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Abstrakt 

Grónsko a Nunavut jsou území s určitou mírou samosprávy. Grónsko získalo svůj 

autonomní statut v roce 1979, když vstoupil v platnost Zákon o grónské samosprávě, a 

v případě Nunavutu se tak stalo s jeho vznikem v roce 1999 na základě dokumentů 

Dohody o územních požadavcích Nunavutu a Zákonu o Nunavutu. V pravomocích obou 

autonomií sice nejsou záležitosti spojené se zahraniční politikou, ale existují možnosti, 

jak se Grónsko a Nunavut mohou v mezinárodních vztazích angažovat – například 

prostřednictvím iniciativ Inuitů, většinových obyvatel Grónska i Nunavutu. Bakalářská 

práce Role Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích v letech 1979 – 2009 se snaží 

odpovědět na otázku, zda výše zmíněné dokumenty umožňují Grónsku a Nunavutu 

participovat v mezinárodních vztazích, zda je můžeme považovat za subjekty 

mezinárodního práva a zda lze uvést příklady jejich mezinárodní aktivity. Autorka 

obhajuje hypotézu, že i přes to, že dle ústavních dokumentů nemají Grónsko ani 

Nunavut oprávnění jednat samostatně v zahraničních otázkách, mohou se zejména 

prostřednictvím organizací Inuitů účastnit mezinárodních jednání a do určité míry 

rozhodovat o své zahraniční politice. První část této práce uvádí základní geografický, 

socioekonomický a historický přehled ke Grónsku a Nunavutu. Druhá část se věnuje 

otázce oprávněnosti jednání Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích, přičemž 

třetí část se snaží o uvedení konkrétních příkladů. Závěrečná část v krátkosti srovnává 

vlivy změny klimatu na obě území. 

 

Abstract 

Greenland and Nunavut are territories with a limited measure of autonomy. Greenland 

obtained it´s autonomy when the Greenland Home Rule Act came into effect. Nunavut 

instead, obtained it's autonomy from the moment it was created in 1999,  via the 



 

Nunavut Land Claims Agreement and the Nunavut Act.. Both Greenland and Nunavut 

have no authority to interfere with international affairs, but they do have options to get 

involved via different Inuit organizations (the majority of the population both 

Greenland and Nunavut are Inuits). This bachelor thesis, Role of Greenland and 

Nunavut in international relations in 1979 – 2009, aims to find an answer to the 

possibility of Greenland and Nunavut having an active part in international affairs 

(based on the documents mentioned above), if they can be considered of subjects of the 

international law and if some examples of their international involvement even can be 

mentioned. Even though according to their constitutional acts, niether Greenland nor 

Nunavut are allowed to act independently in matters of international affairs, the author 

of this thesis defends the hypothesis that in fact they can, participate in international 

discussions and even, on a limited scale, decide their own foreign policy. The first part 

of this thesis introduces a basic geographical, social-economic and historical overview 

of Greenland and Nunavut. The second part is devoted to the question of legitimacy of 

their actions in the international affairs and the third is trying to specify particular 

examples. The ending compares the effects of climate change on both territories. 
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Úvod 

Území Grónska a Nunavutu jsou do určité míry autonomní území ležící v arktické 

oblasti, jejichž obyvatelstvo tvoří většinově Inuité. Domovská vláda v Dánsku 

(Grónsko) a Kanady (Nunavut) udělily oběma územím autonomii na základě 

požadavků místních domorodých obyvatel, Inuitů. V případě Grónska se tak stalo 

v roce 1979 a u Nunavutu v roce 1999. Ačkoliv jim dokumenty udělující určitou míru 

samosprávy – Zákon o grónské samosprávě, Dohoda o územních požadavcích 

Nunavutu a Zákon o Nunavutu – výslovně nepřidělují pravomoci v oblasti zahraniční 

politiky, existují pro Grónsko a Nunavut určité možnosti, jak se na mezinárodních 

vztazích podílet. Bakalářská práce Role Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích 

v letech 1979 – 2009 si klade za cíl odpovědět na otázku, zda výše zmíněné dokumenty 

umožňují Grónsku a Nunavutu participovat v mezinárodních vztazích, zda je můžeme 

považovat za subjekty mezinárodního práva a zda lze uvést příklady jejich mezinárodní 

aktivity. Snahou této práce bude dokázat hypotézu, že i přes to, že dle ústavních 

dokumentů nemají Grónsko ani Nunavut oprávnění jednat samostatně v zahraničních 

otázkách, mohou se zejména prostřednictvím organizací Inuitů účastnit mezinárodních 

jednání a do určité míry rozhodovat o své zahraniční politice. 

 Tato práce se v určitých aspektech liší od schématu uvedeném v Projektu 

bakalářské práce. Během zpracovávání tématu byly provedeny změny v oblasti 

upřesnění časového vymezení, byla reorganizována struktura třetí kapitoly a použity 

některé jiné zdroje informací. Tyto změny jsou důkazem toho, že práce během svého 

zpracování prošla určitým vývojem.  

Vymezení tématu, struktury a metodologie práce 

Z časového hlediska se práce bude zabývat obdobím mezi léty 1979 a 2009. V roce 

1979 byla Grónsku udělena samospráva, která v nezměněné míře trvala do roku 2009, 

kdy vešel v platnost Zákon o grónské samosprávné vládě, jenž rozšířil grónskou 

autonomii do dalších oblastí. V případě Nunavutu se práce v zájmu sledování stejného 

období zaměří na období od roku 1999 (vznik teritoria) do roku 2009. 

 Bakalářská práce Role Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích v letech 

1979 – 2009 je rozdělena do čtyř částí. V první kapitole budou území Grónska a 

Nunavutu představena z geografického, socioekonomického a historického hlediska, 

aby tak došlo k uvedení do tématu. 
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 Druhá kapitola práce provede analýzu dokumentů, které přidělily Grónsku a 

Nunavutu určitou míru autonomie a zároveň na obě území aplikuje teorii 

mezinárodních vztahů o subjektech mezinárodního práva, čímž dojde k odpovědi na 

otázku, zda můžeme Grónsko a Nunavut považovat za subjekty mezinárodního práva. 

 Třetí a zároveň ústřední část textu se bude věnovat konkrétními příklady aktivit 

Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích. Tato část bude rozčleněna do tří 

podkapitol, z nichž první rozebere činnost Inuitů v mezinárodních organizacích, druhá 

se bude soustředit na činnost Grónska ve vztahu k EU a severské spolupráci a třetí 

uvedené poznatky porovná. 

 Poslední čtvrtá část se doplňkově věnuje tématu změny klimatu a jejím 

dopadům na Arktidu a obě inuitská území. Vzhledem k odhalování nových nalezišť 

nerostných surovin roste v mezinárodních vztazích zájem o oblast Arktidy, tedy i o 

Grónsko a Nunavut, a proto je nezbytné tuto problematiku v práci zmínit. 

 Z metodologického hlediska bude práce zpracována jako komparativní studie 

dvou území, Grónska a Nunavutu, které jsou na základě shod (příkladem může být 

geografická poloha, rozloha území, skladba obyvatel, částečně shodné historické 

zkušenosti) ke komparaci předurčené. Práce dodržuje jasnou strukturu – nejprve 

představí téma, pak téma zpracuje zvlášť pro oblast Grónska a zvlášť pro Nunavut a 

následně uvedené poznatky shrne. 

 Téma práce bylo vybráno především pro svou aktuálnost kvůli často 

diskutovaným projevům změn klimatu (například tání ledovců, růst průměrných teplot), 

které se dotýkají zejména obyvatel Arktidy, hlavně Inuitů. Vlivem těchto změn roste 

aktivita Inuitů na mezinárodní úrovni. Dalším důvodem výběru tématu je jeho 

nedostatečné zpracování v zahraniční odborné literatuře. 

Rozbor literatury 

Tématu aktivity Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích se uceleně v podstatě 

nevěnuje žádná literatura. Dané téma je zpracováno pouze okrajově a v jednotlivých 

studiích je mu věnován prostor jen částečně. Nejdostupnější jsou práce zabývající se 

problematikou arktické suverenity a změnou klimatu. V tomto případě jsem pro svou 

práci použila články od Michaela Byerse, profesora na University of British Columbia,1 

                                                 
1 „Michael Byers,“ The University of British Columbia, přístupné 30. 8. 2012, 
http://www.politics.ubc.ca/about-us/faculty-members/bfont-color-blue-full-time-facultyfontb/michael-
byers.html.  
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a Franklyna Griffithse, profesora na University of Toronto.2 Oba autoři zastávají různá 

stanoviska ve vztahu k arktické suverenitě. Byers tvrdí, že hrozby kanadské suverenitě 

jsou opravdové a Kanada by měla se Spojenými státy uzavřít dohodu o Severozápadní 

cestě, a tím by byla uznána kanadská suverenita.3 Oproti tomu Griffiths zastává názor, 

že suverenita arktického území je pevně v rukách Kanady a místo dohody se Spojenými 

státy navrhuje spravovat oblast Arktidy ve spolupráci „severu“ a „jihu“ Kanady.4 

 Klíčovým zdrojem informací pro mě byla kniha The Arctic Promise: Legal and 

Political Autonomy of Greenland and Nunavut od Natalie Laukachevy. Laukacheva je 

vědecký pracovník na Torontské univerzitě a ve své odborné práci se věnuje zejména 

cirkumpolární oblasti a mezinárodnímu právu.5 Její kniha se částečně věnuje i otázce 

aktivity Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích. Shrnutí vývoje Grónska ve 

dvacátém století ve vztahu k Dánsku přináší kniha Denmark-Greenland in the twentieth 

Century od Axela Kjaer Sørensena, ke které jsem získala přístup díky dnes již 

neexistujícímu serveru library.nu. Sørensen zde věnuje celou kapitolu cestě Grónska 

k autonomii a zastává názor, že hlavním důvodem snah o autonomii byla pro Gróňany 

touha vystoupit z Evropských společenství.6  Hlavní přísun informací jsem měla 

z internetu – ať už jde o oficiální stránky vlád Grónska a Nunavutu nebo stránky 

organizací jako je Arktická rada, Inuitská cirkumpolární organizace a další. Na těchto 

stránkách jsou online přístupné veškeré oficiální dokumenty, vydané ve spolupráci se 

zmíněnými organizacemi, nebo podnětné články věnující se souvisejícím tématům. U 

odborných článků bych zmínila Andrého Légaré, výzkumného pracovníka na 

University of Saskatchewan, který ve své práci Canada´s Experiment with Aboriginal 

Self-Determination in Nunavut: From Vision to Illusion popisuje cestu ke vzniku 

Nunavutu a problémy, se kterými se toto teritorium musí vyrovnat.7 

                                                 
2 „Franklyn Griffiths,“ Institute for Research on Public Policy, přístupné 30. 8. 2012, 
http://www.irpp.org/events/archive/20071025/griffiths_bio.pdf.  
3 Michael Byers a Suzanne Lalonde, „Who controls the Northwest Passage?“ (podklad pro konferenci 
„Canada´s Arctic Waters in International Law and Diplomacy,“ Ottawa, 14. června 2006), přístupné 14. 
10. 2012, http://www.ligi.ubc.ca/?p2=modules/liu/publications/view.jsp&id=26 
4 Franklyn Griffiths, „Canadian Arctic Sovereignty: Time to Take Yes for an Answer on the Northwest 
Passage,“ Northern Exposure: Peoples, Powers and Prospects for Canada's North (září 2008), 
http://www.irpp.org/books/archive/aots4/griffiths.pdf. 
5 „Natalia Laukacheva,“ Indigenous Peoples and Governance, přístupné 30. 8. 2012, http://www.pag-
ipg.com/fr/projets/NataliaLoukacheva.htm. 
6 Axel Kjaer Sørensen, Denmark-Greenland in the twentieth Century, (Copenhagen: The Commission for 
Scientific Research in Greenland, 2006): 167. 
7 André Légaré, „Canada´s Experiment with Aboriginal Self-Determination in Nunavut: From Vision to 
Illusion,“ International Journal of Minority and Group Rights 15 (2008). 
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Naprostá většina použitých zdrojů je psána v anglickém jazyce. U Grónska se sice 

nabízí varianta ve formě dánských zdrojů, ale oficiální internetové stránky grónské 

vlády i právní dokumenty týkající se Grónska, jsou k dispozici v oficiálních anglických 

překladech, proto jsem dánské zdroje nevyužila. Ve výjimečných případech jsem 

pracovala s českou literaturou – jde o  článek českého velvyslance v Dánsku, Zdeňka 

Lyčky Grónsko na prahu nové éry a o dvě publikace k teorii mezinárodních vztahů 

autorů Běly Plechanovové a Jana Ondřeje. 
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1. Představení Grónska a Nunavutu 

Pro uvedení do tématu je důležité mít základní přehled o Grónsku a Nunavutu. V této 

kapitole ve stručnosti charakterizuji obě oblasti z geografického a socioekonomického 

hlediska. Před analýzou toho, zda jsou Grónsko a Nunavut subjekty mezinárodních 

vztahů a zda se na zahraniční politice aktivně podílejí, je důležité orientovat se ve 

vývoji, během kterého dosáhly svého autonomního postavení v rámci Dánského 

království a Kanady. 

1.1 Charakteristika obou oblastí 

1.1.1 Grónsko 

Grónsko je největší ostrov na Zemi, který geograficky náleží k severoamerickému 

kontinentu. Hranice Grónska je jasně daná tím, že ho omývají na jihu vody 

Labradorského moře, na západě Baffinův záliv, na severu Severní ledový oceán a na 

východě Grónské moře. Území Grónska se rozkládá na ploše 2 166 086 km2, z čehož 

necelých 411 000 km2 není pokryto sněhem.8 

 Grónská populace čítala v roce 2009 56 194 osob9 a tyto hodnoty zůstávají 

během posledních let v podstatě neměnné. Většina obyvatel ostrova žije v sídelních 

městech, z toho v hlavním městě Nuuk žije kolem 15 000 lidí.10  Naprostá většina 

Gróňanů, 88 %, je inuitského původu.11 Předky dnešních Inuitů jsou Thuleové, kteří 

ostrov osídlili asi před tisíci lety.12 

 Grónská ekonomika byla a je postavena především na rybolovu. Grónsko je 

například druhým největším exportérem krevet na světě a grónský export je tvořen 

právě zpracovanými rybími produkty. Rybolov a zpracování ryb vytváří v Grónsku 

celkem 20 % pracovních míst.13 Pro tradičně žijící Inuity je nezbytný lov  - zejména 

tuleňů, dále pak mrožů a v limitovaném množství je povoleno lovit i velryby. Někteří 

inuitští lovci jsou existenčně závislí na lovu ledních medvědů. V souvislosti se změnou 

                                                 
8 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise: Legal and Political Autonomy of Greenland and Nunavut 
(Toronto: University of Toronto Press, 2007), 10. 
9 „Population“, Statisics Greenland, přístupné 30. 6. 2012, 
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=en&theme=Population&link=BE. 
10 „The World Factbook“, Central Inteligency Agency, přístupné 30. 6. 2012, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gl.html. 
11 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise, 10. 
12 Ve stejném období připluli na ostrov Vikingové. 
Zdeněk Lyčka, „Grónsko na prahu nové éry,“ Mezinárodní politika 8 (2008): 12. 
13 Gérard Duhaime, „Economic Systems,“Arctic Human Dvelopment Report (2004): 72-73, přístupné 4. 
12. 2012, http://www.svs.is/ahdr/AHDR%20chapters/English%20version/Chapters%20PDF.htm. 
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klimatu dochází k odkrývání potenciálních nalezišť nerostných surovin, z nichž velký 

zájem budí ropa, ve které se skrývá další možný zdroj financí. Dopravní infrastruktura 

je vytvořena pouze ve městech, pozemní spojnice mezi městy neexistují a pro dopravu 

mezi nimi se využívá letecká doprava nebo doprava po moři.  

1.1.2 Nunavut  

Nunavut je teritorium ležící na severu Kanady. Rozkládá se z většiny na ostrovech, 

které po Indonésii tvoří největší souostroví na světě.14 Jeho přírodní hranici tvoří na 

jihu vody Hudsonova zálivu, na východě Baffinův záliv a na severu Severní ledový 

oceán. Západní hranice byla vytvořena na základě Dohody o územních požadavcích 

Nunavutu (Nunavut Land Claims Agreement, NLCA), když se území Nunavutu 

oddělilo od Severozápadních teritorií. Nunavut se rozprostírá na ploše o rozměrech 

2 121 103 km2.15  

Kvůli nepříznivým arktickým podmínkám na tak rozsáhlém území žije jen 

32 240 obyvatel16, ale jejich počet narozdíl od Grónska stále roste.Většinový podíl 

populace – 85 % - zde tvoří původní obyvatelé, Inuité, což je celkem 70 % Inuitů 

žijících v Kanadě.17 Lze tedy hovořit o tom, že Nunavut je samosprávným územím 

Inuitů. Samotný výraz „Nunavut“ totiž v inuitském jazyce znamená „naše země.“ 18 

Obyvatelstvo Nunavutu zde žije ve 25 komunitách, z nichž největší je s více než 6 500 

obyvateli hlavní město Iqaluit, ležící na západě Baffinova ostrova.19  Inuité žijící 

v Nunavutu jsou potomci kultury Thule, která sem přišla z oblasti dnešní Aljašky asi 

před tisíci lety.20 

Pro ekonomiku Nunavutu je důležitý rybolov a tradiční lov. Zejména lov tuleňů 

a zpracování tuleního masa, kožešin i kostí patří k podstatným zdrojům obživy 

domorodých obyvatel. V těžbě nerostných surovin v posledních letech nabývá na 

významu zejména těžba zlata a diamantů. Stejně jako v případě Grónska se o Nunavutu 

hovoří jako o území s velkým potenciálem pro těžbu ropy. Dopravní infrastruktura není 

v Nunavutu skoro vybudována. Mezi jednotlivými komunitami neexistuje pozemní 
                                                 
14 André Légaré, „Canada´s Experiment with Aboriginal Self-Determination in Nunavut, 337. 
15 Ibid., 337. 
16 Údaj z roku 2009. Převzato z: „Population estimates and projections“, The Nunavut Bureau of 
Statistics, přístupné 30. 6. 2012, http://www.eia.gov.nu.ca/stats/population.html. 
17 Légaré, „Canada´s Experiment with Aboriginal Self-Determination in Nunavut,“ 339. 
18 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise, 3. 
19 „Nunavut, Our Land“, Government of Nunavut, přístupné 30. 6. 2012, 
http://www.gov.nu.ca/files/Nunavut,%20Our%20Land.pdf. 
20 Légaré, „Canada´s Experiment with Aboriginal Self-Determination in Nunavut,“ 340. 
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spojení, mořských přístavů je zde málo a hlavní dopravní spojení zajišťuje letecká 

přeprava. Potraviny a zboží se do Nunavutu dováží hlavně letecky a tato nákladná 

přeprava má vliv na vysoké ceny produktů v nunavutských obchodech, proti kterým 

místní obyvatelé silně protestují.21 Investice do infrastruktury Nunavutu jsou v zájmu 

dalšího vývoje teritoria nezbytné. 

1.2 Cesta k autonomii 

1.2.1 Grónsko 

Dánská rekolonizace ostrova započala roku 1721, kdy zde byla na západním pobřeží 

založena první stálá základna. Roku 1776 pak Dánové prohlásili ostrov za své 

suverénní území a zavedli monopol na obchod a cesty do Grónska.22 V těchto letech 

započala kolonizace ostrova – zejména formou křesťanských misií. Dánsku ostrov 

definitivně připadl po napoleonských válkách Kielským mírem roku 1814.23 Můžeme 

mluvit o tom, že až do dvacátého století bylo Grónsko v úplné izolaci. Důvodem je jak 

velká vzdálenost ostrova od mateřské země, tak i Dánskem uplatňovaný 

protekcionismus v obchodě.24  

Důležitým momentem, který přerušil grónskou izolaci, byla Druhá světová 

válka. Dánsko bylo od roku 1940 okupováno Německem, a Grónsko tak poprvé mohlo 

spravovat své záležitosti bez zásahů z Kodaně.25 V obavě o svou bezpečnost požádaly 

grónské autority Spojené státy americké o ochranu. V roce 1941 dánský velvyslanec v 

USA, Henrik Kauffmann, (bez oficiálního pověření stále úřadující dánské vlády) 

uzavřel ve Washingtonu dohodu, která Američanům povolovala na grónském území 

založit vojenské základny.26 Na základě toho byl ve městě Nuuk (dánsky Godthåb) 

otevřen americký konzulát.27 V roce 1951 byla s USA uzavřena další obranná smlouva 

o využívání vojenské základny Thule a Spojeným státům zde byly povoleny v podstatě 

neomezené vojenské aktivity včetně rozšiřování leteckých základen.28 

                                                 
21  „Nunavut residents protest high food prices,“ CBC News, 22. června 2012, přístupné 30. 9. 2012, 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2012/06/09/north-nunavut-food-price.html. 
22 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise,19. 
23 Zdeněk Lyčka, „Grónsko na prahu nové éry,“ 12. 
24 Ibid., 22. 
25 Jørgen Albaek Jensen, „The Position of Greenland and the Faroe Islands Within the Danish 
Realm,“ European Public Law 2 (2003): 171. 
26 Steen Busck a Hennig Poulsen, Dějiny Dánska (Praha: NLN, 2007), 261. 
27 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise,132. 
28 Tereza Hořejšová, „Dánská zahraniční, bezpečností a obranná politika po konci studené 
války“ (Bakalářská práce, Univerzita Karlova, IMS, 2003), 19. 
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Po skončení války byla dánská suverenita nad ostrovem obnovena a Grónsko se 

stejně jako před válkou stalo dánskou kolonií.29 V roce 1948 přijel na oficiální návštěvu 

Grónska dánský premiér, který se tak mohl přesvědčit o špatných životních 

podmínkách Gróňanů, kteří viditelně zaostávali za pevninským Dánskem.30 Dánská 

vláda zahájila program modernizace a do Grónska tak plynuly ohromné částky. 

Rozvojový program zapříčinil ustoupení tradiční lovecké kultury a radikálně 

transformoval grónskou ekonomiku, která se začala orientovat především na export.31 

Urychlilo se stěhování obyvatel do měst – hlavní město Nuuk mělo v roce 1950 1 100 

obyvatel a v roce 2000 se tento počet zvýšil na 14 000.32 Dánsko také navrhlo změnit 

grónský status mimo jiné díky tlaku ze strany Organizace spojených národů (OSN), 

která si žádala zprávu o zlepšení situace na ostrově.33 

S novou ústavou, která byla přijata v roce 1953, se z koloniálního Grónska stala 

integrální součást Dánska a Gróňané získali dvoučlenné zastoupení v dánském 

parlamentu.34  Tento krok byl přijat bez jakékoliv participace z grónské strany a 

Gróňané se tak nemohli k situaci nijak vyjádřit.35 Nový status Grónska, rostoucí rozdíly 

v ekonomických zájmech ostrova a Dánska a růst vzdělanosti grónského obyvatelstva 

s sebou přinesly růst požadavků na vlastní samosprávu. Projevem je vznik prvních 

grónských politických stran – v roce 1964 Strana Inuitů (Inuit Party) a v dalších letech 

strany Siumut, Atassut a Inuit Ataqatigiit.36 

V sedmdesátých letech sílily snahy zejména mladé vzdělané populace 

požadující samosprávu.37 Vliv na toto národněosvobozenecké hnutí měl zejména proces 

přístupu Dánska do Evropských společenství (ES). Grónsko nesouhlasilo se společnou 

rybářskou politikou, nechtělo být připoutáno k Bruselu a sami Gróňané se necítili jako 

Evropané.38 V referendu o vstupu do ES se grónské obyvatelstvo vyjádřilo s 70,8 % 

většinově proti.39 Grónsko ale bylo integrální částí Dánska, proto o jeho vstupu do ES 

                                                 
29 Pojem „kolonie“ v souvislosti s vývojem Grónska do roku 1953 používají mimo jiné J. A. Jensen, 
Natalia Laukacheva i Zdeněk Lyčka. 
30 Příkladem může být častý výskyt tuberkulózy nebo vysoká dětská úmrtnost. 
 Jørgen Albaek Jensen, „The Position of Greenland and the Faroe Islands Within the Danish Realm,“ 172. 
31 David Arter, Scandinavian politics today, (Manchester: Manchester University Press, 1999), 39. 
32 Busck a Poulsen, Dějiny Dánska,  287-288. 
33 Jørgen Albaek Jensen, „The Position of Greenland and the Faroe Islands Within the Danish 
Realm,“ 172 
34 Ibid., 172. 
35 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise, 26. 
36 Arter, Scandinavian politics today, 40. 
37 Busck a Poulsen, Dějiny Dánska, 288. 
38 Axel Kjaer Sørensen, Denmark-Greenland in the twentieth Century, 143 
39 Ibid., 145. 
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rozhodl celkový výsledek referenda, který byl kladný. Grónsko tedy v roce 1973 

vstoupilo společně s Dánskem do ES.40  Požadavky na rozšíření pravomocí vedly 

k vytvoření Dánsko-grónské komise o samosprávě (Danish-Greenland Home Rule 

Commission), která připravila základy pro Zákon o grónské samosprávě (Greenland 

Home Rule Act), který byl přijat v roce 1978 a uveden v platnost v roce 1979.41 

1.2.2 Nunavut 

V rámci Kanady bylo území dnešního Nunavutu vždy součástí Severozápadních 

teritorií (Northwest Territories, NWT), jedné z administrativních jednotek Kanadského 

státu. NWT byly ke Kanadě připojeny v roce 1870 a arktické ostrovy o deset let 

později. 42 V předcházejících obdobích bylo území dnešního Nunavutu kolonizováno 

křesťanskými misionáři a do roku 1870 toto území spravovala i Společnost Hudsonova 

zálivu (Hudson´s Bay Company). Administrativa kanadského severu byla řízena přímo 

z hlavního města Ottawy a místní domorodí obyvatelé se neměli jak podílet na správě 

této oblasti. Natalia Laukacheva přímo píše, že „až na několik experimentů Kanada 

ignorovala samotnou existenci Inuitů a zřekla se jakékoliv odpovědnosti za jejich 

prospěch.“ 43  

Prolomení izolace Inuitů v severní Kanadě s sebou přinesla Druhá světová válka 

a vojenská přítomnost na tomto území. Mezi lety 1942 a 1943 byla u Frobisher Bay 

(dnešní Iqaliut) na Baffinově ostrově založena americká letecká základna. Strategický 

význam tohoto území a potenciální hrozba kanadské suverenitě ve formě americké 

vojenské přítomnosti přitáhly pozornost kanadské vlády a na základě toho bylo v roce 

1953 založeno Oddělení pro záležitosti na severu a národní zdroje (Department of 

Northern Affairs and National Resources).44 V padesátých letech se díky zásahům 

vlády začala situace původních obyvatel zlepšovat – zejména v oblasti zdravotnictví a 

školství.45  Lidé, kteří prošli vzdělávacím systémem padesátých let, se pak stali 

mluvčími a vůdčími představiteli Inuitů. Tito lidé založili první inuitskou organizaci – 

Inuit Tapirisat of Canada (ITC). 
                                                 
40 Iva Horčicová, „Lze vystoupit z Evropské unie? Zeptejme se Grónska,“ Mezinárodní politika 10 
(2009). 
41 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise, 30. 
42 „History of the Legislative Assembly,“ The Legislative Assembly of the Northwest Teritories, 
přístupné 30. 6. 2012, 
http://www.assembly.gov.nt.ca/_live/pages/wpPages/factshistoryofthelegislativeassembly.aspx.  
43 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise, 23. 
44 Ibid., 25. 
45 André Légaré, „Canada´s Experiment with Aboriginal Self-Determination in Nunavut,“ 341. 



 11 

O návrhu vytvořit Nunavut se na začátku sedmdesátých let poprvé zmínila 

organizace ITC, která se stala mluvčím kanadských Inuitů.46 „Projekt Nunavut“ je 

označení ITC pro plán, jehož základní myšlenkou bylo vytvořit teritorium, ve kterém 

by Inuité tvořili v ětšinu obyvatel. Toto teritorium by pak díky tomu 

zohledňovalo hodnoty a potřeby Inuitů lépe, než tomu tak bylo v Severozápadních 

teritoriích.47 Vyjednávání mezi kanadskou vládou a Inuity48 trvalo celkem sedmnáct let, 

než byla v roce 1993 kanadskou stranou schválena Dohoda o územních požadavcích 

Nunavutu (Nunavut Land Claims Agreement, NLCA).49 Inuité tuto dohodu odsouhlasili 

69 % hlasů.50 Aby byla NLCA uvedena do praxe, přijal kanadský parlament v roce 

1993 Zákon o Nunavutu (Nunavut Act, NA), který vešel v platnost 1. 4. 1999.51 

Rozdělením Severozápadních teritorií tak vzniklo teritorium Nunavut. 

1.3 Shrnutí 
Grónsko i Nunavut jsou si spoustou ukazatelů velmi podobné. Už při prvním pohledu 

na mapu je patrné, že se obě území nachází prakticky ve stejných zeměpisných šířkách 

a mají srovnatelnou rozlohu. Počet obyvatel je sice rozdílný, ale pro tak rozsáhlém 

území stále velmi nízký. Výsledkem toho jsou jedny z nejnižších hodnot hustoty 

zalidnění, které lze na Zemi nalézt. Hodnoty počtu obyvatel na začátku 21. století ale 

ukazují, že populace Nunavutu roste, zatímco ta grónská zůstává skoro stejná. Další 

nespornou shodou je, že naprostá většina obyvatel Grónska a Nunavutu je domorodého 

původu –  Inuité. V Grónsku sice není plně vybudovaná infrastruktura, ale oproti 

Nunavutu se zde více využívá i doprava po moři. V případě Grónska i Nunavutu je 

hlavním zdrojem financí rybolov, tradiční lov a také těžba přírodních zdrojů, která má 

díky změně klimatu a oteplení do budoucna velký potenciál. 

 Grónsko a území dnešního Nunavutu se vyvíjely na periferii zájmů dánského a 

kanadského státu. Dánsko se svou protekcionářskou politikou snažilo ostrov izolovat od 

vnějších vlivů a Kanada o sever svého území v podstatě nejevila zájem. Zlomem pro 

tento vývoj byla druhá světová válka. Grónsko se během válečných let ocitlo úplně 

odříznuté od Dánska a poprvé tak rozhodovalo o svých záležitostech. Válka s sebou 

také do izolovaných oblastí přinesla přítomnost cizinců. Byli to Američané, kteří na 

                                                 
46 Ibid., 336. 
47 Ibid., 336. 
48 Inuitskou stranu od roku 1982 v jednání zastupoval následovník ITC, Tungavik Federation of Nunavut. 
49 Ibid., 336. 
50 Ibid., 345. 
51 Ibid., 347. 
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grónském i kanadském území, zřídili několik vojenských základen. Díky tomuto 

možnému narušení kanadské suverenity začala Kanada věnovat oblastem na severu 

více pozornosti. Plány a investice do oblastí Grónska a severní Kanady měly způsobily 

růst nové vzdělané generace, která mohla reprezentovat obyvatele arktických oblastí a 

vznášet jejich požadavky. V severní Kanadě se uskupení domorodých obyvatel snažilo 

o vznik „inuitského státu“ v rámci Kanady, kdežto Gróňané se vymezovali proti svazku 

s Evropou (Evropská Společenství), se kterou se necítili spjati a která narušovala jejich 

tradice (např. ohrožení grónského rybolovu). Narozdíl od území Nunavutu dělila 

Grónsko od pevninského Dánska vzdálenost tisíců kilometrů, mimo jiné zde proto byly 

požadavky na samosprávu silnější než u Inuitů v Kanadě, kteří byli se svou domovskou 

zemí spojeni přímo. V Grónsku také již existovalo politické hnutí a aktivní v tomto 

směru byla hlavně mladá vzdělaná generace, která přivedla Grónsko k samosprávě 

rychleji, než jak tomu bylo u Inuitů v Kanadě. 
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2. Pozice Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích 

Pro pochopení možností, jak se obě území mohou angažovat v mezinárodních vztazích 

je potřeba prostudovat ústavní dokumenty, které dávají vzniknout oběma 

samosprávným územím - Zákon o grónské samosprávě z roku 1978, NLCA a Zákon o 

Nunavutu z roku 1999.  Smyslem této kapitoly není podrobná analýza těchto 

dokumentů, nýbrž podchycení základních principů týkajících se možností participace 

Grónska a Nunavutu na zahraniční politice. Zároveň je pro tuto práci zásadní odpovědět 

na otázku, zda lze Grónsko a Nunavut považovat za subjekty mezinárodního práva.  

2.1 Charakteristika důležitých právních dokumentů  

2.1.1 Grónsko 

Dokument, kterým byla vytvořena grónská samospráva, je Zákon o grónské 

samosprávě52 přijatý v roce 1978. Tento dokument je rozdělen do čtyř kapitol. První 

kapitola zakládá autority grónské samosprávy, kterými jsou Landsting (parlament) a 

Landsstyre (vláda). Druhá kapitola pojednává o pravomocích grónského parlamentu a 

vlády ve vztahu ke konkrétním oblastem spadajícím pod správu samosprávy – tyto 

oblasti jsou vypsány v dodatku smlouvy. Třetí kapitola upravuje vztahy autorit 

samosprávy s centrálními autoritami v Dánsku. Krátká čtvrtá kapitola hovoří o vstupu 

smlouvy v platnost. Dle Dodatků do kompetencí grónské samosprávy náleží: 

Přímé a nepřímé daně 

Rybolov v dané oblasti, lov, pěstování a chov sobů 

Sociální péče 

Pracovní trh 

Vzdělání a kulturní oblast včetně odborného vzdělávání 

Záležitosti spojené s obchodem 

Zdravotnictví 

Správa bydlení 

Vnitřní doprava osob a zboží 

Ochrana životního prostředí. 

 

                                                 
52 Celý dokument je přístupný online: „The Greenland Home Rule Act,“ Statsministeriet, přístupné 28. 2. 
2012, http://www.stm.dk/_p_12712.html. 



 14 

Grónsko ve vztahu k zahraniční politice je zde zmíněno několikrát a to vždy ve 

smyslu toho, že dánská vláda nemůže rozhodovat o záležitostech, které se Grónska 

bezprostředně týkají, aniž by danou věc neprodiskutovala s grónskou samosprávou. Je 

ale třeba mít na paměti, že dánská ústava hovoří o principu jednoty a považuje 

zahraniční záležitosti za nedělitelnou součást suverenity Dánska.53 V záležitostech, 

které se Grónska přímo dotýkají, může grónská samospráva jednat samostatně, ale 

v zájmu jednotné dánské říše. Platí zde ale, že Dánský stát nemůže uzavírat smlouvy 

týkající se přímých zájmů Grónska, aniž by předem nekonzultoval tuto problematiku 

s grónskou vládou.54 Zde uvádím konkrétní příklady ze Zákonu o grónské samosprávě: 

 

Kapitola 2, Část 7, Odstavec 2 

„P ři určování, která pole působnosti by měla být převedena na autority samosprávy, se 

přihlíží k jednotě Říše (dánská říše) a k vhodnosti toho, aby autority samosprávy přijaly 

rozsáhlou roli v záležitostech, které se přímo dotýkají Grónska.“ 

 

Kapitola 3, Část 13 

„Smlouvy, které vyžadují souhlas Folketingu (dánský parlament) a které se přímo 

dotýkají grónských zájmů, musí být předloženy autoritám samosprávy pro jejich 

připomínky předtím, než jsou uzavřeny.“ 

 

Kapitola 3, Část 15, Odstavec 2 

„Autority samosprávy budou informovány o navrhované legislativě Rady Evropských 

společenství, která se přímo dotýká grónských zájmů.“ 

 

Kapitola 3, Část 16, Odstavec 3 

„Pokud jsou záležitosti zvláštního zájmu Grónska sporné, mohou ústřední (dánské) 

orgány na žádost autorit samosprávy povolit samosprávě vyjednávat přímo ve 

spolupráci se Zahraniční službou. Toto vyjednávání není považováno za neslučitelné 

s jednotou Říše.“ 

 

                                                 
53 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise, 106. 
54 N. Laukacheva jako příklad uvádí to, že Dánsko přijalo Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 169 
týkající se domorodých a kmenových národů v nezávislých státech až poté, co její přijetí odsouhlasila 
grónská samospráva.  
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 V roce 2009 došlo ke změně právního statutu Grónska, když vešel v platnost 

Zákon o grónské samosprávné vládě (Act on Greenland Self-Government). Tímto 

zákonem byly pravomoci grónské samosprávy rozšířeny na 33 konkrétních oblastí.55 

2.1.2 Nunavut 

Kanada se jakožto federace skládá z deseti provincií a tří teritorií. Nunavut vznikl 

v roce 1999 jako teritorium a statut teritoria se od provincie liší primárně tím, že má 

omezenější pravomoci. Suverenita provincií vychází přímo z Ústavního zákona, kdežto 

teritoriu dává vzniknout federální zákon. Teritorium je dále závislé na financování ze 

strany federální vlády, oproti tomu jsou provincie finančně samostatné. Narozdíl od 

provincie se teritorium stále politicky vyvíjí a případně může dosáhnout statutu 

provincie.56  

NLCA 57 je dokument, který mezi sebou uzavřela federální vláda Kanady a 

teritoriální vláda Severozápadních teritorií. Na jeho vytvoření se jako zástupce Inuitů 

podílel Tunngavik Federation of Nunavut (pokračovatel ITC). Jedná se o nejrozsáhlejší 

smlouvu o územních nárocích, která byla v Kanadě přijata, a tomu odpovídá i její 

rozsah bezmála tří set stran. NLCA tvoří 42 článků, které se dále dělí na další části. 

NLCA v jednotlivých článcích geograficky vymezuje území Nunavutu (Článek 3) a 

v dalších částech rozebírá například: péči o zvěř ve volné přírodě, národní parky, 

správu přírodních zdrojů, správu vodních zdrojů, oblasti moře, práva Inuitů, 

financování centrální vládou, daně a další. V NLCA je zmíněno, že v Nunavutu bude 

vytvořena teritoriální vláda, ale ta je založena až dalším dokumentem, Zákonem o 

Nunavutu (Nunavut Act, NA).  

Ve vztahu k zahraniční politice hovoří NLCA jen v několika málo částech 

smlouvy. Je tomu tak jen u záležitostí, které se dotýkají domorodých obyvatel. 

Kanadská vláda má dle NLCA rozhodovat ve prospěch zájmů Inuitů a zahrnout 

zastoupení Inuitů do svých jednání, která se týkají těchto domorodých obyvatel. 

Zároveň musí kanadská vláda zpřístupnit jednání o právech Inuitů na lov živočichů 

                                                 
55 Celý text je k dispozici online: „Act on Greenland Self-Government,“ Government of Greenland, 
přístupné 30. 5. 2012, 
http://uk.nanoq.gl/Emner/Government/~/media/6CF403B6DD954B77BC2C33E9F02E3947.ashx. 
56 Rozdíly mezi provinciemi a teritorii v Kanadě jsou rozebrány v: 
Ailsa Henderson, Nunavut: Rethinking Political Culture, (Vancouver: UBC Press, 2008), 56-57.  
57 Celý dokument je přístupný online: „Nunavut Land Claims Agreement,“ Nunavut Tunngavik Inc., 
přístupné 30. 6. 2012, http://nlca.tunngavik.com. 
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nevládním organizacím, které práva Inuitů zastupují. Přímá aktivita vlády Nunavutu 

v zahraničních záležitostech není v NLCA zmíněna. Zde uvádím konkrétní příklady: 

 

Článek 5, Část 9, 5.9.1: 

„Jakékoliv právní předpisy spravující smlouvy s mezinárodní nebo domácí kompetencí, 

musí být vykládány a uplatňovány tak, aby jednaly s Inuity stejně uspokojivě jako 

s jinými domorodými obyvateli Kanady.“ 

 

Článek 5, Část 9, 5.9.2: 

„Vláda Kanady zahrne zastoupení Inuitů v jednáních vedoucích k formulaci stanoviska 

vlády ve vztahu k mezinárodní dohodě, která se vztahuje k právům Inuitů na lov 

živočichů v oblasti Nunavutu, a tato jednání budou k dispozici nevládním 

organizacím.“ 

 

Článek 12, Část 11, 12.11.2 

„(...) vláda Kanady a teritoriální vláda (...) vynaloží své nejlepší úsilí na sjednávání 

dohod s jinými úřady, aby zajistily spolupráci v rámci přezkumu návrhů projektů, které 

mohou mít významné socioekonomické dopady a vliv na ekosystém v přeshraniční 

oblasti.“ 

 

Druhým dokumentem důležitým pro vznik Nunavutu je Zákon o Nunavutu 

(NA).58 NA je rozdělen do pěti částí, z toho Část III byla v roce 1999 zrušena. Část I 

oficiálně zakládá teritorium Nunavut a definuje moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. 

Část II upravuje používání oficiálních jazyků a finanční záležitosti teritoria. Část IV 

upravuje mimo jiné první volby a v Části V najdeme dodatky. NA vkládá do rukou 

Nunavutu správu těchto oblastí (Část I, Odstavec 23): 

 

Správa věznic v Nunavutu 

Správa místních institucí v Nunavutu 

Správa nemocničních zařízení v Nunavutu 

Správa prodeje pozemků a dřeva 

Přímé daně v rámci Nunavutu za účelem zvýšení příjmu teritoria 

                                                 
58 Celý dokument je přístupný online: „Nunavut Act,“ Department of Justice, přístupné 30. 6. 2012, 
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-28.6/index.html. 
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Školství v Nunavutu 

Ochrana a podpora inuitského jazyka 

Začleňování společností se zájmy teritoria mimo železničních, lodních, leteckých, 

telegrafních a telekomunikačních společností. 

Zemědělství v Nunavutu 

Finanční výdaje pro účely teritoria 

 

V NA jsou ustaveny jednotlivé složky řídící moci v Nunavutu, ale nenajdeme zde 

zmínku o zapojení Nunavutu v mezinárodních záležitostech. Laukacheva toto 

komentuje tím, že zahraniční politika je v Kanadě primárně pod kontrolou centrální 

federální vlády.59 

2.2 Grónsko a Nunavut jako aktéři mezinárodních vztahů 

2.2.1 Subjekty mezinárodního práva 

Aby se Grónsko a Nunavut mohly aktivně projevovat v mezinárodních vztazích, měly 

by být považovány za subjekty mezinárodního práva (dále jen subjekty) a splňovat tedy 

atributy pro subjekty určené. Subjekty dělíme do dvou skupin na původní a odvozené. 

Mezi původní subjekty patří státy a mezi odvozené patří jednotky vytvořené z vůle 

států – například mezinárodní organizace.60 Běla Plechanovová ve své knize Úvod do 

mezinárodních vztahů uvádí, že jedinými subjekty jsou státy a v omezené míře pak i 

mezinárodní organizace, jejichž konání je omezeno zakládací smlouvou organizace.61 

Omezenými subjekty mohou být ještě „zvláštní politické jednotky“, tedy subjekty, které 

mají jisté autonomní postavení založené na mezinárodní smlouvě, anebo národy či 

národně osvobozenecká hnutí, která také mají zvláštní právní postavení.62 

Aby byl stát subjektem mezinárodního práva, musí splňovat kritéria, která byla 

uvedena v Úmluvě o právech a povinnostech států z Montevidea v roce 1933.63 Článek 

č. 1 Úmluvy uvádí jako podmínky: 

                                                 
59 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise, 109. 
60 Takto dělí subjekty mezinárodního práva Jan Ondřej v: 
Jan Ondřej, Základy mezinárodního práva, (Praha: Karolinum – nakladatelství Univerzity Karlovy, 
1998), 20. 
61 Běla Plechanovová, Úvod do mezinárodních vztahů, (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a 
politiku, 2003), 74. 
62 Ibid., 71. 
63 Úmluva je k dispozici online: 
„The Avalon Project: Documents in Law, History and Diplomacy,“ Yale Law School, přístupné 30. 9. 
2012, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp. 
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a) stálé obyvatelstvo 

b) vymezené území 

c) vláda 

d) schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy. 

 

Jan Ondřej jednotlivé body ještě upřesňuje: 

a) Stálé obyvatelstvo musí být trvale usedlé. Není stanoven minimální počet 

obyvatel. Je dovoleno, aby na území státu existovala neosídlená místa. Stát bez 

obyvatelstva neexistuje. 

b) Vymezené území je dáno hranicemi. Není stanovena minimální velikost 

státního území. Existenci státu nebrání, když si část jeho území nárokuje jiný 

stát. 

c) Vláda je soubor státních orgánů, které zajišťují nerušené soužití s jinými státy. 

Vláda má být dle mezinárodního práva efektivní tak, aby obyvatelstvo 

podléhalo její autoritě. 

d) schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy je v praxi důležitá, ale 

k dokázání, že je stát subjektem mezinárodního práva postačí body a), b) a c).64 

 

Rysem subjektivity státu je to, že je způsobilý k právům a povinnostem. Mezi projevy 

právní způsobilosti patří:  

„právo přijímat a vysílat diplomatické zástupce,  

právo uzavírat mezinárodní smlouvy,  

právo sebeobrany, 

právo vlajky, 

právo registrace letadel, 

právo poskytovat diplomatickou ochranu, 

právo požívat ochrany před soudními orgány jiných subjektů, 

právo předložit spornou věc rozhodovacímu mezinárodnímu orgánu, 

způsobilost k protiprávním úkonům.“65 

 

Mezinárodní organizace jako další typ subjektu rozdělujeme do dvou skupin na 

mezivládní organizace (Intergovernmental Ogranization, IGO) a mezinárodní nevládní 

                                                 
64 Jan Ondřej, Základy mezinárodního práva, 20 - 21. 
65 Ibid., 19 - 20. 
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organizace (International Non-governmental Oragnization, INGO).66  Členy první 

skupiny, IGO, jsou vlády států. Členy druhé skupiny, INGO, nejsou vlády, ale nevládní 

aktéři. Nevládní organizace se většinou věnují úzkému záběru spolupráce např. 

v kulturní, technické, náboženské oblasti atp.67 Grónsko a Nunavut mohou být na poli 

mezinárodních vztahů aktivní i skrze členství v Mezinárodních organizacích. 

2.2.2 Grónsko 

Vztáhneme-li kritéria pro subjekty z Úmluvy o právech a povinnostech států na ostrov 

Grónsko, zjistíme, že splňuje první tři body. 

a) Stálé obyvatelstvo: v Grónsku žilo v roce 2008 56 462 lidí, přičemž většina jich žije 

ve městech.68 Tradičním kočovným životem tu Inuité také žijí, jedná se ale o menší 

procento obyvatel. 

b) Vymezené území: Grónsko je se svou rozlohou 2 166 086 km2 největší ostrov na 

světě, jehož území by snad ani nemohlo být jasněji vymezené. Nelze tedy popřít, že i 

tento požadavek ostrov splňuje. 

c) Vláda: Grónská vláda byla vytvořena na základě Zákona o grónské samosprávě 

z roku 1978. Grónské vládě podléhá několik sfér působnosti až na záležitosti spojené se 

zahraniční a obrannou politikou. Pravdou ale zůstává, že se Grónsko může angažovat 

v těch sférách zahraniční politiky, které se ho přímo dotýkají. Dle těchto pravomocí 

grónské samosprávy se přikláním k tomu, že i tento bod Grónsko splňuje. Dle mého 

srovnání lze tedy Grónsko považovat za subjekt mezinárodních vztahů. 

 Je také nezbytně nutné zjistit, zda je Grónsko jako subjekt právně způsobilé. 

Z bodů zmíněných v části 2.2.1 má Grónsko právo přijímat a vysílat diplomatické 

zástupce. Od roku 1992 má Grónsko své dva zástupce v OSN a od stejného roku 

zastupuje čtyřčlenný úřad Reprezentace Grónska ostrovní zájmy v EU.69  Grónsko 

hostilo na svém území několik mezinárodních konferencí, např. Konference o Severním 

ledovém oceánu, která se konala ve městě Ilulissat v květnu 2008.70 Od rozšíření 

                                                 
66 Běla Plechanovová, Úvod do mezinárodních vztahů, 78. 
67 Ibid., 78. 
68 „Population,“ Government od Greenland, přístupné 30. 9. 2012, 
http://uk.nanoq.gl/Emner/About/Population.aspx.  
69 „About the Greenland Representation in Brussels,“ Greenland Representation to the EU, přístupné 18. 
10. 2012, 
http://eu.nanoq.gl/Emner/Greenland%20Representation/Greenland%20Representation%20in%20Brussel
s.aspx. 
70 Zde byla přijata Ilulissatská deklarace, kde pět účastnických států (Dánsko, Kanada, Norsko, Rusko a 
USA) stvrdilo, že změna klimatu ovlivňuje arktický ekosystém, život místních obyvatel a potenciální 
těžbu nerostných surovin. Signatáři se zároveň shodli na spolupráci v oblasti ochrany Arktidy a na 
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pravomocí grónské samosprávy v roce 2009 se Grónsko účastní zahraničních jednání 

na oficiální úrovni ještě častěji. Příkladem je setkání grónského premiéra s prezidentem 

Korejské republiky v prosinci 2012, kde byla uzavřena grónsko-korejská obchodní 

dohoda. Grónsko má dále právo vlajky – grónská vlajka byla slavnostně přijata na 

národní svátek 21. 6. 1985.71 Grónská samospráva sice spravuje grónské aerolinie, Air 

Greenland, ale právo registrovat letadla připadá Dánsku. Stejně tomu tak je u 

bezpečnostní politiky a dalších bodů uvedených v části 2.2.1. Z těchto příkladů usuzuji, 

že Grónsko není plně právně způsobilý subjekt mezinárodních vztahů. 

2.2.3 Nunavut 

V hodnocení, zda Nunavut splňuje kritéria pro subjekty z Úmluvy o právech a 

povinnostech států musíme být ale střízlivější. 

a) Stálé obyvatelstvo: V roce 2008 žilo v Nunavutu 31 629 osob a z toho většina jich 

žije ve městech. Nedá se tedy argumentovat tím, že zdejší obyvatelstvo není usazené a 

žije kočovným způsobem života – i když takoví Inuité Nunavut také obývají. 

b) Vymezené území: Území Nunavutu přesně před jeho vznikem definovala smlouva 

NLCA, čili teritorium Nunavut své pevně dané hranice má. Území ale není vymezeno 

tak jasně, jak je tomu u Grónska, protože více než polovina území Nunavutu je tvořena 

velkým počtem ostrovů. Mezi Ellesmerovým ostrovem a Grónskem leží malý ostrůvek, 

Hansův ostrov, který si nárokuje jak dánská, tak kanadská strana72 – to ale dle Jana 

Ondřeje existenci státu ve smyslu vymezení území nijak nebrání.  

c) Vláda: Vláda Nunavutu byla založena smlouvou NA, avšak tato vláda má jen málo 

pravomocí, které se primárně soustředí na oblast teritoria. Vláda Nunavutu se sama o 

sobě nemá jak v zahraniční politice projevovat. Jestli ano, tak prostřednictvím 

společenství Inuitů a jejich organizací. Proto se u tohoto bodu přikláním k tomu, že ho 

Nunavut splňuje jen částečně, a proto tedy Nunavut spíše nemůžeme považovat za 

subjekt mezinárodních vztahů. 

 Teritorium Nunavut sice zastupuje jeho vláda v čele s premiérem, ale je tomu 

takřka výhradně ve vnitrostátním jednání. Iqaluit sice v roce 2010 hostil setkání 

                                                                                                                                              
zachování stávajícího mezinárodního režimu panujícího v Arktidě. Text je k dispozici online: „The 
Ilussiat Declaration,“ A Service of the Rule of Law Committee for the Oceans, přístupné 30. 8. 2012, 
http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf. 
71 Axel Kjaer Sørensen, Denmark-Greenland in the twentieth Century, 168. Vlajka znázorňuje 
vycházející Slunce nad věčným sněhem a ledovec v rudé vodě. 
72 Rob Huebert, „Canada and the Changing International Arctic: At the Crossroads of Cooperation and 
Conflict,“ Northern Exposure: Peoples, Powers and Prospects for Canada's North (září 2008): 20, 
http://www.irpp.org/books/archive/aots4/huebert.pdf. 
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ministrů financí zemí G7, ale bez zástupců Nunavutu - jednání se sice účastnila 

kanadská ministryně zdravotnictví a poslankyně za Nunavut, Leona Aglukkaq, ta ale 

doplňovala delegaci kanadské vlády.73 Stejně jako Grónsku náleží Nunavutu právo 

vlajky, která reprezentuje Nunavut už od jeho vzniku v roce 1999. Vláda Nunavutu 

spravuje méně politických oblastí než Grónsko, a proto ani Nunavut nesplňuje další 

atributy právní způsobilosti subjektů. Z těchto závěrů vyplývá, že Nunavut není právně 

způsobilý k tomu, aby byl za subjekt považován. Sám o sobě se tedy Nunavut nemůže 

na zahraniční politice podílet, ale stále je tu možnost, že se toto teritorium, jakožto 

inuitská samospráva, díky organizacím Inuitů v oblasti mezinárodních vztahů 

projevovat může. 

2.3 Shrnutí 
Právní dokumenty udělující Grónsku autonomii a zakládající teritorium Nunavut 

výslovně nedávají ani jednomu území do rukou pravomoci rozhodovat o své zahraniční 

a bezpečnostní politice. Zákon o grónské samosprávě dovoluje Grónsku aktivně se 

podílet v zahraniční politice, pouze pokud se je jedná o záležitosti přímo se dotýkající 

grónských zájmů. Přesto ale musí grónské zastoupení jednat v souladu s dánskou 

zahraniční politikou. NLCA v případě Nunavutu hovoří o tom, že Kanada musí jednat 

v zájmu Inuitů a v otázkách, které se domorodých obyvatel dotýkají, zahrne jejich 

zastoupení do svých jednání. Z toho tedy vyplývá, že vláda Grónska má možnosti být 

v oblasti mezinárodních vztahů aktivní, kdežto Nunavut může jistých úspěchů na tomto 

poli dosáhnout skrze iniciativ Inuitů a jejich organizací. 

  Oproti Nunavutu Grónsko splňuje tři hlavní body kritérií pro rozeznání 

subjektu mezinárodních vztahů. Zároveň je Grónsko částečně právně způsobilé k tomu 

být subjektem. Grónsko tedy můžeme považovat za aktéra mezinárodních vztahů. 

Nunavut splňuje první dvě podmínky a třetí v porovnání s Grónskem jen částečně. 

Nunavut dle mého názoru nemůžeme považovat za subjekt mezinárodních vztahů. Toto 

teritorium se na zahraničních vztazích může podílet jen nepřímo. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
73 „Iqaluit G7 talks serious business: Aglukkaq,“ CBC News, 2. února 2010,  přístupné 30. 9. 2012, 
http://www.cbc.ca/news/business/story/2010/02/02/iqa-g7-talks.html. 
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3. Projevy Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích 

Grónsko a Nunavut jsou v mezinárodních vztazích aktivní prostřednictvím organizací 

zastupující Inuity a v případě Grónska zde uvádím i příklady, kdy se samo aktivně 

zapojilo do jednání v mezinárodních vztazích. Grónsko má zájem se politicky v této 

oblasti angažovat – je to zřejmé už na oficiálních internetových stránkách grónské 

vlády, kde je v prvním odkazu uvedena kategorie „Mezinárodní vztahy.“74 Nunavut má 

jakožto inuitská samospráva možnost podílet se na mezinárodních vztazích 

prostřednictvím participace Inuitů v mezinárodních organizacích. Stejně tak tomu je u 

obyvatel Grónska. Narozdíl od Nunavutu se ale Grónsko může podílet na své 

zahraniční politice v případech, které se ho přímo dotýkají a využívá toho ve vztahu 

k evropské integraci a v rámci severské spolupráce skandinávských zemí. 

3.1 Inuité v mezinárodních organizacích 

3.1.1 Inuitská cirkumpolární rada 

ICC je nevládní mezinárodní organizace, která byla založena v roce 1977 a zastupuje 

zájmy 150 000 Inuitů z oblastí Aljašky, Kanady, Grónska a Čukotky. Jako zásadní cíle 

své činnosti si ICC stanovila tyto body: 

 - posílit jednotu mezi Inuity v cirkumpolární oblasti 

 - podporovat práva Inuitů a jejich zájmy na mezinárodní rovni 

 - podporovat a rozvíjet politiky, které povedou k ochraně životního prostředí 

 v Arktidě 

- usilovat o plné a aktivní partnerství regionů z cirkumpolární oblasti 

v politickém, ekonomickém a sociálním rozvoji.75 

ICC má konzultativní statut v rámci OSN, což jí umožňuje radit a konzultovat, ale ne se 

přímo účastnit rozhodovacího procesu. V OSN je ICC aktivní ve Stálém fóru pro 

záležitosti domorodých obyvatel (The United Nations Permanent Forum on Indigenous 

Issues, UNPFII), které bylo založeno v roce 2000. UNPFII je poradní orgán 

Ekonomické a sociální rady OSN, který má mandát k vedení diskuse o záležitostech 

spojených s ekonomickým vývojem, kulturou, životním prostředím, vzděláním a 

                                                 
74 „About Greenland,“ Government of Greenland, přístupné 30. 6. 2012, 
http://uk.nanoq.gl/Emner/About.aspx. 
75 „Inuit Circumpolar Council (ICC),“ Inuit Circumpolar Council, přístupné 30. 9. 2012, 
http://inuitcircumpolar.com/index.php?auto_slide=&ID=16&Lang=En&Parent_ID=&current_slide_num
=.  
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lidskými právy domorodých obyvatel.76  ICC také patří mezi tzv. stálé účastníky 

Arktické rady a podílí se v rámci diskusí na jednotlivých pracovních skupinách 

(Working Groups) této organizace. V oblasti mezinárodního obchodu se ICC angažuje 

pro zrušení překážek v obchodu s produkty z tuleňů. Lovem tuleňů se živí mnoho 

Inuitů a zákaz obchodování s tímto artiklem jim způsobuje ekonomické obtíže. V této 

věci ICC spolupracuje s NTI.77 Stačí se podívat na hlavní stránku organizace NTI, která 

propaguje lov tuleňů heslem „Jezte tuleně, noste tuleně.“78 

Co se týče organizačních záležitostí ICC, každé čtyři roky se schází její Valné 

shromáždění, v rámci kterého se volí nové vedení a přijímají se rezoluce, které 

rozhodují o směru politiky ICC v nadcházejícím čtyřletém období. Jako důležitý 

dokument, který ICC vydala, bych uvedla Cirkumpolární prohlášení Inuitů o 

svrchovanosti v Arktidě. Tento dokument byl přijat v roce 2009 a zdůrazňuje význam 

arktického území v životě Inuitů, právo na sebeurčení, které Inuitům dává právo jednat 

v mezinárodních vztazích spjatých s Arktidou. V neposlední řadě toto prohlášení 

podtrhuje právo Inuitů disponovat nerostným bohatstvím a rozhodovat o ekonomickém 

a kulturním vývoji svých obyvatel.79 

ICC jako nevládní organizace zastupující Inuity propaguje na mezinárodním 

poli zájmy tohoto arktického obyvatelstva a tím vlastně zastupuje i zájmy Grónska a 

Nunavutu. Jedním z příkladů aktivity ICC spolu se zástupci vlády Nunavutu uvádím 

spor o dovoz produktů z tuleňů do zemí EU. Evropská unie přijala v roce 2009 

dokument „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 

2009 o obchodování s produkty tuleňů“ 80 (dále jen Nařízení), který zakazoval do 

členských zemí dovážet jakékoliv produkty z tohoto živočicha (například kožešinu, 

maso nebo tuk). Důvodem pro tento zákaz byly dle Nařízení kruté praktiky lovu. 

Nařízení ale zároveň povoluje uvádění produktů z tuleňů na trh EU v případě, že se 

jedná o produkty získané při tradičním lovu Inuitů. Přijetí tohoto nařízení vzbudilo 

                                                 
76 Pro více informací odkazuji na oficiální stránky UNPFII: „United Nations Permanent Forum on 
Indigenous Issues,“ United Nations, přístupné 30. 9. 2012, 
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx. 
77 „Arctic Trade,“ Inuit Circumpolar Council, přístipné 30. 9. 2012, 
http://inuitcircumpolar.com/index.php?auto_slide=&ID=379&Lang=En&Parent_ID=&current_slide_nu
m=. 
78 „Nunavut Tunngavik Inc.,“ Nunavut Tunngavik Inc., přístupné 30. 9. 2012, 
http://www.tunngavik.com/. 
79 Cirkumpolární prohlášení Inuitů o svrchovanosti v Arktidě je k dispozici online: „Declarations,“ Inuit 
Circumpolar Council, přístupné 30. 9. 2012, 
http://inuitcircumpolar.com/section.php?ID=25&Lang=En&Nav=Section. 
80 Text je přístupný online i v českém jazyce na: „Access to European Union law,“ Europa, přístupné 30. 
9. 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1007:EN:NOT. 
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mezi Inuity vlnu pobouření. ICC reagovala prohlášením, že Inuité z Ruska, Kanady, 

Grónska a Aljašky stojí v tomto případě pospolu proti EU a premiérka Nunavutu, Eva 

Aariak, prohlásila, že vláda Nunavutu bude pokračovat v informování světa o inuitském 

lovu tuleňů a bude agitovat za zrušené tohoto nařízení. Zároveň také zdůraznila, že 

Inuité jsou součástí komerčního lovu tuleňů a tento zákaz bude mít na domorodé 

obyvatele negativní dopad.81 ICC prohlásila, že zákaz dovozu tuleních produktů je 

nezákonný a kanadská vláda k tomu má dostatečné důkazy, a proto dle ICC musí v této 

věci zasáhnout.82  Vláda Nunavutu také vystoupila proti tomu, aby EU získala 

pozorovatelský statut v rámci Arktické rady.83 Premiérka v článku CBC News říká, že 

„Arktická rada byla vytvořena, aby zajistila spolupráci, koordinaci a vzájemnou 

součinnost arktických států. O tohle se ale EU nesnaží.“84 Na setkání ministrů Arktické 

rady v norském Tromsø Ariak vybízela zástupce EU, aby hlasovali proti zákazu dovozu 

tuleních produktů a zdůraznila přitom, že Komise s komunitami ohledně zákazu vůbec 

nejednala, ačkoliv to přislíbila. 85  Premiérka uvedla, že „Dopady na obyvatele a 

komunity [Nunavutu] jsou ztráta trhu, ztráta zdrojů příjmu a stigma toho, že naše 

kulturní tradice podléhají zákazu.“86  

 Necelý rok po přijetí Nařízení o dovozu produktů z tuleňů do členských zemí 

EU přijala EU „Nařízení Komise (EU) č. 737/2010 ze dne 10. srpna 2010, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů“ 87 (dále jen Nařízení 2), kterým bylo 

povoleno uvádění produktů z tuleňů na trh EU v případě, že jsou získány při tradičním 

lovu Inuitů, který přispívá k jejich živobytí a v případě, že se jedná o produkty z tuleňů 

získané jako produkt lovu, který byl pořádán za účelem udržitelného řízení mořských 

zdrojů. Pokud tyto podmínky dané produkty splňují, musí jim být o tom vystaveno 

                                                 
81 Jane George, „European Union council approves seal product ban,“ Nunatsiaq News, 27. července 
2009, přístupné 30. 9. 2012, 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/european_union_council_approves_seal_product_ban/.  
82 „European Union Knows Proposed Seal Ban Would Be Unlawful,“ Inuit Circumpolar Council, 
přístupné 14. 9. 2012, 
http://inuitcircumpolar.com/index.php?auto_slide=&ID=434&Lang=En&Parent_ID=&current_slide_nu
m=. 
83 „Nunavut premier wants EU barred from Arctic Council,“ CBC News, 15. dubna 2009, přístupné 30. 9. 
2012, http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2009/04/15/arctic-council.html.  
84 Ibid. 
85 „EU Urged to Vote Against Seal Product Ban, Nunavut,“ Office of the Premier, přístupné 30. 9. 2012,  
http://www.premier.gov.nu.ca/apps/News/dspNews.aspx?id=139. 
86 Ibid. 
87 Text je přístupný online i v českém jazyce na: „Access to European Union law,“ Europa, přístupné 30. 
9. 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0737:EN:NOT. 
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potvrzení, díky kterému mohou být produkty z tuleňů dovezeny do EU. Nařízení 2 lze 

považovat za úspěch v agitaci Inuitů proti zákazu dovozu tuleních produktů do EU, 

přesto tu zůstávají byrokratické překážky ve formě potvrzení. 

3.1.2 Arktická rada 

První iniciativou spolupráce v cirkumpolární oblasti po konci studené války byla 

Strategie ochrany životního prostředí v Arktidě (AEPS).88 AEPS byla přijata po sérii 

oficiálních setkání arktických států v roce 1991 ve finském městě Rovaniemi.89 

Signatáři AEPS bylo osm arktických států (Dánsko včetně Grónska a Faerských 

ostrovů, Finsko, Island, Kanada, Norsko, SSSR, Švédsko a USA). Poprvé byly do 

podobné iniciativy zahrnuty organizace domorodých obyvatel Arktidy (Sámská rada, 

ICC), ale jejich statut nebyl přímo definován. Na základě AEPS byla v roce 1996 

vytvořena Arktická rada (AR). 

 AR zajišťuje spolupráci arktických států a hnutí domorodých obyvatel 

v otázkách ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Členy AR je osm 

arktických států, signatářů AEPS, respektive jejich nástupců (Ruská federace). Vedle 

členských států se setkání Arktické rady účastní tzv. stálí účastníci, mezi které patří: 

Aleutská mezinárodní asociace, Arktická athabaskská rada, Inuitská cirkumpolární rada, 

Mezinárodní rada Gwich'in90, Ruská asociace původních obyvatel severu (RAIPON) a 

Sámská rada. Jednání Arktické rady se jako třetí skupina účastní subjekty, které mají 

tzv. pozorovatelský statut – jedná se o státy mimo oblast Arktidy a nevládní organizace. 

Počet žadatelů o tento statut roste, což dokazuje rostoucí zájem o oblast Arktidy.91 

Zvláštností AR je, že její strukturu netvoří různá rozhodovací tělesa, ale je rozdělena do 

šesti tzv. pracovních skupin, ve kterých zasedají zástupci členských států a stálých 

účastníků AR. Mezi pracovní skupiny AR patří:  

a) Akční plán o znečištění Arktidy 

b) Program monitorující a hodnotící Arktidu 

                                                 
88 Dokument zakládací AEPS je přístupný online: „Document Archive,“ Arctic Council, přístupné 30. 9. 
2012, http://www.arctic-council.org/index.php/en/about/documents/category/4-founding-documents. 
89 Odtud se pro proces vedoucí ke vzniku AEPS označuje za „Rovaniemijský proces.“ 
Lassi Heininen, „Circumpolar International Relations and Geopolitics,“Arctic Human Dvelopment 
Report (2004): 208, přístupné 4. 12. 2012, 
http://www.svs.is/ahdr/AHDR%20chapters/English%20version/Chapters%20PDF.htm. 
90 Gwich'inové jsou domorodé obyvatelstvo obývající území Aljašky, Severozápadních teritorií a 
Yukonu. 
91 Seznam subjektů s pozorovatelským statutem a seznam států a organizací, které o něj žádají, je 
dostupný na: „Observers,“ Arctic Council, přístupné 30. 9. 2012, http://www.arctic-
council.org/index.php/en/about-us/partners-links. 
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c) Ochrana arktické fauny a flory 

d) Nouzová opatření, připravenost a schopnost reagovat 

e) Ochrana prostředí arktických moří 

f) Pracovní skupina udržitelného rozvoje.  

Výsledkem jednání Arktické rady jsou různá prohlášení a doporučení, která jsou 

přijímána na základě konsenzu a nejsou pro členské státy závazná. Kvůli tomuto 

nedostatku autority bývá Arktická rada předmětem kritiky.92  

 Pro iniciativy domorodých obyvatel v rámci AR je důležitý Sekretariát AR pro 

domorodé obyvatele (Indigenous Peoples Secretariat, IPS). IPS byl založen pod 

záštitou AEPS v roce 1994. Od roku 1996 funguje IPS v rámci Arktické rady, aby 

zajistil technickou podporu stálým účastníkům Arktické rady. Činnost IPS konkrétně 

zajišťuje: 

- dostupnost dokumentů a správ vydaných AR jejím stálým účastníkům 

- pomoc těmto stálým účastníkům v tom, aby mohli prezentovat své názory 

v AR a jejím pracovním skupinám 

- shromažďování a předávání informací o AR a o jejích rozhodnutích 

domorodým obyvatelům v Arktidě 

- pomoc organizacím domorodých obyvatel v přípravě jejich setkávání, tak aby 

mohly být aktivní v rámci pracovních skupin AR.93  

IPS je tedy organizace poskytující v prostředí AR technickou podporu nevládním 

organizacím domorodých obyvatel tak, aby se mohly lépe a efektivněji účastnit jednání 

AR. IPS tedy do jisté míry ovlivňuje to, jak se organizace domorodých obyvatel 

prezentují a jak jsou schopni své zájmy v AR prosazovat. Díky statutu stálých 

účastníků získali domorodí obyvatelé Arktidy přístup k ministerským jednáním a 

zároveň možnost diskutovat se zástupci vlád členských států AR. Ze strany inuitských 

představitelů dochází ale k silné kritice toho, že hlas domorodých obyvatel v AR je 

oslaben nedostatkem finančních prostředků pro stálé účastníky AR a například 

financování IPS není nijak jasně stanoveno.94 

 Jako příklady aktivit AR ve prospěch Inuitů bych uvedla spolupráci ICC s AR 

(pracovní skupina Program monitorující a hodnotící Arktidu) v kampani, která 

                                                 
92 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise, 122. 
93 „About IPS,“ IPS, přístupné 30. 9. 2012, 
http://www.arcticpeoples.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=237&Itemid=6.  
94 Becky Rynor, „Indigenous voices ‘marginalized’ at Arctic Council: Inuit leaders,“ iPOLITICS, 7. 
listopadu 2011, přístupné 18. 12. 2012, http://www.ipolitics.ca/2011/11/07/indigenous-voices-
marginalized-at-arctic-council-inuit-leaders/.   
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informovala veřejnost o rizikách a škodlivosti tzv. perzistentních organických látek 

(Persistent Organic Pollutants, POPs), které se hromadí v tukových tkáních živých 

organismů a mohou narušovat imunitní systém jedinců a způsobit rakovinu. Příkladem 

takové látky je DDT.95 AR měla svůj podíl na přesvědčení Programu OSN pro životní 

prostředí (United Nations Environmental Programme, UNEP), aby sponzoroval jednání 

o POPs.96 Výsledkem pak byl v roce 2001 podpis Stockholmské úmluvy o perzistentních 

organických látkách97 (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants), na 

základě které mají signatářské státy omezit nebo zastavit uvolňování POPs do životního 

prostředí. Dalším příkladem aktivity AR může být projekt Posouzení dopadů změn 

klimatu na Arktidu, na jehož základě byla v roce 2004 vydána vědecká správa o změně 

klimatu, která veřejnost informovala o dopadech těchto změn na Arktidu.98 

3.2 Aktivity Grónska 

3.2.1 Vztah Grónska k ES, respektive EU 

Vztah Grónska k evropským strukturám byl vždy problematický. Když Dánsko v roce 

1972 rozhodovalo o vstupu do Evropských společenství (ES), byli Gróňané v referendu 

s většinou 71 % proti. Protože byl ale ostrov od roku 1953 integrální součástí Dánska, 

vstoupil do ES spolu s pevninským Dánskem.99  Axel Kjaer Sørensen uvádí, právě 

touha vystoupit z ES byla důvodem pro to, že Gróňané začali usilovat o samosprávu. 

Členství v ES bylo vytýkáno, že se o Grónsku bude rozhodovat mimo Kodaň ještě ve 

vzdáleném Bruselu. Gróňané cítili obavy z ohrožení životního prostředí kvůli 

potenciální těžbě nerostných surovin. Nejdůležitějším bodem neshod byla Společná 

rybolovná politika. Na rybolovu bylo grónské hospodářství vždy závislé a se vstupem 

do ES by se Gróňané o „své“ vody museli dělit s ostatními členskými státy. Po vstupu 

do ES získali Gróňané výlučné právo lovit ve vodách do 12 námořních mil od pobřeží a 

zbylé pobřežní vody do 200 námořních mil pak sdíleli s ostatními členy ES. 

Objevovaly se ale případy, kdy v pásu grónských 12 mil lovily lodě jiných členských 

                                                 
95 „Persistent Organic Pollutants (POPs),“ Inuit Circumpolar Council, přístupné 14. 9. 2012, 
http://inuitcircumpolar.com/index.php?ID=382&Lang=En.  
96 Sheila Watt-Cloutier, „The Needs of Indigenous Peoples: Aid or Partnership?“ (prezentováno na 
konferenci „12 let arktické spolupráce: Jak byla úspěšná?“ 12. března 2003), přístupné 14. 9. 2012, 
http://inuitcircumpolar.com/index.php?ID=85&Lang=En. 
97 Text je k dispozici online: „Convention Text,“ Stockholm Convention, přístupné 14. 9. 2012, 
http://chm.pops.int/Convention/ConventionText/tabid/2232/Default.aspx. 
98 Tomuto projektu se práce podrobněji věnuje ve čtvrté kapitole. 
99 Jinak tomu bylo u Faerských ostrovů, které měly  rámci Dánska autonomní status již od roku 1948. 
Díky tomu si o svém členství v ES mohly rozhodnout samy a v referendu se vyjádřily proti vstupu. 
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států. Se vstupem do ES proudily do Grónska z evropských fondů finanční prostředky, 

které se ale ve výsledku rovnaly 8 % z celkového příspěvku dánské strany (zhruba 8 

miliard DKR).100 Po udělení samosprávy v roce 1979 začali grónští zástupci vyjednávat 

o možném vystoupení z ES. 

V únoru 1982 se o setrvání Grónska v ES konalo referendum, ve kterém 52 % 

Gróňanů hlasovalo pro vystoupení z evropských struktur. V únoru 1983 Evropská 

komise a Evropský parlament tento krok odsouhlasily a v únoru 1984 bylo vydáno 

konečné rozhodnutí o vystoupení Grónska z ES. 1. února 1985 Grónsko oficiálně 

vystoupilo z evropských struktur.101  Na základě tohoto rozhodnutí bylo Grónsko 

začleněno do seznamu tzv. zámořských zemí a území (The Overseas Countries and 

Territories, OCTs)102 a zároveň byla přijata ustanovení o rybolovu. Rybáři z ES získali 

přístup do grónských vod na základě licencí, za které ES platila.103 V roce 2007 vešla 

v platnost Dohoda o partnerství v rybolovu (Fisheries Partnership Agreement)104, která 

upravuje vztahy Grónska a EU v oblasti rybolovu do roku 2012. Stanovuje například, 

že EU za práva lovu v grónských vodách vyplatí Grónsku ročně 17,8 milionů eur. Od 

roku 1992 má Grónsko při EU své čtyři zástupce. Úřad Reprezentace Grónska při EU 

sídlí v budově dánské ambasády a jedná zde v oblastech týkajících se OCTs, rybolovu, 

Arktické politiky Evropské unie a zpřístupňuje EU informace o Grónsku. 

Vystoupení Grónska z ES a jednání s EU patří mezi nejviditelnější příklad 

grónské aktivity v mezinárodních vztazích. Grónsko má při EU své zástupce a s EU 

uzavřelo smlouvy o rybolovu, které ostrovu přináší další finanční příjmy. 

3.2.2 Grónsko a severská spolupráce 

I když Grónsko geograficky náleží k severoamerickému kontinentu, je díky 

několikasetletému vztahu s Dánskem zapojeno do procesu severské spolupráce. Patří 

sem jeho aktivita v Severské radě (Nordic Council) a v Severské radě ministrů (Nordic 

Council of Ministers).  

                                                 
100 Axel Kjaer Sørensen, Denmark-Greenland in the twentieth Century, 167. 
101 Smlouva o Grónsku, která opravňuje vystoupení Grónska z ES, je k dispozici online: 
„The Greenland Treaty of 1985,“ European Union and Greenland, přístupné 30. 9. 2012, 
http://eu.nanoq.gl/Emner/EuGl/The%20Greenland%20Treaty.aspx. 
102 Jedná se o většinou autonomní území členských států EU, která přímo nespadají pod Evropské právo 
a nejsou součástí EU. S EU ale mají uzavřené dohody – hlavně v oblasti ekonomiky – ze kterých mají 
prospěch. 
103 Axel Kjaer Sørensen, Denmark-Greenland in the twentieth Century, 167. 
104 Dohoda o partnerství v rybolovu je k dispozici online:  
„Fisheries Partnership Agreement,“ European Union and Greenland, přístupné 30. 9. 2012, 
http://eu.nanoq.gl/Emner/EuGl/Fisheries%20Agreement.aspx. 
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 Severská rada105 (dále Rada) byla založena v roce 1952 jako meziparlamentní 

fórum spolupráce skandinávských zemí. Jejími zakládacími státy jsou Dánsko, Island 

Norsko a Švédsko. V roce 1955 přistoupilo Finsko, v roce 1970 sem byly začleněny 

Faerské a Ålandské ostrovy a od roku 1984 je členem i Grónsko. Radu tvoří celkem 

volených 87 členů – Dánsko, Norsko, Finsko a Švédsko mají v Radě každý 20 zástupců 

a Island zastupuje zbývajících 7 členů. V rámci dánské delegace mají Faerské ostrovy a 

Grónsko každý své dva zástupce, které si autonomní vlády volí.106 Stejně je tomu tak u 

Ålandských ostrovů v rámci finské delegace. V rámci působení v Radě byly v roce 

2007 autonomním územím – Ålandám, Faerám a Grónsku – rozšířeny jejich pravomoci. 

Na základě tzv. Ålandského dokumentu jsou podmínky pro jednání členských států a 

autonomií na stejné úrovni.107 V rámci organizační struktury Rady zde působí Prezident 

Severské rady, zasedají zde komise zaměřené na různá témata (např. Komise pro 

životní prostředí a přírodní zdroje, Komise obchodu a průmyslu nebo Komise pro 

vzdělání a kulturu) a v komisích jednají národní delegace – jednou z nich je i Grónská 

delegace, která tak zastupuje grónské zájmy.108 Hlavní témata, na která se Rada ve 

svých jednáních zaměřuje, jsou globalizace, problémy se změnou klimatu, svoboda 

pohybu osob v rámci severských států a také snaha o spolupráci s pobaltskými státy.  

 Severská rada ministrů109 (dále Rada ministrů) byla založena v roce 1971 jako 

nástupce iniciativy Nordek, severské ekonomické spolupráce, která se rok předtím 

rozpadla.110  Jedná se o fórum pro spolupráci mezi vládami severských zemí a 

Severskou Radou. Chod Rady ministrů je postaven na setkáních ministrů členských 

zemí z určité politické oblasti. Rada ministrů se ve svých jednáních soustředí na stejná 

témata jako Rada, rozdíl je v tom, že jednání probíhají na vládní úrovni. V rámci 

různých ministerských komisí tu má Grónsko také své zástupce. 

                                                 
105  Oficiální internetové stránky Severské rady: http://www.norden.org/en/nordic-council.  
106 Natalia Laukacheva, The Arctic Promise, 133. 
107 „Åland document strengthens the position of the autonomous areas,“ Ministry for Foreign Affairs of 
Finland, přístupné 30. 9. 2012, 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=100301&nodeid=15553&contentlan=2&culture=e
n-US 
108 Úplný přehled je přístupný na: „Organisation and Structure,“ Nordic Council, přístupné 30. 9. 2012, 
http://www.norden.org/en/nordic-council/organisation-and-structure.  
109 Oficiální internetové stránky Severské rady ministrů: http://www.norden.org/en/nordic-council-of-
ministers.  
110 „History of the Nordic Council of Ministers,“ Nordic Council of Ministers, přístupné 30. 9. 2012, 
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/the-nordic-council-of-ministers/history-of-the-
nordic-council-of-ministers. 
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 U Severské rady bych jako příklad uvedla mezinárodní aktivitu Grónska 

v kulturní oblasti. V rámci Severské rady funguje od roku 1987 instituce NAPA111, 

Severský institut v Grónsku, jejímž hlavním úkolem je propagovat grónskou kulturu a 

na mezinárodní úrovni spolupracovat s jinými kulturními organizacemi – například 

Severský dům na Faerských ostrovech nebo Nifin (severský institut ve Finsku). NAPA 

pořádá například výstavy grónských umělců nebo různá divadelní a taneční vystoupení. 

Díky instituci NAPA tak má Grónsko možnosti na mezinárodní úrovni spolupracovat 

v oblasti kultury. 

3.3 Shrnutí  

Jak je vidět na uvedených příkladech, Grónsko a Nunavut mohou hrát aktivní roli 

v mezinárodních vztazích. Patrnější je to v případě Grónska. Je potřeba zdůraznit, že 

v Grónsku můžeme pozorovat politickou aktivitu již od 19. století, že samosprávný 

statut byl Grónsku udělen dvacet let před vznikem Nunavutu a že díky sepětí 

s Dánskem byl tento ostrov dlouhodobě součástí oblasti spolupráce mezi 

skandinávskými státy, i když do této oblasti geograficky vůbec nepatří. Nunavut je 

oproti Grónsku nový politický útvar, který nemá tak dlouhou politickou tradici. 

Zároveň se jedná o území, které nebylo součástí oblasti, ve které by tradičně probíhaly 

kooperativní snahy (narozdíl severské spolupráce ve Skandinávii). V mezinárodní 

politice může být toto teritorium aktivní prostřednictvím iniciativ Inuitů, většinového 

obyvatelstva Grónska a Nunavutu, například ICC. Díky ICC jsou tak problémy 

inuitského obyvatelstva mnohem viditelnější. Na mezinárodní úrovni je Nunavut 

aktivní pouze v oblastech dotýkajících se jeho domorodého obyvatelstva – jasným 

příkladem toho je agitace za zrušení nařízení o dovozu produktů z tuleňů do EU. 

V tomto případě spolupracovala ICC s vládou Nunavutu a s kanadskou vládou v zájmu 

Inuitů. Je nicméně nutné dodat, že Nunavut se primárně soustředí na konsolidaci svých 

vnitřních problémů. Díky statutu stálého účastníka v AR se Inuité prostřednictvím ICC 

mohou přímo účastnit vládních jednání. Výsledkem iniciativ AR může být přijetí 

Stockholmské úmluvy o POPs nebo vypracování konečné správy o tom, jaký vliv mají 

globální změny klimatu na Arktidu a místní obyvatele, čímž se na tento problém více 

upozornilo.  

                                                 
111 NAPA je zkratkou spojení „Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat“, což v překladu 
znamená „spojení s kulturou severských zemí.“ Oficiální internetové stránky: 
http://www.napa.gl/index.php?lang=en.   
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 V mezinárodních otázkách se Grónsko angažuje v oblastech politiky, které se ho 

přímo dotýkají, což mu povoluje Zákon o grónské samosprávě. Pro Gróňany je životně 

důležitým zdrojem příjmů rybolov a právě snahy ochránit tyto grónské zájmy vedly 

k požadavkům na vystoupení z evropských struktur. Grónsko bylo první oblastí, která 

vystoupila z ES, a tím tak vytvořilo precedens. Tuto událost považuji spolu s jednáním 

s ES, respektive EU za nejdůležitější příklad toho, že je Grónsko schopné hrát aktivní 

roli v mezinárodních vztazích. Fórum, kde můžou Gróňané upozorňovat na pro ně 

důležitá témata, je Severská rada a Severská rada ministrů. V rámci Severské rady pak 

funguje kulturní instituce NAPA, jejímž prostřednictvím může Grónsko prosazovat 

svou kulturu na mezinárodní úrovni.  
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4. Výzvy pro Grónsko a Nunavut způsobené změnou klimatu 

4.1 Arktická oblast 

Arktida nikdy nebývala v centru zájmu mezinárodních vztahů – byla spíše místem, 

které zajímalo dobrodruhy a vědce. Změna přišla ve dvacátém století, kdy se zejména 

po druhé světové válce a během studené války stala důležitou strategickou oblastí, ve 

které byly zakládány vojenské základny. Až na konci dvacátého století se k Arktidě 

obrátila pozornost světa v souvislosti s globální změnou klimatu. V roce 2004 vydala 

Arktická rada ve spolupráci s Mezinárodní arktickou vědeckou komisí (International 

Arctic Science Committee) správu, která byla výsledkem projektu Posouzení dopadů 

změn klimatu na Arktidu (Arctic Climate Impact Assessment, ACIA)112 a která přinesla 

deset klíčových zjištění: 

 1. Podnebí Arktidy se rapidně otepluje a očekávají se mnohem větší změny. 

 2. Oteplování Arktidy a jeho následky mají celosvětový význam. 

 3. Předpokládá se, že vegetační pásma Arktidy se přemístí a to bude mít na 

region dalekosáhlé dopady. 

 4. Dojde ke změně diverzity, počtu a rozšíření živočišných druhů. 

 5. Mnoho komunit a zařízení u pobřeží čelí větší hrozbě bouří. 

 6. Úbytek mořského zalednění s velkou pravděpodobností způsobí nárůst 

námořní dopravy a usnadní přístup k přírodním zdrojům. 

 7. Tání zamrzlé půdy naruší potrubní přepravu, statiku budov a další 

infrastrukturu. 

 8. Domorodé obyvatelstvo čelí hlavně ekonomickým a kulturním dopadům. 

 9. Zvýšení hodnot intenzity ultrafialového záření zasáhne místní lidskou 

populaci, rostliny a živočichy. 

 10. Vzájemné působení více těchto vlivů bude mít dopady na místní obyvatele a 

ekosystémy. 

Přímo Inuitů, většinových obyvatel Grónska a Nunavutu, se změna klimatu dotýká 

v několika oblastech. Kvůli tání ledu je pro ně přístupných méně lovných ploch a 

zároveň s tím ubývá počet zvířat, která jsou Inuité zvyklí tradičně lovit – např. tuleni, 

mroži nebo polární medvědi. Přístup k tradičním zdrojům potravy Inuitů je tak 

komplikovanější. V Arktidě se také očekává vzrůst námořní dopravy. Důvodem je 

                                                 
112 Správa projektu ACIA je k dispozici online: „Arctic Climate Impact Assessment,“ The Arctic 
Monitoring and Assessment Programme, přístupné 20. 0. 2012, http://amap.no/acia/. 
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úbytek mořského ledu, díky kterému se zpřístupňují nové oblasti pro rybolov. Zároveň 

se zde mezi arktickými ostrovy otevírá mořská cesta, která by výrazně zkrátila trasu 

lodím, jež jinak používají Panamský kanál – v tomto případě se hovoří o takzvané 

Severozápadní cestě (sever Kanady a Aljašky). Růst námořní aktivity s sebou ale 

přináší hrozbu znečištění životního prostředí. Příkladem je katastrofa tankeru Exxon 

Valdez u pobřeží Aljašky z roku 1989. Odtávání pevninského ledu zároveň otevírá 

nové možnosti v těžbě nerostného bohatství. Dle správy Geologického průzkumu 

Spojených států z roku 2009 by se v Arktidě mělo nacházet více než 70 % 

neobjevených ropných nalezišť v oblasti Aljašky, Východního Grónska, Západního 

Grónska a Východní Kanady.113 Na základě těchto změn se k Arktidě upírá pozornost 

světa, což můžeme vidět na příkladu zvýšení počtu žádostí o získání pozorovatelského 

statutu v AR. 

4.2 Grónsko 

V souvislosti se změnou klimatu se v Grónsku hovoří zejména o odhalování nalezišť 

nerostných surovin. V Grónsku se počítá s těžbou zlata, diamantů, železné rudy, ale 

nejdůležitější surovinou zůstává ropa. Licence na těžbu ropy v Grónsku má například 

společnost Cairn.114 Společnost Nunaoil, kterou vlastní grónská vláda, má na licencích 

v těžbě ropy podíl 12,5 %. Představitelé grónské vlády věří, že nové projekty v oblasti 

průmyslu a těžby dovedou ostrov k ekonomické soběstačnosti.115 Ministryně financí 

grónské samosprávy, Aleqa Hammond, zastává názor, že změna klimatu má kvůli 

benefitům z těžby na Grónsko pozitivní vliv a zároveň veřejně hlásá, že Grónsko je jen 

kousek od nezávislosti na Dánsku.116 Nezávislost ostrova na Dánsku je možnou 

budoucností, ale v Grónsku zároveň panují obavy z toho, že závislost země na Dánsku 

nahradí závislost na nadnárodních společnostech, které budou na ostrově podnikat.117 

V souvislosti se změnami klimatu došlo do jisté míry k proměně zemědělství. Gróňané 

jsou schopni na jihu ostrova pěstovat například brambory a zeleninu. Také se rozšiřuje 

                                                 
113 „Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic 
Circle,“ USGS, přístupné 30. 8. 2012, http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/. 
114 Informace o aktivitách společnosti Cairn jsou k dispozici online: „Greenland,“ Cairn, přístupné 1. 12. 
2012, http://www.cairnenergy.com/index.asp?pageid=72. 
115 Charles Emmerson, The Future History of  the Arctic, (London: Vintage Books, 2011), 316. 
116 Manfred Ertel, „Greenland Braces for Independence and Wealth,“ Der Spiegel, 11. prosince 2008, 
přístupné 2. 12. 2012, http://www.spiegel.de/international/world/untapped-riches-greenland-braces-for-
independence-and-wealth-a-590078.html. 
117 Charles Emmerson, The Future History of  the Arctic, 318 
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chov ovcí.118 Kvůli úbytku zalednění na severu Grónska mohou inuitští lovci bezpečně 

provozovat lov jen po určité období v roce. Tyto změny se přímo dotýkají tradic Inuitů, 

kteří tak kvůli přírodním změnám budou muset pozměnit svůj styl života.119 

4.3 Nunavut 

Na území teritoria Nunavut dochází mezi jednotlivými ostrovy k odtávání ledu, čímž 

se pro lodní dopravu otevírá nová mořská cesta. Hovoříme zde o takzvané 

Severozápadní cestě, která propojuje Davisův a Beringův průliv. Při používání této 

cesty by se doprava mezi Asií a východním pobřežím Spojených států zkrátila o cca 

7000 kilometrů oproti cestě přes Panamský průplav. 120  Mezinárodní využití 

Severozápadní cesty ale naráží na nesouhlas kanadské strany. Kanada prohlašuje 

Severozápadní cestu za součást svých vnitrostátních vod, kdežto Spojené státy a EU ji 

považují za mezinárodní průliv, který lze volně používat pro mezinárodní dopravu. 

Obavy kanadské strany plynou především z možného znečištění, které by zvýšená lodní 

doprava mohla způsobit. V živé paměti totiž ještě zůstává ekologická katastrofa 

způsobená ztroskotáním tankeru Exxon Valdez v roce 1989 u pobřeží Aljašky.121 Další 

znepokojení vyvolává možnost komerčního rybolovu v této oblasti. Michael Byers 

v souvislosti s dopravou skrz Severozápadní cestu dále uvádí jako možný problém 

pašování zbraní hromadného ničení, protože v oblasti Arktidy v podstatě chybí 

vojenská přítomnost, která by plavidla mohla kontrolovat.122 Franklyn Griffiths také 

uvádí nebezpečí ze strany jaderných ponorek, které se v oblasti mohou pohybovat a 

jejichž vstupu Kanada není schopna zabránit.123 Severozápadní cesta je ale hlavně 

otázkou kanadské suverenity v Arktidě. Kanada pocítila toto narušení suverenity již 

několikrát. V roce 1969 Severozápadní cestou proplul americký tanker Mannhattan a 

v roce 1985 americký ledoborec Polar Sea – oba bez kanadského povolení – a tím 

v Kanadě vyvolaly vlnu pobouření. Kanadský premiér, Stephen Harper, ve svém 

projevu v Iqaluitu 12. srpna 2006 zdůraznil, že kanadské hranice jsou jasně dané a cesty 

zahraničních plavidel přes kanadské území ohrožují kanadskou suverenitu a bezpečnost. 

                                                 
118 Juliane Henningsen, „Climate Change in a Greenlandic perspective,“ United Nations Treaty 
Collection ( prezentováno na Konferenci poslanců arktického regionu, New York,  4. června 2008), 
přístupné 14. 9. 2012, http://treaties.un.org/doc/source/events/PD/greenlandic_perspective.pdf. 
119 Ibid. 
120 Michael Byers a Suzanne Lalonde, „Who controls the Northwest Passage?,“ 5. 
121 Paul Kaludjak, „Sovereignty and Inuit in the Canadian Arctic,“ IPS, 18. listopadu 2006, přístupné 14. 
10. 2012, http://www.arcticpeoples.org/news/item/83-sovereignty-and-inuit-in-the-canadian-arctic.  
122 Ibid. 
123 Franklyn Griffiths, „Canadian Arctic Sovereignty,“ 2. 
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Zdůraznil význam „prvních obyvatel severu“ a také to, že: „Nunavut - [v překladu] 

Naše země - je stejně jako Yukon a Severozápadní teritoria a celé arktické souostroví 

„Naší zemí“.124 Přítomnost Inuitů v Arktické oblasti tak vlastně podporuje kanadskou 

suverenitu v Arktidě. 

 Naleziště nerostných surovin se týkají i oblasti Nunavutu. Jsou zde zásoby zlata, 

diamantů i různých kovů. Jako příklad bych uvedla důl Meadowbank, ve kterém bylo 

v roce 2011 vytěženo skoro 271 000 uncí zlata.125 

4.4 Shrnutí 

Grónsko i Nunavut leží v oblasti Arktidy, která se v posledních letech čím dál častěji 

udává za příklad místa, kde se silně projevuje změna klimatu. Právě tyto změny silně 

ovlivňují jak Grónsko, tak Nunavut. Nejčastěji se zmiňuje tání arktického ledu, které s 

sebou přináší odkrývání nového území a tedy i potenciál pro naleziště nerostných 

surovin. Jak se dle vědeckých průzkumů ukázalo, na území Arktidy by se měly 

vyskytovat naleziště minerálů, kovů a hlavně ropy a zemního plynu. Nová naleziště 

nerostných surovin v Grónsku s sebou přináší otázku grónské suverenity. Ostrov, který 

je doposud závislý na financování z Kodaně, by se mohl díky novému přísunu financí 

z těžby odpoutat od Dánska a vyhlásit nezávislost – jak prosazují někteří členové 

samosprávné vlády.  

 Hlavní téma týkající se Nunavutu a změny klimatu je takzvaná Severozápadní 

cesta. Tání ledu mezi kanadskými ostrovy otevírá cestu mezi Davisovým a Beringovým 

průlivem, o kterou se mezinárodní veřejnost začíná více zajímat. Úplné uvolnění 

Severozápadní cesty, povede k nárůstu lodní dopravy v oblasti kanadských ostrovů. Je 

zde i možnost komerčního rybolovu. To, hrozba znečištění a zároveň odtávání ledových 

ploch, na kterých jsou Inuité zvyklí lovit, velmi ovlivní životy Inuitů, kteří arktickou 

oblast Kanady obývají stovky let. Inuitské osídlení je jedním z argumentů, které 

kanadská strana používá k obhajobě své suverenity nad svým arktickým územím, tedy i 

nad Severozápadní cestou, která je dle kanadské rétoriky považována za vnitrostátní 

vody. Změna klimatu s sebou v Grónsku a Nunavutu na jedné straně přináší potenciální 

zdroje financí díky novým nalezištím nerostných surovin, nové možnosti v zemědělství 

                                                 
124 „Securing Canadian Sovereignty in the Arctic,“ Who Owns the Arctic? Arctic Sovereignty and 
International Relations, přístupné 3. 12. 2012, http://byers.typepad.com/arctic/2009/03/securing-
canadian-sovereignty-in-the-arctic.html.  
125 „Economy,“ Government of Nunavut, přístupné 12. 11. 2012, 
http://www.gov.nu.ca/files/Economy.pdf. 
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a na straně druhé výrazně ovlivňuje život domorodých obyvatel, kteří se na nové 

podmínky budou muset adaptovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

Závěr 

Grónsko a Nunavut jsou se svou rozlohou srovnatelná území Arktidy, jejichž 

obyvatelstvo je z více jak 80 % tvořeno domorodými Inuity. Obě území se vyvíjela na 

periferii zájmů kanadské a dánské vlády a vědecké prostředí upozorňuje na to, že až do 

druhé poloviny dvacátého století byly tyto arktické oblasti v podstatě koloniemi Dánska 

a Kanady. Zlomem v periferním vývoji byla druhá světová válka. Území Grónska a 

Nunavutu byla využita pro zřízení vojenských základen a místní obyvatelé se tak 

vlastně poprvé dostali do kontaktu s cizinci, především Američany. Grónsko bylo 

během války od Dánska odříznuto a mohlo si tak poprvé vyzkoušet politické řízení 

svého území. V poválečném období začaly dánská a kanadská vláda investovat 

prostředky na rozvoj obou území, kde se zároveň začala probouzet hnutí Inuitů 

požadující určitou míru samosprávy. Grónsko tohoto cíle dosáhlo v roce 1979, o dvacet 

let dříve než Nunavut. Důvodem pro to je delší politická tradice, historická zkušenost se 

samosprávou, vzdálenost od pevninského Dánska a vývoj sedmdesátých let 20. století, 

kdy se rozhodovalo o vstupu Dánska a Grónska o vstupu do Evropských společenství. 

V případě Nunavut ušlo o pozdější proces, kdy v sedmdesátých letech začala dospívat 

nově vzdělaná generace místních obyvatel, která začala požadovat samosprávu 

inuitského teritoria. Výsledkem těchto snah bylo v roce 1999 vytvoření teritoria 

Nunavut. 

 Míra samospráv Grónska a Nunavutu se liší. Grónsko kontroluje má pod 

kontrolou více oblastí než Nunavut – např. správa daňového systému. Narozdíl od 

Nunavutu má Grónsko dle Zákonu o grónské samosprávě povoleno angažovat se 

v oblasti mezinárodních vztahů, které se jeho území přímo dotýkají. Jedná se tak 

například o oblast rybolovu, ochrany životního prostředí nebo o spolupráci s projektem 

evropské integrace. Za subjekt mezinárodních vztahů můžeme považovat jen Grónsko, 

které splňuje potřebné podmínky – stálé a usedlé obyvatelstvo, přesně vymezené 

hranice území, vláda spravující dané území. U Nunavutu je splnění posledních dvou 

podmínek diskutabilní, proto jej za subjekt mezinárodních vztahů nepovažuji.  

 Narozdíl od Grónska má Nunavut přístup k mezinárodním jednáním pouze 

prostřednictvím inuitských organizací, například ICC. Participace ICC spočívá 

v členství ve vládních mezinárodních organizacích jako jsou OSN (ICC má 

konzultativní statut ve Stálém fóru pro záležitosti domorodých obyvatel při OSN) nebo 

Arktická rada (ICC náleží statut stálého pozorovatele v AR). Aktivita ICC v Arktické 
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radě například vedla k vydání Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 

látkách. Kanadští Inuité dále prostřednictvím své organizace Nunavut Tunngavik Inc. 

hájí zájmy domorodých obyvatel ve věci zákazu dovážení tuleních produktů do zemí 

EU, v čemž dosáhly jistého dílčího úspěchu. Mimo organizace Inuitů se Grónsko 

angažuje v oblasti Severské spolupráce, v rámci níž byla vytvořena kulturní instituce 

NAPA, která na mezinárodní úrovni prosazuje grónskou kulturu a umění. Grónsko dále 

spolupracuje s EU například v oblasti rybolovu. Uvedené aktivity Grónska a vystoupení 

ostrova z evropských struktur v roce 1985 považuji za příklady toho, že je grónsko 

aktivním hráčem na poli mezinárodní politiky.  

 V posledních letech se k arktickému území obrací pozornost mezinárodní 

veřejnosti. Vzhledem k odtávání ledu dochází k odhalování nových nerostných nalezišť, 

která do této oblasti lákají nové investory, a zároveň se zpřístupňuje dlouho 

diskutovaná Severozápadní cesta. Grónsko má už stanovené plány pro těžbu ropy, 

Nunavut začíná ve velkém těžit například zlato a kanadský sever řeší hrozbu kanadské 

suverenity. Změny v oblasti životního prostředí se ale dotýkají především zdejších 

obyvatel, Inuitů, kteří jsou nuceni s odtáváním ledu a s rostoucím pohybem plavidel na 

svých územích, měnit své tradice. 
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Summary 

The bachelor thesis Role of Greenland and Nunavut in international relations in 1979 – 

2009 concludes that Greenland and Nunavut can play active role in international affairs. 

After application of International Relations Theory of subjects of international law, my 

conclusion is that Greenland can be considered as a participant of international relations 

because it fulfils three main conditions - people who live there on ongoing basis, 

territory with settled boundaries and a government which has control over its territory. 

In case of Nunavut we can talk only about a possibility of participation in international 

affairs through various Inuit organizations; Inuit Circumpolar Council for example. The 

reason for that is because of insufficient authority of Government of Nunavut and the 

fact, only organizations which represent interests of the Inuit are allowed to participate 

in international affairs. In case of Greenland there is larger involvement in such 

activities. Same as Nunavut, Greenland can act through ICC, but after withdrawal of 

Greenland from European Communities, Greenland also cooperates with the European 

Union at the same time - for example Fisheries Partnership Agreement. Because of its 

long coexistence with Denmark, Greenland is a member of Nordic Council and Nordic 

Council of  Ministers and thanks to that is a part of Nordic Cooperation. Different 

political development in those regions is the main reason why there are such 

differencies in participation of Greenland and Nunavut in foreign affairs. In Greenland, 

political movement was formed in the early 19th century, on the other hand in Nunavut 

it was formed in the second half of the 20th century. The first part of this thesis 

introduce basic geographical, social-economic and historical overview of Greenland 

and Nunavut. The second part is devoted to a question of legitimacy of their actions in 

the international affairs and the third one is specifies particular examples. Ending 

compares effects of climte change on both territories. The bachelor thesis concludes 

that Greenland, according to examples mentioned above, plays an active role in 

international relations. Greenland´s main interests lie in cooperation with the EU and 

Nordic countries and in questions important to lives of its population – the Inuit people. 

Unlike Greenland, Nunavut doesn't have similar capacities and his participation in 

international affairs takes place entirely through ICC and similar organizations. 
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Přehled zkratek 

AEPS   Strategie ochrany životního prostředí v Arktidě  

(Arctic Environmental Protection Strategy ) 

AR  Arktická rada 

ES  Evropská společenství 

EU  Evropská unie 

ICC    Inuitská cirkumpolární rada (Inuit Circumpolar Council) 

IPS  Sekretariát domorodých obyvatel (Indigenous Peoples Secretariat) 

ITC    Inuit Tapirisat of Canada 

NA  Zákon o Nunavutu (Nunavut Act) 

NATO   Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organisation) 

NLCA   Dohoda o územních požadavcích Nunavutu  

  (Nunavut Land Claims Agreement) 

NTI  Nunavut Tunngavik Incorporated 

OCTs  Zámořské země a území (The Overseas Countries and Territories) 

OSN  Organizace spojených národů 

POPs  Perzistentní organické látky (Persistent Organic Pollutants) 

UNEP  Program OSN pro životní prostředí  

  (United Nations Environmental Programme) 

UNPFII   Stálé fórum pro záležitosti domorodých obyvatel při OSN  
  (The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) 
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