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Annotation

This thesis aims to explore selected theoretical approaches investigating the
causes of conflicts on the African continent and then try to apply it to the
particular case of the Democratic Republic of Congo and its second war,
running from 1998-2003, and then assess the impact of each selected causes
of this particular Congolese conflict. This Work in the first chapters outlines
the chosen theories related to the causes of armed conflicts in Africa, fo-
cusing on three selected causes of conflict: natural resources, ethnicity and
weak state. These chapters are theoretical basis for the analysis found in
the final chapter. It then evaluates the impact of chosen variables on the
outbreak of the Congolese war. Based on the analysis the author draws the
following conclusions: 1st the main cause of the second war in the DRC,
running in the years 1998 - 2003, can be considered as raw materials, or
the efforts of rebel groups and neighboring countries to control and subse-
quent illegal mining of mineral wealth of The Congo; 2nd although ethnic
factors are not the main cause of the second Congolese war, their impact on
the conflict, especially in the early days of the conflict is obvious; 3rd na-
ture of the State, namely the weakness of the Government of DRC, ranked
according to key indicators, turns out to be the most important factor of
the second war in the DRC, which covers the two previous independent
variables, mineral resources and ethnicity.

Keywords causes of conflicts in Africa, civil wars, natural resources, eth-
nicity, weak state, The Democratic republic of The Congo
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Anotace

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl prozkoumat vybrané teoret-
ické přístupy zkoumající příčiny vzniku konfliktů na africkém kontinentě
a následně se je pokusit aplikovat na konkrétním případě Demokratické
republiky Kongo a její druhé války, probíhající v letech 1998—2003, a
posléze zhodnotit vliv jednotlivých vybraných příčin na tomto konkrétním
konžském konfliktu. Práce v prvních kapitolách nastiňuje zvolené teorie
související s příčinami ozbrojených konfliktů v Africe, se zaměřením na tři
hlavní vybrané příčiny konfliktů, a to: nerostné suroviny, etnicitu a slabý
stát. Tyto teoretické kapitoly jsou podkladem pro analýzu nalézající se v
závěrečné kapitole. Ta pak zhodnocuje vliv těchto zvolených proměnných
na vypuknutí druhé konžské války. Na základě analýzy vyvozuje autorka
následující závěry: 1. za hlavní příčinu druhé války v DRC, probíhající v
letech 1998–2003, můžeme považovat nerostné suroviny, respektive snahu
jednotlivých povstaleckých skupin a sousedních států o kontrolu a násled-
nou nelegální těžbu nerostného bohatství Konga; 2. přestože etnické fak-
tory nejsou hlavní příčinou druhé konžské války, jejich vliv na tento kon-
flikt, především v počátcích konfliktu, je zřejmý; 3. povaha státu, konkrétně
slabost vlády DRC, hodnocená dle základních ukazatelů, se ukazuje býti
nejdůležitějším faktorem druhé války v DRC, který tzv. zastřešuje obě
předešlé nezávislé proměnné, tedy nerostné suroviny a etnicitu.

Klíčová slova příčiny konfliktů v Africe, občanské války, nerostné suroviny,
etnicita, slabý stát, Demokratická republika Kongo

Rozsah práce: Vlastní text práce bez anotací, teze, příloh a vysvětlivek
má celkem 117 tisíc znaků s mezerami, tj. 65 normostran.
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Teze diplomové práce

Volba tématu
Ve své diplomové práci bych se ráda zabývala konflikty v Africe, respektive
zdroji příčin těchto konfliktů a faktory, které mají vliv na jejich udržování
a prodlužování, se zaměřením na Demokratickou republiku Kongo (DRC)
a pojala bych tuto práci jako instrumentální případovou studii. Vybrané
existující teorie týkající se tohoto tématu, především rizikovými faktory,
které vedou ke vzniku občanských válek v Africe, bych se snažila zhodnotit
a určit, do jaké míry jsou platné a hodnotné a zda opravdu ty určité rizikové
faktory mají vliv na vznik konfliktů, a to na konkrétním případu právě
Demokratické republiky Kongo.

Na téma příčin konfliktů a faktorů, které mají na vznik a délku trvání
občanských válek vliv, je v odborné literatuře velmi často nahlíženo ze čtyř
hlavních argumentačních linií příčin občanských válek. Jedná se především
o argumenty zdůrazňující kulturní faktory, ekonomické faktory, kapacity
státu a v neposlední řadě typ politického uspořádání v zemi. Tyto hlavní
faktory, které dle některých autorů vedou ke vzniku občanských válek, bych
ráda prozkoumala a to jak obecně, tak ve vztahu Demokratické republiky
Kongo a posoudila jejich vliv, a to nejen obecně, ale právě na daném případě
DRC.

DRC je světově známá pro svou vnitrostátní politickou situaci, vleklý
konflikt a pro své bohatství nerostných surovin, které, jak známo, má určitý
vliv na konflikt mezi vládními složkami a rebely a kterého bylo využíváno
již za koloniální nadvlády Belgie. Jedná se hlavně o východní část země, kde
centrální vláda ani mezinárodní společenství nemá moc a kontrolu a kde je
tedy tato situace nejhorší. Někteří dokonce tvrdí, že suroviny v Kongu hrají
obrovskou roli, a že je tento konflikt veden za účelem získání kontroly nad
výnosy z těchto cenných nerostů, jako například zlato, diamanty, koltan,
kobalt a další. Ráda bych se pokusila objasnit, do jaké míry má právě
bohatství přírodních zdrojů vliv na konflikt, na jeho vznik, udržování a
také jeho ukončení. Tento konflikt je problematický také tím, že se do něj
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zapojila i řada sousedních zemí, nejvíce Rwanda, což zásadním způsobem
ovlivňuje konflikt a jeho trvání.

Výzkumná otázka
Výzkumná otázka by tedy mohla znít: Do jaké míry, jsou existující teo-
retická pojetí příčin konfliktů v Africe platná a vypovídající? Je možné je
uplatnit na případu Demokratické republiky Kongo?

Teoretické ukotvení
Jak jsem již uvedla výše, zaměřila bych se především na čtyři hlavní argu-
mentační linie objevující se v odborné literatuře. U kulturních faktorů se
budu opírat především o práce a teorie Fearona, Stewarta, Østby, Alesina
a Perotti, kteří zdůrazňují vliv nerovnosti ve společnosti, ať již etnické, so-
ciální či ekonomické na nestabilitu v zemi či přímo vznik občanské války. U
ekonomických faktorů budu vycházet především z teorií ekonoma Výzkumné
skupiny rozvoje Světové banky Paula Colliera. Collier (2000 a, b) tvrdí, že
pokud se primární komodity podílejí ve velkém množství na vývozu, je tu
silný předpoklad občanských válek. Collier a Hoeffler vidí příčinu konfliktů
v chamtivosti rebelů a zaměřují se na zdroje financování občanské války.
Collier tvrdí, že je to chamtivost, to co způsobuje války. Collier a jeho kole-
gové ze Světové banky vytvořili předpoklad, že občanské války jsou vedeny
kvůli zisku, který povstalcům přinášejí a jsou zapříčiněny touhou rebelů po
kořisti, spíše než hledáním spravedlnosti založeném na etnických, politick-
ých či sociálních křivdách. Co se týče kapacit státu, respektive nízkých ka-
pacit státu, ve vztahu ke vzniku občanské války v zemi, zde budu vycházet
z Fearona a Laitina, kteří tvrdí, že nízké kapacity státu zvyšují riziko vy-
puknutí občanské války. Některými autory je zdůrazňováno, že typ politick-
ého uspořádání v zemi hraje důležitou roli. Podle argumentace zdůrazňu-
jící typ politického uspořádání je jedním ze základních rizikových faktorů
občanské války autoritářská vláda. Mezi autory, kteří se tímto tématem
zabývali a ze kterých budu vycházet při psaní své diplomové práce já, patří
Elbadawi a Sambanis a Herge. Ovšem tento faktor, stejně jako předchozí
faktory mající vliv na vypuknutí občanské války, je často podrobován krit-
ice ze strany jiných autorů, kteří dokonce podávají důkazy o tom, že závěry
těchto autorů jsou nepřesné či dokonce překonané.
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Metodologie a operacionalizace
Má diplomová práce bude instrumentální případovou studií. Budu se snažit
ukázat platnost, či neplatnost vybraných existujících teorií na případu De-
mokratické republiky Kongo a tím dokázat či vyvrátit jejich všeobecnou
platnost. Jsem si také vědoma omezení, která vyplývají z výběru použité
metodologie, a to, že případová studie není moc schopná odpovědět na
otázku do jaké míry určené proměnné ovlivňují výsledek zkoumané prob-
lematiky.

Hlavním teoreticko-metodologickým přístupem této práce bude tedy
analýza sekundárních zdrojů.

Jako závislá proměnná zde bude vznik konfliktu a jako nezávislá pro-
měnná zde budou uváděny: existence nerostných zdrojů na daném území,
slabý stát, slabá vláda a její omezená možnost kontroly území, sociální
podnímky jednotlivců i místních skupin, a také etnické rozdíly mezi jed-
notlivými skupinami obyvatel.

Vliv existence nerostných surovin budu dále zkoumat nejen ze státního
hlediska, ale také jejich nelegální vlastnění povstaleckými skupinami, stejně
tak budu hodnotit, jaký vliv má slabá vláda na konflikty a zda-li je ovlivňuje
či do jaké míry. Nápodobně budu postupovat i v případě dalších dvou výše
zmíněných proměnných.

Osnova
1. Úvod - seznámení s problematikou

2. Teoretická část – představení jednotlivých teorií obecně a jejich ap-
likace na případ DRC

3. Případová studie – Demokratická republika Kongo

a) úvodní seznámení
b) existence nerostných zdrojů jako příčina konfliktů
c) slabý stát jako příčina konfliktů, typ politického uspořádání v

zemi
d) sociální podmínky jako příčina konfliktů
e) etnické rozdíly jako příčina konfliktů

4. Závěr – shrnutí poznatků, vyvození závěru
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Kritika zdrojů
V České republice, respektive česky psané literatury, existuje velmi málo
zdrojů, které by se zabývaly teoretickými přístupy ke konfliktům na Africkém
kontinentu. Bude tedy nutná četba zahraničních textů, věnovaných této
problematice a jejímu teoretickému uchopení, k čemuž budu využívat přís-
tupy k mezinárodním databázím, například JSTOR či EBSCO a dále také
přístupy přímo k jednotlivým mezinárodním časopisům věnující se konflik-
tům.

Seznam zdrojů
[1] Alesina, R. - Perotti, A.: Income Distribution, Political Instability, and

Investment, European Economic Review, 1996, 40:6, pp. 1203–1228

[2] Bakke, K. M. - Wibbels, E.: Diversity, Disparity, and Civil Conflict in
Federal States. World Politics, 2006, 59:1, pp. 1–50

[3] Basedau, M. - Wegenast, T. C.: Oil and Diamonds as Causes of Civil War
in sub-Saharan Africa. Under what Conditions?, Colombia Internacional
70, 2009, 35–59

[4] Collier, P. - Hoeffler, H.: Greed and Grievance in civil war, online text -
http://www.csae.ox.ac.uk/workingpapers/pdfs/2002-01text.pdf

[5] Collier, P.: Doing Well out of War, in Berdal, M. And D. Malone (eds.),
Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars, Boulder, Co.,
Lynne Rienner, 2000 a

[6] Collier, P.: Economic Causes of Civil War and their Implications for
Policy, Washington, DC: World Bank, 2000 b http://www.worldbank.
org/research/conflict/papers.civilconflict.htm

[7] de Soysa, I. - Gleditsch, N. P.: To Cultivate Peace: Agriculture in a
World of Conflict, PRIO Report 1/99, International Peace Research In-
stitute (PRIO), Oslo

[8] Diehl, P. F.: Environmental Conflict: An Introduction, Journal of Peace
Research 1998, 35(3), pp. 275–277

[9] Dixon, J.: What Causes Civil Wars? Integrating Quantitative Research
Findings, International Studies Review, 2009, 11, 707–735

x

http://www.csae.ox.ac.uk/workingpapers/pdfs/2002-01text.pdf
http://www.worldbank.org/research/conflict/papers.civilconflict.htm
http://www.worldbank.org/research/conflict/papers.civilconflict.htm


[10] Dunning, T.: Resource Dependence, Economic Performance, and Polit-
ical Stability, The Journal of Conflict Resolution, 2005, 49(4), ProQuest
Central, pp. 451–482

[11] Elbadavi, I. – Sambanis, N.: Why are there so many civil
wars in Africa? Understanding and Preventing violent conflict, on-
line text - http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/
warsinAfrica.pdf

[12] Fearon, J. D.: Primary Commodity Exports and Civil War, The Jour-
nal of Conflict Resolution, 2005, 49(4), pp. 483–507

[13] Fearon, J. D. - Laitin, D. D.: Weak States, Rough Terrain, and Large-
Scale Ethnic Violence since, 1945, Presented at the Annual Meetings
of the American Political Science Association, Atlanta, 1999, GA, on-
line text - http://www.stanford.edu/group/ethnic/workingpapers/
insurg1.pdf

[14] Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Nat-
ural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic
of the Congo, on-line text - http://www.un.dk/doc/S20021146.pdf

[15] Gedlu, M.: Subsaharská Afrika, Ústav mezinárodních vztahů, Praha,
1998

[16] Gleditsch, N. P.: “Armed Conflict and the Environment: A Critique of
the Literature.” Journal of Peace Research, 1998, 35(3), pp. 381–400

[17] Humphrey, M.: Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution:
Uncovering the Mechanisms, The Journal of Conflict Resolution, 49(4),
Paradigm in Distress? PrimaryCommodities and Civil War, 2005, pp.
508–537

[18] Kaplan, R.: The Coming Anarchy: how scarcity, crime, overpopula-
tion and disease are threatening the social fabric of our planet, Atlantic
Monthly, 1994, pp. 44–74

[19] Krátký, K. a kol.: Konflikty v současném rozvojovém světě, Praha:
Oeconomica, 2005

[20] Lujala, P. - Gleditsch, N. P. - Gilmore E.: A Diamond Curse? Civil
War and a Lootable Resource, The Journal of Conflict Resolution, 2005,
49(4), ProQuest Central, pp. 538–562

xi

http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/warsinAfrica.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/warsinAfrica.pdf
http://www.stanford.edu/group/ethnic/workingpapers/insurg1.pdf
http://www.stanford.edu/group/ethnic/workingpapers/insurg1.pdf
http://www.un.dk/doc/S20021146.pdf


[21] Østby, G.: Polarization, Horizontal Inequalities and Violent Civil Con-
flict, Journal of Peace Research, 2008, 45(2), pp. 143–162

[22] Peace, International Studies Review, Vol 8, pp. 425–440

[23] Ross, M. L.: How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence
from Thirteen Cases, International Organization, 58(1), 2004, pp. 35–67

[24] Same old story: a backround study on natural resources in the Demo-
cratic republic of Congo, on-line text - http://www.globalwitness.
org/media_library_detail.php/118/en/same_old_story

[25] Steward, F.: Horizontal Inequalities as a cause of conflict,
WORLD DEVELOPMENT REPORT, 2011, dostupné online -
http://siteresources.worldbank.org/EXTWDR2011/Resources/
64060821283882418764/WDR_Background_Paper_Stewart.pdf

[26] Steward, F.: Crisis Prevention: Tackling Horizontal Inequalities, Ox-
ford Development Studies, 1999, 23(3), pp. 245–262

[27] Šlachta, M.: Ohniska napětí a konflikty ve Světě, Nakladatelství české
geografické společnosti s. r. o., Praha, 2007

[28] Šmíd, T.: Vybrané konflikty o zdroje a suroviny, Mezinárodní polito-
logický ústav Masarykovy Univerzity, 2010

[29] Tilly, C.: Durable Inequality. Berkeley, CA: University of California
Press, 1998

[30] Tilly, C.: Introduction: Violence Viewed and Reviewed, Social Re-
search, 2000, 67(3)

[31] Vaďura, V.: Vliv přítomnosti nerostných surovin a dalších cenných
přírodních zdrojů na propuknutí, průběh a řešení vnitrostátních ozbro-
jených konfliktů. Analýza současných vědecko-výzkumných přístupů v
oblasti bezpečnostních a strategických studií, Brno, 2009, online text -
http://is.muni.cz/th/43447/fss_d/dizertace_kompletni.txt

[31] Volenec, O.: Ohniska napětí a konflikty v Africe, Praha: Oeconomica,
2004

[32] Wenche, Hauge W. - Ellingsen, T.: Beyond Environmental Scarcity:
Causal Pathways to Conflict, Journal of Peace Research, 1998, 35(3), pp.
299–317

xii

http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/118/en/same_old_story
http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/118/en/same_old_story
http://siteresources.worldbank.org/EXTWDR2011/Resources/64060821283882418764/WDR_Background_Paper_Stewart.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTWDR2011/Resources/64060821283882418764/WDR_Background_Paper_Stewart.pdf
http://is.muni.cz/th/43447/fss_d/dizertace_kompletni.txt


Obsah

Úvod 1
Cíle práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Zdůvodnění volby tématu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Příčiny konfliktů? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Konflikty současnosti a fenomén afrických konfliktů . . . . . . . . 5
Struktura práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Metoda výzkumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1 Historický exkurz. Kolonialismus a jeho implikace na africké
státy 8

2 Nerostné bohatství jako příčina konfliktů v Africe? 11
2.1 Prokleté bohatství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Základní hypotézy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3 Ukořistitelnost, zablokovatelnost a legálnost nerostných surovin 17
2.4 Vliv geografického rozmístění nerostných surovin na vypuknutí

konfliktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5 Nerostné suroviny a jejich ekonomický dopad na stát . . . . 21
2.6 Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Etnická rozmanitost jako příčina konfliktů na africkém
kontinentě? 32
3.1 Definice etnicity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2 Etnicita a občanství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3 Heterogenita, jako záruka bezpečnosti? . . . . . . . . . . . . 36
3.4 Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4 Stát a jeho postavení 42
4.1 Good governance/bad governance . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2 Moderní státy a jejich postavení - slabý stát jako příčina

konfliktu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

xiii



4.3 Vliv vzdělání a zaměstnanosti na vypuknutí konfliktu . . . . 49
4.4 Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5 Demokratická republika Kongo 53
5.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.2 Historický přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.2.1 I.válka v DRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2.2 II.válka v DRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.3 Demokratická republika Kongo jako failed state!? . . . . . . 63

6 Analýza příčin druhé války v Demokratické republice Kongo
probíhající v letech 1998–2003 66
6.1 Nezávislá proměnná - nerostné suroviny . . . . . . . . . . . . 67
6.2 Nezávislá proměnná - etnicita . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.3 Nezávislá proměnná – povaha státu . . . . . . . . . . . . . . 72
6.4 Závěry výzkumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Závěr 75

Summary 78

Literatura 79

A Seznam použitých zkratek 87

xiv



Seznam obrázků

2.1 Natural Resources and Conflict Risk in Low-Income Countries. . 24

5.1 Rozdělení sfér vlivu v Demokratické republice Kongo během
druhé války v DRC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.2 Mapa regionu velkých jezer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.3 Regionální aktéři ve II. konžské válce. . . . . . . . . . . . . . . . 61

6.1 Nerostné suroviny v Demokratické republice Kongo. . . . . . . . 68

xv



Seznam tabulek

2.1 Občanské války spojené s bohatstvím nerostných surovin 1990–
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2 Přírodní zdroje podle ukořistitelnosti, zablokovatelnosti a legál-
nosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3 Která strana konfliktu získává zisky z nerostného bohatství . . . 19
2.4 Ukořistitelnost a separatistické tendence . . . . . . . . . . . . . 20
2.5 Vztah mezi geografií přírodních surovin a typem konfliktu . . . 21
2.6 Závislost na nerostných surovinách a ekonomický růst . . . . . . 31

xvi



Úvod

Cíle práce

Účelem této diplomové práce je pokusit se analyzovat příčiny občanských

válek v Demokratické republice Kongo (dále jako DRC či Kongo) na zák-

ladě teorií o příčinách konfliktů v Africe. Pro svou analýzu jsem si vy-

brala ozbrojený konflikt probíhající v letech 1998 a 2003, někdy také nazý-

vaný Africkou světovou válkou. K tomuto účelu budu využívat moderních

teorií konfliktů, které jsou v současnosti v akademické sféře dostupné. Mým

cílem je představit tři vybrané současné teorie příčin občanských válek a

následně je aplikovat na konkrétním případu Demokratické republiky Kongo

a zhodnotit jejich vliv na ozbrojené konflikty v zemi. Typologie konfliktů na

základě konkrétních příčin je dle mého názoru asi nejrozšířenější a možná

i nejvíce vypovídající klasifikace konfliktů a proto jsem si vybrala tento

způsob. I když konflikt jako takový, je zajímavým fenoménem z více úhlů

pohledu, nejen tedy z pohledu možných příčin konfliktu, ale také z pohledu

jeho trvání, respektive příčin, které vedou k jeho udržování a prodlužová-

ní a v neposlední řadě také důvody vedoucí k jeho ukončení, z důvodu

omezeného rozsahu tohoto textu a snahy o hlubší prozkoumání, se budu

dále věnovat pouze příčinám konfliktů na africkém kontinentě.
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Zdůvodnění volby tématu

Zdůvodnění volby tématu

A proč právě Afrika a případ Demokratické republiky Kongo? Afrika totiž

postupně, od osamostatnění většiny afrických zemí v 60. letech 20. století a

zejména po roce 1990, bývá posuzována za symbol a především pak dějiště

nejhorších ozbrojených konfliktů na světě, přesto, že nemůžeme tvrdit, že by

špatná bezpečnostní situace panovala na celém kontinentě. Případ Konga,

respektive východní části konžského území, je jedním z nejznámějších a

nejvíce medializovaných příkladů. Od roku 1980 bylo až 29 afrických zemí

zasaženo nějakou formou války či konfliktu, což je nadpoloviční většina

všech afrických států [SIKOD, 2008, str. 199]. Postkoloniální Afrika, kterou

můžeme vymezit zhruba lety 1960 až 19901, tedy od získání nezávislosti

většiny afrických států až po rozpad východního bloku, který měl velký

vliv na dění v Africe, byla charakterizována především vládou jedné strany,

korupcí, ekonomickými problémy, klientelismem, rozsáhlou byrokracií a ab-

sencí dobrého vládnutí (good governance), přičemž přestože již v této době

většina afrických zemí prožila nějakou formu konfliktu, teprve až po roce

1990 se stal tento kontinent symbolem chronického násilí, epidemií, chudoby

a jiných problémů a negativních jevů [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 15]. Nárůst

guerillových skupin a různých ozbrojených skupin rebelů můžeme na afric-

kém kontinentě sledovat od konce 70. let. Tato skutečnost souvisí především

se zhoršující se, jak ekonomickou, tak i sociální situací v jednotlivých zemích

a s vysokou nezaměstnaností, regionálními a etnickými rozdíly, korupcí a

klientelismem. Dvojnásobný nárůst počtu těchto bojovníků můžeme vidět

po ukončení studené války a v souvislosti s rozpadem států či oslabením

moci státu a jeho institucí. Přesto je na tomto místě vhodné uvést, že se

v poslední době v souvislosti s Afrikou často používá terním "africa rising",
1S tímto časovým ohraničením přišel Crawford Young [YOUNG, 2004, str. 23–49].
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Příčiny konfliktů?

tedy pojem hovořící o rostoucích afrických ekonomikách2.

Demokratická republika Kongo je státem celosvětově známým pro svou

vnitrostátní politickou a sociální situaci, vleklý konflikt a pro své bohat-

ství nerostných surovin, které, jak známo, má určitý vliv na konflikt mezi

vládními složkami a rebely a kterého bylo využíváno a zneužíváno již za

koloniální nadvlády Belgie. Jedná se hlavně o východní část země, kde cen-

trální vláda ani mezinárodní společenství nemá moc a kontrolu a kde je

tedy tato situace nejhorší. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že suroviny

v Kongu hrají obrovskou roli, a že je tento konflikt veden právě za účelem

získání kontroly nad výnosy z těchto cenných nerostů. Jedná se především o

zlato, diamanty, koltan, kobalt, ale také další. Podíváme-li se například na

využití koltanu v současnosti, zjistíme, že je tato nerostná surovina hojně

využívána v mobilních telefonech a laptopech. Tento konflikt je problemat-

ický také tím, že se do něj, navzdory někdejšímu hlavnímu principu Organi-

zace africké jednoty ohledně nevměšování se do vnitřních záležitostí soused-

ních zemí a neintervence, zapojila i řada sousedních zemí [YOUNG, 2004,

str. 43], nejvíce Rwanda, což zásadním způsobem ovlivnilo konflikt samotný

a dobu a jeho trvání.

Příčiny konfliktů?

Kde lze tedy hledat příčiny konfliktů na Africkém kontinentě, re-

spektive v Demokratické republice Kongo? Jednou z možných příčin,

v posledních letech často diskutovaných v odborných kruzích, je ho-

jnost nerostného bohatství a s tím související ekonomický pohled na

tento problém ([COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 1998], [COLLIER, 2001],
2Během posledních deseti let, šest z deseti světových nejrychleji rostoucích států,

bylo z Afriky (Zdroj: http://www.economist.com/node/21541015).
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Příčiny konfliktů?

[COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2002], [BANNON a COLLIER, 2003],

[ROSS, 2003a] a [ROSS, 2003b], [ROSS, 2004]). Jak uvádí například

Záhořík [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 75], skutečnostní je, že těžba ropy a

jiných vzácných nerostů stála v nedávné minulosti v pozadí nejkrutějších

násilnost, nejen na území afrických států. Jiní naopak zdůrazňují etnicitu,

jako hlavní příčinu ([ERIKSEN, 2010], [HOROWITZ, 1985]), především

pak marginalizaci určité skupiny obyvatelstva. Konflikty na africkém kon-

tinentě byli, především pak v minulosti, označovány za "etnické"z důvodu

multietnického charakteru mnoha afrických zemí. Přispěl k tomu i fakt, že

některé etnické skupiny byly začleněny do jednoho koloniálního státu což

vedlo k bojům o moc a přístup k surovinám či půdě. Slabost státu a jeho

neschopnost řešit problémy vlastní země, například, v případě Demokrat-

ické republiky Kongo, neschopnost kontrolovat celé své území a zabezpečit

tak bezpečnost země, je další zkoumanou oblastí [ZÁHOŘÍK, 2012]. Lze

si tedy položit další, doplňující otázky. Je možné vysvětlit vznik konfliktů

na africkém kontinentě pomocí teorií zdůrazňujících pouze roli nerostných

surovin? Je to etnicita, to, co nejlépe vystihuje příčinu konfliktů v Africe?

Vede slabost státu sama o sobě ke vzniku občanských válek? Na dalších

řádcích tohoto textu se pokusím objasnit roli výše zmíněných příčin a

především dokázat, že ani bohatství nerostných surovin, ani etnicita či

slabost státu samo o sobě není jasným spouštěcím mechanismem. Nejen,

že je to velmi často těžké určit, ale také lze říci, že jak nerostné suroviny,

tak etnicita jsou pouze částečným vysvětlením příčin konfliktů. Hlavním

problémem se ukazuje být slabá vláda, neschopná vykonávat své hlavní

povinnosti.

4



Konflikty současnosti a fenomén afrických konfliktů

Konflikty současnosti a fenomén afrických

konfliktů

Pokud se podíváme na jednotlivé válečné konflikty minulosti a současnosti

a porovnáme jejich charakteristické znaky, zjistíme, že současné konflikty se

od konfliktů v předešlých letech značně odlišují. Hlavními znaky současných

konfliktů jsou především nepravidelné či neregulérní milice, tedy skupiny

bojovníků, jejichž oběti jsou převážně neozbrojené. Dřívější konflikty se

uskutečňovali především mezi jednotlivými státy a jejich oběťmi byli přede-

vším vojáci. V nynější době je to přesně naopak, 90 % obětí ozbrojených

konfliktů jsou civilisté a počet mezistátních válek se snížil.3

Občanské války jsou častější než dříve. Pro upřesnění je však třeba do-

plnit, že se vlastně nejedná o občanské války v pravém slova smyslu. Tento

termín totiž v současnosti často slouží jako synonymum pro vnitrostátní

ozbrojený konflikt, přestože by se označení občanská válka mělo používat

pouze pro mocensko-politické konflikty na bázi ideových motivů, usilující

primárně o změny systému [TOMEŠ aj., 2007, str. 117]. Odůvodnění, proč

v minulosti docházelo k vnitrostátním ozbrojeným konfliktů méně častěji,

můžeme nalézt v koloniálním uspořádání. Silné koloniální velmoci totiž nad

svými koloniemi držely dohled a udržovaly je ve stabilitě. Nejvíce občan-

ských válek se objevilo v 90. letech v souvislosti s ukončením studené války.

Supervelmoci totiž zastavily financování rebelů, které usnadňovalo jejich

boj. Prodloužila se i doba jejich trvání a to více než dvakrát oproti délce

před rokem 1980. Průměrný konflit teď trvá osm let.4

A proč právě konflikty v Africe jsou takovým fenoménem? Je to jejich

charakter, co je dělá přitažlivými pro různé teoretiky. Jak uvádí Elbadawi a
3http://www.economist.com/node/1795830
4http://www.economist.com/node/1795830
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Struktura práce

Sambanis [ELBADAWI a SAMBANIS, 2000, str. 7], války v Africe mají

v průměru krátké trvání a přitom se řadí mezi nejkrvavější. To z nich

činí konflikty nejintenzivnější.5. Výše zmínění autoři vyzkoumali, že určitá

mediánová africká země, vzhledem k jejímu nízkému ekonomickému vývoji

a k nedostatku politických práv, je vystavena zkušenosti občanské války v

jakémkoliv 5 letém období s pravděpodobností 0,11.6

Struktura práce

Tato práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, se budu

zaměřovat na současné teorie příčin občanských válek. Pro tento účel jsem si

vybrala nejrozšířenější teoretické přístupy současnosti. Jedná se především

o vlastnictví nerostných surovin, etnicitu a špatnou vládu. Vycházím přitom

z teze, že konflikty v Africe a především v té subsaharské, nelze studovat

na základě jedné kauzality, ale že je třeba je posuzovat jako multikauzální

konflikty, ve kterých se prolíná více příčin, které se navíc časem proměnují.

Jednotlivé konflikty se navíc mohou, vlivem dynamiky občanských válek,

sociopolitickému vývoji či vývoji na mezinárodním poli, proměňovat a tudíž

je třeba na ně nahlíže jako na transformující se skutečnosti, které se někdy

velmi dynamicky proměnují. Jsem si vědoma toho, že názorů na příčiny

konfliktů je celá řada, ovšem tyto, mnou vybrané, považuji za nejrozšířenější

a nejsilnější. Druhá část je pak případovou studií věnovanou Demokratické

republice Kongo.
5Z hlediska počtu obětí na jednotku času.
6Riziko občanské války v jakémkoliv 5 letém období je poměrně vysoké. Jedná se

o téměř 25 %. Naopak v Evropě, Severní a Jižní Americe a v Karibiku, je toto riziko
minimální. Co se týče oblasti Blízkého východu a Severní Afriky, i zde je možnost opět
vysoká [ELBADAWI a SAMBANIS, 2000, str. 8].
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Metoda výzkumu

Metoda výzkumu

Tato práce je instrumentální případovou studií. Hlavním teoreticko-meto-

dologickým přístupem této práce bude analýza sekundárních zdrojů. Vzhle-

dem k nedostatku české odborné literatury na toto téma, využívala jsem

především články zahraniční provenience. Využila jsem ale například také

podnětné informace z OSN či z jiných primárních zdrojů. Z české odborné

literatury musím zmínit autora Jana Záhoříka a jeho knihu Ohniska napětí

v postkoloniální Africe, která podává skvělé shrnující informace.
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KAPITOLA 1
Historický exkurz.

Kolonialismus a jeho implikace

na africké státy

Abychom zjistili příčiny konfliktů v Africe, je vhodné podívat se také na

historické souvislosti, především na dobu kolonialismu a následného dekolo-

nialismu. Zásadním důsledkem kolonialismu je vznik států s uměle narýso-

vanými hranicemi, které oddělily příbuzenské skupiny, klany, kmeny, rody

a etnika, která spolu do té doby žila. Vzniklé, uměle vytvořené státní út-

vary se tak musely a musejí vyrovnávat s problémy, které tato skutečnost

přináší. Kolonialismus a na něho navázané rozdělení příslušníků jednoho

národa do řady kolonií mělo jak společenské, tak i politické důsledky, které

se projevili ve druhé polovině dvacátého století vznikem nacionalistických

či separatistických hnutí, která se často odvolávala právě na svou koloniální

minulost.

Co se týče belgického kolonialismu, který nás v souvislosti s Demokra-
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tickou republikou Kongo zajímá nejvíce, jeho vliv na země jím spravované

byl významný, především pak v negativním slova smyslu. Nejen, že belgický

kolonialismus významně přispěl k rozpoutání etnického násili i vzniku se-

cesionistických hnutí ve Rwandě, Burundi a Kongu, DRC se dokonce v 70.

letech 19. století stává soukromým majetkem belgického krále Leopolda II.,

který tuto zemi a především pak její nerostné bohatství využívá k vlastnímu

obohacení a za jehož vlády docházelo k brutálnímu zacházení s obyvatel-

stvem. V roce 1908 byl Leopold II. donucen, na základě mezinárodního

tlaku, k předání Svobodného státu konžského Belgii. Vzniká tak Belgické

Kongo [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 37].

Dekolonizační období a následné období studené války mělo obrovský

vliv na dění na africkém kontinentě. Nové politické elity nebyli dostatečně

vyspělé a schopné a tak se často upínaly k bývalým koloniálním mocnos-

tem nebo socialistickým státům, těžíce ze vzájemného boje mezi Západem

a Východem. Častým jevem byly autokratické vlády podporované právě so-

cialistickými státy, které ke svému udržení se u moci, využívaly represe

a útlak a neobvyklým jevem nebyla ani kriminalizace státu. Docházelo

však také k privatizaci států, kdy se stát stával soukromým majetkem

panovníka či prezidenta. Pro příklad můžeme uvést Jeana-Bedela Bokassu či

zairského prezidenta Mobutua Sese Seka. K tomuto jevu docházelo v zemích

s velmi slabými institucemi [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 50]. Dalším výrazným

znakem kolonialismu a dekolonialismu je nerespektování etnické, nábožen-

ské a jazykové heterogenity, která měla signifikantní vliv na sociální situaci

v jednotlivých státech. Etnický, ale také kulturní prvek, se stal základem ne-

jen politické soutěže, ale také boje o přístup ke zdrojům, což vedlo na jedné

straně ke vzniku priviligované skupiny obyvatelstva, která měla přístup k

politické a ekonomické moci a na straně druhé k marginalizaci části oby-
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vatelstva a ve svém důsledku tudíž ke zvýšenému výskytu násilností, často

vykládaných jako etnických. Příkladem může být právě DRC, přesněji Zair

v době Mobutuova režimu [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 42].

K pádu autoritářských režimů, liberalizačním trendům a k systému

vlády respektující etnickou různorodost začalo docházet po ukončení stu-

dené války [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 57]. Konec studené války měl vliv také

na řadu guerillových skupin a jiných povstaleckých hnutí, které profitovaly

z podpory jednoho ze soupeřících bloků. Od 90. let pak dochází k demokra-

tizaci afrických států a k procesu decentralizace [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 59].
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KAPITOLA 2
Nerostné bohatství jako

příčina konfliktů v Africe?

V této kapitole se pokusím hlouběji prozkoumat vztah mezi nerostnými

surovinami a přírodními zdroji a vznikem občanských válek v Africe. Za-

měřím se zde především na ekonomické dopady vlastnictví nerostného bo-

hatství na stát a na možné bezpečnostní důsledky, které z toho plynou a to

perspektivou politické ekonomie. Budu se snažit hledat odpověď na otázku

položenou již v úvodu této práce, a to: Jsou nerostné suroviny příčinou kon-

fliktů na africkém kontinentě? Jak velký vliv mají na vypuknutí občanské

války? Jejich vliv je nepopiratelný. Na základě bližšího prozkoumání je zře-

jmé, že nelegální těžba přírodního bohatství země umožňuje povstaleckým

skupinám financovat jejich boj proti státu a prodlužovat tak již existující

konflikt. Je však bohatství nerostných surovin i příčinou občanských válek

v afrických zemích?
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2.1 Prokleté bohatství

Vlastnictví nerostných a přírodních surovin může pro stát znamenat nejen

příležitost na zlepšení své ekonomické situace a následně tudíž celkového

stavu, ale také velké problémy a to jak ekonomické, tak i sociální. Jedná

se především o tyto nerostné a přírodní suroviny: ropu, zlato, koltan, dia-

manty a dřevo. Ve většině případů dochází dokonce k paradoxní situaci, kdy

státy, navzdory svému velkému nerostnému bohatství, patří mezi nejchudší

země a stávají se tak závislými na zahraniční pomoci. Tuto situaci můžeme

pozorovat například právě v Demokratické republice Kongo či v Nigérii,

respektive Deltě Nigeru. Záhořík [ZÁHOŘÍK, 2009] hovoří, i v souvislosti

s výše uvedenými zeměmi, o vedlejších efektech bohatství nerostných surovin

na stát. Jedná se především o posilování autoritativní vlády místních vůdců,

o marginalizaci etnických skupin, jimž je například upírán podíl na vládě

atd.

Obrovským problémem států s hojností nerostného bohatství jsou, právě

s vlastnictvím nerostného bohatství spojené, konflikty, respektive občanské

války, kterým jsou tyto státy často vystaveny (viz Tabulka 2.1). Chudé země

s hojností obnovitelných zdrojů, ale také všechny země s neobnovitelnými

zdroji surovin mají vyšší pravděpodobnost vypuknutí ozbrojeného konfliktu

[de SOYSA, 2000, str. 113–135]. Většinu takovýchto konfliktů můžeme najít

právě v Africe, především pak, jak uvádí Záhořík [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 85],

v oblasti Velkých jezer, která se stala synonymem „regionálního konfliktu“.

Důvodem je existence etnických, historických, ekonomických a human-

itárních okolností společných zemím z této oblasti. Mezi nejznámější kon-

flikty v Africe patří boje o diamanty v Angole, Libérii a Sieře Leone či o ropu

v Kongu. Nejdéle přetrvávajícími konflikty jsou pak konflikty v Súdánu,

Nigérii a Somálsku či o zdroje mnoha minerálů v Demokratické republi-
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ce Kongo. Záhořík dále konstatuje, že země bohaté na nerostné suroviny

mají tendenci podléhat negativním jevům, které souvisejí právě s vlast-

nictvím nerostných surovin. Jedná se předevním o korupci, nedostatečnou

kontrolu pohybu zboží, osob, daní a na to navázanou ilegální těžební činnost,

vznik lokálních konfliktů o přístup k těmto zdrojům bohatství, uzurpaci

moci jednou ze zainteresovaných stran aj. Příklad Demokratické republiky

Kongo nám může sloužit jako modelový vzor. Ilegální exploatace nerost-

ných surovin je zde úzce spjata již se samotným vznikem státu na konci 19.

století, a to ze strany belgického krále.7

Ovšem dochází i k ovlivňování chování vlády či vládnoucí elity. Zisky

z nerostného bohatství země vedou vládnoucí garnituru k určité změně

chování tak, aby docílili udržení svého postavení a tudíž svého dosavad-

ního vlivu a přístupu k těmto výnosům. K tomuto účely vytvářejí systém

oceňování svých následovníků a podporovatelů na jedné straně a trestání

svých odpůrců na straně druhé. Politika státu je tak utvářena, na nerostné

suroviny navázaným, klientelismem a určitým institucionálním nastavením

vyhovujícím těmto podmínkám. Profit z nerostného bohatství dovoluje státu

nezabývat se potřebou diversifikovat ekonomiku a tudíž zvýšit ekonomickou

moc i alternativních zdrojů, což by mohlo vést k posílení politických pro-

tivníků. Dalším způsobem, jak se stát vyhýbá domácí politické soutěži, je

převedení exploatace nerostných surovin na zahraniční firmy. Jednak to vede

k uspokojení mezinárodních finančních institucí, ale také k upevnění externí

politické podpory. A s tím, jak se zvětšuje propast mezi vládou státu a je-

jími občany, především marginalizovanými skupinami, kteří vidí politickou

změnu jako jediné možné východisko, se násilí stává hlavním, ne-li jediným

možným způsobem, jak se dostat k bohatství a moci. To znamená, že státy
7Tehdy jako tzv. Svobodný stát konžský.
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Tabulka 2.1
Občanské války spojené s bohatstvím nerostných surovin
1990–2002

Země Trvání Zdroje
Afghanistán 1978–2001 Drahokamy, opium
Angola 1975–2002? Ropa, diamanty
Angola (Cabinda) 1975– Ropa
Barma 1949– Dřevo, cín, drahokamy,

opium
Kambodža 1978–1997 Dřevo, drahokamy
Kolumbie 1984– Ropa, zlato, kokain
Kongo 1997 Ropa
Demokratická republika
Kongo

1996–1997, 1998– Měď, koltan, diamanty,
zlato, kobalt

Indonésie (Aceh) 1975– Zemní plyn
Indonésie (Západní Papua) 1969– Měď, zlato
Libérie 1989–1996 Dřevo, diamanty, železo,

palmový olej, kakao,
káva, marihuana,
kaučuk, zlato

Maroko 1975– Fosfáty, ropa
Papua-Nová Guinea 1988– Měď, zlato
Peru 1980–1995 Kokain
Sierra Leone 1991–2000 Diamanty
Súdán 1983– Ropa

Zdroj: [ROSS, 2003a, str. 18]

závislé na nerostném bohatství mají tendenci mít predátorské vlády, které

se zajímají pouze o určité zájmy a mají tudíž vyšší riziko vypuknutí kon-

fliktu [LE BILLON, 2001, str. 561–584].

Michael Ross ze Světové banky [ROSS, 2003a, str. 38] ve své práci

popisuje čtyři hlavní oblasti s napojením na nerostné suroviny, které ve-

dou k občanským válkám: vliv nerostného bohatství na ekonomiku země,

působení na vládu země, jejich vliv na lidi žijící v oblastech bohatých na

14
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nerostné suroviny a jejich působení na hnutí rebelů. Dále se dá, například

dle Le Billona [LE BILLON, 2010, str. 66], vztah mezi nerostnými surovi-

nami a ozbrojeným konfliktem rozdělit do tří kategorií: „prokletí nerost-

ného bohatství“ („resource curse“), kdy nerostné suroviny ovlivňují insti-

tucionální nastavení a ekonomické výsledky, další kategorií jsou „konflikty

o zdroje“ („resource conflicts“), které jsou spojeny především s distribucí

zisků z nerostného bohatství, přístupem ke zdrojům či environmentálními

a sociálními dopady těžby a třetí uváděnou kategorií jsou pak „konflik-

tní zdroje“ („conflict resources“), které umožňují financovat ozbrojené kon-

flikty.

Další otázkou, kterou se Michael Ross zabývá a která se vztahuje k

nerostným surovinám jako příčině konfliktů, je otázka vlivu jednotlivých

nerostných surovin. Mají jednotlivé suroviny – ropa, drahokamy, jednotlivé

rudy, dřevo, zemědělské komodity či ilegální drogy - rozdílný dopad na

stát nebo je jejich působení více méně stejné? Ukazuje se, že diamanty,

respektive vývoz surových diamantů, a narkotika, jsou statisticky velmi

úzce spjaty se zvýšenou pravděpodobností ozbrojeného boje. Jejich vliv na

občanské války můžeme pozorovat na konfliktech, které se objevily během

předposlední dekády, tedy v letech 1990 – 2000. To potvrzuje i práce Lu-

jaly, Gleditsche a Gilmorové [LUJALA aj., 2005, str. 538–562], kteří však

uvádějí, že sekundární či aluviální8 diamanty zvyšují možnost vypuknutí

pouze etnického konfliktu, ne ostatních typů války.9 U ostatních surovin

je jejich vliv zhruba na stejné úrovni, pouze v případě surového dřeva se

nejedná o vliv signifikantní.

Tato oblast zkoumání, tedy výzkum surovinových konfliktů, je, jak uvádí
8Nebo také naplavené či povrchové.
9V případě primárních diamantů je naopak výskyt etnických konfliktů méně

pravděpodobný.
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například autoři Šmíd a Kraus [ŠMÍD aj., 2010, str. 9], poměrně novou10

a specifickou rovinou výzkumu konfliktů, která je v českém prostředí za-

tím poměrně málo prozkoumaná. Jak ale tito autoři dále uvádějí, bylo by

chybou domnívat se, že tyto konflikty jsou pouze novou záležitostí. I v pří-

padě válek o zdroje je možné vysledovat určitý historický vývoj. Zatímco v

pravěkém období by se dalo nalézt boje o přístup k vodě a půdě, v 17. století

bylo naopak důležitou komoditou dřevo vhodné k budování loďstva. S ros-

toucí industrializací v 19. století pak rostla i důležitost nerostných surovin.

Na důležitosti získaly také během druhé světové války11 a o současném

postavení přírodního bohatství není asi třeba polemizovat.

2.2 Základní hypotézy

Existují dvě hlavní hypotézy týkající se vlivu nerostných surovin na zvýšení

rizika vypuknutí ozbrojeného konfliktu [LE BILLON, 2001, str. 561–584].

První hypotéza hovoří o vztahu mezi nedostatkem surovin a válkami. Dle

této domněnky vznikají konflikty z důvodu nedostatku surovin, jelikož jed-

notlivci i celé národy usilují o zajištění surovin nezbytných pro své přežití.

Jako je tomu vždy, i v tomto případě existují k tomuto tvrzení proti ar-

gumenty. Za všechny uvedu například, že nedostatek surovin může vést k

socio-ekonomickým inovacím či diversifikaci ekonomiky, což má pozitivní

vliv na hospodářskou situaci země.

Druhá hypotéza, kterou budu v textu dále rozpracovávat, hovoří o

hojnosti primárních surovin a jejich atraktivnosti nejen pro vládnoucí

elity, ale také pro povstalecká hnutí. Empirické potvrzení vlivu bo-
10Výzkum v této oblasti se objevuje v 90. letech minulého století.
11Například japonská expanze do kontinentální Asie či německá ofenziva na Kavkaz

v roce 1942, kde nerostné suroviny byly jedním z hlavních motivů.
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hatství nerostných surovin, respektive závislosti na jejich vývozu, na

zvýšení rizika ozbrojených konfliktů přináší například Collier a Hoefflerová

[COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2000]. Collier ve svých pracích hovoří o

pasti přírodních zdrojů, jako jedné ze čtyř pastí12, do kterých se státy mo-

hou dostat. Tato teze je založena na premise, že některé méně rozvinuté

země nejsou schopny využít zisky z těžby nerostných surovin ke zlepšení

svého postavení skrze ekonomický růst. Dochází pak k situaci, kdy bohatství

nerostných surovin přispívá k prohloubení pasti konfliktu [COLLIER, 2009,

str. 55].

2.3 Ukořistitelnost, zablokovatelnost a

legálnost nerostných surovin

S dopady vlastnictví jednotlivých nerostných surovin souvisí i jiná skutečnost,

kterou rozpracovává Michael Ross [ROSS, 2003b, str. 47–70], a to jejich

ukořistitelnost (lootability), zablokovatelnost (obstructability) a jejich legál-

nost (legality), které také ovlivňují občanské války (viz Tabulka 2.2). Pokud

se jedná o ukořistitelnost, pak je to otázka snadnosti získání a následné

přepravy suroviny jednotlivci či malými skupinami nekvalifikovaných pra-

covníků. Zablokovatelnost představuje skutečnost, kdy lze zablokovat trans-

port suroviny pouze skupinkou málo vyzbrojených jednotlivců, a souvisí

také s polohou surovin. Zvyšuje také intenzitu konfliktu a přispívá k jeho

prodlužování. Co se týče legálnosti surovin, hodně surovin může být legálně

obchodováno na světových trzích. Nelegální suroviny pak zvyšují příjem

rebelům.
12Dalšími pastmi jsou: past konfliktu, past spočívající ve vnitrozemské poloze a špat-

ných sousedech a past vyplývající ze slabé vlády v malé zemi [COLLIER, 2009, str. 21]
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Tabulka 2.2
Přírodní zdroje podle ukořistitelnosti, zablokovatelnosti a
legálnosti

Ukořistitelné Neukořistitelné
Velmi zablokovatelné - Pevninská i vzdálená ropa a plyn
Mírně zablokovatelné Zemědělské produkty

Dřevo
Hlubinné minerály

Nezablokovatelné Kokaina

Opiuma

Aluviální drahokamy

Hlubinné drahokamy
Pobřežní roba a plyn

anelegální přírodní zdroj.

Zdroj: [ROSS, 2003b, str. 55]

V případě, že je nerostné bohatství země snadno ukořistitelné, pak je

větší pravděpodobnost, že z něho budou profitovat místní chudí lidé a také

rebelové (viz Tabulka 2.3). V případě, že jsou však tyto suroviny špatně

ukořistitelné, pak je větší pravděpodobnost, že z jejich existence na daném

území bude profitovat vláda (viz Tabulka 2.3). Je také vhodné doplnit, že

snadná ukořistitelnost nerostných surovin povstaleckými skupinami vede

nejen k prodlužování konfliku, jelikož jim umožňuje dále financovat jejich

boj, ale také k větším problémům s disciplýnou uvnitř armády, která má

tyto přírodní zdroje kontrolovat. Pokud jsou však nerostné suroviny těžce

dostupné, pak se zvyšuje riziko vypuknutí separatistického konfliktu, jelikož

z těchto zdrojů místní obyvatele nemají žádný profit a je tudíž snažší vypro-

vokovat je k boji proti státu a jeho politice, který je navíc poháněn vidinou

bohatství (viz Tabulka 2.4).

K dokumentaci vlivu ukořistitelnosti nerostných surovin na vypuknutí

konfliktu je možné uvést příklad Demokratické republiky Kongo a jejího

regionu Katanga na počátku 60. let, kde došlo k jednostrannému vyhlášení
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nezávislosti [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 67].

Tabulka 2.3
Která strana konfliktu získává zisky z nerostného bohatství

Rebelové Vláda Obě strany
Ukořistitelné Afghanistán (drahokamy)

Kambodža
Libérie
Peru
DRCa

- Afghanistán (opium)
Angola (drahokamy)
Barma
Kolumbie (drogy)
Sierra Leone
DRC

Neukořistitelné - Angola (ropa)
Angola-Cabinda
Indonésie-Aceh
Indonésie-Západní Papua

Kolumbie (ropa)
Kongo
Súdán
DRCb

aKoltan, zlato, káva a dřevo.
bKobalt a kimberlity (diamanty).

Zdroj: [ROSS, 2003b, str. 58]

2.4 Vliv geografického rozmístění

nerostných surovin na vypuknutí

konfliktu

Toto téma je velmi dobře zpracované v analýze Philippa Le Billona, která se

zabývá nerostnými surovinami a jejich geografickým umístěním, respektive

jejich vzdáleností od moře, metropole či důležitého transportního uzlu. Na

základě geografického rozmístění nerostných surovin pak Le Billon následně

sestavil čtyřbodový model, který právě na základě geografického umístění

surovin dokládá možnost vypuknutí konfliktu, viz Tabulka 2.5, kde můžeme

vidět rozdělení jednotlivých konfliktů: první bod modelu - pokud jsou ne-
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Tabulka 2.4
Ukořistitelnost a separatistické tendence

Separatistické Neseparatistické
Ukořistitelné Barma Afghanistán

Angola (UNITA)a

Kambodža
Kolumbiea

DRCa

Libérie
Peru
Sierra Leone

Neukořistitelné Angola (Cabinda)
Indonésie (Aceh)
Indonésie (Západní Papua)
Papua-Nová Guinea
Súdán

Angola (UNITA)a

Kolumbiea

Kongo
DRCa

aUkořistitelné i neukořistitelné zdroje jsou příčinou konfliktů

Zdroj: [ROSS, 2003b, str. 57]

rostné suroviny na jednom místě a poblíž centra moci, pak je zde zvýšená

pravděpodobnost, že dojde k pokusu o převzetí moci. Druhý bod - pokud

jsou nerostné suroviny vzdálené od centra a navíc koncentrované na jed-

nom místě, pak v těchto oblastech bohatých na suroviny dochází k sep-

aratistickým tendencím. Třetím bodem je pak případ, kdy se rozptýlené

suroviny, které jsou poblíž moře, města či důležitého dopravního uzlu stá-

vají cílem nájezdů a plundrování. Trvalé obsazení zde však není moc reálné.

Posledním bodem modelu Le Billona je pak případ rozptýlených surovin,

které jsou alokovány daleko od města. V tomto případě se objevuje war-

lordismus13, který vede ke vzniku nezávislých regionů s vlastní ekonomickou

strukturou, ovládaných místními vojevůdci [LE BILLON, 2001, str. 561–
13Jedná se o ozbrojený boj vedený pouze pro vlastní zisk.
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584].

Tabulka 2.5
Vztah mezi geografií přírodních surovin a typem konfliktu

Koncentrované Rozptýlené
Blízké Státní kontrola/coup d’etat Povstání/vzpoura

Alžírsko (plyn) Senegal-Mauritánie (orná půda)
Angola (ropa)
Čad (ropa)
Kongo – Brazzaville (ropa)
Libérie (železná ruda, kaučuk)
Rwanda (káva)
Sierra Leone (rutil)

Vzdálené Odtržení Warlordismus
Angola/Cabinda (ropa) Angola (diamanty)
DRC (měď, kobalt, zlato) DRC (diamanty, zlato)
Maroko/západní Sahara (fosfáty) Libanon (hašiš)
Nigérie/Biafra (ropa) Libérie (dřevo, diamanty, drogy)
Senegal/Casamance (marihuana) Sierra Leone (diamanty)
Súdán (ropa) Somálsko (banány, velbloudi)

Zdroj: [LE BILLON, 2001, str. 573]

2.5 Nerostné suroviny a jejich ekonomický

dopad na stát

Nejznámějším autorem zabývajícím se propojení nerostného bohatství a

vznikem konfliktů je Paul Collier. Ten, spolu se svou kolegyní Anke Hoef-

flerovou, příčiny konfliktů rozdělil na dvě základní kategorie: greed (cham-

tivost či hrabivost) a grievance (křivda). Model chamtivosti zkoumá zdroje

financování občanské války a zisk je tak jeho hlavní příčinou. Model křivd

se oproti tomu zaměřuje na nerovnosti, politický, etnický či nábožen-
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ský útlak a ekonomický faktor je pro něj důležitý jen coby prostředek

pro financování jednotlivých aktivit [COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2000,

str. 1–44]. Collier věnuje větší pozornost faktorům spadajícím do kat-

egorie greed, tedy chamtivosti. Odmítá totiž dříve obecně prosazovaný

faktor grievance, tedy křivdy, jako základní příčinu všech konfliktů

[COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2002, str. 13–28] a spolu se svou kolegyní

prosazují názor, že občanské války jsou vedeny kvůli zisku, který povstal-

cům přinášejí, a jsou zapříčiněny touhou rebelů po kořisti spíše než hledáním

spravedlnosti založeném na etnických, politických či sociálních křivdách. Na

základě toho pak ještě Collier a Hoefflerová dále rozlišují tři základní zdroje

financování povstaleckých skupin. Jsou to nelegální obchod s primárními

surovinami, dotace od zahraniční diaspory a podpora nepřátelských vlád

[COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2000, str. 1–44]. Ve svých pracích se za-

měřují především na africké země s nízkými příjmy. Snaží se vysvětlit,

proč právě v těchto zemích dochází ke konfliktům, především pak k občan-

ským válkám. Spolu se svou kolegyní Anke Hoefflerovou (model Collier-

Hoefflerová) se věnují tzv. „prokletí přírodních zdrojů“14 a docházejí k

závěru, že výše příjmů per capita, míra ekonomického růstu a struktura

ekonomiky, respektive závislost na vývozu primárních surovin jsou těmi

nejdůležitějšími [BANNON a COLLIER, 2003, str. 2]. Tvrdí, že pokud se

zdvojnásobí výše příjmů per capita, pak risk vypuknutí konfliktu o polov-

inu poklesne. Jak autoři uvádějí, každé další procento růstu snižuje možnost

vypuknutí konfliktu o 1 %. Avšak efekt závislosti na primárních surovinách

není lineární. Svého vrcholu dosahuje při 30ti % podílu exportu na HDP

země (viz graf 1). Navíc státy závislé na vývozu primárních surovin jsou také

vystaveni vyššímu riziku opakovaní konfliktu [LE BILLON, 2001, str. 561–
14Stejně tak i a Le Billon [LE BILLON, 2001, str. 561–584]

22



2.5. Nerostné suroviny a jejich ekonomický dopad na stát

584].

Collier tvrdí, že přírodní zdroje jsou často spouštěčem občanských válek,

neboť několik frakcí, politiků či etnik se nad nimi snaží získat kontrolu, což

v konečném důsledku vede ke konfliktům. Nejznámějším příkladem jsou

konfliktní diamanty z Angoly či Sierra Leone. V těchto dvou případech,

stejně jako například v DRC, se jedná o tzv. aluviální diamanty, což zna-

mená, že jsou snadno přístupné pro rebelující skupiny. Mohou tak přispět

nejen k vypuknutí konfliktu, ale umožňují také financovat již probíhající

konflikt. Navíc se jedná o komoditu s vysokou hodnotou, díky rozměrům

i snadno uchovatelnou a transportovatelnou a se snadno přístupným mez-

inárodním trhem. Skupiny rebelů však získávají peníze z nerostného bo-

hatství i nepřímo, tedy nejen přímo z produkce těchto surovin a násled-

ného prodeje, ale také prostřednictvím neoficiálních daní či poplatků, které

vybírají od producentů a prodejců, jako například v případě vysoce hod-

notných zemědělských plodin. I v případě, že je při získávání nerostného

bohatství třeba sofistikovanějších technologií, je zde určitý prostor pro vy-

dírání a tudíž získávání financí. Povstalecké skupiny mohou například hrozit

zahraničním společnostem zničením ropovodů. Dále je také možné předem

prodávat práva na těžbu nerostného bohatství, které zatím rebelové pouze

plánují obsadit a kontrolovat [BANNON a COLLIER, 2003, str. 23]. Peníze

získané z prodeje minerálů, ropy, plynu či dřeva často putují na nákup

dalších zbraní a do soukromých kapes lidí zapletených do konfliktu. Tím, u

koho vytěžené suroviny končí, jsou vždy nadnárodní a západní firmy.

Velmi často se ve spojitosti s nerostnými zdroji hovoří o termínu „prokletí

přírodních zdrojů“. Tento termín popisuje situaci, kdy země s bohatstvím

nerostných surovin rostou pomaleji než země na nerostné suroviny chudé

[SACHS a WARNER, 2001, str. 827]. Dle těchto autorů, v zemích bohatých
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Obrázek 2.1
Natural Resources and Conflict Risk in Low-Income Coun-
tries.

Zdroj: [BANNON a COLLIER, 2003, str. 3]

na nerostné suroviny nevidíme silný ekonomický růst vedený exportem z toho

důvodu, že země bohaté na nerostné suroviny mají tendenci udělat svůj

exportní sektor nekonkurenceschopným. Důsledkem je, že hojnost nerost-

ných surovin je překážkou růstu a tudíž, že v zemích s hojností přírodních

zdrojů nikdy neuvidíme exportem vedený růst [SACHS a WARNER, 2001,

str. 827–838]. Příkladem "prokletí přírodních zdrojů"nám může být napřík-

lad Delta Nigeru, která patří mezi hlavní naleziště ropy v oblasti Guine-

jského zálivu a která se tak značně podílí na výnosech Nigérie. Jak se bo-

hužel právě na tomto příkladě, či příkladě Demokratické republiky Kongo
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ukazuje, bohatství nerostných surovin nemusí vždy vést k prosperitě země,

spíše naopak, vlivem špatné vlády, nerovné redistribuce bohatství, regionální

či sociální marginalizace dochází v těchto státech v několika posledních de-

setiletích k prohlubování chudoby a tudíž ke zhoršování ekonomické situace.

Podobné potvrzují i ekonomové Gylfason a Zoega, kteří došli při svém

výzkumu k závěru, že vyšší než 15 % závislost na vývozu nerostných surovin

téměř znemožňuje systematický růst země [ŠMÍD a VAĎURA, 2009, str. 44–

64]. Ve svém průzkumu zkoumali 85 zemí v období 1965–1998 s podílem

nerostných surovin na celkovém národním bohatství z pohledu jejich eko-

nomického růstu (viz Tabulka 2.6). Jejich závěrem je, že nerostné suroviny

nepřispívají k celkovému ekonomickému růstu a dokonce mohou mít i ško-

dlivý efekt.

Dalším problémem spojeným s bohatstvím přírodních zdrojů, konkrétně

se závislostí státní ekonomiky na vývozu primárních komodit, je skutečnost,

že tyto státy jsou pak více závislé na cenách těchto komodit na světových

trzích. V případě poklesu cen na světových trzích začíná docházet ke zhor-

šování ekonomické situace v zemi a objevuje se tak problém jak řešit tuto

situaci a jak bojovat s negativním dopadem této skutečnosti na vlastní

obyvatelstvo a rozvoj země. Stejně tak nerealistické odhady a očekávání

vlastních státních možností pramenících z nárůstu zisků vlády má nega-

tivní dopad na stát. Například i Michael L. Ross hovoří v této souvislosti o

„surovinové pasti“. V této pasti se země nachází v případě, že na nerostných

surovinách je závislá jak ekonomika země, tak i politická odpovědnost vlády.

Vláda sice může být destabilizována vzniklou ekonomickou stagnací, ovšem

díky kontrole nerostného bohatství však není nucena k okamžitému řešení

situace (tzv. „rentiérský efekt“). Navíc díky pravidelnému zdroji příjmů má

dostatek prostředků na potlačování případných nepokojů (tzv. „represivní
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efekt). S tím souvisí i obrovský nárůst korupce a také klesající schopnosti

státu, vlády, vypořádat se s problémy země, což v některých případech

může vést až k občanské válce, jako napřílad v Alžírsku či v Demokratické

republice Kongo [ROSS, 2003a, str. 24–27].

Musím také zmínit další nebezpečí ekonomik bohatých na přírodní zdroje,

tzv. nizozemskou nemoc (Dutch disease). Tento termín se používá v souvi-

slosti s přírodními zdroji a byl nejprve použitý pro popsání situace vzniklé v

Nizozemsku v 60.letech. Byla to situace kdy byly v Nizozemsku objeveny zá-

soby plynu. To vedlo ke zvýšené poptávce po nizozemském plynu, což mělo

za následek zvýšení hodnoty nizozemského guldenu. To vedlo ke zvýšení

hodnoty oproti ostatním měnám a nizozemští exportéři ostatního zboží tak

v konečném důsledku získali za své zboží méně guldenů než před objevením

plynu. Používá se tedy pro popsání situace, kdy větší zisky z exportu ve-

dou k posílení národní měny, což má negativní vliv na ostatní hospodářská

odvětví, která se již tak zmenšují v důsledku přerozdělení investic do odvětví

spojených s primárními surovinami. V konečném důsledku může v lepším

případě dojít pouze k tranformaci skladby exportu, respektive k vytlačení

vývozu výrobků a služeb, v horším případě dochází k propadu celkového

exportu na hrubém národním produktu.

Autoři Šmíd a Vaďura [ŠMÍD a VAĎURA, 2009, str. 53] ve spojitosti s

obrovským množstvím nerostných surovin a konfliktem ve své práci hovoří

o konceptu tzv. válečné ekonomiky. Rozvoj tohoto fenoménu, založeném na

ilegální těžbě nerostných surovin na pozadí konfliktu, je umožněn vznikem

šedé ekonomiky, například vznikem sítě pašeráků, jež poskytuje příležitosti

nelegálně vytěžené suroviny směnit za peníze či jiné komodity umožnující

další vedení ozbrojeného boje. Nejčastěji se jedná právě o nákup zbraní.

Pokud bychom chtěli vědět, které státy jsou k tzv. válečným ekonomikám
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blížeji, pak bychom se měli podívat na jejich exportní zaměření. Jednoznač-

ně náchylnějšími k tomuto typu ekonomiky jsou totiž státy, jejichž ekonomi-

ky jsou závislé na vývozu jedné či více primárních surovin v nezpracovaném

stavu.

Bannon a Collier [BANNON a COLLIER, 2003, str. 28] na druhé straně

rozebírají i faktory, které mají vliv na zlepšení situace nejméně rozvin-

utých zemí. Jedná se především o ekonomický růst, diversifikaci exportu či

o snížení závislosti na cenách na mezinárodním trhu. Určují také tři faktory,

které významným způsobem redukují závislost země na primárních komod-

itách, a to – růst, pomoc, politika. Růst pomáhá diversifikovat ekonomiku,

což v konečném důsledku vede ke snížení rizika vypuknutí konfliktu. Pomoc

také významným způsobem redukuje závislost na primárních surovinách a

zlepšuje celkové klima v zemi. Pomáhá například snížit obchodní náklady

zlepšením infrastruktury, což se projeví na vyšší konkurenceschopnosti ob-

chodních aktivit. V neposlední řadě i dobrá ekonomická politika se zasazuje

o snížení závislosti na primárních komoditách. Ke změření snížení závislosti

Collier a Hoefflerová [COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2003] využili hodno-

cení Světové banky, tzv. Country Policy and Institutional Assessment -

CPIA (Hodnocení státní politiky a institucionálního uspořádání)15. Tito

autoři došli k závěru, že v průměru, zlepšení o 1 bod v CPIA, redukuje

závislost na primárních surovinách o 1,4 % HDP z 15,2 % na 13, 8 %.
15V době výzkumu tento index nebyl ještě veřejně dostupný. Index byl zveřejněn

Světovou bankou až v roce 2006, byl však poskytnut pro účely zmíněného výzkumu
[COLLIER, 2009, str. 85].
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2.6 Závěr

Těžba ropy a vzácných nerostů stála a stále ještě stojí v pozadí nejkrutějších

násilností v afrických zemích a zahraniční ekonomické zájmy nesou na těchto

činech svůj díl odpovědnosti16. Specifické podmínky v zemích subsaharské

Afriky, především pak slabost státních institucí a závislosti na jediné ex-

portní komoditě spolu s nedemokratickým režimem ovládaným jednou et-

nickou či klanovou skupinou vytváří silnou kombinaci, která nahrává nepo-

tismu, klientelismu, korupci a dalším negativním jevům, které nepomáhají

rozvoji místní ekonomiky a tudíž ani nezlepšují již takto složitou situaci.

Všechni výše zmiňovaní autoři a jejich analýzy ukazují na vztah nerost-

ného bohatství a vzniku konfliktu. Vlastnictví nerostných surovin může být

příležitostí ke zlepšení hospodářské situace těchto zemí, jako například v

případě Botswany, která svůj úspěch postavila na základě nerostného bohat-

ství, ve většině případů však bohužel představuje důvod jejich špatného eko-

nomického, politického a sociálního postavení, především z důvodu špatné

politické správy země, jak také naznačuje výše zmíněný případ Botswany.

Ovšem i mezi nerostnými surovinami jsou rozdíly. Jak ukazuje Michael

Ross ze světové banky či Philippe Le Billon, ne všechny suroviny mají stejný

vliv na vypuknutí občanské války. Nejdůležitějším prvkem je ukořistitelnost

surovin (lootability), tedy snadné získání povstaleckými skupinami. S tím

souvisí i další důležitý faktor, a to je geografické rozmístění jednotlivých

surovin. Jednak jejich vzdálenost od města, moře či transportního uzlu,

která v případě blízkosti centra umožňuje vládě jejich lepší kontrolu a tudíž

eliminuje nebezpečí převzetí povstalci, ale také jejich alokace v přírodě.

Velmi silně se ve vztahu k nerostným a přírodním surovinám projevuje
16Například podpora povstaleckých hnutí na území Demokratické republiky Kongo ze

strany Rwandy a Ugandy, jenž se však často schovávají za obavy o bezpečnostní situaci
ve svých zemích
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také fakt, jak moc důležité jsou schopnosti státu, jeho postavení a přede-

vším pak jeho funkčnost. Je třeba vidět všechny souvislosti a nejen fakt,

že nerostné suroviny mají vliv na vznik konfliktu, protože umožňují ozbro-

jeným skupinám vést svůj boj. Je třeba uvědomit si fakt, že stát a jeho

postavení má obrovský vliv na vztah nerostných surovin a konfliktu. V pří-

padě silného a schopného státu, by totiž k žádnému ozbrojenému konfliktu

vůbec nemuselo dojít. Silný stát by byl schopen využít svých schopností a

možností a vznikající konflikt ukončil. Stát jako takový má k tomu spoustu

nástrojů. V případě Demokratické republiky Kongo se to projevuje velmi

viditelným způsobem. Jak víme, oblast východního Konga je oblastí, nad

kterou stát nemá kontrolu a která je plně v rukou ozbrojených skupin. K

takového situaci by nedošlo, pokud by stát byl plně funkční a měl dostateč-

nou kontrolu nad celým svým územím.

V poslední kapitole se proto ve své analýze budu snažit zhodnotit roli

nerostných surovin, i skrze stanovené zprostředkující proměnné, jako napřík-

lad nerovná distribuce zisků z nerostného bohatství, závislost státu na

exportu jedné nerostné suroviny, geografie nerostných zdrojů či slabost

vlády, které nám lépe pomohou odhalit roli nerostných surovin, jako jedné

z nezávislých proměných, které mají vliv na vznik vnitrostátního ozbro-

jeného konfliktu, v našem případě pak konkrétně na vypuknutí druhé války

v Demokratické republice Kongo, probíhající v letech 1998 –2003. Nerostné

suroviny, jak jsem již uvedla výše, nikdy nejsou příčinou válek sami o sobě.

Přestože se ukazuje, že hrají podstatnou roli, většinou se jedná o soubor více

příčin. Obecně lze však říci, že ekonomické vlivy, jako výše příjmů obyvatel-

stva, výše GDP, podíl nerostných surovin na vývozu země a jiné mají velký

vliv na dění v zemi a ovlivňují nejen sociální, ale také bezpečnostní situaci.

Různé studie ovšem konzistentně ukazují, že nerostné bohatství stojí za
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rozpoutáním občanských válek, jejich prodlužováním a nemožností nalézt

řešení konfliktu. Je to začarovaný kruh. Drancování nerostů umožňuje platit

válku a v době konfliktu lze zase ilegálně a beztrestně drancovat přírodní

bohatství.

Podle různých prognóz začnou strategické suroviny docházet kolem roku

2050. Do té doby i poté bude válek o zdroje přibývat. Odhaduje se totiž, že

v budoucnu se konflikty rozhoří i kvůli zdrojům pitné vody.
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Tabulka 2.6
Závislost na nerostných surovinách a ekonomický růst

Růst HDP na obyvatele za rok 1965-1998, upraveno na počáteční příjem (%)
Podíl
přírod-
ního
kapitálu
na
národ-
ním
bohat-
ství
(%)

≤ -3% -3%<
≤-2%

-2%<
≤-1%

-1%<
≤0%

0%<
≤1%

1%<
≤2% 3%<

≤ 5% Jordán Salvádor
JAR

Guatemala
Maroko

Lesotho
Nizozemsko
Švýcarsko
Turecko
U.K.
U.S.

Rakousko
Belgie
Dánsko
Egypt
Francie
Řecko
Itálie
Portugalsko
Španělsko

Japonsko
Mauricius Korea

5%<
≤10%

Benin
Ghana
Haiti

Honduras
Jamajka
Keňa
Peru
Zimbabwe

Argentina
Kostarika
Panama
Filipíny

Brazílie
Chile
Kolumbie
Dominikánská
rep.
Mexiko
Pakistán
Srí Lanka
Švédsko
Trinidad a
Tobago
Tunisko

Finsko
Irsko
Norsko

Malajsie
Thajsko

Botswana
Čína

10%<
≤15%

Nikaragua
Malawi
Mozambik

Kongo
Gambie

Bangladéš
Uruguay

Austrálie
Paraguay Kanada Indonésie

15%<
≤20%

Pobřeží
slonoviny
Senegal
Togo
Venezuela

Burkina
Faso
Burundi
Nepál
Papua-Nová
Guinea

Ekvádor
Nový Zéland Indie

20%<
≤25%

Mauritánie
Rwanda Kamerun

25%<
≤30% Sierra Leone

30%<

Středoafrická
rep.
Čad
Guinea Bis-
sau
Madagaskar
Mali
Nigérie
Zambie

Zdroj: [GYLFASON a ZOEGA, 2004, str. 4]
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KAPITOLA 3
Etnická rozmanitost jako

příčina konfliktů na africkém

kontinentě?

Pojem etnicita patří v posledních letech k hojně užívaným termínům. Et-

nicita je často v moderních dějinách subsaharské Afriky viděna jako prob-

lém. Má však etnické rozdělení státu či antagonismus mezi jednotlivými

etniky vliv na vznik tamních konfliktů? Dá se hovořit o etnicitě jako o

hlavní či jediné příčině občanských válek na africkém kontinentě? Etnická

roztříštěnost uvnitř jednotlivých států Afriky, především pak v oblasti sub-

saharské Afriky, a vzájemná nenávist mezi jednotlivými etniky je považována

částí odborné veřejnosti za hlavní příčinu občanských válek na africkém

kontinentě. Někteří autoři však etnicitu za příčinu konfliktů nepovažují (viz

[COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2000]17, [ELBADAWI a SAMBANIS, 2000,
17Collier odmítl oběcně prosazovaný faktor grievance jako základní příčinu všech kon-

fliktů. Jeho model grievance stojí na objektivním rozhořčení, jako například: etnické nebo
náboženské nenávisti, nerovnosti, útlaku či historické pomstě.
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str. 244–269] či [FEARON a LAITIN, 2003, str. 75–90]). Například autoři

Elbadawi a Sambanis tvrdí, že většina válek v Africe je způsobena přede-

vším vysokou chudobou, ekonomickou závislostí na primárních surovinách

a selhání politických institucí, než-li etnickou nenávistí. Tvrdí dokonce, že

etnická rozmanitost ve skutečnosti pomáhá, nebo alespoň nebrání vzniku

stabilního vývoje. Autoři Fearon a Laitin také hovoří o jiných příčinách

povstání. Stejně jako Elbadawi a Sambanis zdůrazňují vliv chudoby, ke

které přidávají ještě politickou nestabilitu, obtížný terén a početnou pop-

ulaci. Faktem zůstává, že v Africe, a zvláště pak v Subsaharské Africe, se

oproti ostatním regionům nachází země s největší etnickou diversifikací. V

této kapitole se proto zaměřím na etnickou rozmanitost jako možnou příčinu

konfliktů v Africe.

3.1 Definice etnicity

Co je to vlastně etnicita? Jak ji definovat? Obecně platná, jednotící definice

etnicity neexistuje, přesto existují dva historické přístupy, které slouží ke

zkoumání etnicity.

Prvním přístupem je tzv. primordialistický model. Ten představuje národy

za něco věčného a univerzálního, mající navíc své charakteristické znaky, dle

kterých můžeme rozlišit jednotlivé etnické skupiny na základě náboženství,

odívání, jazyka a dalších symbolů. Etnicitu považuje tento model za předem

danou a nemněnnou [BAHENSKÝ, 2010, str. 7].

Druhým, protichůdným, konceptuálním přístupem je pak tzv. konstruk-

tivistický nebo také instrumentalistický model, podle kterého jsou národy

produktem specifických společenských a historických podmínek, které nastaly

až v souvislosti s příchodem modernity [BAHENSKÝ, 2010, str. 7]. Tento
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přístup počítá s tím, že lidé mohou svůj jazyk a etnickou identitu modifiko-

vat v různých typech sociální interakce [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 17].

Jak uvádí ve své práci Eriksen [ERIKSEN, 2010, str. 23], základní charak-

teristikou etnicity je dělení společnosti. Etnicita totiž vede k rozdělení na

„my“ a „oni“, tedy „my“ a „ostatní“, což má za následek vytváření pocitu

nadřazenosti na jedné straně, a zároveň také pocitu marginalizace určité

skupiny obyvatelstva na straně druhé. Je vhodné doplnit, že toto rozdělení

je většinou spjato s různými stereotypy a především pak s tendencí posuzo-

vat „ty druhé“ negativně a nahlížet na ně s určitými předsudky. Vytváření

rozdílů mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva může také vést k manipu-

laci uvnitř společnosti, ať už se jedná o manipulaci v rámci politického boje

nebo v rámci větší akceschopnosti povstaleckého hnutí [ERIKSEN, 2010,

str. 23]. Můžeme se také setkat se situací, kdy je etnická diversifikace

společnosti zveličována či vytvářena uměle, a to například za účelem up-

evnění postavení či k zajištění větší loajality svého vlastního etnika ve snaze

získat politickou moc v zemi. Hodí se zde uvést, že koloniálním mocnos-

tem vyhovovala přítomnost lokálních konfliktů v koloniální Africe, dokonce,

jak uvádí Kieh, koloniální mocnosti napomáhaly vzniku těchto konfliktů

za cílem roztříštění síly domorodců a oslabení jejich odporu vůči těmto

koloniálním mocnostem a jejich vládě [KIEH a MUKENGE, 2002, str. 24].

Politické zneužití etnicity může také v konečném důsledku vést k růstu na-

cionalistických či separatistických tendencí. To jsme mohli vidět například

v případě Etiopie, kde byl od roku 1994 v ústavě oficiálně zakotven etnický

federalismus jako základní princip rozdělení země a kde došlo ke zpoliti-

zování etnicity a k potlačení práv určitých etnických skupin tím, že jim

nebylo umožněno podílet se na správě země [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 18].
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3.2 Etnicita a občanství

Etnicita souvisí také s termínem občanství. V současnosti se stále více

ukazuje důležitost občanství a jeho vliv na životy jednotlivců. Statisíce

lidí, různé etnické skupiny, nemají stejný přístup k právům, jako má ma-

joritní skupina v zemi. Dochází tak často k marginalizaci určité skupiny

obyvatelstva ze strany politických elit dané země. To je případ napří-

klad Zimbabwe, Ugandy, Pobřeží slonoviny či také Demokratické republiky

Kongo. Obyvatelé minorit těchto zemí nemají stejná práva jako většinová

společnost. Nemohou například zaregistrovat své děti do školy, nedosáh-

nou na státní zdravotnické služby a jiné. Marginalizace určité skupiny oby-

vatelstva na základě občanství či etnicity se projevuje především v poli-

tickém souboji o moc [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 23–31]. Kulturní a etnický

prvek se stal základem politické soutěže, která se tak stala soutěží mezikul-

turní [HENDERSON, 2008, str. 52]. Jak uvádí například Záhořík, konflikty

související s otázkou občanství mají své kořeny v dávné minulosti, respek-

tive s příchodem Evropanů do Afriky, kdy došlo ke zrušení dosavadních

norem vlády a nastolení evropského systému kontroly nad africkými, často i

znepřátelenými teritorii a jejich společnostmi, a kdy došlo k fixaci etnických

identit z důvodu lepšího „zmapování“ kolonizovaných obyvatel. Konflikty

související s otázkou občanství jsou tak pozůstatkem koloniálního dědictví

jednotlivých zemí. Tato skutečnost, tedy zásah evropských kolonizátorů do

předkoloniálního stavu, povahy vztahů mezi jednotlivci a společnostmi a je-

jich následná institucionalizace a kodifikace, vedly v postkoloniálních letech,

s přispěním špatné ekonomické situace, ke zvýšení již tak vysokého rizika

vypuknutí konfliktů na africkém kontinentě [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 23–31].

Jak jsem již uvedla výše, etnická příslušnost není zcela bezvýznamná

a hraje důležitou roli ve společnosti, jelikož africká společenství bývají za-
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ložena právě na etnickém principu. Již z laického pohledu nám je jasné,

že tvrzení, zdůrazňující vliv diversifikace obyvatelstva na existenci kon-

fliktů, je alespoň částečně opodstatněné, jelikož můžeme předpokládat, že

chudí budou cítit odůvodněný antagonismus vůči bohatým. Dochází ovšem

i k větším problémům způsobených etnickou rozdílností, především pak

k marginalizaci jedné etnické skupiny, což je nejvíce patrné například ve

Rwandě či na příkladě Demokratické republiky Kongo, respektive Zairu

v době Mobutuova režimu, kde se například rozvoj určitého ekonomické-

ho sektoru stal záležitostí pouze jedné privilegované skupiny obyvatelstva,

která, díky napojení na politické elity země, posilovala svou pozici, ať již eko-

nomickou či politickou, zatímco ostatní obyvatelé byli více a více utlačováni

[ZÁHOŘÍK, 2012, str. 42]. Můžeme tedy říci, že mezikulturní či meziet-

nická rivalita, ať již sociální, ekonomická, či způsobená nerovnoměrnou

distribucí zisků či nerovným přístupem k bohatství země může být jed-

ním z hlavních spouštěčů etnické mobilizace [HENDERSON, 2008, str. 52].

Ovšem pro vznik občanské války je nutné, aby tyto nepřátelské nálady byly

organizované, což je to, co je dělá ještě nebezpečnějšími.

3.3 Heterogenita, jako záruka bezpečnosti?

Etnická a náboženská heterogenita však dokonce může společnost dělat

bezpečnější. Sociální rozdílnost totiž může mít určité vyvažující efekty,

které mohou vést k redukci možnosti vypuknutí válečného konfliktu. Col-

lier a Hoefflerová [COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2000] zjistili, že pouze

etnická dominance, jako jeden z možných zdrojů objektivního rozhořčení

může přispět k vypuknutí povstání. Společnosti, ve kterých největší et-

nická skupina představuje 45 % - 90 % populace a kde má tato domi-
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nantní skupina dostatečnou moc k ovládnutí minority, mají dvakrát tak

velké riziko ozbrojeného střetu než v jiných společnostech. V takto polari-

zovaných společnostech je snadnější začít povstání a získat podporu na jeho

vedení. Z tohoto můžeme vyvodit závěr, že státy s homogenní nebo naopak

vysoce rozmanitou společností jsou významně méně náchylné na vznik

ozbrojených konfliktů nežli státy se společností polarizovanou. Za tímto fak-

tem stojí skutečnost, jak uvádí například již Horowitz [HOROWITZ, 1985],

Collier [COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2000] nebo také Elbadawi a Sam-

banis [ELBADAWI a SAMBANIS, 2000, str. 244–269], že v homogenních a

vysoce heterogenních společnostech je velmi složité organizovat a udržovat

povstání, ať už například z důvodu složité komunikace ve velmi heterogen-

ních společnostech či chybějícího „protivníka“, případně „viníka“ v případě

homogenních společností. I stát, respektive vláda, je pak v těchto situacích

více úspěšná v boji s rebely.

Na druhou stranu, autoři Fearon a Laitin [FEARON a LAITIN, 2003,

str. 75–90] docházejí k závěru, že vztah mezi frakcionalizací a konfliktem

je empiricky málo či vůbec podložený. Naopak autoři Esteban and Rey

[ESTEBAN a RAY, 2011, str. 1345–1374] vyvinuly teorii konfliktu napříč

skupinamy s rozdílnou úrovní soudržnosti, teorii výskytu konfliktů, ve které

míra distribuce hraje ústřední roli. Ukazují, že intenzita konfliktu je lineárně

spojená pouze se třemi mírami rozdělení společnosti, a to: s polarizací,

frakcionalizací a s Greenberg-Gini indexem etnické rozdílnosti. Autoři dále

uvádějí, že etnická polarizace bude mít vliv na konflikty v případě, že

skupinová koheze bude vysoká a odměna bude veřejná. Stejně tak i frak-

cionalizace bude hrát roli, pokud soudržnost skupiny bude vysoká, ovšem

pokud se bude jednat o odměnu privátní. Greenberg-Gini index rozdílnosti

bude mít relativně důležitý vliv pokud bude skupinová soudržnost nízká. Je
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také důležité dodat, že váha každého z těchto tří ukazatelů na vysvětlení in-

tenzity konfliktu, záleží na konkrétním charakteru konfliktu, tedy jestli je to

konflikt o veřejné či soukromé statky [ESTEBAN a RAY, 2011, str. 1345–

1374].

Autoři Esteban, Mayoral and Ray [ESTEBAN aj., 2012, str. 1310–1342]

studovali během let 1960 – 2008 138 zemí ve snaze převést výše uvedené

teoretické závěry na data. Autoři implementovali myšlenku, že rovnovážná

úroveň konfliktu je spojena právě se třemi výše zmíněnými distribučními

mírami. Vliv etnické polarizace je velmi významný a pozitivní. Stejně tak

i efekt frakcionalizace skupiny je velký a pozitivní, i když méně významný.

Co se týče Greenberg-Gini indexu, přesto, že významný, má negativní vliv

na konflikt. Tyto výsledky dokazují, že důležitým rysem sociálních konfliktů

jsou spory o veřejné statky a vliv mají také snadno dělitelné peněžní profi-

ty. Vliv všech třech ukazatelů může být interpretován jako indikátor toho,

že skupinová koheze, jako ovlivňující faktor konfliktu, je zvláště vysoká v

situaci otevřeného konfliktu.

3.4 Závěr

Na výše položených řádcích této kapitoly jsem se snažila prozkoumat etnic-

itu a její vliv na vypuknutí ozbrojeného konfliktu v Africe. Zaměřila jsem

se také na termíny občanství a identita. Oba tyto fenomény mají očividný

vliv na dění v afrických společnostech, často vedou k dělení společnosti a

především pak k marginalizaci části společnosti, což se projevuje na vzniku

nepokojů ve společnosti a v konečném důsledku vede ke vnitrostátním

ozbrojeným konfliktům.

Přestože označení všech konfliktů v Africe, v době těsně po nabytí
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nezávislosti, ale i v současnosti, za „etnické“, by bylo nesprávné a nepřesné,

často na takové označení můžeme narazit. Především dřívější výzkumy

měli za to, že africké konflikty jsou především konflikty etnickými. Dnes

se však ukazuje, že etnická mobilizace je ve většině případů jakýmsi ide-

ologickým zaštítěním politického, ekonomického či jiného konfliktu, který

pouze využívá etnickou identitu k posílení a mobilizaci mas a ke své legiti-

mizaci [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 42]. Etnická příčina, respektive etnická iden-

tita bývá tudíž spíše pouze určitým mobilizačním faktorem, který pomáhá

konflikt akcelerovat. Může však docházet k jejímu zpolitizování, což zvyšuje

její roli. Vliv kolonialismu a následné dekolonizace na vytvoření politické,

ekonomické a sociokulturní nerovnosti ve společnosti je ovšem také zřejmý

[ZÁHOŘÍK, 2012, str. 41]. Etnická diversifikace v afrických zemích a jed-

notlivé kulturní, jazykové či náboženské rozdíly mezi etnickými skupinami

hrají svou roli a mají určitý nepopiratelný vliv na sociální pnutí uvnitř

každého jednotlivého státu, ovšem přímý vliv na vypuknutí ozbrojených

konfliktů je přinejmenším diskutabilní. I když někteří autoři zastávají ná-

zor, že etnicita stojí za vyšším výskytem ozbrojených konfliktů v Africe,

spousta autorů s tímto tvrzením nesouhlasí a někteří, například Elbadawi a

Sambanis, dokonce tvrdí, že etnická diversifikace africké populaci pomáhá,

nebo alespoň nebrání stabilnímu rozvoji. Za hlavní prevenci konfliktů pak

považují zřízení institucí pro politickou vládu a ekonomický management.

Z výzkumů vyplývá, že polarizace se ukazuje být největším faktorem

přispívajícím ke vzniku konfliktů. Naopak autoři jako Collier či Elbadawi a

Sambanis tvrdí, že vysoká heterogenita, stejně jako vysoká homogenita, ve-

dou k redukci rizika občanských válek [COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2000]

[ELBADAWI a SAMBANIS, 2000, str. 244–269].

Znovu se ukazuje, jak moc je důležitý stát, jeho postavení a přede-
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vším pak schopnost institucí státu řešit sociální, lingvistickou či nábožen-

skou rozmanitost obyvatelstva. Politika identit je často provázána také

s přírodními zdroji a s marginalizací uvnitř společnosti, což v případě

nedemokratických režimů a autoritativních vlád, nepotismu, klientelismu

a korupce může vést ke vzniku konfliktů. Identita se pak objevuje jako

mobilizační a také jednotící prvek povstaleckých skupin, jelikož v rámci

výše uvedených skutečností dochází k vyostřování napětí mezi jednotlivými

skupinami obyvatel, nejčastěji, pokud je jedna skupina utlačována skupinou

lépe postavenou [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 77]. Dochází také k situaci, kdy,

přestože konflikt vznikl na etnické bázi, dojde k jeho přeměně na konflikt

vedený chamtivostí rebelantů. K takovéto přeměně dochází tehdy, když

se zisky z prodeje ukořistěných nerostných surovin, či "daně"vybírané od

místního obyvatelstva, stávají pro povstalce a jejich přežití nezbytné. Re-

belové pak přesunou svou pozornost a zdroje k dalšímu rozvoji těchto aktivit

[GLOBAL WITNESS, 2009, str. 16].

Autoři Elbadawi a Sambanis [ELBADAWI a SAMBANIS, 2000, str. 244–

269] tvrdí, že zavedení demokratických reforem je nejlepší a nejrychlejší

strategií jak redukovat risk vzniku občanských válek v Africe. V případě,

kdy se objeví určité problémy vzniklé z důvodu etnického rozdělení spo-

lečnosti, stát, především pak politické instituce, mohou zmírnit existující

rozdíly a podporovat mírový způsob řešení konfliktů. Tato teze jen dále

potvrzuje vliv kvality vlády v dané zemi a důležitost good governance.

V poslední kapitole se tedy ve svém výzkumu zaměřím na zhodnocení

vlivu etnicity, jako druhé nezávislé proměnné, na vypuknutí druhé konžské

války v letech 1998–2003. Pokusím se také zhodnotit jaký vliv na vznik

tohoto konfliktu má, s etnicitou související, marginalizace části obyvatel-

stva a posoudím i pozici státu, především pak vliv slabého státu, který,
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jak dokládají autoři v předešlém odstavci, má svůj podíl na vnitrostátních

ozbrojených konfliktech.
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KAPITOLA 4
Stát a jeho postavení

Postkoloniální Afrika byla, a často ještě je, charakterizována především vlá-

dou jedné strany, velkou mírou korupce, ekonomickými problémy, klienteli-

smem, rozsáhlou byrokracií a absencí dobrého vládnutí (good governance).

Určitá slabost afrických států je tedy zřejmá. Proto také někteří autoři, jako

například Záhořík [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 15], pracují s předpokladem, že

postkoloniální konflikty a ohniska napětí v Africe jsou výsledkem krize státu

a vládnutí. V této kapitole se tedy zaměřím právě na prozkoumání vlivu

státu a jeho postavení na vznik válečných konfliktů v Africe. Jak ukázaly

předchozí dvě kapitoly, postavení státu má velký vliv na dění v Africe, re-

spektive na možnost vypuknutí občanské války. Ukazuje se, že tento vliv

je opravdu zásadní. Jsou však konflikty, objevující se na africkém konti-

nentě, důsledkem pouze špatné správy věcí a neschopnosti státu vykonávat

své základní povinnosti, nebo je to souhrn více faktorů? Touto a dalšími

navazujícími otázkami se budu zabývat na následujících řádcích.
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4.1 Good governance/bad governance

Nejprve je vhodné se seznámit s termínem good governance, tedy dobré

vládnutí. Světová banka definuje vládnutí, tedy governance, obecně, jako

tradice a instituce, kterými je v dané zemi vykonávána moc. To, dle Světové

banky, zahrnuje proces, v němž jsou vlády vybírány, monitorovány a nahra-

zovány, dále také kapacitu vlády efektivně formulovat a uplatňovat potřeb-

nou politiku a v neposlední řadě také respekt občanů a státu k institucím,

které řídí sociální a ekonomické interakce mezi nimi [WORLD BANK, 2009,

str. 5]. Za good governance je pak považován demokratický systém správy,

který je navíc efektivní a zaměřený na rozvoj společnosti a ekonomiky ve

všech oblastech. Světová banka definuje šest oblastí vládnutí, které slouží

jako indikátory, podle nichž jsou jednotlivé země hodnoceny. Jsou to:

• Názor a odpovědnost – zachycuje vnímání, do jaké míry se mohou

občané země podílet na výběru své vlády, stejně jako svoboda projevu,

svoboda sdružování či svoboda médií.

• Politická stabilita a absence násilí – zachycuje vnínámí pravděpodo-

bnosti, že vláda bude destabilizována či svržena neústavními násil-

nými prostředky, včetně politicky motivovaného násilí a terorismu.

• Efektivita vlády – zachycuje vnímání kvality veřejných služeb, kva-

lity státní správy a stupně nezávislosti na politických tlacích. Dále

také kvalitu implementace politiky vlády a důvěryhodnost vládních

závazků k těmto politikám.

• Regulační kvalita – zachycuje percepci schopnosti vlády formulovat

a implementovat jasnou politiku a regulace umožňující a propagující

rozvoj soukromého sektoru.
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• Vláda zákona – zachycuje vnímání míry důvěry ve vládu práva ve

společnosti, především pak kvalitu vlastnických práv, politice, soud-

nictví, ale i pravděpodobnost kriminality a násilí.

• Kontrola korupce – zachycuje percepci míry využívání veřejného sek-

toru k soukromým ziskům, a to jak drobné, tak i velké korupce,

jakož i „obsazení“ státu elitami a soukromými zájmovými skupinami

[WORLD BANK, 2009, str. 6].

Opakem good governance je tzv. bad governance, neboli špatné vlád-

nutí, či tzv. kriminalizace státu, která patří mezi faktory, které umožňují

přetrvávání konfliktů a ohnisek napětí v Africe. Kriminalizace státu, tedy

využívání státní moci k různým ilegálním činnostem, zasahuje všechny státní

složky. Nevyhnutelně tak vede k politické nestabilitě a v konečném důsledku

ke krizi státu. Vzniklou politickou nestabilitu řeší kriminalizované státy

různě. V případě zemí bohatých na nerostné suroviny větší brutalitou,

například Rovníková Guinea, v případě sílící opozice může situace vyústit

až v občanskou válku, jako v případě DRC či v Angole aj [ZÁHOŘÍK, 2012,

str. 50]. Ve spojitosti s bad governance, nebo také s kriminalizací státu, se

v řadě publikací a článků hovoří nejčastěji o Demokratické republice Kongo

za vlády Mobutua, dále o Čadu, Eritrei či Nigeru. Nejvýraznějším přípa-

dem je pak Rovníková Guinea, kde je nejvíce vidět vliv špatného vládnutí

na lokální napětí v zemi [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 20–22]. V případě, kdy

se stát nachází ve špatné ekonomické situaci a kdy navíc dochází ke ko-

rupci, zneužívání moci a tedy ke kriminalizaci státu, může, v kombinaci i s

jinými faktory, například náboženskými, etnickými či jinými, dojít k rozkla-

du státu. To jsme mohli sledovat například v někdejším Zairu (v současné

Demokratické republice Kongo) [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 20–22]. Takový stát
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pak není schopen plnit svou funkci, nemá dostatek možností a schopností

jak vykonávat moc na celém svém území či zajistit bezpečnost svých obyva-

tel. Tato situace pak vytváří skvělé podmínky pro vznik ozbrojené opozice

a následně vede ke vzniku konfliktů, viz DRC.

4.2 Moderní státy a jejich postavení - slabý

stát jako příčina konfliktu?

Abychom mohli rozpoznat, zda je nějaký stát silný, slabý nebo zda se hroutí

či dokonce zhroucený již je, je třeba si uvést, co je hlavním úkolem moder-

ních států především ve vztahu k jeho vlastnímu obyvatelstvu. Na dalších

řádcích se tedy budu věnovat kritériím, které nám umožňují lépe určit, do

jaké kategorie ten který stát zařadit.

Národní státy existují, aby decentralizovaným způsobem poskytovaly

veřejné (či politické) statky lidem, žijícím uvnitř určitého, hranicemi o-

hraničeného, území [ROTBERG, 2003, str. 2]. Moderní státy mají také

naslouchat a reagovat na potřeby a požadavky svých občanů. Rozlišit, zda

je konkrétní stát silný, slabý či už zhroucený, je možné díky kritériím, které

nám umožňují zhodnotit, zda stát dostatečným a efektivním způsobem

vykonává své úkoly, především pak ty nejdůležitější z nich.

Existuje totiž určitá hierarchie veřejných státků poskytovaných státem.

Nejdůležitějším je zajištění bezpečnosti, především pak bezpečnosti lidské.

Jedná se předně o předcházení přeshraniční ch útoků, vpádů a pronikání,

ale také ztrátě státního území. Dále by se měl stát vyvarovat domácím

hrozbám, například na pořádek v zemi, či předcházet ozbrojeným řešením

občanských sporů. Poskytování dalších veřejných statků je závislé právě na

zajištění určité míry bezpečnosti.
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Dalšími politickými statky, které má stát svým občanům poskytovat

a které se mohou vyskytnout i v privatizované formě, jsou: lékařská a

zdravotnická péče, vzdělání, základní školní docházka, dostatečná dopravní

infrastruktura zahrnující silnice, mosty, železnice, letiště či přístavy dále

také dostatečná komunikační infrastruktura, peněžní a bankovní systém a

v neposlední řadě i podporování občanské společnosti [ROTBERG, 2003,

str. 3].

Z výše uvedeného vyplývá, že silný stát je takový stát, který je schopen

kontrolovat celé své území a zabezpečit na něm bezpečnost svého obyvatel-

stva, a který je schopen poskytnout všechny výše zmíněné veřejné statky,

a to ve vysoké kvalitě. I další indikátory, jako například GDP per capita,

UNDP index lidského rozvoje či index vnímání korupce Transparency In-

ternational, tento fakt potvrzují.

Naproti tomu, jak z logiky věci vyplývá, slabý stát je takový stát, který

má problém s poskytováním veřejných statků. Slabé státy můžeme ještě

dále rozdělit na podskupiny: slabé státy, který je slabý již ze své podstaty,

vlivem nepříznivých geografických či ekonomických podmínek; v podstatě

silné státy, které jsou slabé pouze dočasně, vlivem nějaké situace, například

vnitřním antagonismem, chamtivosti, despotismem či vnějším útokem; a

směs těchto dvou předchozích [ROTBERG, 2003, str. 4]. Dá se také říci, že

slabé státy jsou často vedeni despoty, kterým jde především o vlastní oboha-

cení. Z předchozích odstavců vyplývá, že slabý stát je pro své obyvatele často

i velmi nebezpečný, protože není schopen zajistit dostatečnou bezpečnost,

která by obyvatelům zaručovala klidné žití. Slabé státy mají totiž problém

nejen s domácími násilnostmi, jak třeba etnickými, náboženskými či jinými,

ale také s násilnostmi přeshraničními, tedy s různými útoky vnějšími, jako

například v Demokratické republice Kongo, konkrétně ve východní části
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země, v provinciích Severní a Jižní Kivu. Ve spojitosti s bezpečností slabého

státu je důležité, avšak někdy velmi složité, posoudit, do jaké míry je sla-

bost státu způsobena ozbrojeným konfliktem probíhajícím v dané zemi a

do jaké míry je konflikt v této zemi způsoben slabostí státu. Je tedy slabost

státu příčinou či pouze důsledkem slabosti státu?

Autoři Gurses a Mason ve své práci uvádějí [GURSES a MASON, 2010,

str. 140–155], že některé studie měří „sílu“ státu pomocí ukazatelů, jako

jsou například: HDP per capita, hornatost tamního terénu či velikost pop-

ulace (viz autoři Fearon a Laitin; Elbadawi a Sambanis, kapitola 4). Tyto

ukazatele spadají pod dříve datované odborné práce, jenž se zaměřují na

slabý stát a vznik občanské války. Tyto texty popisují konkrétní typy

režimů jako více náchylné na vznik občanské války. Například Goodwin

a Skopol uvádějí, že u autoritativních režimů, zvláště pak u neopatri-

moniálních či sultanistických typů států, je vyšší pravděpodobnost vzniku

občanské války. Jedním z důvodů je fakt, že tyto typy států často ve-

dou ke vzniku nesouhlasných hnutí, která bývají násilně potlačována, což

v konečném důsledku vede k přeměně těchto nenásilných hnutí na hnutí

revoluční [GOODWIN a SKOCPOL, 1989, str. 489–509].

Je možné tvrdit, že hornatý terén, nízké HDP, vyšší počet obyvatel

či nestabilita režimu, oslabuje stát a jeho kapacity, protože ztěžuje výkon

státní moci na daném území, což napomáhá rebelům při vedení jejich boje.

Výše zmínění autoři, Gurses a Mason, však vypovídací hodnotu těchto

ukazatelů o „síle“ státu považují za nedostatečnou. Především pak pokud

jde o hornatost terénu či počet obyvatel. To potvrzují i jejich závěry. Důvo-

dem je podle těchto autorů, že žádný z nich neměří přímo povahu státu.

Existuje hodně států, které mají hornatý terén a/nebo velkou populaci,

a přesto jsou vůči občanským válkám odolné. Autoři však konstatují, že
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tyto ukazatelé stále zůstávají důležitým, především statistickým, indiká-

torem nástupu občanských válek. Tito autoři ve své práci odhalují, které

státní režimy2 jsou více náchylné k občanským válkám oproti ostatním a

specifikují spojení mezi nastavením politických institucí a nárůstem ozbro-

jených akcí vůči státu. Náchylnost státu k občanským válkám nepopisují

pouze na základě jedné či více dimenzí státních kapacit, ale na základě

státních charakteristik, tedy dle státních režimů, a docházejí k závěru, že

personalistické režimy, tedy státy pod vládou jedné dominantní postavy,

jsou zvláště náchylné na vznik občanských válek a to nejen ve srovnání

s demokratickými režimy, ale také s režimy ostatními. Důvodem jsou je-

jich svévolné a bezohledné vlády a slabé institucionální kapacity neschopné

reagovat na populární požadavky. Zajímavý je i fakt, že více než polovinu

těchto režimů, zosobněných jedním vůdcem, je možné najít v Subsaharské

Africe [GURSES a MASON, 2010, str. 140–155].

Schopnosti státu, ať už poskytovat materiální výhody pro své občany, či

řešit jejich politické požadavky, mají značný vliv na postavení státu a tudíž

i na jeho zvýšenou možnost zkušenosti s občanskou válkou. Je tedy zřejmá

důležitost vztahu mezi státem a společností a také institucionálního nas-

tavení státu, protože síla státu není pouze v jeho ekonomické či donucovací

schopnosti.

Někteří autoři, jako například Záhořík [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 15], pracují

s předpokladem, že postkoloniální konflikty a ohniska napětí v Africe jsou

výsledkem krize státu a vládnutí. Krizi státu můžeme vidět například v rop-

ných oblastech Nigérie, kde je stát jednou ze stran konfliktu či v Demokrat-

ické republice Kongo, kde stát není schopen zajistit správu svých věcí a tudíž

bezpečnost a kde tak dochází k bojům o přírodní zdroje země. Dochází tak

k situaci, kdy stát není schopen zabezpečit prevenci či následné řešení kon-

48



4.3. Vliv vzdělání a zaměstnanosti na vypuknutí konfliktu

fliktu, tak, jak to můžeme vidět právě v DRC. S krizí státu souvisí i krize

identity, která je s krizí státu úzce provázána. Tato skutečnost vychází již z

doby kolonialismu, kdy jednotlivé africké státy vznikaly uměle a o společném

povědomí se nedalo vůbec hovořit. Jak zakládání politických stran, které

často vznikaly právě na etnoregionálních základech, tak i existence silných

národních identit, nacionalistických, separatistických či jiných hnutí, které

mohou vést k ozbrojeným konfliktům za získání samostatnosti, souvisí se

vznikem krize identity [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 15].

4.3 Vliv vzdělání a zaměstnanosti na

vypuknutí konfliktu

Mít spoustu mladých lidí je pro každý stát s rozvýjejícím se hospodářstvím

velmi přínosné. Problém však nastává, pokud má stát problém se zaměst-

náním tak hojného počtu mladých lidí. Často pak dochází k jejich frustraci

a nárůstu násilí.

Tímto zajímavým fenoménem je skutečnost, kterou rozpracovávají

například Collier a Hoefflerová [COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2000],

Fearon and Laitin [FEARON a LAITIN, 2003, str. 75–90] či Elbadawi a

Sambanis [ELBADAWI a SAMBANIS, 2000, str. 244–269]. Tito autoři hov-

oří o vlivu nákladů ušlé příležitosti na redukci rizika občanské války. Riziko

vypuknutí občanské války je totiž redukováno mírou nákladů ušlé příleži-

tosti rebelů. V případě, že je v zemi velmi limitovaný přístup mladých

mužů ke vzdělání a k práci a navíc nemají-li tito muži moc co ztratit,

snázeji dochází k jejich verbování do povstaleckých hnutí, což následně

zvyšuje pravděpodobnost vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Zde se nám

opět promítá vliv státu a jeho schopnost postarat se o své vlastní obyvatel-
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stvo. Jak dále uvádí Záhořík, marginalizovaná a nespokojená africká měst-

ská mládež si vybíjí svou frustraci na venkovském obyvatelstvu se kterým

ji nespojují žádné společné hodnoty. Motivem pak nejčastěji bývá to, že

venkovské zemědělské obyvatelstvo disponuje, na rozdíl od městské mládeže,

půdou a prací [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 76]. Nárůst násilných akcí nespokojené

městské mládeže, jakož i dalších hnutí rebelů či guerillových skupin, můžeme

sledovat od konce 70. let. Na přelomu 80. a 90. let pak dochází k jejich

zdvojnásobení. Hlavními příčinami jsou ekonomické a sociální podmínky

v jednotlivých zemích, především pak vysoká nezaměstnanost, regionální

rozdíly, korupce, klientelismus, marginalizace určité skupiny obyvatelstva,

ale také nerovné rozdělování zisků z nerostného bohatství [ZÁHOŘÍK, 2012,

str. 73].

Výše uvedené potvrzuje dále i práce Colliera, Hoefflerové a Sambanise.

Ti v souvislosti s tím ve své studii hovoří o konfliktech zapříčiněných mo-

tivem příležitosti. Tito autoři uvádějí, že konflikt může podpořit i taková

věc, jako je procento školní docházky u chlapců, resp. mladých mužů. Pokud

školní docházka u chlapců a mladých mužů přesahuje jen o 10 % průměr,

může pravděpodobnost vzniku konfliktu v daném státu klesnout až o 3

%. Jednoduše řečeno, dokud jsou mladí muži „zabaveni“ studiem, příp.

posléze dostatečně placeným zaměstnáním, nemají důvod se proti svému

stávajícímu životu bouřit či se připojovat k různým protestům či rebeliím

[COLLIER aj., 2005, str. 17].

4.4 Závěr

Na předešlých řádcích jsem se snažila seznámit čtenáře této práce s existu-

jícími teoriemi zaměřujícími se na roli státu a jeho postavení. Stejně jako
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v předchozích kapitolách, i zde se ukazuje potřeba silného a tudíž schop-

ného státu ve spojistosti s ozbrojenými vnitrostátními konflikty a jejich

možnou eliminací. Je však nutné brát v potaz specifické podnímky v africk-

ých zemích, které se často ve zvýšené míře oproti jiným zemím na světě,

potýkají s korupcí, nepotismem, vládou jedné strany či neopatrimonialis-

mem a tribalismem. Tyto, ne příliš vhodné charakteristiky pro rozvoj státu,

oslabují stát a nahrávají tak nejen jednotlivým povstaleckým hnutím, ale

i sousedním státům, které pak mohou bezpečnost tohoto státu, ve svém

zájmu, narušit, viz Demokratická republika Kongo a angažovanost jejích

sousedů.

Autoři teorií zaměřujících se na provázání povahy státu a vzniku ozbro-

jeného konfliktu zkoumají faktory, které nám pomáhají určit který stát je

možné považovat za silný a který za slabý, selhávající či zhroucený stát.

Uvedla jsem zde hlavní rozpoznávací charakteristické znaky v čele s nut-

ností poskytnout svým obyvatelům bezpečnost na daném území a zaměřila

jsem se i na zajímavý fenomén nákladů ušlé příležitosti na redukci rizika

občanské války.

Povaha státu, přestože se ukazuje jako velmi důležitá, však často není

jedinou příčinou občanských válek na africkém kontinentě, jak by se mohlo

na první pohled zdát. Nejen z toho důvodu, že konflikty jsou velmi dy-

namickou záležitostí, při kterých často dochází k přeměně prvotních cílů

povstalců či rebelů, ale také z toho důvodu, že na konflikty v Africe je

vhodné, vzhledem k jejich složitosti, nahlížet jako na multikauzální, s vlivem

více proměnných. Příklad Demokratické republiky Kongo nám může tuto

skutečnost skvěle ilustrovat, jak uvidíme v další kapitole.

V závěrečné kapitole této práce se v analýze příčin vzniku druhé války

v Demokratické republice Kongo, v letech 1998–2003, pokusím zjistit vliv
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slabého státu na tuto událost. Posoudím i roli jednotlivých zprostředkujících

proměnných, ať už se jedná o poskytování nejdůležitějšího veřejného statku,

tedy zabezpečení a kontrolu vlastního teritoria, poskytování dalších veře-

jných statků, či legitimitu státu a v neposlední řadě i případnou zkušenost

se zahraniční intervencí.
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KAPITOLA 5
Demokratická republika Kongo

5.1 Úvod

Demokratická republika Kongo se nachází ve středu Afrického kontinentu a

pokrývá 2 344 858 km2, což z ní činí 3. největší stát v Africe a 12. největší

stát na světě. Počet obyvatel je mezi 49 a 59 miliony a konžská společnost je

rozdělena do více než 100 různých etnických skupin. Tato země je proslulá

hojností nerostného bohatství a přírodních surovin. Nachází se zde více než

70 % světových zásob koltanu, jenž je v součastnosti velmi žádanou surovi-

nou, jelikož je nezbytnou součástí mobilních telefonů a notebooků, dále 30

% světových zásob diamantů a rozsáhlá naleziště kobaltu, meďi a bauxitu18.

Například co se týče kobaltu, DRC je předním dodavatelem kobaltu do EU.

Jak uvádí Evropská Komise [EUROPEAN COMMISSION, 2011, str. 21],

Kongo svými dodávkami pokrývá 71 % potřeby EU.

Vzhledem ke své velikosti a nerostným surovinám nacházejících se na

jejím území, by Demokratická republika Kongo mohla být prosperující zemí,

avšak léta ozbrojeného konfliktu, korupce a špatného, nejen ekonomického,
18Zdroj: www.bbc.co.uk
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ale i politického hospodaření, se podepsaly na ekonomické i sociální situaci

v zemi, která je dnes jednou z nejchudších na světě. DRC je v současnosti,

dle rozvojového programu OSN (UNDP), na 152. místě indexu lidského

rozvoje19 a její pozice se rok od roku zhoršuje (od roku 1992 klesla o dvanáct

míst)20. To vše z důvodu konžského bohatství, které napomáhá financovat

a udržovat ozbrojené konflikty, etnické rozmanitosti místního obyvatelstva,

respektive marginalizaci části obyvatelstva a především pak slabostí státu,

tedy vlády Konga, která neovládá celé území země.

Demokratická republika Kongo byla navíc za druhé konžské války rozdělena

do tří hlavních sfér vlivu (viz obrázek 5.1), kdy většina východního teritoria

země byla ovládána RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie),

které bylo podporováno Rwandou, většina severní části země byla pod kon-

trolou FLC (Front de Libération du Congo), podporované Ugandou a zá-

padní a jižní oblasti země zůstávaly pod kontrolou vlády s podporou Angoly,

Zimbabwe a Namíbie21. Toto jsou však pouze ty největší rebelské organizace

a především pak se zahraniční podporou. Velká část z ozbrojených skupin

na východním území DRC byla vytvořena na základě rozličných faktorů,

které pramění z lokální dynamiky, jako například: vyloučení na základě et-

nicity nebo regionálního původu, spory ohledně vlastnictví půdy, absence

bezpečnosti a neschopnosti vládních institucí zajistit vládu práva. Postupem

času se některé z těchto ozbrojených skupin odchýlily od jejich původních

cílů vlivem korupce či politického a ekonomického oportunismu. Nejčastěji

v souvislosti s tím, jak se jejich zisky z prodeje nerostného bohatství stávaly

více a více důležité pro jejich přežití.22

Ovšem i historické souvislosti zde mají svůj vliv a je tudíž důležité, brát
19Celkem je hodnoceno 174 zemí.
20http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/

07A3557E6BBE629E85256AA10076E770-oxfam_drc_06aug.pdf, str. 7
21http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
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Obrázek 5.1
Rozdělení sfér vlivu v Demokratické republice Kongo během
druhé války v DRC.

Zdroj: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/07A3557E6BBE629E85256AA10076E770-oxfam_drc_06aug.
pdf, str. 9

je v potaz. Kolonizace, následná dekolonizace a období studené války mají

svůj nezpochybnitelný vliv na postavení současného Konga. Je zřejmé, jak

uvádí Záhořík, že kolonialismus a následná dekolonizace přispěly výraz-

nou měrou k vytvoření politické, ekonomické a sociokulturní nerovnosti

mezi jednotlivými složkami populace, která se později spíše ještě prohlubo-

vala [ZÁHOŘÍK, 2012, str. 41]. Demokratickou republiku Kongo můžeme

také zařadit do regionu Velkých jezer, který se stal synonymem „regionál-

07A3557E6BBE629E85256AA10076E770-oxfam_drc_06aug.pdf, str. 9
22http://globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/report_en_final_0.

pdf, str. 16
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ního konfliktu“ a to z důvodu etnických, historických, ekonomických a hu-

manitární okolností, které všechny zainteresované země sdílejí. Vzhledem

k rozloze a sdílení koloniální minulosti se především Rwanda, Burundi a

východní Kongo staly centrální součástí konfliktu v oblasti Velkých jezer

[ZÁHOŘÍK, 2012, str. 118].

Obrázek 5.2
Mapa regionu velkých jezer.
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Největší problémy můžeme identifikovat ve východní části země, kde stát

není schopen uplatňovat svou moc a vládu. Jednotlivé ozbrojené skupiny zde

organizují svůj boj financovaný nelegální exploatací konžského nerostného
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bohatství. První problémy v dané oblasti nastali v červenci roku 1960, když

Moise Tshombe, spolu s belgickou asistencí, vyhlásil nezávislost Katangy,

velmi bohaté oblasti ležící na jihovýchodě země [ZÁHOŘÍK, 2010, str. 124].

Kořeny současné situace lze nalézt ve Rwandě, v době tamní genocidy a bojů

hutuských a tutsijských ozbrojených milicí. Situace ve Rwandě a následné

přelití bojů na území DRC vedlo ke zhoršení situace ve Východním Kongu,

které se stalo místem vzniku vojensko-politické opozice vůči Mobutuovu

režimu.

Další problémovou oblastí, kterou je vhodné zmínit, je část nacházející se

na severu a severovýchodě Konga. Jedná se o Iturijský prales, který leží na

hranicích s Ugandou a ve kterém jsou situovány bohaté zásoby nerostného

bohatství, především koltanu, dřeva a zlata [ZÁHOŘÍK, 2010, str. 127].

Konžské bohatství však zajímá nejen jednotlivé místní skupiny, ale i

cizí státy, což velmi ovlivňuje situaci v Kongu a komplikuje její snadnější

řešení. Přes území Konga se za poslední dekádu přehnaly armády z An-

goly, Namibie, Zambie, Zimbabwe, Rwandy, Burundi, Ugandy, Súdánu a

Středoafrické republiky. Především pak sousední země, Angola, Rwanda,

Burundi, Uganda a Republika Kongo, měli a mají v Kongu své zájmy a

podporovaly tak různé rebelující skupiny, což ještě více komplikovalo situaci

na východě země. Zapojení sousedních států do těchto událostí bylo však

po celé Africe vnímáno jako správné řešení a panafrické právo na intervenci

[ZÁHOŘÍK, 2012, str. 132]. Hlavním cílem těchto států bylo společnými

silami svrhnout režim Mobutua Sese Seka, ohrožující stabilitu v širším re-

gionu [ZÁHOŘÍK, 2010, str. 126] a v neposlední řadě také snaha o přístup

ke konžskému nerostnému bohatství.

57



5.2. Historický přehled

5.2 Historický přehled

5.2.1 I.válka v DRC

První válka v Kongu, která probíhala v letech 1996–1997, měla za následek

konec vlády Mobutua Sese Seka, který v Kongu vládl, s podporou USA od

roku 1965. Konec jeho vlády však novou, lepší budoucnost pro konžský lid

nepřinesla.

Příčinou této války je především genocida ve Rwandě z roku 1994 a

okolnosti, které po této události následovali. Především odchod přibližně

1,2 milionu rwandských Hutuů do provincie Kivu na území Demokratické

republiky Kongo, obydlené zejména etnickými Tutsii a dalšími kmeny, měl

velký vliv na zhoršení bezpečnostní situace ve východní části země. Pr-

chali totiž nejen obyčejní lidé, ale také příslušníci Interahamwe, tedy milice

zapojené do genocidy ve Rwandě, kteří z východního Konga napadali ne-

jen místní příslušníky kmene Tutsiů, ale také Tutsie ve Rwandě. Ovšem

i ochladnutí vztahů s USA na počátku 90. let a myšlenky na demokrati-

zaci země ovlivnili danou situaci. Prezident Mobutu, politicky podporovaný

Hutui na vzniklou situaci v zemi příliš nereagoval.

Válka začala 6. října 1996 invazí rwandských jednotek do uprchlických

táborů v Kivu, kde došlo k povstání. Vůdcem povstalců se stal dlouho-

letý odpůrce Mobutua, Laurent-Désiré Kabila, podporovaný Rwandou a

Ugandou, které měli v Kongu své vlastní zájmy, a to nejenom ty legitimní

ohledně vlastní bezpečnosti, ale také zájmy o nerostné bohatství DRC. V

roce 1996 došlo k vytvoření proti-Mobutuovského společenství, pod názvem

Spojenectví demokratických sil pro osvobození Konga-Zaire (Alliance des

Forces démocratiques pour la Libération du Congo-Zaire, AFDLC), v je-

hož čele stál Kabila. Odpor armády byl, z důvodu rozpadající se vlády
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prezidenta Mobutua, již slabý. V březnu roku 1997 zahájili povstalecké jed-

notky ofenzívu a v dubnu pak došlo k obsazení hlavního města, Kinshasy,

povstaleckými jednotkami a k přejmenování Zairu na Konžskou demokrat-

ickou republiku. Novým prezidentem se 17. května 1997 prohlásil Laurent-

Désire Kabila, který však také vládl nedemokraticky a podporoval tak ko-

rupční prostředí v zemi. Po určitém čase své vlády se Kabila rozhodl ukončit

spolupráci s Rwandou a požadoval stáhnutí zahraničních jednotek ze země,

což mělo za následek společný postup ugandských a rwandských jednotek

spolu s povstalci z posádek ve městech Goma a Kinshasa [ZÁHOŘÍK, 2010,

str. 126].

5.2.2 II.válka v DRC

Druhá válka v Kongu, někdy také nazývaná africkou světovou válkou, patři-

la k největším a nejsložitějším konfliktům v moderní africké historii. Tento

konflikt probíhal v letech 1998–2003 a stal se nejkrvavějším konfliktem od

druhé světové války.

Spouštěcím mechanismem konfliktu byla žádost prezidenta Kabily ze

dne 27. července 199823 o stáhnutí zahraničních jednotek ze země, čímž se

postavil proti svým dřívějším spojencům. Rwanda sice žádosti vyhověla,

ovšem současně se také domluvila s Ugandou na novém napadení Konga.

Došlo tak ke zformování nových revolučních sil, Konžské demokratické sdru-

žení, neboli Rassemblement Congolais pour la Democratie nebo také Rally

for Congolese Democracy (RCD), s cílem svrhnout nového prezidenta. Po-

vstání proti Kabilově vládě začalo v provincii Kivu v roce 1998 a povstalci

během několika týdnů obsadili podstatnou část země, především pak vý-
23http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/31610/1/

Guerrillas%20In%20Their%20Midst.pdf?1
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chodní oblasti Konga. Po zapojení dalších zemí do konfliktu, Angoly, Čadu,

Namibie a Zimbabwe, na straně prezidenta Kabily, dochází k vypuknutí

druhé války v Kongu. Rwanda a Uganda naproti tomu podporovaly po-

vstalecké hnutí Konžské demokratické sdružení, které se však během kon-

fliktu rozdělilo na dvě odnože. Mezi Rwandou a Ugandou tak došlo v roce

2000 a 2002 k bojům ohledně toho, jakou povstaleckou skupinu budou pod-

porovat.24 Není náhodou, že se tyto boje udály v Kisangani, tedy v jed-

nom z hlavních diamantových obchodních center [HAYES a BURGE, 2003,

str. 26].

Za hlavní příčinu druhé konžské války je považováno nerostné bohat-

ství Konga. To bylo také jedním z hlavních motivů zapojení států do kon-

fliktu, především Namibie a Zimbabwe, jejichž bezpečí nebylo bezprostředně

ohroženo. Nerostné suroviny však zajímaly také povstalecké skupiny, které

využívaly jejich nelegální těžby k financování vlastního boje, především pak

k nákupu zbraní 25. Většina obrovských zásob nerostného bohatství z DR

Kongo mizí ilegálně přes cesty kontrolované rebely ze Rwandy. OSN ve své

zprávě z roku 200126 hovoří o vzniku a následném vylepšování exploatačních

kanálů Rwandy a Ugandy pro systematické vytěžování přírodních surovin

Konga. Suroviny se odvážejí do Rwandy a keňské metropole Nairobi, kde

je levně vykupují západní firmy, především z USA, Francie, Belgie, Velké

Británie a JAR.

V souvislosti s příčinami druhé konžské války se hovoří i o vlivu etnick-

ých faktorů. Jak rwandské kmeny žijící na východě Konga v provinciích
24Rwanda chtěla i nadále podporovat RCD, Uganda naopak začala napomáhat nově

vzniklé FLC.
25OSN ve svých zprávách usvědčila 85 firem z Evropy, Severní Ameriky a Asie ze

zapletení do konfliktu. Za největší konečné odběratele „krvavého coltanu“ byly označeny
společnosti Nokia, IBM, DELL, Ericsson a další. Všechny svoji odpovědnost odmítly s
tím, že není možné dopátrat se původu surovin [KUTILOVÁ, 2010, str. 4–5].

26http://www.un.org/News/dh/latest/drcongo.htm, p. 32
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Obrázek 5.3
Regionální aktéři ve II. konžské válce.

Zdroj: http://newint.org/features/2004/05/01/congo/

severní a jižní Kivu, tak i konžští Tutsiové, mají výrazný vliv na dění v

zemi. Rwandské kmeny Hutuů se podíleli na svržení prezidenta Mobutua,

konžští Tutsiové zas bojovali v řadách konžské armády.

V červenci 1999 došlo v Lusace, Zambii, díky diplomatické činnosti
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generálního tajemníka OSN, Organizace Africké jednoty a Jihoafrického

společenství pro rozvoj (SADC), k dojednání dohody o příměří. Podepsaly

ji Demokratická republika Kongo společně s Angolou, Namibií, Rwandou,

Ugandou a Zimbabwe. Dohoda vyzývala k ukončení nepřátelství a zahá-

jení dialogu uvnitř země, především zavazovala státy ke snaze o okamžité

příměří, o přijetí monitorovacích jednotek OSN (MONUC27) a zavazovala

všechny ozbrojené skupiny k demobilizaci a ozbrojení. Byl také nastaven

institut přechodné vlády v Kongu. RCD, které se v květnu 1999 rozdělilo

do dvou frakcí, a Konžské osvobozenecké hnutí dohodu podepsaly v srpnu

[OSN, 2005].

V lednu 2001 došlo zavražděním prezidenta Laurenta Kabily k vytvoření

příležitosti pro nastolení míru v zemi. Vlády země se ujal syn Laurenta

Kabily, Joseph Kabila. Přestože konflikt i nadále pokračoval, většina účast-

níků konfliktu se vrátila k jednacímu stolu. V červenci 2002 podepsala vláda

DRC s Rwandou dohodu o stažení rwandských jednotek ze svého území a

rozpuštění oddílů bývalé rwandské armády a milicí Interahamwe. V září

se podařilo podobnou dohodu uzavřít i s Ugandou. V říjnu však došlo

k obnovení bojů ve východních oblastech Konga, což znamenalo zhrozbu

destabilizace v celé zemi. V prosinci 2002 pod patronací OSN a Jihoafrické

republiky souhlasily znesvářené strany s vytvořením prozatímní vlády. Dne

29. července 2003 byla vládou a hlavními opozičními frakcemi (zahrnující

i RCD a FLC) podepsána dohoda o uspořádání vojenských a bezpečnost-

ních záležitostí. 17. července pak byla jmenována prozatímní vláda národní

jednoty. Prezidentem zůstal i nadále Joseph Kabila a každá z hlavních

frakcí byla reprezentována vice-prezidentem (celkem čtyři). Tato prozatimní

vláda měla mandát na 2 roky, ve kterých měla vytvořit demokratické insti-
27Od 1. července 2010 pod názvem MONUSCO.
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tuce, společnou armádu a připravit nové volby [HAYES a BURGE, 2003,

str. 27]. V roce 2006 a 2011 proběhly prezidentské volby. Jak uvádí Světová

banka [WORLD BANK, 2013], první jmenované volby proběhly mírovým

způsobem, druhé volby však daly vzniknout pochybnostem ohledně jejich

kredibility a transparentnosti.

Přestože došlo v roce 2003 k oficiálnímu prohlášení o ukončení násilí

v Kongu, situace v zemi se neuklidnila. Přes veškeré diplomatické úsilí

boje mezi povstalci a konžskou armádou pokračují. Především východní

část země, jmenovitě provincie Kivu, je i nadále oblastí zmítanou násilím a

konflikty, založenými na „predátorské ekonomice“, kdy konflikt a kontrola

zdrojů jsou neoddělitelně spojeny. Velkou roli hraje slabý stát. Díky slabé

vládě stále dochází k nelegální těžbě nerostného bohatství země a tím i k

financování povstaleckých hnutí v zemi, což v konečném důsledku vede k

pokračování bojů v zemi a tudíž ke špatné, jak ekonomické, tak i sociální

situaci v DRC.

5.3 Demokratická republika Kongo jako

failed state!?

O Demokratické republice Kongo se často hovoří jako o rozpadlém státě.

Především pak o době vlády prezidenta Josepha-Desiré Mobutua, respek-

tive Mobutu Sese Seka28, který vládl v zemi od roku 1965 do roku 1997, a

který přivedl zemi, za své vlády přejmenovanou na Zaïre29, k ekonomick-

ému krachu a de facto i k teritoriálnímu rozpadu. Za jeho vlády docházelo

k nepotismu, korupci, potlačování politických práv opozice a k protěžování
28V roce 1971 si Joseph - Desiré Mobutu změnil jméno na Mobutu Sese Seko Kuku

Ngbendu wa za Banga.
29K přejmenování došlo v roce 1971 současně se změnou jeho jména.
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jeho stoupenců, jenž diskriminovali ostatní etnické skupiny a vykrádali

nerostné zdroje z odlehlých provincií. Navzdory proklamacím o kapitalismu

v Kongu, Mobutu vybudoval centralizovaný režim [VEHNÄMÄKI, 2002,

str. 53]. Ekonomický rozklad země vedl v konečném důsledku ke ztrátě kon-

troly nad některými oblastmi na východě a ve středu země [ZÁHOŘÍK, 2010,

str. 125]. Je však těžké přesně určit, kdy k rozpadu Konga, respektive Zairu

došlo.

První zmíňka o špatné situaci v Kongu se objevila v roce 1992, kdy ne-

jvýše postavený diplomat USA informoval o tom, že Zair vykazuje všechny

známky rozpadlého státu [LEMARCHAND, 2003, str. 33]. Lemarchand dále

uvádí, že již na začátku devadesátých let, patřilo Kongo, díky upadajícímu

institucionálnímu výkonu, vojenské nedisciplinovanosti, pronásledování svých

občanů, neschopnosti vybírat daně či neschopnosti zajistit veřejné služby,

především zdravotnictví a vzdělání, mezi hlavní africké rozpadlé státy. Upa-

dání se šířilo z jednoho institucionálního sektoru do dalších, což v konečném

důsledku vedlo k celkové neschopnosti státu. Za počátky rozpadu Zaire

můžeme považovat tyto následující základní indikátory: 1.velký pokles in-

stitucionálních kapacit a neschopnost a nedostatek vůle odpovědět na poža-

davky konžských občanů, požadujících „větší demokratizaci“ země; 2.hojná

nedisciplinovanost a loupení osobního bohatství armádními silami a poli-

cií, 3.významné vypuknutí občanského násilí, konkrétně v oblastech Shaba

(1992 – 1993) a Severní Kivu (1993) [LEMARCHAND, 2003, str. 38]. Avšak

je třeba doplnit, že ke zhoršení situace přispěly i mezinárodní okolnosti. S

koncem studené války docházelo i k utlumování zájmu západních zemí o

DRC, zvláště pak ze strany USA, což mělo za následek zvýšení izolace a

deficitu legitimity, která byla z velké, ne-li z celé, části zajištována pomocí

finančních prostředků z USA. Lze však konstatovat, že k plnému prokázání
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stavu věcí došlo až v říjnu 1996, kdy došlo ke zničení uprchlických táborů

ve východním Kongu, obývaných rwandskými Hutui. Události, které násle-

dovaly, jen potvrzují toto tvrzení. Za pouhých šest měsíců, se slabě vybavená

a slabě vedená anti-Mobutuovská koalice dostala do hlavního města, Kin-

shasy, což jasně dokazuje slabost zairské armády. Došlo navíc k rozšíření

etnického násilí ze Rwandy do Konga, vlivem masivního odchodu okolo jed-

noho milionu rwandských uprchlíků, což mělo velký destabilizační dopad na

situaci v DRC.
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KAPITOLA 6
Analýza příčin druhé války v

Demokratické republice Kongo

probíhající v letech 1998–2003

Jak jsem již v páté kapitole věnované Demokratické republice Kongo uvedla,

tato válka patřila k největším a nejsložitějším konfliktům v moderní africké

historii a stala se bohužel nejkrvavějším konfliktem od druhé světové války.

Za hlavní příčinu druhé konžské války je považováno nerostné bohatství

Konga. To bylo také jedním z hlavních motivů zapojení sousedních států

do konfliktu, přestože se mnohé z těchto zemí, i když z části i oprávněně,

odvolávaly na ohrožení jejich vnitřní bezpečnosti. Dalším zmiňovaným fak-

torem, mající vliv na vypuknutí této občanské války, je etnické rozdělení

společnosti v DRC, předně vztah kmenů Hutu a Tutsi. Ovšem i povaha

státu, či místního terénu, nebo také závislost na jedné exportní surovině, se

ukazují jako důležité faktor, ovlivňující tento konflikt.

Jak již nadpis napovídá, na dalších řádcích budu pomocí vybraných
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existujících teorií, popsaných v předešlých kapitolách, analyzovat příčiny

druhé konžské války probíhajících v letech 1998 – 2003. Mým cílem je

zhodnotit, jaký je vliv jednotlivých proměnných, respektive jednotlivých

možných příčin (nerostných surovin, etnicity či slabého státu) na tento vni-

trostátní ozbrojený konflikt. Závislou proměnnou je tedy vznik vnitrostát-

ního ozbrojeného konfliktu. Nezávislými proměnnými jsou pak: nerostné

suroviny, etnicita, povaha státu, které mohou nabývat různých hodnot,viz

dále. Jako zprostředkující proměnné můžeme u nerostných surovin uvést:

nerovnoměrnou distribuci zisků z nerostného bohatství země, geografické

rozmístění nerostných surovin, závislost státu na jedné exportní surovině a

slabou vládu30. V případě geografického rozmístění nerostných zdrojů jde

pak především o jejich ukořistitelnost, zablokovatelnost či legálnost, ale také

i o jejich vzdálenost od centra vlády, moře či důležitého dopravního uzlu.

Co se týče etnicity, tam hrají důležitou roli faktory jako marginalizace části

obyvatelstva či slabost státu. U další nezávislé proměnné, tedy povahy státu,

jako zprostředkující proměnnou uvádím nedostatek pracovních míst, nedos-

tupnost vzdělání a povahu teritoria státu, předně zda se jedná o hornatý,

těžce dostupný terén.

6.1 Nezávislá proměnná - nerostné suroviny

Jak jednotlivé studie věnující se vzájemnému vztahu mezi nerostnými su-

rovinami a vypuknutím ozbrojeného konfliktu konstatují, vliv nerostných

surovin je zřejmý. Ať už je kontrola nerostných surovin a jejich následný

prodej prvotním cílem rebelů, či jde pouze o prostředek k jejich přežití, vliv
30Slabou vládu můžeme definovat na základě charakteristik zmiňovaných v práci

Roberta Rotberga [ROTBERG, 2003, str. 4] v kapitole věnované slabému státu jak
příčině konfliktů v Africe.
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je nepopiratelný a velmi důležitý, protože jak už bylo zmíněno, nerostné

suroviny umožňují financování bojů povstalců, což nejen vede ke vzniku

konfliktů, ale také k jeji udržování a tudíž prodlužování. V Demokratické

republice Kongo můžeme hovořit o hojnosti nerostného bohatství, jelikož se

jedná o rozsáhlou zemi s obrovskými zásoba přírodních zdrojů, především

pak zlata, diamantů, kobaltu, koltanu, cínu, aj., viz Obrázek 6.1.

Obrázek 6.1
Nerostné suroviny v Demokratické republice Kongo.

Zdroj: http://www.purecongo.com/en/congo-drc

Hojnost nerostných surovin, jako jedna z hodnot nezávislé proměnné -

nerostných surovin - je tak jasně potvrzeným faktem. O nedostatku surovin

nemůže být v případě Konga vůbec řeč.

Pokud se podíváme na zprostředkující proměnné, tedy faktory, které
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mohou mít ve spojitosti s nerostnými surovinami vliv, jsou nerovnoměrná

distribuce zisků z nerostných surovin, geografické rozmístění NS, závislost

na jedné exportní surovině a slabý stát.

Nerovnoměrná distribuce zisků z nerostného bohatství je jedním z fak-

torů, které dokazují slabost státu na jedné straně a zároveň přispívají k

vypuknutí konfliktu na straně druhé, na základě toho, že chudí místní lidé

jsou vyloučeni z příjemců zisků z nerostného bohatství, přestože jsou tyto

zdroje těženy na jejich území. Je pak v celku jednoduché vyburcovat lidi

k bojům proti státu. V případě již zmíněné slabosti státu, je v tomto pří-

padě jasně vidět cíl státu, respektive prezidenta státu, v tomto případě

Laurenta-Desiré Kabily, který se stejně jako jeho předchůdce Mobutu Sese

Seko, chová jako diktátor, který tyto zisky potřebuje, aby si udržel loa-

jalitu svých stoupenců a tak se udržel u moci. V neposlední řadě mu jde

samořejmě i o vlastní obohacení, stejně jako jeho předchůdci.

Vliv geografického rozmístění jednotlivých nerostných surovin na vy-

puknutí konfliktu byl probrán ve druhé kapitole autory Rossem a Le Bil-

lonem. Jak uvádí Le Billon, svou roli má nejen rozmístění nerostných surovin

od centra vlády, důležitých dopravních uzlů, atd., ale také zda jsou tyto

zdroje koncentrované či zda jsou rozptýlené. Při pohledu na mapu Demokrat-

ické republiky Kongo s jejím přírodním bohatstvím (viz Obrázek 6.1), aloko-

vaným především na východě území a navíc vzdáleně od centra moci, nám

musí být jasné, proč dochází na tomto území neustále k ozbrojeným kon-

fliktům. Navíc se zde projevuje slabost státu a tudíž jeho neschopnost kon-

trolovat celé své území, což má výrazný vliv na dění na východě země. Ne

jinak je tomu i v případě druhé konžské války, kdy se do tohoto konfliktu

vložili i sousední země, především Rwanda a Uganda, jenž podprorují hlavní

povstalecké skupiny v zemi, se skrytím záměrem získat nerostné suroviny z
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rozpadající, či již rozpadlé Demokratické republiky Kongo. Nejvýraznějšími

příklady jsou Rwanda, Uganda a Zimbabwe. Jak uvádí různé zdroje, napřík-

lad organizace Global Witness [GLOBAL WITNESS, 2009], nejvíce nerost-

ného bohatství Konga jde přes Rwandu.

Co se týče slabého státu jako zprostředkující proměnné ve vztahu k

nerostnému bohatství a následně vlivu na vznik ozbrojeného konfliktu, je

třeba znovu uvést nejdůležitější skutečnost, a to, že slabý stát není schopen

kontrolovat celé své území, především pak vzdálená místa od centra vlády,

což jasně napomáhá různým povstaleckým hnutím a skupinám rebelů usilu-

jících jak o kontrolu nerostného bohatství, tak i o jiné cíle, například poli-

tické či sociální, ke kterým finance z prodeje nerostného bohatství potřebují.

6.2 Nezávislá proměnná - etnicita

Přestože dřívější odborné studie vycházely z přesvědčení, že etnická het-

erogenita afrického kontinentu stojí za jeho vysokou četností ozbrojených

konfliků, v součastnosti je již tato myšlenka spíše přežitá. To však nemění

nic na tom, že etnická rozmanitost stále hraje velkou roli ve vypuknutí

konfliktů v současné Africe. Příklad můžeme nalézt ve Rwandě, Burundi či

právě Demokratické republice Kongo, s více než 200 africkými etnickými

skupinami31. DRC je však na rozdíl od Rwandy a Burundi etnicky velmi

heterogenní. Přesto i zde dochází k etnickým konfliktům, souvisejícím přede-

vším s etnickými skupinami ze Rwandy a Burundi, konkrétně s kmeny Hutu

a Tutsi.

Již I. konžská válka byla způsobena etnickými nepokoji mezi těmito

dvěma kmeny, když došlo k přelití etnických nepokojů ze Rwandy do vý-
31http://www.britannica.com/EBchecked/topic/132363/

Democratic-Republic-of-the-Congo-DRC/40792/Plant-and-animal-life
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chodní části Konga, konkrétně provincie severní Kivu. Přestože za hlavní

motiv druhé konžské války je považována snaha získat kontrolu nad nerost-

nými surovinami, můžeme zde nalézt i etnické faktory, opět související s

kmeny Hutu a Tutsi. Rwandské kmeny Hutuů se například podíleli na

svržení prezidenta Mobutua a konžští Tutsiové zas bojovali v řadách konžské

armády za I. válka v DRC. Navíc obavy Rwandské vlády z rwandských up-

rchlíků vedli ke rwandské intervenci na východě země.

Pokud se tedy podíváme na Kongo z pohledu etnicity a hodnot, kterých

může nabývat, je možné říci, že DRC je velmi etnicky rozmanité. To by

samo o sobě, z hlediska vzniku konfliktu, mělo být spíše přínosem, nežli

problémem. Problém ovšem nastává s již zmiňovanými kmeny Hutu a Tutsi,

především s jejich skupinami uprchlíků ze Rwandy. Tyto kmeny pak vytvářejí

dva znesvářené póly a výrazně ovlivňují situaci ve východních provinciích

Konga a zvyšují zde pravděpodobnost vypuknutí konfliktu, na což lze ap-

likovat teorii o etnické polarizaci a její vyšší pravděpodobnosti na vypuknutí

konfliktu. O etnické homogennitě v případě DRC nemůže být řeč.

Zprostředkujícími proměnnými jsou, ve vztahu k etnicitě, marginalizace

části obyvatelstva a opět slabý stát. Co se týče slabého státu, jak uvádím

již v kapitole věnované slabému státu, jednou z hlavních funkcí státu je

zabezpečit bezpečnost nejen svého teritoria, ale také svých občanů, což v

případě, kdy dochází k etnickým konfliktů či konfliktům spojeným s etnic-

itou, není zcela reálné. O marginalizaci určité části obyvatelstva v druhé

konžské válce nejde. Problémy vězí jinde, především, jak jsem již uvedla, ve

snaze kontrolovat rozsáhlá nerostná naleziště.
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6.3 Nezávislá proměnná – povaha státu

Dle zmíněných teorií, uvedených v kapitole zabývající se státem a jeho

vlivem na vznik vnitrostátních konfliktů, je nám jasné, dle čeho usuzo-

vat zda je stát silný, či slabý. Jak napovídají předešlé odstavce, povaha

státu, reskpektive jeho slabost, hraje významnou úlohu ve zvýšeném riziku

vzniku konfliktu a to především z důvodu neschopnosti zabezpečit své území

před zahraniční intervencí, ale také před nájezdy rebelujících skupin usilu-

jících o kontrolu území bohatého na nerostné suroviny. Povaha státu se

tak zdá být tzv. zastřešující příčinou druhé konžské války v DRC, jelikož

slabost státu jako jednu ze zprostředkujících proměnných, majících vliv

na vypuknutí ozbrojeného konfliktu, najdeme jak u podkapitoly probíra-

jící nerostné suroviny, tak i u podkapitoly věnující se etnicitě. Další hod-

nota, kterou může tato proměnná nabývat, tedy silný stát, je v případě

Demokratické republiky Kongo zřetelně neopodstatněná a není tedy nutné

ji dále rozpracovávat.

Co se týče zprostředkujících proměnných, souvisejících s povahou státu,

je zde možné uvést nedostatek pracovních míst, nízkou školní docházku,

schopnost zabezpečit celé své území, schopnost zabezpečit své obyvatele a

povahu teritoria. Jelikož schopnost zabezpečit své území a obyvatele jsme již

probrali v souvislosti s předchozími nezávislými proměnnými, zaměřila bych

se zde především na nedostatek pracovních míst, nízkou školní docházku

a na povahu teritoria. Doplním jen, že během druhé války v DRC, tedy

mezi lety 1998–2003, bylo Kongo rozděleno na tři hlavní sféry vlivu (viz

Obrázek 5.1), s tím, že většina území byla kontrolována rebely, jenž byli

podporováni některými ze sousedních zemí DRC a kdy následně došlo i k

zahraniční intervenci ze strany těchto států.

Jak vyplývá z teorií zmíněných v kapitole o slabém státu, především pak
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6.3. Nezávislá proměnná – povaha státu

z podkapitoly věnující se marginalizované mládeži s nedostatkem příleži-

tostí, nízká školní docházka či nedostatek pracovních míst, patří mezi fak-

tory přispívající ke vzniku konfliktu v dané zemi. Souvisí to především s

náklady ušlé příležitosti rebelů, tedy s tím, že v případě, že tito mladí muži

nemají co ztratit a co jiného dělat, aby sebe a své rodiny uživili, není tak

těžké získat je pro své povstalecké hnutí. Neschopnost vlády zabezpečit

vzdělání a dostatek pracovních příležitostí svým obyvatelům, případně ale-

spoň určitou sociální podporu v případě nezaměstnanosti, tak opět ilustruje

slabost státu v DRC, kde mladí muži vlastně nemají jiné východisko z krize,

než připojit se k povstalcům a drancovat nerostné bohatství země.

Povahu teritoria, respektive jeho přístupnost či nepřístupnost a tudíž

snadnou zneužitelnost rebely, je třeba, ve spojitosti s povahou státu, také

zmínit. Již v podkapitole věnující se nerostným surovinám jako nezávislé

proměnné, jsem uvedla, že povaha terénu hraje určitou roli na vypuknutí

konfliktu. Jde především o snadnou ukořistitelnost či zablokovatelnost nerost-

ných surovin, což přímo souvisí s povahou terénu v Kongu, především s

četností džunglí. Dalším důležitým aspektem povahy terénu je množství za-

lesněných ploch na území DRC, která rebelům poskytují skvělá útočiště pro

jejich tábory. Pokud se podíváme na mapu Demokratické republiky Kongo

(viz například Obrázek 6.1), zjistíme, že většina území je pokryta džunglí,

která jednotlivým povstaleckým bojů skvěle vyhovuje, protože komplikuje

státním policejním či armádním jednotkám účinně bojovat proti těmto

povstaleckým skupinám. Například nejznámější problémová provincie Sev-

erní Kivu, bohatá na naleziště koltanu, cínu či zlata, sousedící v těsné

blízkosti s Rwandou a Ugandou, je pokryta džunglí, která usnadňuje ne-

legální těžbu nerostného bohatství Konga.
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6.4. Závěry výzkumu

6.4 Závěry výzkumu

Analýza jednotlivých proměnných, popsaných na předešlých řádcích, mi

umožňuje vyvodit následující závěry: 1. za hlavní příčinu druhé války v

DRC, probíhající v letech 1998–2003, můžeme považovat nerostné suroviny,

respektive snahu jednotlivých povstaleckých skupin a sousedních států o

kontrolu a následnou nelegální těžbu nerostného bohatství Konga; 2. přestože

etnické faktory nejsou hlavní příčinou druhé konžské války, jejich vliv na

tento konflikt, především v počátcích konfliktu, je zřejmý; 3. povaha státu,

konkrétně slabost vlády DRC, hodnocená dle základních ukazatelů, se uka-

zuje býti nejdůležitějším faktorem druhé války v DRC, který tzv. zastřešuje

obě předešlé nezávislé proměnné, tedy nerostné suroviny a etnicitu.
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Závěr

Cílem této diplomové práce bylo, na základě vybraných teorií, posoudit

vliv tří zvolených příčin vnitrostátních ozbrojených konfliktů na Africkém

kontinentě a následně zhodnotit jejich roli v konkrétním případě druhé války

v Demokratické republice Kongo, probíhající v letech 1998–2003. Kromě

deskriptivních částí, v jejichž rámci jsem popsala jednotlivé vybrané teorie,

jsem provedla analýzu, která zkoumá vliv nerostných surovin, etnicity a

slabého státu na vypuknutí druhé konžské války v DRC.

Vypuknutí ozbrojených konfliktů v Africe souvisí s mnoha krizemi, kte-

rými jednotlivé africké země procházejí. Jedná se o krizi státu, krizi vládnutí

a krizi identity. Všechny tyto krize jsou navíc vzájemně na sebe navázané a

často působí dohromady. Prolíná se nám tu tedy více faktorů způsobujících

nepokoje a občanské války. Jak nerostné suroviny, ať už jejich nadbytek či

nedostatek, tak i etnický prvek, hrají svou nepopiratelnou roli a ovlivňují

vznik konfliktů na africkém kontinentě, přičemž se jedná o faktory spíše

doplňující, které jsou zastřešené právě krizí státu a krizí vládnutí. Stát a

jeho schopnost plnit svou funkci, respektive tzv. good governance, je tak

faktorem nejdůležitějším, stojícím svou důležitostí nad faktory ostatními.

Krize státu se zrcadlí ve dvou významných faktorech: příliš silné roli státu,

jako například v případě Etiopie a Súdánu, a naopak příliš slabé roli státu,

případně dokonce chybějící roli státu, jako například v Demokratické re-
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publice Kongo, v Somálsku či Středoafrické republice.

Etnické rozepře se zdají být nejlepším vysvětlením vzniku kon-

fliktů. Příčiny jsou ovšem složitější. Stačí se podívat na etnicky ho-

mogenní státy, jako například Somálsko, a je nám jasné, že pouze

v etnicitě to nebude. Například studie Světové banky od Paula Col-

liera či dalších autorů zkoumajících světové občanské války od roku

1960 docházejí k závěru, že přestože je etnicita častým faktorem

konfliktů, jen málo kdy je faktorem hlavním. Badatelé také zjis-

tili, že etnicky heterogenní společnost je méně náchylná na vznik

ozbrojeného konfliktu než-li společnost homogenní [HOROWITZ, 1985],

[COLLIER a HOEFFLEROVÁ, 2000], [ELBADAWI a SAMBANIS, 2000].

V případě, že jedna skupina tvoří v mnohonárodnostní společnosti absolutní

většinu, pak se riziko vypuknutí občanské války zvyšuje o 50 %.

Častou příčinou, alespoň v současnosti, se ukazuje být nerostné bohat-

ství, především pak zisk, který přináší těm, kteří ho kontrolují. Přírodní

suroviny mají tendenci zhoršovat ekonomickou a bezpečnostní situaci v

zemi32. Vůdci, kteří jsou často zkorumpovaní, si udržují svou pozici tím,

že zisk z kontroly nerostného bohatství sdílejí s lidmi, které je podporují,

nejčastěji z jejich vlastního etnika. Obecně řečeno, ekonomické důvody ve-

doucí ke vzniku ozbrojených konfliktů v jednotlivých zemích, jsou jednou

z nejčastějších oblastí, kterou odborníci na dané téma zkoumají. Ať už se

jedná o nízký příjem obyvatelstva, špatnou hospodářskou politiku země, či

vlastnictví nerostného bohatství konkrétně nebo je vše zahrnuto pod obec-

ným pojmem ekonomické příčiny.
32Laurent Kabila se jednou chlubil, že všechno, co potřeboval k tomu, aby začal

povstání, bylo 10 000 USD a satelitní telefon. Toto tvrzení je nadnesené, protože Kabila
měl nejen finanční podporu ze zahraničí, z Rwandy, ale navíc využíval satelitní telefon k
prodeji práv na těžbu nerostných surovin, které ještě nekontroloval, což mu umožňovalo
financovat jeho povstání. (Zdroj: http://www.economist.com/node/1795830)
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Další příčinou je chudoba, která se ukazuje býti nejvýraznějším znakem

států náchylných k občanským válkám. Autoři jako Elbadawi a Samba-

nis či Fearon a Laitin zdůrazňují vliv chudoby, ke které přidávají ještě

ekonomickou závislost na primárních surovinách a selhání politických in-

stitucí v případě Elbadawiho a Sambanise, nebo také politickou nestabil-

itu, obtížný terén a početnou populaci v případě autorů Fearona a Laitina

[ELBADAWI a SAMBANIS, 2000, str. 244–269] [FEARON a LAITIN, 2003,

str. 75–90]. Světová banka zjistila, že pokud se příjem na osobu zdvojnásobí,

riziko ozbrojeného konfliktu klesne o polovinu. Pokud se tedy zvýší růst o

jeden procentní bod, pak riziko konfliktu také klesne o jeden bod.33

Všechny konflikty jsou však různé a tudíž mají i svou unikátní kombinaci

příčin. Navíc, jednotlivé občanské války a jejich příčiny se proměnují v čase

jsou tudíž velmi dynamické.

Na základě analýzy druhé konžské války a vlivu mnou vybraných nezávis-

lých proměnných - nerostného bohatství, etnicity a slabého státu na tento

konflikt, vyvozuji následující závěry: 1. za hlavní příčinu druhé války v DRC,

probíhající v letech 1998–2003, můžeme považovat nerostné suroviny, re-

spektive snahu jednotlivých povstaleckých skupin a sousedních států o kon-

trolu a následnou nelegální těžbu nerostného bohatství Konga; 2. přestože

etnické faktory nejsou hlavní příčinou druhé konžské války, jejich vliv na

tento konflikt, především v počátcích konfliktu, je zřejmý; 3. povaha státu,

konkrétně slabost vlády DRC, hodnocená dle základních ukazatelů, se uka-

zuje býti nejdůležitějším faktorem druhé války v DRC, který tzv. zastřešuje

obě předešlé nezávislé proměnné, tedy nerostné suroviny a etnicitu.

33http:///www.economist.com/node/1795830
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Summary

The aim of this thesis was to comprehensively handle the topic of causes

of the outbreak of the armed conflicts on the African continent with a

particular focus on the case of the Democratic Republic of The Congo. For

my thesis and subsequent analysis of the second Congolese war I chose three

selected causes of conflicts: natural resources, ethnicity and weak state.

Based on the analysis I came to the following conclusions: 1st the main

cause of the second war in the DRC, running in the years 1998 - 2003, can

be considered as raw materials, or the efforts of rebel groups and neighboring

countries to control and subsequent illegal mining of mineral wealth of The

Congo; 2nd although ethnic factors are not the main cause of the second

Congolese war, their impact on the conflict, especially in the early days of

the conflict is obvious; 3rd nature of the State, namely the weakness of the

Government of DRC, ranked according to key indicators, turns out to be

the most important factor of the second war in the DRC, which covers the

two previous independent variables, mineral resources and ethnicity.
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PŘÍLOHA A
Seznam použitých zkratek

AFDLC Spojenectví demokratických sil pro osvobození Konga-Zaire (Al-

liance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo-Zaire)

CPIA Hodnocení státní politiky a institucionálního uspořádání (Country

Policy and Institutional Assessment)

DRC Demokratická republika Kongo (Democratic Republic of the Congo)

FLC Fronta za nezávislost Konga (Front de Libération du Congo)

GDP HDP (Gross Domestic Product)

GDP per capita HDP na obyvatele

HDP Hrubý domácí produkt

MONUC Mise OSN v DRC (Mission de l’ Organisation des Nations Unies

en République démocratique du Congo)

MONUSCO Stabilizační mise OSN v DRC (Mission de l’Organisation des

Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo). Do roku 2010 pod

názvem MONUC
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OSN Organizace spojených národů

RCD Rebelové operující ve východní části DRC (Rassemblement Congo-

lais pour la Démocratie)

SADC Jihoafrické společenství pro rozvoj (Southern African Development

Community)

UNDP Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme)
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