázky 

a ukončenie  už  viac  ako  šesťdesiat  rokov  trvajúceho  ozbrojeného  etnického 

konfliktu – najdlhšie trvajúcej občianskej vojny v novodobých dejinách.

2. OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

„Ľudia sa chcú učiť nové veci, cítiť, že priniesli nejaký príspevok – že robia  

záslužnú prácu. Je málo ľudí, ktorých motivujú len peniaze.  Ľudia chcú mať  

pocit, že to čo robia, ovplyvní svet.“

Frances Hesselbein1

Existuje  mnoho  definícií  konceptu  občianskej  spoločnosti,  avšak  zhodným 

základom je charakteristika občianskej spoločnosti ako oblasti medzi rodinou a 

štátom. Vymedzenie konkrétnych aktérov a funkcií  sa potom už líši  autor  od 

autora. Pre samotný účel je však skôr než deskriptívna definícia,  zaujímavejší 

aspekt,  že  s  pojmom občianska  spoločnosť  sa  už  na  teoretickej  rovine  často 

spájajú určité  hodnoty  a očakávani  a  sú jej  prisudzované pozitívne konotácie 

charakteru - je to niečo zdravého, dôležitého pre demokraciu, a naopak, keď je 

občianska  spoločnosť  slabá,  hrozí  nebezpečenstvo  spojené  s nedemokratickou 

vládou. [Müller, 2003, s 608]

2.1 DEFINÍCIA POJMU OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

Občianska  spoločnosť  je  nevyhnutne  veľmi  rozmanitý  a  pluralitný 

koncept.  Väčšina  autorov  pri  definovaní  tohto  konceptu  odkazuje  k 

dobrovoľným,  autonómnym spolkom a sieťam,  ktoré  sa  nachádzajú  v  oblasti 

medzi rodinou a štátom a zaoberajú sa verejnými záujmami.  Jeden zo súčasných 

1 Hesselbein  Frances  je  riaditeľ  P.F.  Drucker  Foundation,  neziskovej  organizácie  sídliacej  v 

Spojených  štátoch  amerických,  ktorej  cieľom  je  rozmach  občianskej  spoločnosti,  prostredníctvom 

vzdelávania ľudí.
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popredných odborníkov v oblasti  štúdia demokracie,  Larry Diamond,  definuje 

občiansku spoločnosť ako sféru organizovaného spoločenského života, ktorá je 

otvorená,  dobrovoľná  a autonómna  -  to  znamená,  že  sa  sama  tvorí  a  aspoň 

čiastočne  seba  samú  podporuje,  je  nezávislá  na  štáte  a  viazaná  právnym 

poriadkom či zdieľanými pravidlami. Pri vymedzení občianskej spoločnosti od 

spoločnosti  všeobecne,  sa  však  už  uchyľuje  k  hodnotovým  charakteristikám, 

kedy  v  občianskej  spoločnosti  podľa  neho  občania  konajú  kolektívne,  aby 

vyjadrili svoje záujmy, preferencie a nápady, dosiahli spoločných cieľov a kládli 

požiadavky  na  štát,  usilovali  o  zlepšovanie  jeho  štruktúry  a  fungovanie  a 

vyžadovali  zodpovednosť  štátnych  úradníkov.  Ako  hlavné  charakteristiky 

označuje:

 záujem o verejné ciele viac než o privátne,

 občianska spoločnosť sa vzťahuje k štátu, ale neusiluje o získanie žiadnej 

pozície vo vládnutí,

 zahŕňa pluralitu a rozmanitosť.

S náznakom porozumenia kritike liberalistického prístupu zároveň upozorňuje, 

že sa občianska spoločnosť rozhodne nesnaží reprezentovať komplexné záujmy 

spoločnosti,  pretože  rôzne  skupiny  reprezentujú  rôzne  aspekty  verejných 

záujmov. Občianska spoločnosť je podľa neho širokou sférou organizácií: 

 ekonomických (obchodné asociácie a siete),

 kultúrnych  (náboženské,  etnické,  komunitné  organizácie,  ktoré  chránia 

práva, hodnoty, vieru, symboly),

 informačných, vzdelávacích a záujmových (profesijné skupiny, veteráni, 

starí ľudia),

 rozvojových  (organizácie,  ktoré  disponujú  individuálnymi  zdrojmi  a 

kapacitami, smerujú k zlepšeniu kvality života celej komunity), 

 tzv. "issue oriented" záujmové skupiny (environmentálne hnutie, ochrana 

spotrebiteľov, ženské, etnické práva, postihnutí, obete diskriminácie),

 a  občianske  organizácie,  skupiny  usilujúce  sa  o  zlepšenie  politického 

systému  (ľudské  práva,  vzdelávanie  voličov,  mobilizácia,  monitoring 

volieb, odhaľovanie korupcie, atď).
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Občianska  spoločnosť  podľa  Diamonda  zahŕňa  i  prúd  informácií  a 

myšlienok  -  nezávislé  médiá,  autonómne  kultúrne  a  intelektuálne  aktivity, 

univerzity,  think-tanky,  vydavateľstvá,  divadlá  a  iné  umelecké  siete.  Zároveň 

upozorňuje na fakt, že mnohé organizácie majú viac cieľov, z ktorých niektoré 

ich  môžu  posúvať  na  pole  občianskej  spoločnosti,  aj  keď  by  tam  zo  svojej 

podstaty nemali patriť. [Diamond, 1999, s 220-223]

Pokiaľ  sa  ale  chceme  držať  definície  v  prísne  deskriptívnom  rámci, 

môžeme sa oprieť  o  Thompsonovo vymedzenie občianskej spoločnosti,  ako 

súhrne strategických skupín pohybujúcich sa na poli medzi štátom a trhom. Tieto 

skupiny  majú  veľmi  rôznorodú  agendu  a  častejšie  namiesto  spolupráce  a 

koordinácie  v  spoločný  všeobecný  prospech  skôr  súťažia  o  miesto  a  vplyv 

v spoločnosti. [Thompson, 2002, s 11]

Niektorí  aktéri  môžu mať snahu pôsobiť  na  vládnu politiku,  ale  iní  sa 

zaoberajú len svojimi autonómnymi záujmami. [Müller, 2003, s 611-612]

Problematickou skupinou sú podľa Thomsona obzvlášť etno-náboženské 

skupiny, ktoré nemajú často rovnaké podmienky, čo porušuje základné princípy 

mimovládnych  organizácií  -  otvorené,  sekulárne  a  nediskriminačné  kritériá 

členstva. Posilňované sú tu predovšetkým väzby vo vnútri týchto skupín a často 

podľa neho skôr podnecujú netoleranciu, než aby hasili  nenávisť.  [Thompson, 

2002, s 7]

Špecifickou  skupinou,  ktorá  je  z  princípu  z  konceptu  občianskej 

spoločnosti  vylučovaná,  sú politické strany,  pretože sú chápané ako aktéri  na 

strane štátu, a predpokladá sa, že cielia primárne na získanie štátnej moci alebo 

dobré pozície na presadzovanie svojich záujmov Politické strany však môžu plniť 

funkciu  akéhosi  prevodového  mechanizmu medzi  občianskou  spoločnosťou  a 

štátom. [Müller, 2003, s 611-612]

O vzťahu občianskej spoločnosti k politickým stranám Diamond tvrdí, že 

organizácie  občianskej  spoločnosti  síce  môžu  čiastočne  spolupracovať  či 

dokonca  tvoriť  aliancie  s  politickými  stranami,  ale  ak  nimi  budú  pohltené, 
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zmenia  sa  ich  primárne  záujmy  a  stratia  tak  schopnosť  plniť  niektoré  svoje 

základné funkcie smerom k štátu. [Diamond, 1999, s 221]

2.2 VZŤAH OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI A ŠTÁTU

             Občianska spoločnosť zároveň uznáva princípy štátnej autority a právny 

štát  a  potrebuje  ochranu  a  inštitucionálne  právny  poriadok,  aby  sa  mohla 

slobodne rozvíjať. Občianska spoločnosť teda len neobmedzuje štátnu moc, ale 

tiež ju na druhej strane legitimizuje, ak je autorita založená na právnom poriadku. 

[Diamond,  1999,  s 232]  Karel  Müller,  ktorý  vychádza z  liberálneho prístupu, 

zhŕňa hlavné funkcionálne dimenzie vo vzťahu občianskej spoločnosti a štátu: 

 legitimizačná  -  občianska  spoločnosť  vytvára  verejnú  mienku,  ktorá  je 

normatívne záväzná pre politickú moc. Skrze zosobnenie dôvery občanov 

aj občianska spoločnosť v podstate legitimizuje štátne záujmy a na druhej 

strane tejto významovej osi je funkcia kontroly štátnej moci nezávislou 

verejnosťou.

 protektívna  -  občianska  spoločnosť  predstavuje  ochranný  mechanizmus 

proti rozpínavosti štátnej moci, zabezpečenie právnych záruk, právny štát, 

oslobodenie sa od nerovnosti, nekontrolovaný rast štátnej moci, prílišná 

centralizácia a koncentrácia politickej moci pod záštitou záruky stability a 

bezpečia.

 participatívna  -  občianska  spoločnosť  umožňuje  efektívnejšie  zapojenie 

občanov do správy verejných záležitostí.  V prípade nezáujmu a úbytku 

občianskej  participácie  hrozí  nebezpečenstvo  straty  schopnosti 

ovplyvňovať  a  chápať  procesy  verejného  rozhodovania  a  oslabovanie 

spoločenskej súdržnosti. Pre zaistenie tejto funkcie je kľúčové budovanie 

komunikačne schopnej a autonómnej občianskej spoločnosti. 

Rozvinutá občianska spoločnosť potom plní funkciu:

 integračnú - občianska spoločnosť ponúka možnosť zažívať patričnosť k 

spoločenstvu, pocit, že nám niekto načúva, že náš hlas má rovnakú váhu, 

ako  všetkých  ostatných,  možnosť  politickej  sebarealizácie,  naplneného 
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občianskeho  života  oproti  spoločenskej  atomizácii,  vzniku  morálneho 

vákua, rozkladu spoločne zdieľaných hodnôt.

Prostredníctvom občianskej  spoločnosti  rastie  sociálny kapitál,  dochádza k 

posilňovaniu  sociálnej  solidarity  a  súdržnosti,  dobre  fungujúca  demokratická 

rodina je základ. [Müller, 2003, s 614] 

Z  vyššie  uvedeného  je  zrejmé,  že  aj  keď  je  občianska  spoločnosť 

definovaná svojou nezávislosťou na štátnej moci, jej podoba a funkcie na vzťahu 

so  štátom zásadne  závisí  a  je  spojená  s  prehlbovaním demokracie.  Štúdia  o 

občianskej  spoločnosti  v  autoritárskych  krajinách  dochádza  k  záveru,  že  v 

akomkoľvek režime, je vzťah medzi štátnou mocou a občianskou spoločnosťou 

založený skôr na vzájomnom prepojení než na oddelenosti, že sa jedná o vzťah 

komplexný a vzájomný. [Perinová, 2005, s 2]

Výsledkom  politického  kontextu  potom  je,  či  občianska  spoločnosť  s 

vládnymi  autoritami  spolupracuje,  alebo  je  voči  nim  v  opozícii.  Tento  svoj 

základný  predpoklad  rozvíja  Mark  Thompson  do  konceptu  transgresívnej  a 

symbiotickej občianskej spoločnosti.  [Thompson,  2002, s 3-21]  Podľa neho je 

teda  občianska  spoločnosť  transgresívna,  ak  sa  vymedzuje  proti  vládnucemu 

režimu. Môže operovať v utajení, a čím je silnejšie, tým je štát slabší. V čele stojí  

zvyčajne malé množstvo samozvanej avantgardy, občianska spoločnosť sa objaví 

na  verejnosti  až  v  okamihu  vypuknutia  nejakej  masovej  akcie,  protestov  či 

masovej mobilizácie proti režimu. Transgresívna občianska spoločnosť tak môže 

v zásade zodpovedať liberálne demokratickému konceptu občianskej spoločnosti, 

ktorá  sa  usiluje  o  demokratickú  transformáciu  krajiny.  Zároveň  Thompson 

ponúka dve ďalšie východiská pre ukotvenie transgresívnej spoločnosti:

 ľavicové  paradigma  predstavuje  občiansku  spoločnosť,  ktorá  ponúka 

širšiu  kritiku  systému a  hodnôt,  ktoré  podľa  nej  štát  podporí  a  forma 

občianskeho odporu je pre nich prvým krokom k zásadnej spoločensko-

ekonomickej  a kultúrnej zmene,

 participačný  prístup  predstavuje  občiansku  spoločnosť  ako  arénu 

aktivistov  z  oblasti  mimovládnych organizácií  ,  ktoré  volia   občianske 
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stratégie  a  zásadným  problémom  je  pre  nich  etnicko-náboženské 

vylúčenie,  diskriminácia,  posilňovanie  závislosti  a  všeobecné  sociálne 

problémy.

Hlavným  cieľom  je  potom  snaha  uvedomiť  utlačovaných  o  ich  právach  a 

podporiť uvoľnenie pút.

Symbiotická občianska spoločnosť, je v kooperujúcom vzťahu so štátom. 

Štát  a  občianska  spoločnosť  zo  seba  majú  navzájom  obojstranný  úžitok. 

Thompson tvrdí,  že je to prípad občianskej spoločnosti vo vysoko moderných 

liberálno-demokratických krajinách, kde sociálny kapitál občianskej spoločnosti 

prispieva k zefektívneniu demokratického systému. Aj v slabých demokraciách 

však môže elitárska občianska spoločnosť stáť po boku štátu v prípade, že sa 

verejné  autority  dožadujú  naplneniu  sľubov  a  povinností  pre  znevýhodnené 

skupiny obyvateľov.

Je  zrejmé,  že  práve  z  dynamického  politického  kontextu  obdobia 

demokratickej  transformácie  vyplýva,  že  ani  transgresívny  a  ani  symbiotický 

model fungovania občianskej spoločnosti nie je jasne ohraničený, ale postupne 

na seba nadväzujú a prelínajú sa,  tak ako sa mení aktuálna politická klíma v 

danej zemi. Koncept transgresívnej občianskej spoločnosti však jasne naznačuje 

významnú úlohu občianskej spoločnosti  v čase totalitného režimu, teda aj cez 

skeptické  hlasy  pochybujúce  o  možnosti  existencie  občianskych  iniciatív  v 

nedemokratickom vládnutí.

2.3  VYMEDZENIE POJMU DEMOKRATIZÁCIA 

Demokratizácia  je  proces,  v ktorom  sa  štát  nastúpi  cestu  prerodu 

k demokratickej spoločnosti. Existuje nespočetné množsvto definícií, a to už od 

jej zárodkov v antickom Grécku. Presný preklad slova demokracia znie „vláda 

ľudu“,  no v praxi sa môže reflektovať viacerými spôsobmi. Demokracia, ako 

bola chápaná v antickom Grécku, sa značne líši od demokracie, ktoru poznáme 

v zápaných  spoločnostiach.  Aj  tieto  spoločnosti  sa  líšia,  čo  sa  týka  jej 

praktického  využitia.  Nebezpečentvo  vymedzenia  tohoto  pojmu  je,  že  môže 

37



znamenať čokoľvek, ale taktiež nemusí znamenať vôbec nič. [Heywood, 1997, s 

68] Preto je dôležité, aby každý výskum, ktorý pracuje s týmto termínom jasne 

vymdzil jeho definíciu.

Pre  tento  výskum  využijem  definíciu  Thomasa  Pogga.  Podľa  neho 

„demokracia znamená, že politická moc je autorizovaná a kontrolovaná ľuďmi, 

ktorí  v nej  žijú,  a tým im aj  poskytuje  možnosť  mať na ňu  politický vplyv“. 

[Pogge, 2002, s 146] Táto definícia obsahuje dve dôležité zložky. Prvá je, že 

všetci  ľudia,  ktorý  obývajú  danú  krajinu  majú  vplyv  na  jej  politické  dianie. 

Druhou  je,  že  tento  vplyv  musí  byť  rovnomerne  rozdelení  medzi  všetkých 

obyvateľov. V rámci tejto definície nájdeme aj odpovede na dve dôležité otázky, 

ktoré vyvstanú pri definovaní demokracie. Tými sú: „kto sú tí ľudia?“ a „v akom 

zmysle by mali vládnuť?“ [Heywood, 1997, s 68].

Demokratizáciou sa rozumie posun k demokracii, ale aby bol tento proces 

úspešný  a vznikla  demokracia,  ako  ju  definuje  Pogge,  je  potrebné,  aby  boli 

v rámci  procesu  splnené  nasledujúce  požiadavky.  Občania  môžu  kontrolovať 

politické  dianie  a moc,  len  ak  majú  možnosť  slobodne  vyjadriť  svoje  názory 

pričom ich  politické  práva  sú  zaručené  platným zákonom.  Z toho  dôvodu  je 

zaručenie základných slobôd a demokratických politických práv najdôležitejśím 

faktorom demokratizačného procesu. 

Prirodzeným nasledovným krokom je voľba ich zástupcu, ktorí  spolu s 

ďalšími zvolenými reprezentatmi ľudu vytvoria vládu. Inými slovami vytvorenie 

moźnosti  slobodných  a demokratickým  zákonom  chránených  volieb.  Iba 

v prípade, že budú tieto dva kroky úspešné možno hovoriť o demokracii, ktorú 

popisuje Pogge.

2.4 ÚLOHA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI POČAS JEJ 
DEMOKRATIZÁCIE 

            Larry Diamond vo svojej práci o demokratizácii píše, že aj keď sa 

autoritársky  režim  drží  pri  moci,  občianska  spoločnosť  môže  pokračovať  vo 
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svojom fungovaní  i  v  padlých štátoch aj  v  oblastiach ozbrojených konfliktov 

môže  mať  občianska  spoločnosť  pozitívny  potenciál.  Náboženské,  ľudsko-

právnej,  ženské  a  študentské  organizácie  môžu  podľa  neho  predstavovať 

neutrálny  rámec  pre  vyjednávanie  medzi  súperiacimi  stranami  a  podporovať 

procesy  politickej  a  sociálnej  rekonštrukcie,  čo  môže  zahŕňať  rehabilitáciu  a 

reintegráciu  bývalých  ozbrojencov.  V  období  prehlbovania  a  upevňovania 

demokracie sa občianska spoločnosť dostáva na pomedzí medzi transgresívnu a 

symbiotickú.    

Demokratizácia  nie  je  len  obmedzené  obdobie  prechodu  od  jedného 

formálneho  systému  k  druhému,  je  to  trvalý  proces  a  snaha  o  postupnú 

liberalizáciu, inkluzívny, efektívny systém, ktorý skutočne zodpovedá záujmom 

občanov.  Medzi  funkcie  občianskej  spoločnosti  v  období  demokratickej 

transformácie  bývajú  radené:  kontrola  štátnej  moci,  stimulácia  politickej 

participácie,  štruktúrovanie  kanálov  na  presadzovanie  záujmov,  posilnenie 

kapacít na lokálnej úrovni, reprezentácia širokého spektra záujmov - zmiernenie 

hlavných politických polarít,  identifikovanie a školenie nových lídrov,  priama 

podpora  demokracie  -  monitorovanie  volieb,  podiel  na  reformách  politického 

systému, posilnenie legislatívy, a sprostredkovanie informácií medzi komunitami 

a štátom, mediácie a riešenia konfliktov, rešpekt k štátu a posilnenie občianskej 

účasti a spolupráce so systémom. [Diamond, 1999, s 220-227]

Diamond  zároveň  upozorňuje  na  to,  že  občianska  spoločnosť  môže 

posilniť  sociálne  základy  demokracie,  aj  keď  sa  jej  aktivity  zameriavajú  na 

rozvoj  komunít  a  nemajú  žiadne  priame  spojenie  alebo  záujem na  politickej 

demokracii  sami  o  sebe.  Efektívny  rozvoj  komunít  môže  podľa  neho  sňať 

bremeno očakávania smerom k štátu a tým odľahčiť politický tlak. [Diamond, 

1999, s 229-235] 

Uslaner, ktorý sa podrobne zaoberá otázkou dôvery v kontexte občianskej 

spoločnosti,  však  pred  určitými  aspektmi  rozvoja  zároveň varuje.  Rast  podľa 

neho totiž môže prehĺbiť nerovnosti a tým oslabiť rozvoj demokracie a dôvery. 

Úroveň  občianskeho  zapojenia  podľa  neho  formuje  skôr  ako  vyššiu  životnú 
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úroveň politický záujem, dôvera v hnutí, vedomie politickej korupcie, vzdelanie, 

a často aj aktívny náboženský život. [Uslaner, 2002, s 81-94] 

Skutočné  pochopenie  vzťahu  medzi  občianskou  spoločnosťou  a 

demokraciou  tak  podľa  Thompsona  vyžaduje  prekročiť  iba  politické  a 

procedurálne definície a zamerať sa na sociálnu dimenziu na národnej i miestnej 

úrovni. Občianska verejnosť totiž pomáha politickej transformácii predovšetkým 

v prehlbovaní demokracie za formálnu štruktúru. [Thompson, 2012, s 2]

2.5 MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE A OBČIANSKA 
SPOLOČNOSŤ

            Za  prototyp  občianskej  spoločnosti  sú  považované  mimovládne 

organizácie, pretože sú zvyčajne zriadené nezávisle od štátu a sú oslobodené od 

väzieb na trh, hoci niektoré NGO sú iniciované vládou a iné produkujú zisk. S 

prílivom  zahraničných  financií  môžu  podľa  Thompsona  byť  niektoré 

mimovládne organizácie natoľko finančne zaistené, že sú schopné rozhodovať, 

ktoré problémy sú kľúčové a budú riešené. Je však dôležité vyhnúť sa mylnému 

tvrdeniu, že mimovládne organizácie sú nutne demokratické.  [Thompson, 2012, 

s 5] Existuje totiž mnoho organizácií, ktoré sa usilujú o podporu demokracie a 

ochranu ľudských práv,  namiesto  aby spájali  ľudí  ako rovnocenného jedinca, 

ktorí spolupracujú so vzájomnou dôverou na princípe vzájomnosti, reprodukujú 

tieto  organizácie  hierarchické  trendy  a  modely  širšej  spoločnosti.  Z  týchto 

dôvodov potom môžu tieto organizácie vo svojich snahách o rozvoj demokracie 

zlyhávať. [Diamond, 1999, s 226-227]

2.6 DEMOKRÁCIA VO VNÚTRI MIMOVLÁDNYCH 
ORGANIZÁCIÍ

           Diamond ponúka nasledujúce hodnotiace kritériá,  ktoré zhŕňajú znaky  

aktérov demokratickej občianskej spoločnosti. Vnútorná organizácia a riadenie, tzn. 
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ako  organizácia  riadi  svoje  interné  záležitosti,  ako  v  praxi  pri  rozhodovacích 

procesoch  uplatňuje  princípy  ústavnosti,  transparentnosti,  zodpovednosti, 

participácie,  reprezentácie  a  striedanie  vedúcich  pozícií.  Diamond  tvrdí,  že 

organizácia  môže  byť  schopná  plniť  niektoré  demokratické  funkcie  ako  je 

zastupovanie miestnych znevýhodnených skupín, či kontrola uplatňovania štátnej 

moci,  aj  keď  nemá  vnútornú  demokratickú  štruktúru,  čo  však  nedokáže,  je 

budovanie  tzv.  demokratickej  kultúry.  Ak  by  mali  organizácie  občianskej 

spoločnosti fungovať ako veľké "školy demokracie," musia mať demokraticky 

nastavené interné procesy,  výber vedúcich pracovníkov a musia podporovať a 

inštitucionalizovať participáciu svojich členov, potom môžu tvoriť a šíriť dôveru, 

spoluprácu a občianske kompetencie. [Diamond, 1999, s 227]

2.6.1 Ciele a metódy

Skupiny  s  nedemokratickými  cieľmi  a  metódami,  napríklad  silné  militantné 

záujmové skupiny tlačí politické strany do maximalistických a nereálnych sľubov 

a môžu skôr viesť k štátnej represii ako k podpore demokratizácie systému.

2.6.2 Úroveň organizačnej inštitucionalizácie

Inštitucionalizované skupiny vedú k stabilite  a predvídateľnosti,  čím vytvárajú 

prostredie  dobrého  vládnutia.  Zavedenie  transparentných  procedúr,  ktoré  sú 

skutočne  praktikované.  Inštitucionalizácia  tiež  vyžaduje,  aby  organizácie 

občianskej  spoločnosti  adaptovali  ich  ciele,  funkcie  a  štruktúry  novému 

sociálnemu a politickému kontextu, novým príležitostiam a potrebám.

2.6.3 Pluralizmus

Prítomnosť viacerých organizácií, ktoré sa zaoberajú určitou témou, zabezpečuje 

väčší  tlak  na  zodpovednosť  týchto  organizácií.  Pretože  tí,  ktorých  zastupujú, 

majú možnosť výberu. Určitý stupeň súťaživosti je teda zdravý. Napriek tomu by 

však tento pluralizmus nemal brániť organizáciám spolupracovať na dosiahnutí 

spoločných cieľov.
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2.6.4 Hustota

Občianska spoločnosť podporuje demokraciu tým viacej, čím väčšie je množstvo 

organizácií. Väčšie množstvo organizácií znamená širší okruh reprezentovaných 

záujmov a aktivít a viac registrovaných členov = aktívnych občanov. [Diamond, 

1999, s 227]

2.7 NADNÁRODNÁ OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

             V historickej perspektíve sa zloženie občianskej spoločnosti mení a v 

súčasnosti je charakteristický práve trend rastu počtu a významu mimovládnych 

organizácií. Rozmanitosť záujmov podmieňuje nielen nejednotnosť obsahu, ale 

aj  geografickú otvorenosť. Pretože mnoho záujmov zdieľajú ľudia na rôznych 

miestach sveta, rozvíja sa v posledných rokoch spolupráce organizácií z rôznych 

krajín a rozvoj medzinárodných organizácií.  Internet a mobilné telefóny, ktoré 

zjednodušili spoločenský networking, vytvorili globálnu občiansku spoločnosť. 

[Thompson, 2012, s 5]

2.8 DILEMY MEZINÁRODNEJ PODPORY

              Mimovládne organizácie zvláštnym poddruhom občianskej spoločnosti a 

majú rozličné tvary, druhy a agendy. Niektoré využívajú projektové benefity, iné 

sa úzko zameriavajú na tému či geografickú oblasť, niektoré sa špecializujú na 

priamu  implementáciu  aktivít,  iné  poskytujú  granty  a  inú  podporu.  Určité 

organizácie  sa  zameriavajú  na  vysokoprofilovú  medzinárodnú  advokácii,  iné 

ticho a nenápadne pracujú s miestnymi komunitami. Ako spoločný znak je tu 

uvedené,  že  rozvojové  MVO  nejakým  spôsobom  prelievajú  financie  zo 

spoločností, ktoré majú nadbytok do spoločností, ktoré majú nedostatok. Preto sú 

mimovládne  organizácie  často  závislé  na  schopnosti  získať  zdroje  zo  svojich 

domovských  krajín.  To  je  hlavným  dôvodom  podozrenia,  že  mimovládne 

organizácie  presadzujú  alebo  sa  prinajmenšom prispôsobujú  želaniam svojich 
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donorov,  vlád,  politických  alebo  náboženských  organizácií  či  verejnosti.  Pre 

prežitie  organizácie  je  mobilizácia  zdrojov  uprednostnená  pred  mobilizáciou 

ľudí. [Eade, 2000, s 9-14]

Podľa  Diamonda  mnoho  organizácií  občianskej  spoločnosti  vzniklo  aj 

práve preto, že bolo dostupné financovanie. V súčasnosti je ťažké určiť, nakoľko 

sú  dnešné  mimovládne  organizácie  v  krajinách  globálneho  juhu  nezávislé  a 

autonómne, teda nakoľko vznikajú z vlastnej iniciatívy, keď sú tak silne závislé 

na podpore zo zahraničia. Diamond tvrdí, že aj organizácie, ktoré sa produkty 

medzinárodnej podpory, môžu účinne fungovať v podpore demokracie a rozvoja 

komunít. Otázkou však je, do akej miery sú ešte skutočnými aktérmi občianskej 

spoločnosti svojej vlastnej krajiny. [Diamond, 1999, s 260]

Avšak s množstvom financií smerovaným do mimovládnych organizácií 

dochádza  bezpochyby  k  zaujímavému  javu  tzv.  profesionalizácii  občianskej 

spoločnosti.  S  profesionalizáciou  občianskej  spoločnosti  bolo  organizovanie  a 

mobilizácia  prevzatá  mimovládnymi  organizáciami,  na  rozdiel  od  spontánnej 

organizácie  protestov  najrôznejších  skupín  a  sociálnych  hnutí.  Medzinárodné 

organizácie  totiž  na  jednej  strane  požadujú,  aby  boli  vedúci  miestnych 

organizácií  a  skupín  skutočnými  predstaviteľmi  marginalizovanej  populácie  a 

zároveň po nich však požadujú, aby sa efektívne prezentovali vonkajšiemu svetu 

a spĺňali všetky formálne požiadavky. V týchto organizáciách potom vznikajú 

bežné pracovné pozície, ktoré nutne nemusia byť obsadené zamestnancami, ktorí 

pochádzajú  z  cieľových  skupín.  To,  že  v  miestnych  mimovládnych 

organizáciách,  ktoré  pracujú  pre  utečencov,  vnútorne  presídlené  osoby  či 

vidiecke komunity stále častejšie pracujú zástupcovia vzdelané strednej triedy z 

miest,  je  dobrým  príkladom  toho,  ako  zvyšujúca  sa  finančná  podpora  pre 

mimovládne  organizácie  môže  podrývať  budovanie  občianskej  spoločnosti 

založenej na participácii a reprezentácii. [Mercer, 2002, s 13-16]

Čím viac sa autoritársky režim otvára občianskej spoločnosti,  tým viac 

medzinárodných  finančných  prostriedkov  je  smerovaných  na  mimovládne 

organizácie. Po prevrate režimu sa však mnohé zdroje obrátili do iných krajín, 

alebo presmerovali  cez  štátne  agentúry.  Tu si  Mercer  kladie  otázku,  či  majú 
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mimovládne  kapacitu  a  záujem  zastávať  konštruktívne  kritickú  pozíciu  voči 

štátnej moci, práve v prípade, keď sa z dôvodu udržateľnosti a inštitucionálneho 

zabezpečenie výstupov jednotlivých projektov mimovládne organizácie zapájajú 

do implementácie štátnych rozvojových programov. Svojím spôsobom tak podľa 

neho účasť mimovládnych organizácií pomáha legitimizovať status quo a vzdáva 

sa základnej kontrolnej  funkcie,  ktorú by občianska spoločnosť, najmä v čase 

transformácie, mala vykonávať. [Mercer, 2002, s 17]

Podľa Diamonda môže byť však organizácia nezávislá a autonómna, skôr 

so závislosťou medzinárodných donorov než so závislosťou na vlastnej  vláde. 

Najväčší krok k rozvoju demokracie však podľa neho mimovládne organizácie 

urobia, ak sa im podarí udržateľne financovať svoje aktivity z vlastných zdrojov, 

etnických alebo marginalizovaných komunít. [Diamond, 1999, s 227]

Mimovládne organizácie financované z veľkých dotačných programov a 

operujúce s rozpočtami, ktoré sú mnohonásobne väčšie, než finančné kapacity 

miestnych komunít a krajín, sa však podieľajú na tvorbe konceptu známeho ako 

rozvojový  priemysel,  ktorý  je  v  určitom  napätí  s  konceptom  občianskej 

spoločnosti. Toto napätie nemusí byť nutne negatívne, no podľa Jenny Pearce je 

tento rozpor je často ignorovaný či podceňovaný. Výsledkom je, že mimovládne 

organizácie sa ľahko adaptujú meniacemu sa trhu a ľahšie tak získavajú finančné 

prostriedky, avšak za cenu toho, že strácajú schopnosť uľahčiť radikálnu sociálnu 

zmenu alebo reprezentovať skutočnú alternatívu k dominantnému paradigmatu. 

V horšom prípade však aktivity mimovládnych organizácií (ako miestnych, tak 

medzinárodných)  môžu  tiež  narušiť  fungujúcu  občiansku  spoločnosť  a 

znehodnocovať funkcie štátu. [Pearce, 2000, s 15-43]

Alan Whaites v tomto kontexte upozorňuje, že teoretický rámec podpory 

občianskej spoločnosti, vychádzajúci v prípade rozvojových programov primárne 

z  liberálneho paradigmatu,  nemôže  byť  bez  dôkladnej  reflexie  aplikovaný na 

realitu rozvojových krajín. [Whaites, 2000, s 130]

Pravdepodobne  neexistuje  jediný  správny  pohľad  na  občiansku 

spoločnosť,  ale  je  zrejmé,  že  je  veľmi  dôležitý  spôsob,  ako je  tento  koncept 

používaný.  Normatívny  pohľad  v  zmysle  toho,  čo  si  myslíme,  že  občianska 
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spoločnosť  existuje  a  ako  by  mala  fungovať,  je  predovšetkým  v  kontexte 

mimovládnych organizácií často zamieňaný za empirický popis reálneho stavu. 

Dlhodobé  prelínanie  týchto  dvoch  konceptov  v praxi,  donorov  i  rozvojových 

agentúr,  prispieva  k  súčasnému  prístupu  k  programovému  posilňovaniu 

občianskej  spoločnosti,  ktoré  má  zásadný  vplyv  na  lokálne  štruktúry. 

Privilegovanú  pozíciu  v  tomto  procese  majú  vízie  a  predstavy  západných 

donorov a agentúr a hrozí riziko, že miestna občianska spoločnosť môže byť z 

prirodzeného procesu pretváraná v projekt. [Pearce, 2000, s 34]

2.9 VYMEDZENIE A DEFINÍCIE TERMÍNU KONFLIKT

V rámci tejto  kapitoly je  dôležité definovať aj  pojem konflikt,  ktorý v 

prácá vystupuje Najvšeobecnejšia definícia môţe znieť nasledovne: „Konflikt je  

stret  medzi  jasne  definovanými  aktérmi,  ktorí  sa  usilujú  o  uplatnenie  svojho  

záujmu v  jednej,  alebo  vo  viacerých  zhodných  oblastiach,  pričom títo  aktéri  

pociťujú  vzájomný stret  ako  situáciu,  kedy  zisk  jednej  strany  znamená stratu  

druhej” [Pšeja, 2002, s 84].

Nakoľko v oboch prípadoch dochádza ku konfliktom rôzneho  typu,  je 

nutné definovať konflikt neštátneho charakteru. Definícia, ktorú ponúka UCDP 

ho označuje ako neštátny ozbrojený konflikt  kde sa odohráva použitie  násilia 

medzi dvoma organizovanými ozbrojenými skupinami, ktoré si vyžiada aspoň 25 

obetí v priebehu jedného kalendárneho roka, pričom ani jednou z bojujúcich strán 

nie  sú  vládne  jednotky.  Vnútroštátny  konflikt  UCDP identifikuje  obdobne  v 

prípade, ak jednou z bojujúcich strán sú štátne zloŽky. Toto sú konflikty menšej 

intenzity, v prípade, že počet obetí dosiahne v priebehu jedného kalendárneho 

roku číslo 1000 možno podľa UCDP hovoriť o vojne. [UCPD, 2010]

V prípade Barmy sa v určitých fázach konfliktu dá hovoriť o  občianskej 

vojne, preto je žiadúce definovať aj tento pojem. Elbadawi a Sambanis definujú 

občiansku vojnu ako ozbrojený konflikt ktorý: 

 si vyžiadal viac než 1000 obetí,

 sa odohráva v hraniciach daného štátu,
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 v ktorom sú rebeli schopný vytvoriť organizovanú opozíciu,

obsahuje skupiny ochotné zdieľať spoločný priestor v unitárnom štátnom 

útvare i po skončení vojny. [Elbadawi, Sambanis, 2000, s 13]

3. OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ NA ÚZEMÍ BARMY

3.1 HISTÓRIA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI V BARME

Podľa  popisu  situácie  v Barme  nič  nenasvedčuje  tomu,  že  by  v tak 

represívnom  režime  vôbec  mohla  existovať  akákoľvek  občianska  spoločnosť. 

Verejný  život  a rôzne  organizácie  však  v Barme  pôsobili  pred  aj  počas  vlády 

vojenskej junty. 

Ako tradičný príklad spoločenského života v Barme sa uvádzajú náboženské 

organizácie,  v ktorých  sa  miestni  ľudia  združovali [Steinberg,  1999,  s 48],  aby 

spoločne oslávili vlastné náboženské a sezónne sviatky [Lintner, 1999, s 33]. Prvou 

organizáciou,  ktorá  presiahla  miestnu  úroveň  sa  stala  Barmská  baptisická 

organizácia Burma Baptist Convention, ktorá bola založená v roku 1865 ako prvá 

nevládna organizácia. [Lintner, 1999, s 34]

Náboženské  organizácie  pôsobili  v 30.  rokoch  mimo  iné  i  k propagácii 

vlastenectva,  pretože  koloniálna  britská  cvláda  nepovoľovala  vznik  politických 

organizácií. V roku 1906 vzniklo združenie mladých budhistov (YMBA), ktoré je 

akousi budhistickou obmenou združenia YMCA. YMBA sa veľmi rýchlo dosiahla 

úrovne  medzištátnej organizácie, ktorá slúžila k vývoju vzdelávacích, sociálnych i 

nacionalistických aktivít. [Steinberg, 1999, s 59-63]

Po  získaní  nezávislosti,  sa  rozšíril  priestor  pre  občiansku  spoločnosť. 

V oblastiach  vidieka  pokračovali  vo  svojej činnosti  predovšetkým  náboženské 

organizácie,  v mestách  sa  zakladali  profesné  organizácie.  Plnému  rozvoju 

nezávislých združení  však bránili  boje medzi  povstaleckými  skupinami  a vládou, 

ktoré  vyvolali  atmosféru  strachu  a obáv  o udržiteľnosť  štátu.  V tejto  dobe  sa 

predovšetkým rozvíjali masové organizácie, napojené na politické strany. Napríklad 

Všebarmský zvaz roľníkov (All Burma Peasants Union – ABPU ) bol v polovici 40. 
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rokov  infiltrovaný  Komunistickou  stranou  Barmy,  ktorá  využivala  túto 

organizáciu k mobilizácii roľníkov. [Lintner, 1999, s 76]. 

V 50. rokoch naopak túto organizácii ovládla Liga proti fašizmu a slobodu 

ľudu (AFPFL) a využívala ju k propagácii svojej politiky [Steinberg, 1999, s 55]. 

Už v tejto dobe boli mnohé barmské organizácie pod kontrolou vlády, ktorá sa 

usilovala pomocou nich predĺžiť si svoju moc. Po prevrate generála Nei Wina 

občianska  spoločnosť  v Barme  takmer  vymrela [Steinberg,  1999,  s 56]. Boli 

zrušené  politické  aktivity  i súkromné  podnikanie,  alebo  aspoň  kooptované 

režimom.  Strana  barmského  socialitického  programu  (BSPP)  prostredníctvom 

sebe samej a pridružených mládežníckych združení dominovala celej spoločnosti 

a určovala  verejné  názory  [Steinberg,  1999,  s 56]. Pod  jej  koordináciou  sa 

vytvorili  robotnícke  a roľnícke  výbory,  ktoré  podobne  ako  BSPP  slúžili  ako 

prostriedok na organizáciou občanov a propagáciu štátnej politiky. 

Priestor pre účasť občanov vo verejnom živote sa opäť otvoril  až v 90. 

rokoch  a dodnes  sa  rozvíja.  Tento  proces  ovplyvňuje  rada  faktorov 

vychádzajúcich z vojenskej junty aj samotného obyvateľstva. Predným impulzom 

v tomoto  procese  bol  fakt,  že  junta  upustila  od  socialistického  centrálneho 

plánovania a izolacionizmu a umožnila  aspoň obmedzené súkromné podnikanie 

a zahraničné  investície.   Následkom  toho  vznikli  v Barme  malé  neformálne 

združenia  s rôznymi  cieľmi.  Ich  členovia  sa  snažili  zlepšiť  život  komunity, 

napríklad  stavbou  domova  pre  sirôtky,  či  podporou  najchudobnejších 

obyvateľov. 

Umožnenie  súkromného  podnikania  tak  prinieslo  väčšie  možnosti 

participácie,  a tým  pádom  umožnilo  vznik  nových  typov  združení.  Druhými 

významnými faktormi, ktorý vo svojom dôsledku spôsobili rozšírenie občianskej 

spoločnosti  v Barme  sú  hlboké  ekonomické  a sociálne  problémy  v krajine. 

Prehlbujúca  sa  chudoba,  vysoký  počet  osôb,  ktorí  sú  HIV  pozitívni,  trpiaci 

tuberkulózou,  maláriou,  detskou  podvýživou  a alarmujúca  školská  dochádzka 

detí  sú  len  ukážkou  závažných  problémov,  ktoré  v súčasnosti  sužujú 

obyvateľstvo Barmy. 
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Vládna  propaganda  tieto  problémy  bagatelizovala,  prípadne  dokonca 

tvrdila,  že  vôbec  neexistujú.  Ich  vážnosť  však   obyvatelia  jasne  pociťujú 

a uvedomujú  si,  že  ich  vláda  nie  je  schopná  riešiť.  Samotné  uvedomenie  si 

skutočnosti, doviedlo mnohých obyvateľov k tomu, aby sa pokúsili samostatne 

riešiť problémy aspoň na komunitnej úrovni. Tieto aktivity zahájili jednilivci, no 

postupne sa k nim pridávali ďalšie menšie skupiny a vznikali združenia. Niektoré 

z nich  sa  pokúsili  o registráciu  na  miestnych úradoch,  iné  zostávajú  i naďalej 

neformálne.  Je  zrejmé,  že  vládne  úrady  o existencii  a rozvoji  týchto  malých 

združení  vedeli.  Vážna  ekonomická  kríza  ich  věak  prinútila  tiet  aktivity 

tolerovať,  pokiaľ  by  sa  nepriklonili  aj  k politickým aktivitám.  Vláda  rozšírila 

aktivity existujúcich masových združení alebo kooptovala iné organizácie tak, 

aby mohli naďalej vykonávať činnosť, ale pod vládnou kontrolou.  

Ďalším  faktorom  bol  príchod  zahraničných  humanitárnych  organizácií. 

Zatiaľ čo prvé zahraničné organizácie začali v Barme pracovať už na začiatku 90 

rokov, väčšina prišla až na ich konci a po roku 2000. [Heidel, 2006, s 85]. Vážna 

humanitárna  kríza  a uvoľňujúce  sa  podmienky  pre  ich  prácu  a fungovanie, 

umožnilo  nárast  počtu  organizácií  a ich  projektov.  Taktiež  došlo 

k profesionalizácii  miestnych  organizácií,  pretože  spolupráca  na  zahraničných 

projektoch ich prinútila spĺňať zahraničné podmienky a štandardy. Humanitárna 

práca v Barme však nikdy nebola jednoduchá. Zahraničné organizácie sa potýkali 

so zložitou procedúrou registrácie, obmedzenou možnosťou cestovania na miesto 

projektu a ďalšími limitmi stanovenými juntou.   Po krátkom uvoľnení naviac 

nastalo  opätovné  pritvrdenie  podmienok  pre  humanitárne  organizácie,  ktoré 

spôsobilo, že niektoré sa museli z krajiny stiahnuť. 

Jedným  z faktorov,  ktorý  významne  prispel  k rozvoju  občianskej 

spoločnosti  v Barme,  bolo  aj  postupné  uzátváranie  prímeria  medzi  barmskou 

vládou  a stranami  etnických  skupín,  ktoré  s ňou  bojovali.  Prímeria  viedli 

v niektorých prípadoch k vytvoreniu etnických samospráv s istými právomocami 

nad časťami územia.  Tieto samosprávy často vytvorili  výbory zodpovedné za 

rozvoj  škôl,  vzdelávanie  v jazyku  danej  skupiny,  zdravotníctvo,  a pomoc 

utečencom alebo  presídleným osobám.  Výbory  postupne  za  podpory  etnickej 
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samosprávy a zahraničných nevládnych organizácií stále rozširujú svoje projekty 

a stali  sa  v daných  oblastiach  dôležitými  poskytovateľmi  sociálnych 

a vzdelávacích služieb. 

Uzatvorenie  prímeria  taktiež  napomohlo  vzniku  a rozvoju  nevládnych 

organizácií  a komunitných  združení,  ktoré  su  považované  za  nevládne.  Ako 

príklad  môžem  uviesť  Rozvojovú  nadáciu  Metta  (Metta  Development 

Foundation),  ktorá  vznikla  v roku  1988,  aj  vďaka  tomu,  že  Organizácia 

Kachinskej nezávislosti (KIO) uzatvorila s juntou prímerie ktorého súčasťou bola 

podmienka,  že  v oblasti  budú  môcť  pracovať  miestne  a zahraničné  nevládne 

organizácie1. 

Rozvoju  skupín  a združení  občianskej  spoločnosti  v pohraničných  oblastiach, 

ktoré  obývajú  rôzne  etnické  skupiny,  napomohlo  aj  pôsobenie  zahraničných 

nevládnych  organizácií,  ktoré  pomáhajú  barmským utečencom v Thajsku.  Od 

potlačení  demonštrácie  v roku  1988,  každoročne  stúpa  počet  barmských 

utečencov.  

Aj tu je možnosť sledovať trendy vzniku malých skupín. Utečenci sami 

vytvorili  táborové  výbory,  ktoré  pomáhajú  zahraničným  pracovníkom  so 

starostlivosťou o dodávky potravín, základnú zdravotnú starostlivosť a školstvo 

v utečeneckých táboroch. Taktiež sa aj v samotnej komunite utečencov vytvorili 

desiatky  malých  nevládnych  skupín  a združení,  ktoré  sa  venujú  rôznorodým 

problémom.  Monitorujú  porušovanie  ľudských  práv,  podporujú  rodiny 

politických  väzňov,  poskytujú  právnu  pomoc  ekonomickým  emigrantom 

a utečencom,  snažia sa o prevenciu AIDS, vedú komunitné projekty atď. Mnohé 

z týchto  združení  zostávajú  v kontakte  a aktivistami  v Barme  a časť  z nich 

priamo pracuje na neziskových projektoch v Barme,  pretože z bezpečnostných 

a logistických dôvodov majú základňu v Thajsku.

3.2 SÚČASNÝ VÝVOJ V BARME

1 International Crisis Group 2001, s13.
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         Diskusia o občianskej spoločnosti  v Barme,  ktorú vedieme v našom 

európskom,  demokratickom kontexte,  sa  veľmi  často  zameriava  na  opozičný 

charakter  miestnych  organizácií,  exilové  organizácie,  situáciu  politických 

väzňov,  atď.  To  reflektuje  skutočnosť,  že  Barma  bola  v podstate,  od  svojej 

nezávislosti  v  roku 1948,  v  občianskej  vojne a  od  roku 1962 tu  autoritársky 

vládla armáda. Po dlhé desaťročia vojny a vládnych represií boli možnosti ľudí 

združovať  sa  zásadne  obmedzené,  predovšetkým ak za  tým bola  vojenskému 

režimu zrejmá politická orientácia. [Kramer, 2011, s 7-8]

V súčasnej dobe sa Barma nachádza v kľúčovom období svojho rozvoja. 

V  roku  2008  bola  prijatá  nová  ústava  a potom,  v roku  2010,  sa  konali 

parlamentné voľby,  z  ktorých vzišla  nová vláda na čele s  prezidentom Thein 

Seinom, ktorý bola inaugurovaný v marci 2011. Napriek tomu nemožno novú 

ústavu ani prebehnuté voľby považovať za úplne demokratické a na štátnej moci 

sa stále významne podieľa barmská armáda. 

Nástup  nového  režimu  sa  prejavuje  významnou  zmenou  v  politickej 

atmosfére a po mnohých desaťročiach sa na štátnej úrovni začínajú presadzovať 

základné politické  a  ekonomické  reformy.  Hoci  u  mnohých stále  ešte  panuje 

nedôvera,  či  tento  vývoj  smeruje  k  skutočne  demokratickému  vládnutia, 

nemožno  opomenúť,  že  sa  v  Barme  v  poslednej  dekáde  udiali  významné 

spoločenské zmeny. Jednou z nich je napríklad významný nárast počtu miestnych 

organizací. Významným krokom novej vlády je zároveň realizovanie mierových 

procesov v snahe ukončiť etnické konflikty, ktoré v krajine prebiehajú viac ako 

šesťdesiat rokov. [Woods, Kramer, 2013, s 2]

Podľa Ashley South, ktorá pôsobí ako nezávislá konzultantka a analytička 

týchto  mierových  rokovaní,  predstavuje  súčasná  situácia  v  Barme  najlepšiu 

príležitosť k vyriešeniu etnických konfliktov v krajine za posledných päťdesiat 

rokov. V oblastiach, kde bolo uzavreté prímerie, sa už znateľne zlepšili životné 

podmienky  miestnych  obyvateľov.  Prekonanie  mnohých  hlbokých  a 

štrukturálnych problémov bude vyžadovať ešte veľa vôle ako zo strany vlády, tak 

i  neštátnych  ozbrojených  skupín,  avšak  úspech  mierových  procesov  je 
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základným predpokladom ďalšieho rozvoja demokracie v Barme. [South, 2011, 

s 7]

3.3 ROZVOJ MIESTNEJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

    Je zrejmé, že v tomto období rozvolňovania totalitného režimu sa rozvíja 

aj  občiansky  sektor.  Zástupcovia  tradičnej  občianskej  spoločnosti,  akými  sú 

napríklad  náboženskí  či  komunitní  vodcovia,  hrajú  významnú  úlohu 

prostredníkov  mierových  rokovaní  a  zároveň  využívajú  nových  príležitostí  a 

otvárajúceho  sa  priestoru  na  zakladanie  nových  miestnych  organizácií  a 

komunitných  programov  v  oblastiach,  kde  donedávna  prebiehal  ozbrojený 

konflikt. Občianska spoločnosť si tak sama vytvorila nový priestor, rozvinula sa 

a využíva nových príležitostí. [Kramer, 2011, s 2-5]

Z toho vyplýva, že veľké množstvo týchto formálnych a aj neformálnych 

miestnych iniciatív  nevzniklo  až  v  dobe  demokratickej  transformácie,  ako sa 

mnohí  domnievajú,  ale  existuje  už  po  dlhé  desaťročia.  Kramer  hovorí  o tzv. 

znovuobjavení  existencie  občianskej  spoločnosti  medzinárodnými  MVO  a 

západnými analytikmi, ktorí sa touto oblasťou zaoberajú. Tieto miestne iniciatívy 

podľa  neho  neboli  reflektované  skôr  čiastočne  preto,  že  nezapadali  do 

štandardných západných meradiel a definície podoby občianskej spoločnosti, a 

tiež  z  dôvodu,  že  tieto  miestne  organizácie  boli  poväčšine  sebestačné  a 

nevyhľadávali medzinárodnú finančnú ani inú podporu. [Kramer, 2011, s 11]

Veľmi skreslenú predstavu o tom, že občianska spoločnosť vnútri Barmy 

vzhľadom  k  vojenskému  režimu  ani  existovať  nemôže,  mohli  paradoxne 

podporovať  barmské exilové  organizácie,  ktoré  mali  logicky väčší  prístup  do 

medzinárodnej  diskusie  než tí  aktéri  občianskej  spoločnosti,  ktorí  pôsobili  vo 

vnútri Barmy. 

V  exilových  barmských  komunitách,  prevažne  v  Thajsku  funguje 

množstvo  organizácií,  ktoré  mali  tradične  opozičný  charakter  k  bývalému 

režimu. Väčšina z týchto organizácií sa zameriava na medzinárodnú obhajobu a 

podporu demokratizácie a ľudských práv v Barme. Tieto organizácie majú silné 
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väzby na ľudskoprávne kampane a organizácie v Ázii, Európe a USA a úspešne 

spoločne v minulosti lobovali napríklad proti zahraničným investíciám v Barme. 

Tieto aktivity pritiahli k udalostiam v Barme aj pozornosť médií a medzinárodné 

ľudskoprávne komunity. Aktivity západných organizácií  podporujúcich ľudské 

práva  a  demokratizáciu  v  Barme  sa  spravidla  zameriavali  na  získavanie 

finančných prostriedkov a ďalšie podpory pre utečencov a exilovej organizácie v 

Thajsku. 

Naproti tomu, len veľmi málo aktivít podniklo na podporu organizácií vo 

vnútri  Barmy.  Niektoré  z  týchto  skupín  v  minulosti  lobovali  aj  proti 

poskytovaniu  humanitárnej  pomoci  v  Barme  a  proti  medzinárodnej  podpore 

tamojších  organizácií  občianskej  spoločnosti.  [Kramer,  2011,  s 11] Správa 

exilovej  siete  pre  demokraciu  a  rozvoj  (Network  for  Democracy  and 

Development - NDD) v roku 2006 obsahovala vyhlásenie, že Barma je zem, kde 

nemajú občiansku spoločnosť, pretože všetky snahy o vytvorenie otvorených a 

nezávislých  organizácií  boli  vládnucim  režimom  zmarené.  Novšie  štúdie sa 

oslobodzujú od tohto vnímania občianskej spoločnosti ako arény opozície štátnej 

moci,  alebo  aktérov,  ktorí  existujú  napriek   nedemokratickému  režimu.  Ich 

hlavné  kritérium  vychádza  z  konceptu  občianskej  spoločnosti,  ako  priestoru 

medzi rodinou a štátom a dostatočným množstvom autonómie na štátnej moci. 

[South, 2008, s 55] S touto perspektívou tak konštatujú, že občianska spoločnosť 

v Barme existuje a existovala aj  v minulých dekádach,  detailne  analyzujú jej 

štruktúru  a  snažia  sa  svoje  poznatky  ukotviť  do  širšieho  kultúrneho  a 

historického kontextu.

Tieto  štúdie  spravidla  dodržiavajú  všeobecné  teoretické  vymedzenie 

pojmu občianska spoločnosť zahŕňajúce široké spektrum medzi rodinou a štátom, 

pričom  z  neho  vylučujú  politické  strany  a  obchodný  sektor.  Opierajú  sa  o 

základný  predpoklad,  že  občianska  spoločnosť  je  autonómna  a  oddelená  od 

štátnej moci, avšak zároveň ihneď upozorňujú na to, že vzťah medzi štátom a 

miestnou občianskou spoločnosťou je veľmi komplikovaný a rôznorodý a že v 

barmskom  kontexte  nie  je  vhodné  užívať  príliš  úzke  definície  občianskej 

spoločnosti , pretože tie môžu z nášho hľadáčiku vylúčiť dôležitosť miestnych 
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aktérov  a  zabrániť  nám  tak  v  lepšom  porozumení  miestnemu  spôsobu 

organizovania  a  spoločenskej  zmeny.  Miestna  občianska  spoločnosť,  ktorá 

vychádza  z  miestnych  kultúrnych  a  etnických  podmienok,  je  totiž  na  naše 

pomery  neuveriteľne  rozmanitá  a  svedčí  o  vysokej dynamike  organizácie 

spoločenského života.  Kramer hneď na začiatku svojej štúdie uvádza, že Barma má 

pulzujúcu a rozmanitú občiansku spoločnosť s veľkým vplyvom po celej krajine a že 

tu stále existuje zvyšujúci sa počet organizácií, ktoré sú schopné pôsobiť nezávisle 

na vláde. [Kramer, 2011, s 3] Veľmi všeobecne možno povedať, že neustále rastie 

počet  miestnych  organizácií,  ktoré  majú  najrôznejšie  štruktúry,  rozmer,  ciele  aj 

stratégie. Majú rôzne silné a slabé stránky a zaoberajú sa rôznymi témami.

3.4 ZLOŽENIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI V BARME

Mai  Ni  Ni  Aung  už  pred  prevratom v  roku  2006  rozlíšila  tri  základné  typy 

organizácií občianskej spoločnosti [Ma Ni Ni Aung, 2006, s 106-119]:

 tradičné - asociácia učiteľov a rodičov, pohrebné služby, kláštorné školy, 

knižnice atď.,

 komunitné - životné prostredie, zdravie ai.,

 náboženské organizácie.

Na  základe  novších  štúdií  predovšetkým  z  Kramera  (2011),  South  (2008)  a 

reportu organizácie Geneva Call (2011) sa delia miestne organizácie na:

Miestne mimovládne organizácie (NGOs) - sú väčšie a formálnejšie organizácie 

občianskej spoločnosti. Väčšina z nich sídli v bývalom hlavnom meste Rangúne, 

odkiaľ koordinuje svoje projekty v odľahlejších oblastiach Barmy. Mimovládne 

organizácie  sa  často  zaoberajú  väčším spektrom témat  a  problémov -  ako je 

ochrana životného prostredia, komunitný rozvoj, HIV / AIDS, vzdelávanie, ai. 

Takmer všetky boli založené v priebehu posledných dvadsiatich rokov a finančne 

sú závislé na podpore medzinárodných darcov. Spravidla majú silnú organizačnú 

štruktúru a kapacitu implementovať projekty. Väčšina miestnych organizácií sa 
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zameriava  na  riešenie  sociálnych  problémov  a  majú  charitatívny  charakter. 

Zvyšuje sa počet tých, ktoré sa snažia budovať kapacity miestnych komunít, aby 

boli  samy schopné  lepšie  riešiť  vlastné  problémy.  Sú  zaznamenané  aj  snahy 

miestnych  organizácií  prekročiť  rámec  komunít  a  podieľať  sa  na  formovaní 

politík na miestnej i národnej úrovni.

Komunitné organizácie (CBOS) - sú malé organizácie na lokálnej úrovni, ktoré 

spravidla  riadia  dobrovoľníci  vo  svojich  komunitách,  ktoré  sú  tiež  hlavnými 

príjemcami ich aktivít.  Väčšina z  nich sídli  vo vidieckych oblastiach a nemá 

oficiálny  kanceláriu.  Zahŕňajú  napríklad  komunitné  mikrokreditné  iniciatívy 

alebo  dedinské  rozvojové  výbory.  Mimovládne  organizácie  často  vo  svojich 

projektoch  tieto  komunitné  organizácie  podporujú  prostredníctvom  školení  a 

mikrograntov. V tradičnom chapaní sú komunitné organizácie náboženské a sú 

financované priamo zo zdrojov komunity. V posledných rokoch sa objavuje trend 

formovania  nových  komunitných  organizácií  ako  výstupov  projektov 

mimovládnych  organizácií,  ktoré  im tiež  poskytujú  financie.  Jedná  sa  teda  o 

veľmi  široké  spektrum organizácií  s  veľmi  odlišnými  záujmami  a  cieľmi,  od 

dedinských komunitných skupín zameraných až po komunitné organizácie, ktoré 

sú úzko prepojené s neštátnymi aktérmi - etnickými ozbrojenými skupinami.

Tradičnou formou komunitných organizácií  -  môžu byť tzv.  asociácie  alebo 

všeobecne malé občianske organizácie - ktoré sa striktne zaoberajú sociálnymi a 

náboženskými  otázkami,  zahŕňajú  obecné  spolky,  darcovské  skupiny  (rice 

donation  groups)  a  bezplatné  pohrebné  služby  .  Sú  charakteristické  pevnou 

štruktúrou a zakotvením v spoločnosti, pretože mnoho z nich existuje po dlhé 

desaťročia,  niektoré  možno  datovať  dokonca  do  obdobia  pred  získaním 

nezávislosti.  Financovanie  ich  aktivít  spravidla  stojí  na  lokálnych  darčekoch, 

majú však väčšinou dobré finančné zázemie a systém účtovníctva. [Geneva Call, 

201, s 27]
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V  kontexte  Barmy  bývajú  často  vyčleňované  aj  tzv.  faith-based 

organizácie,  ktoré  sú  priamo  spojené  s  kresťanskými  cirkvami  alebo 

budhistickými kláštormi.

Medzi špecifické komunitné organizácie sa dajú zaradiť aj svojpomocné skupiny, 

ktoré sú zoskupením ľudí, ktorí sa stretávajú s podobným problémom a ktorí sa 

dobrovoľne schádzajú, aby zdieľali svoje skúsenosti a pokúsili sa tieto problémy 

spoločne riešiť. Často sa jedná o HIV pozitívne, či inak stigmatizované skupiny. 

Aktivity  spravidla  zahŕňajú  riešenie  diskriminácie,  podporu  zdrojov  príjmov, 

starostlivosť  a  poradenstvo.  Mnohé  z  týchto  iniciatív  vychádzajú  z  projektov 

miestnych i medzinárodných mimovládnych organizácií.

3. 5 REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIÍ OBČIANSKEJ 
SPOLOČNOSTI

                 Organizácia Local Resource Centrum eviduje zoznam aktívnych 

mimovládnych  organizácií.  V   roku  2012  zoznam  obsahoval  118  miestnych 

organizácií, medzi ktorými sa nachádzajú predstavitelia takmer všetkých vyššie 

uvedených typov organizácií.

Oficiálne sa všetky MVO v Barme musia registrovať podľa registračného 

zákona z roku 1988. Aktívnym asociáciám bez platnej registrácie hrozí oficiálne 

až 5 rokov väzenia. V dobe schvaľovania bolo zámerom zákona predovšetkým 

znemožniť  organizáciám ich  politické  aktivity,  teraz  sa  s  reformou  politickej 

situácie plánuje aj reforma zákona, aby existujúce mimovládne organizácie mohli 

operovať  formálne  oficiálne.  Podľa  tohto  zákona  musí  organizácia  zaplatí 

registračný poplatok 100,000 kyat (US $ 110) a každé dva roky podávať správu o 

svojom pôsobení. Miestne zdroje však uvádzajú, že reálna cena registrácie siaha 

až k 500,000 kyat ($ 550). 

Podľa  publicistického  servera  Irrawady  bolo  v  auguste  roku  2012 

registrované  pod  Ministerstvom  domácich  vecí  viac  ako  270  mimovládnych 

organizácií, pričom ich v Barme aktívne pôsobí viac ako 1000. [Nyein, 2012, s 4] 

Mjanmarsko Times upresňuje,  že organizácie boli  registrované až po prevzatí 
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vlády  U  Thein  Seinovým  kabinetom  v  roku  2011  a  odhadujú  počet 

mimovládnych organizácií na 20 000. [Shwe Yee, 2012, s 7]

3.6 MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE V BARME

            V roku 2006 vydala barmská vláda nové požiadavky na registráciu 

medzinárodných mimovládnych organizácií, ktorou však zďaleka neprešli všetky 

organizácie pôsobiace na barmskom území.

Local Resource Centrum eviduje zoznam medzinárodných mimovládnych 

organizácií pôsobiacich na území Barmy. V roku 2012 sa nachádza na zozname 

56  organizácií.  Štúdia  mapujúca  pôsobenie  medzinárodných  mimovládnych 

organizácií v Barme z roku 2011 uvádza, že všetky medzinárodné mimovládne 

organizácie  v  Barme  operujú  v  rámci  určitej  formy  rámcového  súhlasu  s 

miestnou  vládou,  ktorý  má  spravidla  formu  Memoranda  o  porozumení  alebo 

podporného  dopisu  s  ministerstvom onoho  konkrétneho  sektora,  v  ktorom je 

organizácia aktívna - najčastejšie je to Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo 

poľnohospodárstva alebo Ministerstvo sociálnych vecí. 

Memoranda  sú  udeľované  väčšinou  na  obmedzené  obdobie,  ale  nie  je 

výnimkou, že organizácie pokračujú v realizácii svojich projektov aj po vypršaní 

oficiálneho  súhlasu.  [Saha,  2011,  s 12] Niektoré  medzinárodné  organizácie 

taktiež implementujú projekty bez MoU, alebo majú MoU pre určité oblasti, ale 

zároveň ich implementujú aj v oblastiach, pre ktoré oficiálne povolenie nemajú.

Získanie  povolenia  je  komplikované  predovšetkým v  oblasti  etnických 

štátov. Medzinárodné organizácie, ktoré už v roku 2011 implementovali projekty 

s  uzavretým memorandom,  boli  rozsahom  tejto  dohody  značne  limitované  a 

mohli pôsobiť iba v miestach, ktoré určila vláda. Nemali teda šancu zasiahnuť 

najviac zraniteľné, presídlené komunity a zároveň museli hlásiť všetky aktivity, 

prístupy do dedín aj aktivity a návštevy medzinárodných zaměstnanců. 

Pôsobenie  cudzincov  v  Karenskom  štáte  je  aj  naďalej  komplikované. 

Organizácie pracujúce v Karenskom štáte bez MoU musia veľmi obmedzovať 

vizibilitu svojich projektov ,čo môže byť niekedy problematické vzhľadom na 
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požiadavky donorov. Zamestnancov organizácie implementujúcich bez MoU s 

miestnou vládou zmietajú ako výhody, tak nevýhody tejto situácie. Preferovali 

by uzavretie memoranda z bezpečnostných dôvodov, pretože v tejto situácii sú v 

komplikovanej pozícii smerom k miestnym autoritám, na druhú stranu im to však 

dáva slobodu toho, že sa nemusí držať vládnych pokynov a môžu pôsobiť aj v 

komunitách, kam by rovnako povolenie od vlády nedostali . Jednoduchší prístup 

do oblastí v tejto situácii rozhodne majú medzinárodné organizácie, ktoré majú 

určitý  náboženský  background  -  teda  v  podstate  medzinárodnej  náboženskej 

organizácie, ktoré svoje pôsobenie v komunitách môžu vykonávať pod hlavičkou 

miestnej spriaznenej cirkve.

 Komplikovaný prístup medzinárodných aktérov podporuje ich motiváciu k 

spolupráci  s  miestnymi  organizáciami.  Nárast  záujmu  medzinárodných 

mimovládnych  organizácií  o  spoluprácu  s  miestnymi  aktérmi  občianskej 

spoločnosti vnútri Barmy však nastal už v súvislosti s cyklónom Nargis, ktorý 

spôsobil obrovskú prírodnú katastrofu v oblasti Delty rieky Iravadi v máji 2008. 

Mnoho medzinárodných mimovládnych organizácií sa muselo pri snahe pomôcť 

obetiam  spoľahnúť  na  miestne  organizácie,  pretože  barmská  vláda  sprvu 

medzinárodným  organizáciám  odoprela  prístup.  To  zároveň  otvorilo  mnoho 

ďalších  otázok  a  obáv,  ako  by  vlastne  mali  byť  tieto  partnerstvá  nastavené, 

pretože  do  tej  doby,  nebolo  bežné,  aby  medzinárodné  organizácie  priamo 

strategicky podporovali miestnu občiansku spoločnosť. [Kramer, 2011, s 12] 

South  upozorňuje  predovšetkým  na  veľmi  citlivý  charakter  podpory 

občianskej spoločnosti,  je potrebné miestnych partnerov podporiť,  ale zároveň 

neohroziť. Ešte pred štyrmi rokmi bol tak logicky hlavným imperatívom Do No 

Harm a predovšetkým opatrnosť pred reakciou vojenského režimu.

V  súčasnosti  medzinárodné  organizácie  verejne  proklamujú  otvorenú 

podporu občianskej spoločnosti s cieľom rozvoja demokracie v Barme. Podľa 

Kramera sa  tak  trochu  dostávame  na  druhú  stranu  osi,  pojem  občianskej 

spoločnosti  sa  stal  natoľko  "módnym",  že  vzbudzuje  príliš  veľa  nádejí  a 

nerealistické očakávania toho, čo môže občianska spoločnosť dokázať. [Kramer, 

2011,  s 45] Je  potrebné  si  uvedomiť,  že  ani  silnejšia  občianska  spoločnosť 
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nevyrieši všetky problémy, ktorým Barma čelí. Väčšina miestnych organizácií sú 

zameriva  na  sociálne  aktivity  a  miestny  rozvoj,  teda  explicitne  neproklamuje 

politickú agendu. Avšak ich činnosť má potenciál budovať miestne kapacity a 

napomôcť  tak  politickej  transformácii  šírením  modelu  participácie  a 

zodpovednosti. Navyše podľa rozhovorov s mnohými miestnymi iniciatívami a 

organizáciami, sú aj samotní zástupcovia týchto organizácií často presvedčení o 

tom, že politická zmena musí prísť zdola a že ich projekty a aktivity na úrovni 

komunít k tomuto kroku prispievajú.

Osobitné  "demokratizačné"  funkcie  a  potenciál  miestnych  organizácií 

občianskej spoločnosti a riziká spojené s ich extérnou podporou budem v tejto 

práci analyzovať na príklade Karenského štátu jednej z oblastí etnických menšín, 

kde je situácia ešte o poznanie komplikovanejšia.

3.7 ŠPECIFICKÁ SITUÁCIA V OBLASTI ETNICKÝCH 
MENŠÍN

                Etnicita je totiž spolu s náboženstvom základným aspektom, ktorý v 

Barme definuje veľkú časť občianskej spoločnosti.  Barma je jednou z najviac 

etnicky diverzifikovaných krajín sveta. V centrálnej časti žije väčšina etnických 

Barmčanov, ktorí sú prevažne budhisti. Viac ako 30% z celkovej populácie, 60 

miliónov, sú rôzne etnické menšiny, ktoré obývajú prevažne hornaté, pohraničné 

oblasti Barmy, mnoho z nich vyznáva určité formy tradičného animizmu a veľká 

časť  pred  viac  ako  sto  rokmi  konvertovala  na  kresťanstvo.  To  je  prípad  aj 

etnickej skupiny Karenov. Podľa ústavy z roku 2008 je územie Únie Myanmar 

administratívne  rozdelené  na  sedem  barmských  regiónov  a  sedem  etnických 

štátov. Regióny ani štáty nie sú monoetnické a teda nereprezentujú celú etnickú 

skupinu. Existuje veľký počet Karenov žijúcich v Rangúne alebo v oblasti Delty 

a  početná  populácia  Karenov  pobýva  v  zahraničí.  Rovnako  aj  Karenský  stát 

neobývajú len Karenovia. [Woods, Kramer, 2013, s 11-15]
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Etnické menšiny boli po dlhé roky vládnucim režimom diskriminované, 

konkrétne  vo  forme  nedostatočného  vplyvu  na  štátne  aj  miestne  politické 

rozhodnutia, nerovným ekonomickým a spoločenským rozvojom v ich oblastiach 

a formou politiky tzv. barmanizace charakterizovanej potlačením kultúrnych práv 

a náboženských slobôd. V mnohých prípadoch sa ich odpor transformoval do 

podoby ozbrojenej opozície. Situácia sa zhoršila najmä po vojenskom prevrate v 

roku 1962, kedy vláda odmietla brať do úvahy požiadavky etnických menšín a 

etnické otázky boli  zaradené  medzi  vojenská a  bezpečnostné  témy.  Viac ako 

šesťdesiat rokov občianskej vojny bolo zdrojom veľkého utrpenia pre miestnych 

obyvateľov,  boje  väčšinou  prebiehali  na  území  menšín  a  boli  sprevádzané 

porušovaním  ľudských  práv  civilného  obyvateľstva.  Aj  v  súčasnosti  panuje 

medzi menšinovými organizáciamii  veľká nedôvera voči  barmskej vláde a jej 

snahám vyriešiť etnický konflikt. [South, 2011, s 30-33]

Zásadný  problém,  ktorý  je  spojený  s  dlhodobou  diskrimináciou  je 

chudoba. Miestne komunity, predovšetkým tie v zónach ozbrojeného konfliktu, 

ďaleko zaostávajú za národným priemerom v mnohých sociálno-ekonomických 

indikátoroch, majú horší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, pitnej 

vode  a  sanitácii.  Na  druhej  strane  to  týchto  oblastí  smeruje  väčšina  veľkých 

investícií. Barma a predovšetkým jej pohraničné oblasti sú totiž veľmi bohaté na 

prírodné  zdroje.  Vodcovia  etnických  menšín  sa  sťažujú,  že  centrálna  vláda 

extrahuje  prírodné  zdroje  z  týchto  oblastí  a  posiela  ich  za  hranice,  zatiaľ  čo 

zarobené peniaze sa do týchto regiónov nijako nevracajú. Centrálna vláda zarába 

na  predaji  vzácnych  driev  a  kameňov  a  zásobách  ropy  a  zemného  plynu, 

odkúpené  medzinárodnými  spoločnosťami.  S  miestnymi  komunitami  nikto  v 

týchto  prípadoch  nekomunikuje  a  len  na  ne  doliehajú  negatívne  sociálne  a 

environmentálne dôsledky týchto projektov. [Woods, Kramer, 201, s 16]

3.8 VYBRANÍ AKTÉRI V RÁMCI DEMOKRATIZAČNÉHO 
PROCESU A RIEŠENIA ETNICKÉHO 
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3.8.1 Náboženské organizácie

Náboženské  organizácie  su  považované  za  typycký  príklad občianskej 

spoločnosti prítomnej v Barme. [Steinberg, 2001, s 155] Náboženské organizácie 

sa zaoberajú aktivitami v oblasti sociálnych služieb i advokácie a často zasahujú 

obyvateľov  i  mimo  okruh  vlastných  členov.  Kramer  hovorí  o  náboženských 

organizácií dokonca ako o jadre občianskej spoločnosti v Barme. [Kramer, 2011, 

s 4]

V Barme  pôsobí  približne  300  tisíc  budhistických  mníchov  a novicov, 

ktorí  majú  schopnosť  a morálnu  autoritu  ovplyvntňovať  väčšinu  populácie. 

Medzi  mníchmi  je  zavedená  hierarchická  štruktúra,  ktorá  spadá  pod  vládnu 

autoritu,  ale  v roku  1988  boli  založené  skupiny  nezávislých  mníchov,  aby 

podporili pro-demokratické snahy. 

V auguste  2010  sa  mnísi  v Mandalay  a iných  mestách  zúčastnili 

náboženského bojkotu v ktorom odmietli prijať almužny od členov režimu a ich 

rodín a taktiež sa zúčastniť na ich náboženských ceremóniách, ako sú pohreby. 

Tento bojkot sa pokúsil prinútiť režim, aby uznal výsledok volieb z roku 1990. 

Bol ukončený potom, ako armádne jednotky vyplienili kláštory a zatkli stovky 

mníchov.  

Aby sa podobný protest už nezopakoval, vydala vláda v októbri 1990 dva 

dekréty,  v ktorých  zakázala  všetky  nezávislé  mníšske  organizácie  a taktiež 

povolila,  aby  boli  mnísi  predaní  vojenskému  tribunálu,  pokiaľ  sa  dopustia 

akýchkoľvek ilegálnych činností1. Trest sa pohyboval od troch rokov vo väzení, 

až  po  odsúdenie  k  smrti.  Mladí  mnísi  však  pokračujú  v odbojovej  činnosti 

a nasledujú príklady slávnych mníchov U Ottama a U Wisara alebo budhistickej 

organizácie  YMBA,  ktorí  zohrali  dôležitú  úlohu  počas  britskej  kolonionálnej 

nadvlády. 

V roku 1997 boli zakázané každoročné záverečné skúšky, z obavy vlády, 

že by sa mohli zmeniť na ďalšie protesty. Narok skúšky povolili, ale mnísi sa 

museli  rozdeliť do dvojíc a garantovať,  že ich partner nebude participovať na 

žiadnych politických aktivitách. Pokiaľ kotrýkoľvek z nich porušil slovo, obaja 

1 Article XIX, Burma Beyond the Law. In: SLORC Order 7/30. s 57.
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boli  potrestaní.  Kláštory,  v ktorých  v minulosti  dochádzalo  k politickým 

aktivitám  sú  po  každodenným  dohľadom.  V roku  2000  vznikol  ďalśí  zákon, 

ktorý  zakazoval  mníchom,  aby diskutovali  s kýmkoľvek o politike,  prednášali 

o nej  alebo  povolili  stretávanie  sa  v kláśtoroch.  Taktiež  mali  zakázané  čítať 

akékoľvek  materiály  namierené  proti  vláde,  a pokiaľ  chceli  vycestovať 

z distriktu, museli zažiadať o povolenie.

Menej ako desať percent obyvateľov Barmy sa hlási ku kresťanskej viere 

a  väčššina  z nich  žije  v horách  a štátoch  etnických  skupín.  Kostoly  a s nimi 

spojené organizácie boli vždy aktívne zapojené do diania a sociálnych projektov. 

Narozdiel  od  budhistických  organizácií,  kresťanské  mali  omnoho  väčšie 

zastúpenie. Patrili k nim ženské, mládežnícke spolky a výbory, ktoré sa snažili 

dohliadať  na  etnické  oblasti.  [Smith,  1999,  s 44]  Taktiež  mali  kresťanské 

organizácie  spojenie  s podobnými  organizáciami  v zahraničí,  čo  niektorým 

umožnilo úćastniť sa medzinárodných stretnutí  alebo študovať v zahraničí.  Aj 

pomocou  týchto  kontaktov,  boli  tieto  skupiny  schopné  predstaviť  rozvojové 

projekty na ich územiach.

Najväčšími kresťanskými organizáciami sú Myanmar Christian Council of 

Churches, ktorý reprezentuje 121 protestantských spolkov, YMCA, Myanmarská 

baptistická  konvencia.  Organizujú  vzdelávacie  programy  pre  ženy  a mládež. 

Taktiež  pomáhajú  vytvoriť  akýsi  zmysel  spolupatričnosti  medzi  kresťanmi 

z rôznych  etnických  skupín.  Kachinská  baptistická  konvencia  zohrala 

nenahraditeľnú  úlohu  pri  uzavrení  prímeria  medzi  Kachinskou  nezávislou 

organizáciou a režimom v roku 1994. Od tohto roku taktiež podporuje rozvojové 

projekty v tejto oblasti.

3.8.2 Študenti

Študenti  majú  v Barme  dlhú  tradíciu  politického  aktivizmu  už  od 

koloniálneho obdobia.  Celobarmská federácia študentov, ktorá bola zakázaná Ne 

Winom v roku 1962 sa opätovne dala dohromady v roku 1988, aby regrutovali 

nových členov do pro-demokratického hnutia. Po krvavom potlačení povstania 
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toho  istého  roku  prešla  do  ilegality,  ale  jej  členovia  naďalej  hľadali  nových 

prívržencov. Aktivisti zorganizovali protesty v centre Rangúnu v decembri 1996. 

Aby  vláda  predišla  masovému  rozšíreniu,  ako  sa  tomu  stalo  v roku  1988, 

zatvorila všetky univerzity.  V roku 1998 sa na krátko otvorili, aby mohli študenti 

najvyšších  ročníkov  zložiť  záverečné  skúšky,  no  protesty  vypukli  nanovo. 

Univerzity  tak  zostali  zatvorené  až  do  júla  roku 2000.  Väčšina  lídrov týchto 

protestov je stále v exile alebo vo väzení. 

Nielen  toto  opatrenie  vlády  napomohlo  k úbytku  členov  študentského 

hnutia.  Vláda  taktiež  presunula  univerzitné  kampusy  mimo  hlavného  mesta 

a obmedzila  do  nich  prístup.  Preto  aktivisti  nemajú  možnosť  hľadať  členov 

v nových radách študentov. Rodičia študentov sú prinútení podpísať prehlásenie, 

ktoré garantuje, že ich deti sa nezúčastnia žiadnych politických aktivít a profesori 

sú nútení tráviť voľný čas medzi prednáškami monitorovaním študentov. Neraz 

sa  stalo,  že  profesori  museli  prevziať  zodpovednosť  na  seba,   pokiaľ  sa  ich 

študenti  zapojili  do politického odboja.  Vláda striktne podporuje  to,  aby boli 

prednášky čo najďalej od kampusov, a aby tam študenti trávili čo najmenej času.  

Tieto prednášky sú doporučované aj rodičom, aby sa vyhli hrozbe, že sa ich dieťa 

zapojí  do  ilegálnych  aktivít.  Zatiaľ  čo  sa  úroveň  vzdelania  rapídne  znižuje, 

kampaň  vlády  sa  ukázala  ako  účinná,  pretože  študenti  sa  boja  zapájať  do 

akýchkoľvek organizácii zo strachu pred uväznením alebo ďalśím obmedzením 

na vysokých školách. 

Aká je teda úloha,  ktorú môžu študenti  zohrávať pri  demokratizačnom 

procese?  Pokiaľ  budú  mať  možnosť  a slobodu  organizovať  sa,  môžu  sa  stať 

hybnou silou pri vytváraní reforiem nielen v školstve ale aj v politickom systéme. 

V rokoch  1988-90  to  boli  aktivisti  z  rad  študentov,  ktorí  vzdelávali  voličov 

a správne identifikovali vykorisťovanie a nespravodlivosť v zemi. Významnými 

aktérmi sú študenti z etnických menšín. Hoci majú taktiež úplný zákaz zapojiť sa 

do akýchkoľvek politických aktivít, mnoho z nich pochopilo, že pokiaľ sa chcú 

domôcť  práv  pre  svoju  etnickú  menšínu,  je  podstatné,  aby  sa  zapojili  do 

vzdelávacích projektov a predvolebných kampaní.
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3.8.3 Politické strany

Politické  strany  sú  aj  naďalej  najdôležitejším  subjektom  občianskej 

spoločnosti,  hoci  mnohé  z  nich  prišli  o svoju  registráciu  a nemôžu  slobodne 

operovať.  K fungujúcim  stranám  patrí  NLD,  Shan  Nationalities  League  for 

Democracy, National Unity Party, United Karen League, Union Pa-O National 

Organisation,  Shan State  Kokang Democratic  Party,  Mro Unity  Organisation, 

Kokan Democracy and Unity Party a Lahu National Development Party a Wa 

National Development Party1. 

NLD je najväčšou stranou. Počas kampane v roku 1990 mala viac ako 2 

milióny  členov  a počas  volieb  získala  392  z celkového  počtu  485  hlasov2. 

Členovia strany boli juntou zatýkaní, prinútení rezignovať alebo utiecť do exilu. 

Taktiež im boli odoberané licencie, pokiaľ vykonávali obchodnú činnosť a ich 

deťom nebolo umožnené študovať.  "Obviňujú nás, že sme podzemnou stranou,  

že máme kontakty na asociácie v podsvetí, že vyvolávame nepokoje, označujú nás  

za rozpustenú, nefunkčnú a ilegálnu asociáciu, hoci sme nič z toho neurobili ," 

hovorí Tin Oo a dodáva: "Samotná junta je nelegálnou vládou3." NLD sa napriek 

nepriazni nevzdáva, Win Tin vo svojom článku pre New York Times napísal, že 

sa  "odmietame  vzdať  našich  ašpirácií  na  demokratickú  Barmu."4 Zároveň 

podrobil kritike OSN a medzinárodné spoločenstvo pre nepochopenie situácie. 

Tina rozladilo  nedávne vyhlásenie  vysokej  komisárky  OSN pre  ľudské práva 

Navi Pillayovej, že svet musí ustrážiť voľby v Barme, aby prebehli férovo. Podľa 

Tina  sú  však  voľby  len  fraškou  a  slúžia  pre  potreby  vlády  generála  Šwena. 

"Dúfali sme, že medzinárodné spoločenstvo pochopí zámery režimu tak jasne ako  

my a zatlačí naň, aby zastavil svoj unilaterálny a nedemokratický proces," 5píše 

sklamaný Tin, podľa ktorého získa junta a jej "civilná" strana Únia Solidarity a 

Rozvoja (USDP) všetky miesta v parlamente.  Strana barmskej ľudskoprávnej 
1 Article XIX. In: Burma Beyond the Law,  s 55
2 Liddell, No Room to Move
3 Mydans, S. Myanmar Frees an Opposition Leader. Published: February 14, 2010 
4 Burmese Dissident Is Tested Anew as Party Agonizes Over Elections, By THE NEW YORK 

TIMES, Published: October 2, 2009 , strana 8
5 Burmese Dissident Is Tested Anew as Party Agonizes Over Elections, By THE NEW YORK 

TIMES, Published: October 2, 2009 , strana 8
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aktivistky a nositeľky Nobelovej ceny mieru Aun San Su Ťij v novembri 2011 

oficiálne potvrdila, že po rokoch izolácie sa vracia na politickú scénu.  Su Ťijina 

Národná liga za demokraciu (NLD) sa na svojom politickom návrate dohodla na 

rokovaní v Rangúne, kde sa stretlo sto jej prominentných členov.

3.8.4 Nezávislé média

Najdôležitejším  zdrojom  necenzurovaných  informácií  sú  štyri  rádia  so 

sídlom  v zahraničí,  ktoré  vysielajú  v barmskom  jazyku.  Sú  to  BBC,  VOA, 

Demokratický hlas  barmy a Radio  Free  Asia.  Demokratiský  hlas  Barmy sídli 

v Osle a vedú ho členovia demokratických organizácí, ktorí boli nútení odísť do 

exilu.  Rovnako  vysiela  krátke  programy  vo  viacerých  jazykoch  etnických 

menšín. Radio free Asia sídli vo Washingtone D.C., ale primárne je zamerané na 

správy  z oblasti  a nie  je  spojené  zo  žiadnou  politickou  organizáciou.  Ľudia 

počúvajú tieto rádia aj  v rámci krajiny, aby sa dozvedeli  neskresklenú pravdu 

o dianí v zemi. Bol to práve rozhlas, ktorý informoval obyvateľov, keď sa režim 

stretol   roku 2000 s Aung San Su Ťij  a keď bola na krátku dobu prepustená. 

Niektoré  programy  taktiež  vysielajú  vzdelávacie  programy  o politike 

a občianskej spoločnosti.

3.8.5 Neziskové organizácie

Rôznych  typov  združení  je  v Barme  rovnako,  ako  v akejkoľvek  inej 

krajine celá rada. Je však otázne nakoľko sú nevládne, teda autonómne na vláde 

pri  stanovovaní  svojich  cieľov.  Mnoho  nevládnych  organizácií  sa  vyznačuje 

veľmi úzkym napojením na vládu a taktiež sa zapájajú do vládou vyhlásených 

národných programov a konzultujú svoje projekty s jednotlivými ministerstvami. 

Pochopiteľne  sa  vyhýbajú  akýmkoľvek politickým aktivitám a  kritike  režimu 

a sústredia sa len na sociálne a ekonomické ciele.
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Pokiaľ  sa  ale  zameriame  na  dve  najväčšie,  nemôžeme  opomenúť 

organizáciu  Metta,  korá  je  nevládna  a na  druhej  strane Združenie  rozvoja 

pohraničných oblastí, ktoré s vládou úzko spolupracuje. 

Metta

Rozvojovú nadáciu Metta  (Metta  Development  Foundation),  ktorá  bola 

založená  v roku  1998  a je  oficiálne  regsitrovaná  na  Ministerstve  vnútra  ako 

nevládna  organizácia.  Pôvodne  bola  založená  v Kachinskom  štáte,  postupne 

svoju  činnosť  rozšírila  aj  na  ďalšie  regióny  ako Chinský štát,  Schanský štát, 

Monský štát a niekoľko divízií. Metta usiluje  o rozvoj komunitných projektov 

v oblasti  poľnohospodárstva,  vodných  zdrojov,  vzdelávania  a zdravotníctva. 

Spolupracuje  s vidieckymi  komunitami,  školí  ich členov,  aby boli  samostatne 

schopní realizovať drobné rozvojové projekty vo svojej komunite, a aby boli tieto 

projekty  finančne  udržateľné1.  Metta  je  momentálne  najväčšou  mimovládnou 

organizáciou.  Medzi  jej  donorov  patria  mnohé  zahraničné  organizácie  ako 

ACTIONAID, German Agro action, Netherland Organization for International 

Development  Cooperation,  Swiss  Foundation  for  Development  Cooperation 

a ďalšie2.

Združenie pohraničných oblastí

Združenie pohraničných oblastí - Border Areas Development Associtaion 

(BDAA),  bolo  založená  v roku  1996  s cieľom  pomôcť  sociálnemu 

a ekonomickému rozvoju v pohraničných častiach Barmy. Jeho činnosť zahrňuje 

vysielanie doktorov na krátkodobé zdravotnícke misie v pohraničných oblastiach, 

darovanie  vzdelávacích  pomôcok,  knižných  publikácií  a  ďalšieho  vybavenia 

školám  a knižniciam3.  Ich  projekty  majú  v  podstate  charakter  jednorázovej 

pomoci.  Predsedom  BDA  je  U Maun  maun  Sou  Tin,  bývalý  barmský 

veľvyslanec v Austrálii a členmi združenia sú vysoko postavení vádni úradníci 

z ministerstiev.

1 Directory of Local Non-Government Organisations in Myanmar,  2005
2 Metta Developmnet 8th Annual Report 2006, s 16
3 Border Areas Development Association, 25.4. 2007
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4 ÚLOHA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

V tejto kapitole sa pokúsim popísať úlohu, aktivity a možnosti občianskej 

spoločnosti v Brame v demoratizačnom a mierovom procese.

4.1 SÚČASNÉ MOŽNOSTI OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 
V DEMOKRATIZAČNOM A MIEROVOM PROCESE

Momentálne operuje v Barme v porovnaní s inými krajinami, len veľmi 

malá občianske spoločnosť. Režimu sa úspešne darí udržiavať si nad ňou a jej 

aktivitami  moc,  a tak   je  jej  miesto  pre  akékoľvek  manévre  len  veľmi 

obmedzené. Občianskej spoločnosti sa napriek tomu podarilo aktívne pracovať 

na dôležitých projektoch v krajine. Zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a otázky 

životného prostredia sú základom jej aktivít, ale len zlomkom ich zamerania. Je 

taktiež  zapojená  do  podpory  ženských  práv,  územného  práva,  vzdelávania 

voličov,  a  ďalších.  Vytvárajú  výskumy  a  reporty,  publikujú  články  na  ich 

internetových  stránkach,  organizujú  školenia  a iné  vzdelávacie  a motivujúce 

aktivity.  Ľudia,  ktorí  v občianskych  združeniach  pracujú,  to  často  krát  robia 

zadarmo popri svojom stálom zamestnaní. Svoje aktivity musia často skrývať, 

aby  sa  nedostali  do  konfliktu  s vládou  alebo  miestnymi  autoritami.  Politické 

strany otvorene  pracujú na  politických otázkach,  ale  ich  priestor  slobodne sa 

vyjadriť je ešte obmedzenejší, ako ten pre občiansku spoločnosť. 

Študenti a budhistické organizácie tvorili a stále z časti tvoria veľmi silnú 

a dôležitú súčasť občianskej spoločnosti v Barme. Avšak po ich aktivitách v roku 

1988 a voľbách 1990, bola ich činnosť a sloboda tvrdo potlačená. 

Etnické  organizácie  sú  oslabené,  a to  najmä  z dôvodu  ich  častého 

a núteného presunu za hranice krajiny. Ďalším faktorom, ktorý môže oslabiť ich 

činnosť  je  na  počudovanie  aj  uzavretie  prímeria  medzi  lokálnou  armádou 

a vládou,  a to  pokiaľ  by  medzi  nimi  došlo  k dohode,  že  celá  rozhodujúca 

a organizačná moc bude vložená do rúk vlády alebo ňou vybraných aktérov.
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So štátnymi organizáciami má občianska spoločnosť zložitý vzťah, a to aj 

z dôvodu,  že  jej  aktivity  sú  nimi  značne  obmedzené.  Je  však  možné  vidieť 

zlepšenie vzťahov a rozvíjanie spolupráce medzi nimi. Táto spolupráca by mohla 

viesť k väčšiemu vplyvu a moci občianskej spoločnosti, avšak v súčasnosti štát 

kontroluje stále všetky politické procesy.

V posledných rokoch sme videli nárast spolupráce medzi rôznymi časťami 

občianskej  spoločnosti  a snahu  o vytvorenie  spoločného  porozumenia.  To 

automaticky  vedie  k vytvoreniu  silnejšej  občianskej  spoločnosti,  jej 

stabilnejšieho  zázemia  a možnosti  vytvárania  väčších,  kreatívnejších 

a ambicióznejších  projektov.  Združovanie  rôznych  aktérov  občianskej 

spoločnosti  taktiež  napomáha  k riešeniu  etnického  konfliktu,  pokiaľ  sú  aktéri 

z rôznych etnických skupín

Obchodné  spoločnosti,  ktoré  operujú  v Barme,  sú  buď  v rukách  vlády 

alebo sa z dôvodu zisku o politickú situáciu v krajine nezaujímajú. Medzi nimi 

a občianskou spoločnosťou dochádza len k minimálnemu kontaktu.

Najviac podpory sa občianskej spoločnosti dostáva zo zahraničia. Mnoho 

vlád a medzinárodných organizácií podporujú jej prácu a projekty. Humanitárne 

organizácie sa snažia poskytovať pomoc tam, kde sa to len dá, avšak väčšina 

z nich  nemôže  v krajine  pôsobiť.  Medzinárodný  tlak  na  vládu  Barmy  mal 

pozitívne výsledky, najmä čo sa týka pozície strany NLD a prepustenia Aun San 

Suu  Ťij  z domáceho  väzenia.  Podpora  medzinárodného  spoločenstva 

a spolupráca medzi ním, Barmskou vládou a jej občianskou spoločnosťou môže 

znamenať veľký posun v demokratizačnom procese a riešení etnického konfliktu.

4.2 ZAPOJENIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 
V MIEROVOM A DEMOKRATIZAČNOM PROCESE

Úspešný mierový proces a jeho udržanie možno popísať v troch fázach:

 Schopnosť dialógu medzi vládou a ozbrojenými etnickými silami;

 Prepojenie občianskej spoločnosti a komunít a ich spolupráca na vytvorení 

spoločnosti, ktorá sa bude snažiť mier udržať;
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 Samotná  demonštrácia  schopnosti  armády  a ozbrojených  skupín  udržať 

mier a stabilitu v rámci krajiny ale aj lokálnych oblastí.1

Súčasťou  druhej  fázy  je  vytvorenie  spolupráce  medzi  vládnymi  zložkami 

a nevládnymi lokálnymi organizáciami. Na územiach, ktoré boli doposiaľ pod 

kontrolou  etnických  ozbrojených  síl,  pôsobili  lokálne  organizácie  ako 

poskytovatelia  základných  služieb.  A to  sociálnych,  zdravotných,  ale  taktiež 

vzdelávacích  a administratívnych.  V rámci  mierového  procesu  je  nevyhnutné 

zapojenie lokálnych organizácií, pretože sú to práve ony, ktoré civilisti vnímajú 

ako legálnych lídrov komunít.

Je zrejmé, že občianska spoločnosť bude jedným z hlavných pilierov pri 

transformácii Barmy a pri vytváraní stabilného mieru. Po ústupe armády, by to 

mali byť práve jej členovia, ktorí budú schopní spolupracovať s vládou a vyplniť 

voľný priestor, ktorý na mieste vznikne.  Je to práve „ľudský kapitál“, ktorý sa 

má ich činnosťami v komunitách rozvíjať. 

Vytvorenie "sociálneho kapitálu"  [Putnam, 1993,  s 56],  a s ním spojené 

koncepty  reciprocity a "politickej  dôvery",  skrz  dobrovoľnú  spoluprácu 

obyvateľov v aktivitách občianskej spoločnosti,  je jedným z charakteristických 

znakov ich aktívnej účasti v demokratizačnom procese. V súvislosti s Barmou to 

znamená posun moci "z hora" do rúk občanov a podpora ich aktívnej účasti na 

politickom dianí.

Podopora   mierových  dohôd  a ich  udržanie  ja  viditeľne  podporovaná 

najmä  mladšou  generáciou,  ktorá  pôsobí  v občianskych  združeniach.  Je  to 

spôsobené  mimo  iné  i  tým,  že  mnoho  mladých  ľudí  získalo  skúsenosti 

v medzinárodných  organizáciách,  ktoré  v Barme  pracujú  na  sociálnych  a inak 

zameraných  projektoch2.  Mierotvorné  aktivity  sú  pre  nich  veľmí  vítané 

a podporované.  To  však  iba  za  predpokladu,  že  uzatvorenie prímeria  nebude 

slúžiť  len  komerčným  účelom,  a tým  viesť  k  ďalšiemu  vykorisťovaniu 

obyvateľstva.

1 Ashley South, Prospects for Peace in Myanmar: opportunities and threats ( December 2012)
2 Transnational Institute, "Burma at the Crossroads: Maintaining the Momentum for Reform" .  

Burma Policy Briefing No.9 (Burma Centrum Nederland. Amsterdam 2012)
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Občianske  organizácie  nahradzovali  štát  v oblastiach  zužovaných 

konfliktom a snažili sa splniť dopyt po základných ľudských potrebách. Avšak 

ani tieto organizácie nemohli operovať úplne slobodne a ich činnosť a rétorika 

musela  často zostať  v súlade s vedúcou etnickou opozičnou skupinou a najmä 

s jej  vojenskými  a politickými  lídrami.  V súčasnosti  majú  organizácie  väčšiu 

slobodu  a môžu  slobodne  vystupovať  aj  na  politických  diskusiách.  Z toho 

vyplýva  aj  ich  ďalšia  úloha,  a to  forma  sprostredkovateľa  medzi  vládou   a 

ozbrojenými  jednotkami.  Tak  tomu  bolo  aj  v prípade  štátu  Shan,  kedy  sa  v 

Rangúne  stretli  jeho  lídri,  aby  za  spolupráce  aktérov  občianskej  spoločnosti 

rokovali s vládou o prímerí. Lídri Karenského štátu zase za účasti občianskych 

združení  rokovali  v Thajsku  s KNU  a ozbrojenými  skupinami  pôsobiacich 

v pohraničí1. Je teda zrejmé, že aktéri občianskej spoločnosti, pôsobia vierohodne 

na to, aby zastávali funkciu mediátorov.

Ich ďalšou úlohou je intervencia v rámci konfliktov vznikajúcich v rámci 

etnických  oblastí,  ktorý  vznikol  z dôvodu  nespravodlivého  a nerovnomerného 

rozdeľovania  ziskov  z ťažby  nerastného  bohatstva  v oblasti.  Opakom 

a príkladom  môže  byť  štát  Mon  na  juhovýchode  Barmy,  ktorý  je 

niekoľkonásobne menší a homogénnejší. V mnohých oblastiach vedľa seba žijú 

dve a viaceré rôznorodé etniká a prebieha medzi nimi živá kultúrna výmena2. 

Úlohou  občianskych  spoločností  zostáva  i  podpora  kultúrnej  výmeny 

medzi etnikami a vzdelávanie obyvateľstva k tolerancii  a pozitívnemu prístupu 

k multi-etnickej a multi-kultúrnej spoločnosti.          

Ďalších možností a spôsobov, ako sa občianska spoločnosť a združenie, 

spolky, výbory a ďalšie organizácie môžu zapojiť do demokratizačného procesu 

a do riešenia etnického konfliktu je nespočetne. Ich činnosť záleží na viacerých 

faktoroch.  Jedným z nich  je  miesto  ich  pôsobenia,  tj.  jedná  sa  o  oblasť,  kde 

prímerie trvá už niekoľko rokov a nastala čiastočná kooperácia medzi oblasťou 

a vládnymi zložkami alebo miesta, kde boje ustali len pred krátkou dobou. 

1 The  Border  Consortium,  "Changing  Realities,  poverty  and  displacement  in  South  East 

Burma/Myanmar” (Bangkok 2012)
2 Ashley South, Prospects for Peace in Myanmar: opportunities and threats (December 2012)
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Úloha občianskej spoločnosti je značne obmedzená, ale nemenej dôležitá 

v oblastiach,  kde  ešte  stále  prebiehajú  aktívne  boje.  Na  oblastí  a reálnych 

možností danej organizácie či združenia, závisí aj charakter ich činností. Ten sa 

môže  pohybovať  v rozmezí  poskytovania  humanitárnej  pomoci  v oblastiach, 

ktoré  boli  ešte  nedávno  zasiahnuté  ozbrojenými  konfklitmi,  až  po  odborné 

vzdelávacie programy, ktoré prebiehajú vo viacej rozvinutých častiach krajiny.

4.3 ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH ÚLOH OBČIANSKEJ 
SPOLOČNOSTI V BARME

V tejto časti sa pokúsim zhrnúť základné úlohy občianskej spoločnosti v 

procese demoktizácie a riešenia etnického konfliktu. 

Prvou, najdôležitejšou úlohou je vzdelávanie obyvateľstva. Jeho súčasťou 

je  poskytovanie  informácií  o súčasnom  politickom  systéme  a o jeho  možnom 

prerode1.  V tejto  úlohe  uź  pôsobí  v Barme  niekoľko  občianskych  aktérov. 

Najdôležitejšími  z nich  sú  politické  strany,  ktoré  poskytujú  informácie  ich 

voličom a somzrejme aj  dalším občanom, tj,  perspektívnym voličom. V rámci 

svojich kampaní poukazujú na demokratické a nedemokratické znaky systému 

a hodnotia rozhodnutia a kroky vlády. Politické strany taktiež aktívne participujú 

na politickom vzdelaní občanpv. Vzdelávacie aktivity, ktoré vytvárajú politické 

strany sú zamerané na poučenie voličov o ich volebných právach, na to, akým 

spôsobom môžu voliť a ktoré faktory by im mali napomáhať pri vytváraní ich 

rozhodnutia.

Ďalšími organizáciami, ktorých hlavnou náplňou činnosti je vzdelávanie, 

sú organizácie zamerané na ochranu ľudských práv. Tie poskytujú informácie 

zamerané najmä na ľudské práva a slobody, ktoré sú obsiahnuté v novej barmskej 

ústave.

 Druhým  elementom,  ktorý  spadá  do  oblasti  vzdelávania  je  poučenie 

občanov  o charaktere  demokracie.  Občianske  spološnosti,  ktoré  pôsobili 

1 Warren, 2001
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v daných oblastiach sú najlepšími možnými sprostredkovateľmi inofmácí najmä 

čo sa týka zapojenia sa ľudí do občianskych aktivít.

Druhou  úlohou  občianskych  spločností  je  ich  pozícia  mediátorov 

a komunikácia medzi vládou a občanmi. Táto úloha je nesmierne dôležitá najmä 

v mierovom  a rozvojovom  procese.  Občianske  spoločnosti  sú  taktiež  jediné, 

ktoré  aktívne komunikujú so zahraničnými  organizáciami a sprodtredkovávajú 

im informácie o súčasnom dianí. Tie môžu získané poznatky využiť, prezentovať 

a vytvoriť tlak na medzinárodné organizácie a aj samotnú barmskú vládu.

Nemenej  dôležitá  je  úloha  kooperatívna.  V rámci  nej  občianske 

spoločnosti  usilujú  o spoluprácu  s vládnymi  inštitúciami,  ale  aj  lokálnymi 

komunitami. Na jednej strane je potrebné, aby zaistili, čo najlepšie podmienky 

pre lokálne komunity a taktiež splnenie dohôd, či už medzi nimi alebo medzi 

nimi a vládou.  To platí najmä pre hospodárenie s krajinou a ťažbu nerastného 

bohatstva,  kedy  má  byť  občianska  spoločnosť  schopná  zaistiť  rovnomerné 

rozdelenie zdrojov a ziskov.

Súčasťou kooperačnej úlohy je ak koordinácia projektov, a to najmä tých 

ktoré zahŕňajú civilné obyvateľstvo a vládu. Akokoľvek vláda nepripustí, aby sa 

rozhodujúca moc nad týmito prjektami dostala do rúk občianskych aktérov, je 

dôležité,  aby  sa  ich  zúčastňovali  a prípadne  na  ich  priebeh  mali  vplyv. 

Jedným z mnohých  príkladov,  môžu  byť  projekty  humanitárnej  pomoci 

v oblastiach zasiahnutých cyklónom Nargis v roku 2008. Vláda vtedy odmietla 

pomoc  zo  strany  zahraničných  humanitárnych  organizácií,  no  bola  ochotná 

spolupracovať s miestnymi občianskymi združeniami, ktoré aktívne participovali 

počas celého priebehu projektu.

4.4 NÁVRH BUDÚCICH MOŽNÝCH AKTIVÍT OBČIANSKEJ 
SPOLOČNOSTI

NižŠie  som  sa  pokúsila  zhrnúť  návrhy  spôsobov,  ako  môže  občianska 

spoločnosť  prispieť  k demokratizačnému  procesu  a riešeniu  etnických 

konfliktov:
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 Podpora  zapojenia  sa  väčšinovej  barmánskej  spoločnosti  do  mierového 

procesu,  a to  aj  tým,  že  vzniknú  aktivity,  ktoré  im  názorne  predvedú 

dôsledky bojov a súčasnú reálnu situáciu na územiach etnických skupín.

 Podpora  vlády  a jej  spolupráce  s občianskymi  spoločnosťami,  ktoré 

pôsobia  v centrálnej  Barme  a ich  rozšírenie  do  oblastí  zasiahnutých 

konfliktami a pohraničia.

 Rozšírenie  kapacity  barmských  médií  a snaha  rozšíriť  ich  pôsobenie 

a podporovať ich multi-etnický charakter.

 Zapojenie  „tradičnej“  občianskej  spoločnosti,  najmä  náboženských 

organizácií  do  mierového a rozvojového procesu  a   vytvorenie  nových 

kapacít  a poskytovanie  potrebných  zdrojov  tam,  kde  ich  je  najviac 

zapotreba. V tomto bode je však nutné podotknúť, že úlohou občianskej 

spoločnosti bude aj uchavanie charakteru tradičnej spoločnosti a nie ich 

násilná reorganizácia podľa požiadaviek prípadných donorov.

 Podpora  práv  žien  a detí  a to  hlavne  v oblastiach,  kde  donedávna 

prebiehali a prebiehajú ozbrojené konflikty.

 Podpora  konštruktívneho  zapojenia  sa   politických  strán  (najmä 

v etnických  štátoch)  do  spolupráce  s občianskymi  združeniami  a 

organizáciami.

 Aktívna účať na politických jednaniach a rokovaniach - vystupovať ako 

mierotvorca.

 Pomoc pri riešení konfliktov, ktoré sa vzťahujú k územiam jednotlivých 

štátov  a distriktov  a taktiež  ich  využite  vrátane  kompenzácií  alebo 

reštitúcií obyvateľstvu, ktoré bolo nútené svoje domovy opustiť.

 Aktívne zapojenie sa do otázok životného prostredia a  ťažby nerastného 

bohatstva a jej dôsledkov pre lokálne komunity.

 Rozšírenie  jazykových  programov  a vyučovania  v jazykoch  etnických 

skupín. Taktiež možnosť ustanoviť etnické jazyky v určitých lokalitách 

oficiálnymi jazykmi na úradoch a školách.
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 Presídľovanie utečencov späť do ich domovov, spolupráca so susednými 

štátmi a medzinárodnými organizáciami.

 Podpora  ekonomického  rozvoja  a   vytváranie  nových  pracovných 

príležitostí. Odborné školenia a workshopy.

ZÁVER

Vo  svojej  práci  som  predstavila  úlohu  občianskej  spoločnosti  v  období 

demokratickej  transformácie,  tiež  možnosti  občianskej  společnosti  pri  mierových 

konaniach  a  ukončení  etnického  kofliktu  na  území  Barmy.  Prostredníctvom 

kvalitatívneho výskumu som predstavila základné charakteristiky miestnych aktérov 

občianskej spoločnosti a ich funkcie v práve prebiehajúcom období zmien.  Zároveň 

som  načrtla  ďalšie  možnosti  realizácie  aktérov  občianskej  spoločnosti   v  rámci 

riešenia etnického konfliktu. 
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V prvom rade výskum zretelne ukazuje, že napriek teoretickým úvahám o 

nemožnosti  existencie  občianskej  spoločnosti  v  autoritatívnom systéme  má  dnes 

Barma, ktorá bola ešte donedávna považovaná za jeden z najrepresívnejších režimov 

sveta, aktívnu a rozmanitú občiansku spoločnosť, ktorá má základ už dávno pred 

prvými voľbami v roku 2010. Veľká väčšina miestnych aktérov by sa dala označiť 

ako etno-náboženské skupiny, čo je z nášho západného pohľadu pomerne rizikový 

rys,  ktorý  môže  viesť  k  porušovaniu  princípov  demokratického  mimovládneho 

sektoru. Náboženské organizácie sú však práve oným jadrom občianskej spoločnosti 

v Barme, ktoré tu boli prítomné za akýchkoľvek politicko-historických okolností. 

Etnické vymedzenie organizácií sa primárne spája so snahou o napĺňanie práv na 

etnické sebaurčenie.  V praxi sa tiež overuje tézy,  že občianska spoločnosť môže 

posilniť  spoločenské  základy  demokracie,  aj  keď  sa  jej  aktivity  zameriavajú  na 

rozvoj  komunít  a  nemajú  žiadne  priame  spojenie  alebo  záujem  na  politickej 

demokracii sami o sebe. Malé humanitárne a rozvojové projekty realizované priamo 

miestnymi  iniciatívami  vedú  k  budovaniu  spoločenského  kapitálu.  Zlepšenie 

životných podmienok miestnych obyvateľov má tiež potenciál znížiť masívny odliv 

miestnych kapacít do susedného Thajska. 

Kľúčovým  pojmom  pre  vzťah  medzi  občianskou  spoločnosťou  a 

demokraciou je participácia jednotlivých občanov, ich autonómia, dôvera a politická 

gramotnosť.   [Diamond,  2006,  s 87]  Tieto  tieto  faktory  totiž  prispievajú  k 

prehĺbeniu demokracie. Čo sa týka spolupráce pri riešení etnických konfliktov, je 

participácia  lokálnej  občianskej  spoločnosti  nevyhnutná.  Pokiaľ,  obyvatelia 

enických oblastí nebudú mať pocit, že za nimi stojí niekto, koho považujú za svojho 

legitímneho lídra alebo morálnu autoritu, môže to celý mierový proces ohroziť. Ich 

úloha  netkvie  len  k  prispení  vytvorenia  mieru,  ale  aj  v  jeho  udržaní  a vyplnení 

medzier, ktoré vzniknú po odchode armád. Práve v oblastiach najviac postihnutých 

vojnami,  bude rozvoj  aktívnej  občianskej  spolcnosti  nevyhnuteľný.  To  nielen  z 

hľadiska  humanitárnej  pomoci,  ale  aj  v rozvojových  projektoch,  ako  napríklad 

obnovením hospodárstva.

V  neposlednej  rade  je  podstatným  faktorom  aktívne  vzdelávanie 

obyvateľstva  a  podpora  ich  účasti  nielen  v  demokratizačnom  procese,  ale  aj  k 

podpore  multi-etnického  spolužitia  a kultúrnej  výmeny.  Aktivity  občianskej 
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spoločnosti  musia  byť  rovnomerne  rozdelené  medzi  konfliktami  vládnej  armády 

a etnickými  ozbrojencami  a konfliktami  v rámci  etnických  štátov.   V týchto 

prípadoch  sa  musí  vytvoriť  aktívna  kooperácia  medzi   lokálnymi 

združeniami, výbormi,  veľkými  organnizáciami  a vládou.  Spoločne  by  mali 

pracovať  na  spravodlivom  a  efektívom  prerozdeľovaniu  zdrojov  a ziskov,  ktoré 

vzniknú komerčným využitím krajiny a nerastného bohatstva na ich územiach.

Aj  napriek  neľahkým  podmienkam  má  Barma  nakročené  k  dosiahnutiu 

mieru, ktorého výsledkom bude rozvoj komunít a zlepšenie životných podmienok 

obyvateľstva. K dosiahnutiu tohoto cieľa je potrebné, aby sa do demokratizačného a 

mierového  procesu  zapojilo  širšie  spektrum  aktérov,  ktorí  budú  na  pozitívnych 

zmenách aktívne pracovať.
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ABPU Všebarmský zväz roľníkov/ All-Burma Peasant’s Union

AFPFL Liga  proti  fašizmu  a slobodu  ľudu/  Anti-Fascist  People’s 

Freedom League

ASEAN Združenie  zemí  juhovýchodnej  Ázie/  Association  of 

Southeast Asian Nations

BDA Združenie  rozvoja  pohraničných  oblastí/  Border  Areas  Development 

Association

BSPP Strana barmského socialistického programu/ Burma Socialist Programme 

Party

HURFOM Nadácia pre ľudksé práva v Monskom štáte/ Burma Socialist 

Programme Party

KIC Karenské informačné centrum/ Karen information Centre

KIO Organizácia Kachinskej nezávislosti/ Kachin Independence Organization

MBC Myanmarská baptistiská organizácia/ Myanmabr Baptist Convention

MRDC Monský výbor pre humanitárnu pomoc a rozvoj/ Mon relief 

and Development Comittee

NGO nevládna organizácia/ non-governmental organisation

NLD Národná  liga  pre  demokraciu/  National  League  for 

Democracy

OSN Organizácia  spojených  národov/  United  Nations 

Organisation

SLORC Štátna rada pre obnovenie zákonnosti a poriadku/ State Law 

and Order Restoration Council

SPDC Štátna rada mieru a rozvoja/ State Peace and Development Council

YMBA Združenie  mladých  budhistov/  Young  Men’s  Buddhist 

Association
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Zdroj: Nations Online: Myanmar. Dostupné na 

http://www.nationsonline.org/oneworld/map/myanmar_map2.htm
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