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Abstrakt
VORÁČEK, ONDŘEJ: Keňa mezi autoritářstvím a demokracií: Demokratizace a
proměny režimu v letech 1992 – 2010
Rigorózní práce
Práce

se

v teoretické

části

zabývá

otázkou

výzkumu

nových

typů

nedemokratických režimů v širším rámci globální demokratizační vlny. Hlavní
pozornost soustředí na demokratizační proces v subsaharské Africe, konkrétně na
proměny politického režimu v Keňské republice mezi lety 1992 – 2010. Předkládá
hypotézu o zamrznutí zdejšího demokratizačního procesu a stabilizaci
nedemokratického hybridního režimu. Jádro práce tvoří případová studie keňské
demokratizace. Analýza se vedle základní charakteristiky politického systému
věnuje historicko-politickému vývoji s důrazem na volební proces a povolební
proměny režimu. Zkoumá také specifické vnitřní rysy politického systému země a
dlouhodobé faktory, které proces demokratizace ovlivňují. Na základě
předložených zjištění verifikuje původní hypotézu.

Klíčová slova
demokratizace, hybridní režimy, Keňa

Abstract
VORÁČEK, ONDŘEJ: Kenya between Authoritarianism and Democracy.
Democratization and Regime Changes from 1992 to 2010.
Rigorous Thesis
This thesis is concerned with a matter of research of new sorts of nondemocratic
regimes in wider framework of a global wave of democratization. The center of its
attention is focused on the process of democratization in sub-Saharan Africa,
particularly on the transformation of the political regime in the Republic of Kenya
from 1992 to 2010. It submits a hypothesis about frozen democratization and
stabilization of a nondemocratic hybrid regime here. The main core of this thesis
makes up a case study of Kenyan democratization. An analysis attends, besides
basic characteristics of a political system, to politico-historical development with
emphasis on elections and postelection regime changes. It also examines specific
internal attributes of the political system and long-term factors, which can affect
process of democratization. Initial hypothesis is verified on the basis of proposed
findings.
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1. ÚVOD
V polovině roku 1989 předložil Francis Fukuyama v článku The End of
History? světu tezi, že lidstvo dospělo k nejdokonalejšímu modelu vlády, kterým
je liberální demokracie. O dva roky později publikoval Samuel Huntington svou
knihu The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century o
„globálním posunu k demokracii mezi lety 1974 – 1990“1. A přidávali se další
autoři, kteří podpořili fukuyamovský optimismus, že se liberální demokracie brzy
prosadí v celosvětovém měřítku jako jediná životaschopná forma vlády.
Autoritářské režimy se postupně zdiskreditují, zhroutí a nahradí je moderní model
demokracie.
Nicméně vývoj v postsovětských zemích a na Blízkém východě na
přelomu tisíciletí tento optimismus utlumil. Rozpaky začala vzbuzovat také
konfrontace demokracie jako formy vlády se společensko-politickou realitou v
subsaharské Africe. Výzkum demokratizace musel reagovat na výskyt
nestandardních typů politických režimů, které již pro rostoucí počet výskytu
nemohl považovat za deviantní případy. Do centra zájmu tranzitologie2 se tak
dostaly demokratizační procesy, které se oproti předchozím historickým
zkušenostem z různých důvodů vlečou neúměrně dlouho.
Také povolební krize, která na začátku roku 2008 postihla Keňskou
republiku, poukázala na složitost a zranitelnost demokratického politického
systému. Donutila politology, komentátory i nevládní organizace přehodnotit
stanovisko o úspěšném prodemokratickém vývoji země.

1.1.

Cíl práce
Práce by měla přispět k pochopení politického vývoje v rámci globální

demokratizační

vlny,

s důrazem

na

specifický

1

průběh

demokratizace

Fukuyama článek v roce 1992 rozpracoval do knižní podoby, titul Konec dějin a poslední člověk
vyšel v českém překladu v roce 2002. Huntingtonova Třetí vlna – demokratizace na sklonku
dvacátého století se českého vydání dočkala až v roce 2008.
2
Tranzitologie je politologická disciplína zabývající se výzkumem proměny politických režimů
známa také jako teorie přechodů. Srovnej Říchová, Blanka, 2000, str. 241-256.
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v subsaharské Africe. Za hlavní cíl si stanovuje ověření hypotézy, že
demokratizaci probíhající v Keni od roku 1992 lze prohlásit za zamrzlou.
Mezi dílčí úkoly bude patřit stanovení výzkumné metody, výběr a
zhodnocení dostupné odborné literatury, výběr vhodných zdrojů informací a
vyjasnění klíčových pojmů. Teoretická příprava by měla směřovat k definování
podmínek, za kterých můžeme demokratizaci prohlásit za zamrzlou. Pro tento
účel bude navržena klasifikace demokratizací splňující podmínku obecné
použitelnosti (pro synchronní komparaci jakékoliv množiny demokratizací). Bude
od sebe oddělovat probíhající a ukončené procesy demokratizace, zároveň také
obecné typy politických režimů, které jsou dosavadním výsledkem dané
demokratizace. Zvláštní pozornost bude v této souvislosti věnována výskytu
nových typů nedemokratických režimů a na ně reagujících teorií. Nejrozsáhlejší
část práce zaujme samotná případová studie historicko-politického vývoje Keňské
republiky v letech 1992 - 2010. Validita předkládané hypotézy zde bude testována
za pomoci kvalitativní analýzy demokratozačního procesu.

1.2.

Teoreticko-metodologický rámec
Předkládaná práce se drží zásad empiricko-analytického přístupu.

V návaznosti na debaty o vlnách demokratizace, hybridních režimech a zamrzlých
demokratizacích navrhuje vlastní klasifikaci (klasifikační typologii) demokratizací
odrážející základní kvalitativní rozdíly mezi dosaženými typy režimů. Vzhledem
k široce akceptovanému rozlišení větší části spektra politických režimů, které se
pojí s navrhovanou klasifikací, se soustředí zejména na vymezení a rozlišení
stabilizovaného a tranzitivního hybridního režimu.
Použitelnost klasifikace je testována za pomoci kvalitativní metody na
případové studii demokratizace Keni. Demokratizační proces je podroben vlastní
analýze bez spoléhání se na volně přístupné zdroje kvantifikovaných dat z jiných
výzkumných projektů. V závěru analýza kombinuje interpretativní a explanatorní
techniky se záměrem odhalit klíčové faktory politického vývoje v Keni posledních
dvou desetiletí.

-
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1.3.

Přehled současné literatury
Přestože se analytická část práce soustředí zejména na historicko-politický

vývoj Keňské republiky, práce čerpá také z většího počtu témat zpracovávaných
na stránkách politologické literatury. Proto předkládaný přehled autorů a
stěžejních prací zasahuje do problematiky studia demokracie, nedemokratických
režimů, šíření demokracie, demokratizačních vln a specifik demokratizace
v subsaharské Africe. Zahrnuje také práce zabývající se politickým vývojem
nezávislé Keňské republiky a krátce shrnuje přehled domácí literatury
k uvedeným tématům.

1.3.1. Demokracie a nedemokratické režimy
Klasickým dílem světové politologie o moderní demokracii je Dahlova
Demokracie a její kritici,3 ve které se autor pokouší rozkrýt možnosti demokracie
jako univerzálního politického systému. Ve své pozdější práci O demokracii4
reflektuje vývoj počátku devadesátých let a srovnává teoreticky ideální formu
demokracie s tou, kterou nalézá v současném světě, a hledá podmínky pro její
úspěšné fungování. Nejnověji se snaží moderní (liberální) demokracii s ideálem
lidské samovlády konfrontovat Adam Przeworski v knize Democracy and the
Limits of Self-Government5.
Vhodný úvod pro studium nedemokratických režimů představuje
publikace Paula Brookera Non-democratic Regimes: Theory, Government and
Politics.6 Propracovanou typologii, kterou přejímá nebo se proti ní vymezuje
většina dnešních autorů, nabízí v knize Totalitarian and Authoritarian Regimes
Juan Linz.7 Povahou režimů, které pevně odolávají demokratizační vlně, se
zabývá Jason Brownlee v knize Authorianism in an Age of Democratization.8
V poslední

době

roste

zájem

o

stále

se

zvětšující

skupinu

nedemokratických režimů, které jsou povětšinou produktem neúspěšných nebo
3

Dahl, Robert A., 1989, Democracy and Its Critics, česky 1995.
Dahl, Robert A., 1998, On Democracy, česky 2001.
5
Przeworski, Adam, 2010.
6
Brooker, Paul, 2000.
7
Linz, Juan, 2000.
8
Brownlee, Jason, 2007.
4

-
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nedokončených demokratizací. O popularizaci tématu se zpočátku zasloužil
zejména Fareed Zakaria, autor knihy The Future of Freedom: Illiberal Democracy
at Home and Abroad.9 Mezi poslední práce, které už přinášejí komplexní analýzy
nových typů nedemokratických režimů můžeme zahrnout sborník Electoral
Autoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition10 a knihu Competitive
Autoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War, jejímiž autory jsou Steven
Levitsky a Lucan Way.11

1.3.2. Proces demokratizace a šíření demokracie
Z konkrétních prací musíme zmínit několik titulů uznávaných jak pro
vlastní propracovanou teorii, tak pro připojenou systematickou komparativní
analýzu stávajících případů. Sem jistě patří čtyřsvazkový sborník Transitions from
Authoritarian Rule12, kniha Linze a Stepana Problems of Democratic Transition
and Consolidation13 nebo na Afriku zaměřená práce Brattona a de Walleho
Democratic Experiments in Africa.14 Ucelený teoreticko-metodologický pohled na
zkoumání procesu demokratizace nabízí Laurence Whitehead v publikaci
Democratization. Theory and Experience15 a Dirk Berg-Schlosser v knize
Democratization. The State otf the Art.16 Nejnovější oxfordský sborník
Democratization17 představuje univerzální přehledný úvod do celé šíře studia
demokratrizací.
Pozornosti politologů neuniklo, že k demokratizacím a úspěšným
přechodům k demokratické formě vlády docházelo v poměrně dobře ohraničených
obdobích. Samuel Huntigton v knize Třetí vlna. Demokratizace na sklonku
9

Zakaria, Fareed, 2003. Kniha vychází z původního článku ve Forreign Affairs, který přinesl
v roce 1997 jedno z prvních zamyšlení nad fenoménem nových nedemokratických režimů na
pomezí autoritářství a demokracie. S odstupem rovněž reflektuje debatu, kterou autor uveřejněním
původního textu vyvolal.
10
Schedler, Andreas, ed., 2006.
11
Levitsky a Way, 2010.
12
O’Donnell a Schmitter, eds., 1986.
13
Linz a Stepan, 1996.
14
Bratton a de Walle, 1997.
15
Whitehead, Laurence, 2002.
16
Berg-Schlosser, Dirk, 2007.
17
Haerpfer, Bernhagen, Inglehart a Welzel, eds., 2009.

-

12 -

dvacátého století18 představil teorií tří demokratizačních vln a následných
protivln.19 Tato terminologie se ujala v pracech řady dalších autorů. Objevili se
ale i zastánci samostatné čtvrté vlny, spojované zejména s rozpadem východního
bloku. Mezi ně patří Michael McFaul20 nebo Renske Doorenspleet, která důvody
pro odlišnost své teorie vysvětluje v knize Democratic Transitions: Exploring the
Structural Sources of the Fourth Wave.21 Nový pohled na členění pro
demokratizaci příznivých období předkládá Dirk Berg-Schloser v již zmíněném
oxfordském

sborníku

Democratization.22

Zcela

přepracovává

původní

Huntingtonovu teorii a sám rozlišuje demokratizační vlny (dlouhé časové úseky) a
demokratizační konjunktury (demokratizace vyvolané během krátkého časového
úseku reakcí na výrazný impulz).

1.3.3. Demokratizace v subsaharské Africe
Vhodný úvod pro studium politiky v subsaharské Africe představují
publikace Williama Tordoffa Government and Politics in Africa,23 Alexe
Thomsona An Introduction to African politics24 nebo Gorana Hydena African
Politics in Comparative Perspective.25 Pozoruhodně kompaktní a vyvážený zdroj
informací o nejnovějších politických dějinách jednotlivých zemí kontinentu i
subsaharské Afriky jako celku předkládá Paul Nugent v knize Africa Since
Independence.26

18

Huntington, Samuel, 1991, The Tird Wave. Democratization in the Late Twentieth Century,
česky 2008.
19
Přímo v rámci subsaharské Afriky někteří autoři rovněž rozlišují demokratizační vlny. Ať už je
podle své metodiky nazývají (dvě) vlny liberalizace (Diamond) nebo (dvě) vlny demokratizace
(Southall). Konkrétně Southall první vlnu zasazuje do období nabývání nezávislosti v padesátých a
šedesátých letech, začátek druhé spojuje s hromadným opuštěním modelu vlády jedné strany v
řadě afrických zemí po roce 1990. Srovnej Diamond, Larry, 2008 a Southall, Roger, 2003.
20
McFaul, Michael, 2002.
21
Doorenspleet, Renske, 2005.
22
Berg-Schloser, Dirk, 2009, In. Haerpfer et al., str. 41-54.
23
Tordoff, William, 2002.
24
Thomson, Alex, 2010.
25
Hyden, Goran, 2006.
26
Nugent, Paul, 2004.
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Hlouběji do problematiky fungování politických režimů proniká třetí edice
knihy Politics and Society in Contemporary Africa27 nebo sborník State, Conflict
and Democracy in Africa.28 Přímo na téma demokratizace s subsaharském
prostoru píší Bratton a de Walle v knize Democratic Experiments in Africa, 29 jak
již bylo uvedeno v předchozí kapitole. Všechny tři posledně jmenované tituly
poskytují základní orientaci v demokratizačním procesu na africkém kontinentu.
Jejich předností je komplexní systematické zpracování. Nevýhodou naopak
skutečnost, že byly publikovány už koncem devadesátých let minulého století a
díky překotnému vývoji během posledních deseti let v některých ohledech
zastaraly. Novější sborníky, jako Public Opinion, Democracy, and Market Reform
in Africa,30 Democratic reform in Africa. The Quality of Progress,31 Democratic
Transtitions in East Africa32 nebo Democratization in Africa. Progress and
Retreat33 se věnují pouze dílčím aspektům demokratizačních procesů a postrádají
výše zmíněnou systematičnost práce Brattona a de Walleho z roku 1997.

1.3.4. Politický vývoj nezávislé Keňské republiky
Historicko-politickým vývojem v Keni se zabývá řada, zejména místních
autorů, a kvalita jejich prací se proto také značně liší. Výborný vhled do
fungování politického prostředí v Keni poskytuje Angelique Haugerud v knize
The Culture of Politics in Modern Kenya.34 Budování režimu od získání
nezávislosti do roku 1990 mapuje v knize The Rise of a Party-State in Kenya
Jennifer Widner35 a hlavním událostem ekonomicko-politického vývoje v tomto
období se věnují Norman Miller a Rodger Yeager v knize Kenya: The Quest for
Prosperity.36 Řadu kvalitních příspěvků k různým historicko-politickým milníkům

27

Chazan, Mortimer, Ravenhill a Rotchild, 1999.
Joseph, Richard, ed. 1999.
29
Bratton a de Walle, 1997.
30
Bratton, Mattes a Gyimah-Boadi, 2004.
31
Gyimah-Boadi, Emmanuel, ed., 2004.
32
Kaiser a Okumu, eds., 2004.
33
Diamond a Plattner, eds, 2010.
34
Haugerud, Angelique. 1995.
35
Widner, Jennifer, 1992.
36
Miller a Yeager, 1994.
28
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nezávislé Keňské republiky včetně nejnovějšího vývoje najdeme ve sborníku Our
Turn to Eat: Politics in Kenya Since 1950.37 Demokratizační proces v Keni
popisují ve spolupráci se zahraničními kolegy také afričtí autoři. Za zmínku stojí
dva sborníky: The Politics of Transition in Kenya. From KANU to NARC38 a
Kenya: The Struggle for Democracy.39
Až ve zcela nedávné době vyšly dvě monografie věnované přímo dějinám
nezávislé Keňské republiky. Daniel Branch a Charles Hornsby v nich představují
dva odlišné přístupy ke komplexnímu zpracování tohoto období. Kniha Kenya:
Between Hope and Despair, 1963 – 201140 je rozdělena do osmi časových úseků a
analyzuje významné události historického vývoje země od získání nezávislosti ve
společensko-politických souvislostech. Mnohem rozsáhlejší Kenya: A History
Since Independence41 se drží přísně dějinné linie, předkládá velké množství
faktografických údajů a snaží se neopomenou žádný detail, který by mohl mít
význam pro interpretaci historických událostí.

1.3.5. Demokratizace a čeští autoři
Problematiku demokratizace v české politické vědě průkopnicky
zpracovali Vladimíra Dvořáková a Jiří Kunc v publikaci O přechodech
k demokracii.42 Kniha stále slouží jako výborný úvod ke „klasickému“ pojetí
studia demokratizace do začátku devadesátých let, jež nepočítalo s komplikacemi
pozdějšího vývoje. Vychází zejména z Rustowa, Linze, Stepana, O’Donella,
Huntingtona a Schmittera. Neodráží tedy nové podněty přicházející s procesem
demokratizace v subsaharské Africe, Latinské Americe a postsovětských zemích.
Podobně v krátké kapitole „Teorie přechodů“ z knihy Blanky Říchové Přehled
moderních politologických teorií43 najdeme pouze stručný nástin několika
hlavních tezí jmenovaných autorů.

37

Branch a Cheeseman, eds., 2010.
Oyugi, Wanyande a Odiambo-Mbai, eds, 2003.
39
Murunga a Nasongo, eds., 2007.
40
Branch, Daniel, 2011.
41
Hornsby, Charles, 2012.
42
Dvořáková a Kunc, 1994.
43
Říchová, Blanka, 2000.
38
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Zmíněný rámec nepřekračuje ani Marek Ženíšek v knize Přechody
k demokracii v teorii a praxi.44 Autor nevěnuje pozornost debatám, které se
v rámci studia demokratizací odehrávaly už od druhé poloviny devadesátých let. I
když přehledně zpracovaný úvod doplnil o stručné případové studie deseti zemí,
nepřenesl se přes klasické pojetí. Navíc na rozdíl od Dvořákové a Kunce
neobohacuje teorii o vlastní postřehy a závěry. Rozsáhlým teoretickometodologickým úvodem opatřili svou publikaci o vývoji v postsovětské prostoru,
Postkomunistické nedemokratické režimy,45 Jan Holzer se Stanislavem Balíkem.
Na rozdíl od Ženíška se snaží kriticky vypořádat s řadou významných otázek
současné diskuze o demokratizaci a studiu nedemokratických režimů.

------------------Významné teoreticko-metodologické debaty se odehrály na stránkách
odporných periodik. Ne vždy měly adekvátní vyústění v knižní podobě, a proto
mají

některé

demokratizaci

články
musíme

nezastupitelnou
zmínit

hodnotu.

především

Z titulů

Journal

of

zaměřených
Democracy

na
a

Democratization.
Nepostradatelný zdroj informací představují také časopisy vydávané
pracovišti zaměřenými na africká studia. Mezi nejznámější patří African Affairs
(Royal African Society), The Journal of Modern African Studies (Centre of
African Studies, University of Cambridge) nebo Journal of Eastern African
Studies (British Institute in Eastern Africa).

44
45

Ženíšek, Marek, 2006.
Holzer a Balík, 2007.
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2. TEORIE DEMOKRATIZACE
Základním cílem prezentované analýzy bude ověření hypotézy, že v Keni
neproběhl

přechod

k demokracii.

Demokratizace

započala

v roce

1992

soutěživými volbami po předchozím obnovení pluralitní soutěže politických stran.
Později ale „zamrzla“ a v Keňské republice se etabloval politický režim na
pomezí demokracie a autoritářství. Následující teoretická část se v úvodu věnuje
sestavení pracovních definic základních pojmů a rozboru předních teorií o nových
typech nedemokratických režimů. Dále přináší návrh vlastní klasifikace
demokratizací, zpřesnění hypotézy a nástin způsobu jejího ověření.

2.1.

Definice základních pojmů
Abychom získali teoretická východiska pro zpracování předkládané

problematiky, budeme nuceni obsáhnout řadu tematických okruhů politologické a
historické literatury. Nejprve bude nutné vymezit pracovní definice základních
pojmů, odlišit jejich různé varianty, případně definovat vzájemný vztah. Existuje
řada odlišných koncepcí studia demokratizace, což přináší jak překrývání, tak
přímé rozpory použitých terminologií. S demokratizací úzce souvisí otázka
demokracie jako takové, v našem případě zejména požadavek na stanovení
minimalistické definice demokracie jako politického režimu. Pokud se při studiu
demokratizace v subsaharské Africe budeme odkazovat na globální vlnu
demokratizace, nelze se vyhnout teorii demokratizačních vln. Zkoumané období
je specifické vznikem velké skupiny hybridních forem nedemokratických režimů.
Jejich vymezení a posouzení stability bude klíčovým kritériem pro kategorizaci
v rámci navrhované klasifikace demokratizací. Práce si neklade za cíl
redefinování základního politologického pojmosloví, přesto se v rámci vlastní
analýzy neobejde bez jasně definovaných klíčových pojmů.

2.1.1. Globální vlna demokratizace
Otázka začlenění studovaného procesu Keni do širšího mezinárodního
kontextu

demokratizací

a jeho pojmenování

nemá pro práci

zásadní

metodologický význam. Přesto považuji za účelné přiklonit se k jednomu
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konkrétnímu termínu, protože se k němu budeme vracet jak při sestavování teorie,
tak na mnoha místech případové studie. Vyčleňování historických etap
demokratizace je jedním z výstupů strukturálního pojetí tranzitologie. Spočívá v
hledání

společných

příčin

jejich

kumulovaného

výskytu.

Populárním

propagátorem této koncepce je Samuel Huntigton, který označuje dějinné
seskupení více demokratizačních procesů za vlny a období, kdy se část
demokratizovaných států vrací k nedemokratické praxi, za protivlny. Rozlišuje
celkem tři demokratizační vlny, první – dlouhou (1828-1926), druhou – krátkou
(1943-1962) a třetí (od roku 1974 do současnosti). Mezi tato období potom vkládá
dvě protivlny, v letech 1922-1942 a 1958-1975.46
Proti myšlence jednolité třetí vlny se staví Renske Doorenspleetová, která
definuje samostatnou čtvrtou demokratizační vlnu začínající na přelomu let
1989/1990, symbolicky s pádem Berlínské zdi. Demokratizaci v období 19892001 považuje za globálnější, s početnější výskytem demokratizací a s minimální
ireversibilitou.47 Podobně používá pojem čtvrtá vlna při studiu přeměny
postkomunistického světa Michael McFaul. Zdůrazňuje, že není přímá spojitost
mezi procesy na jihu Evropy a v Latinské Americe (třetí vlna) na jedné straně a
v Evropě střední a východní (čtvrtá vlna) na straně druhé.48 Jednotnou třetí vlnu
proti tomu brání Diamond. Demokratizaci od počátku devadesátých let za
samostatnou (čtvrtou) vlnu nepovažuje, protože od začátku třetí vlny v roce 1974
do dnešního dne nenalézá žádnou významnou protivlnu. Tvrdí, že podle logiky
původní Huntingtonovy teorie stále probíhá jeden kontinuální demokratizační
proces.49
Politolog Dirk Berg-Schloser navrhuje rozlišovat vlny a konjunktury.
V závislosti na tom, zda k nastartování většího počtu demokratizací vedly buď
dlouhodobě příznivé podmínky (jedná se o vlny), nebo krátkodobě působící
faktory (jedná se o konjunktury). První dlouhou vlnu (1776-1914) spojuje
s francouzskou a americkou revolucí a postupným rozšiřováním volebního práva.

46

Hountington, Samuel, 2008, str. 22-34.
Doorenspleet, Renske, 2006, str. 48.
48
McFaul, Michael, 2002, str. 213.
49
Diamond, Larry, 2008, str. 383.
47
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Za první pozitivní konjunkturu (1918-1919) považuje rodící se nové uspořádání
světa po světové válce (nové národní státy, diskreditace režimů poražených zemí).
Druhou dlouhou vlnu (1945-1988) podle Berg-Schlosera otevírá postupný
poválečný rozpad koloniálního systému a uzavírá demokratizace na jihu Evropy a
v Latinské Americe. A konečně k poslední konjunktuře (1989-1990) došlo ve
střední a východní Evropě v důsledku zhroucení východního bloku provázeného
vyčerpáním ekonomik a ztrátou legitimity vládnoucích elit jednotlivých zemí a
také v subsaharské Africe dílem rostoucí aktivity občanských hnutí, dílem
stupňovaného nátlaku mezinárodních organizací.50
Zůstává mimo záměr práce pouštět se do hlubší revize uvedených teorií.
Každá je vystavěna na vlastní logické struktuře a obhajuje určitou názorovou
pozici svého autora. Pro časové ukotvení sledované demokratizace Keni je zde
použit méně frekventovaný termín globální demokratizační vlna.51 Tento pojem
v sobě neskrývá pořadové číslo, které by nutně symbolizovalo ohraničení,52
případně návaznost. Zároveň vypovídá o charakteru sledovaných procesů
demokratizace, které již nejsou jako dříve záležitostí regionálního výskytu, ale
probíhají současně na mnoha místech světa. Zasahují prostor od Jižní Evropy,
přes Latinskou Ameriku, střední a východní Evropu, až po subsaharskou Afriku.
Demokratizace je v této vlně zároveň stále více ovlivňována samotným procesem
globalizace, od vlivu moderních technologií na šíření informací, přes činnost
nadnárodních vládních i nevládních organizací, až po geostrategicky motivované
jednání globálních aktérů v mezinárodních vztazích.

50

Berg-Schloser, Dirk, 2009, In. Haerpfer et al., str. 41-54.
John Markoff například pracuje s pojmem globální demokratizační vlna bez toho, že by se jej
snažil rozsáhleji obhajovat. Srovnej Markoff, John, 2009, In. Haerpfer et al., str. 55-71.
52
Časové vymezení přitom odpovídá Huntingtonově třetí vlně, od roku 1974 po současnost.
Srovnej Huntington, Samuel, 2008.
51
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2.1.2. Univerzální vymezení demokratizace
Snahy

konfrontovat

neustále

teoretické

předpoklady

s novými

empirickými poznatky přinášejí do tranzitologie značné matení pojmů.53
Komplikované může být i zdánlivě jednoduché odlišení liberalizace a
demokratizace. Tato práce liberalizaci pojímá jako uvolnění nedemokratického
režimu, přesněji rozšíření politického uplatnění různých skupin obyvatel bez
provedení zásadních institucionálních změn.54 Iniciátorem bývá ve většině
případů stávající vládnoucí elita, která se snaží otupit sílící odpor a uchovat si
politickou

moc.

Struktura

režimu

zůstává

zachována.

V kontrastu

k demokratizaci, kdy na základě vnitřního nebo vnějšího tlaku, případně z vlastní
vůle institucionalizuje sledovaná země některý z prvků typický pro demokratický
režim (soutěživé volby, ústava zaručující občanská práva a svobody atd.).55
Liberalizace a demokratizace jsou samy o sobě jen dílčími částmi tranzice.
Nutno poznamenat, že tranzice teoreticky zahrnuje veškeré přeměny politického
režimu a nemusí se vždy jednat o posun směrem k demokracii. Podobně také
pojem demokratizace nezakládá presumpci vyústění tranzice v demokratický
režim. Pouze předpokládá, že eroze nedemokratického režimu probíhá
implementací demokratických institucí do procesu politického rozhodování. I
proto lze termín použít jako univerzální označení mnoha neukončených tranzicí.
Jediným kritériem je institucionalizace demokratických principů. Tuto podmínku
například naplňují všechny africké země, ve kterých byly na počátku
devadesátých let zavedeny pluralitní volby. Oproti tomu použití termínu přechod
k demokracii by mělo být vyhrazeno pro tranzice, které dospěly úspěšně
v přeměnu předchozího politického režimu v demokracii.

53

Nepochopení některých odborných textů a následné polemiky na stránkách odborných časopisů
vyplynuly mnohdy ze záměny demokratizace jako (zkoumaného) procesu a demokratizace jako
cíleného úsilí o proměnu režimu.
54
Srovnej Przeworski, Adam, 1991, str. 66.
55
Komplikace s pojmem liberalizace nastává v případě, když s ním spojíme „pevné zakotvení
občanských práv a svobod, jejich ochranu před případnou zvůlí státní moci, zásahem jiných
jednotlivců nebo skupin“. Cit. O’Donnell a Schmitter, 1986, str. 7. Pokud bychom na základě
uvedené logiky liberalizaci odvozovali z myšlenek západní liberální tradice, měli bychom ji
zahrnout spíše do demokratické konsolidace.
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2.1.3. Minimalistická definice demokracie
Nedostižný ideální model demokratické vlády představuje v politické
teorii Dahlova polyarchie. V praxi se mu nejvíce blíží liberální demokracie. I když
demokratizace v ideálním případě vede až do fáze ustavení liberální demokracie,
stanovení minimálních požadavků pro to, abychom mohli režim považovat za
demokratický, je důležité pro schopnost určit, kdy byl dokončen přechod
k demokracii a začíná konsolidace demokratického režimu. Položme si otázku, co
vypovídá o charakteru takového režimu samotný termínu demokracie. Pokud se
oprostíme od normativního přívlastku „liberální“, zůstane nám společný prvek
všech demokracií, jímž je v podstatě pouze určitý princip nabytí a uplatnění
politické moci. Slovy Josepha Schumpetera, „demokracie jako politická metoda,
tedy jistá forma institucionálního uspořádání, pomocí něhož lze dospět
k politickým (legislativním a administrativním) rozhodnutím“.56 Konkrétní
politický režim potom můžeme podle Schumpetera považovat za demokratický
v případě, že jednotlivci v konkurenčním zápase o hlasy voličů získávají
politickou moc a je jim umožněno činit politická rozhodnutí.57
Takto vymezená minimální kritéria demokratičnosti sice na první pohled
zužují oblast našeho zájmu na institut svobodných a spravedlivých voleb, ale ve
skutečnosti zahrnují také základní práva a svobody. Nesmíme zapomínat, že bez
jejich elementární existence nelze žádné volby za svobodné a spravedlivé
považovat. Zároveň nutnost obhajovat své jednání v demokratických volbách nutí
vládní elity reagovat na systémové požadavky a řešit politické konflikty. 58 Díky
klíčové

spojitosti

s volbami

bývá

politický

režim

splňující

podmínky

minimalistické definice v odborné litaratuře nazýván volební demokracií
(electoral democracy).59

56

Cit. Schumpeter, Joseph A., 2004, str. 260.
Schumpeter, Joseph A., 2004, str. 287.
58
Srovnej Przeworski, Adam, 1999.
59
S pojmem volební demokracie pracuje také Freedom House.
57
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2.1.4. Nedemokratické hybridní režimy
Za nedemokratické musíme v souladu s argumentací předchozí kapitoly
považovat

všechny

režimy,

které

nesplňují

minimalistickou

podmínku

demokracie. Z historické praxe známe režimy autoritářské60 a totalitní. Pomyslný
prostor mezi těmito dvěma modely a demokracií začíná vyplňovat zvětšující se
množina režimů, které podle smíšeného charakteru (kombinované institucionální
základny) dostaly název hybridní nedemokratické režimy.
Už z definice demokratizace jako procesu, kdy transformující se země
postupně přechází od institucí typických pro autoritářský režim k institucím
liberálně-demokratického charakteru, je ale zřejmé, že v průběhu změny má každý
režim do jisté míry hybridní charakter. Díky značné potencionální variabilitě
obsažených forem by měl hybridní režim jako typ politického režimu nízkou
vypovídací hodnotu. Je proto úkolem politologů nalézt vhodnou kategorizaci
reflektující existenci kvalitativně nových typů politických režimů, které produkuje
globální vlna demokratizace v různých částech světa. V současnosti se můžeme
v literatuře setkat s řadou navzájem se překrývajících pojmů jako neliberální
demokracie, pseudodemokracie, semidemokracie, hybridní režim, elektorální
autokracie aj. Práce se této problematice důkladněji věnuje již v následující
kapitole.

------------------Množství pojmů, které jsou přebírány z primární cizojazyčné literatury,
nemá ještě ustálené české ekvivalenty. Proto jsou v některých případech uváděny
společně jak originál, tak jeho navrhované významové přeložení do češtiny. Při
citaci nebo výkladu teorií zahraničních autorů je upřednostňováno pojmosloví
známé z příbuzné literatury před doslovnými překlady. Například pro mnohokrát
opakované multiparty elections jsou to pluralitní volby namísto vícestranických.

60

V literatuře bývají zaměňovány pojmy autoritářský a autoritativní režim. Držím se striktně
termínu autoritářský, zejména pro odlišnou jazykovou konotaci obou přívlastků. Pojem
autoritářský více zdůrazňuje režimu vlastní vynucenou a přísně střeženou mocenskou pozici.
V kontrastu s autoritativní mocí, kterou můžeme chápat jako moc všeobecně uznávanou (bez
nátlaku) a kdykoliv politicky zpochybnitelnou.
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2.2.

Nové typy nedemokratických režimů
Průvodním jevem globální demokratizační vlny se stala početná skupina

režimů, které se svým charakterem vymykaly modelům známým ze stávajících
typologií. Stále větší počet demokratizací nespěl k očekávanému ustavení volební
demokracie (splnění podmínek minimalistické definice), natož ke konsolidaci
demokracie liberální. Režimy na pomezí autoritářství a demokracie, pro které
jsme přijali označení hybridní režimy,61 přitahovaly od poloviny devadesátých let
pozornost politologů, komentátorů mezinárodní politiky i podporovatelů a
teoretiků demokratizace. S rostoucí četností nebylo udržitelné jejich zařazení jako
deviantních případů stávajících teorií.
S úkolem, jak uchopit systémy oscilující mezi demokratickými a
autoritářskými režimy, se řada autorů snažila vypořádat zřízením nové kategorie
k již zavedeným totalitním, autoritářským a demokratickým režimům. Mezi
nediskutovanější patří Zakariova neliberální demokracie (illiberal democracy),
Diamondovy hybridní režimy (hybrid regimes), Schedlerovo volební autoritářství
(electoral

autoritarianism)

a

soutěživý

autoritářský

režim

(competitive

autoritarianism) Levitskyho s Wayem. Oba posledně jmenovaní autoři, podobně
jako Leonardo Morlino, se také zabývají problematikou stabilizace těchto nových
forem nedemokratických režimů. Z pohledu celosvětového demokratizačního úsilí
analyzuje problém režimů na pomezí autoritářství a demokracie Carothers.

2.2.1. Zakaria: Neliberální demokracie
Fareed Zakaria upozornil na rostoucí počet zemí, ve kterých byly
demokraticky zvoleny vlády, ale další vývoj nenaznačoval brzkou konsolidaci
liberálně demokratického režimu. V článku uveřejněném v listopadu 1997 ve
Foreign

Affairs

srovnával

vznik

západních

liberálních

demokracií

s demokratizačním procesem poslední demokratizační vlny.62 Na rozdíl od
demokratizace Západu, kde k rozvinutému konstitučnímu liberalismu postupně
přibyly svobodné a spravedlivé volby, probíhá v současnosi demokratizace

61
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Blíže v kapitole 2.1.4.
Zakaria, Fareed. 1997.
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opačně.

Nejdříve

jsou

zavedeny

pluralitní

volby,

aby

bylo

umožněno demokraticky ustavit vládu. Bohužel jsou jen zřídka natolik svobodné
a spravedlivé jako v západních demokraciích. Mnohem zásadnější problém ale
spočívá v tom, že stále více demokraticky zvolených režimů ignoruje ústavní
omezení své moci a zbavuje obyvatele základních práv a svobod. Demokracie
vzkvétá, ale konstituční liberalismus nikoliv. Nový celosvětový fenomén označuje
Zakaria jako neliberální demokracii (illiberal democracy).
I když uznává, že je spektrum neliberálních demokracií značně široké,
hledáním jednotlivých rozdílů se nezabývá. Zajímá ho zejména samotný trend
neustálého nárůstu. Podle Zakarii bylo před sedmi lety (v roce 1990) neliberálními
celkem 22% ze všech demokratizujících se režimů, před pěti lety (1992) už 35% a
v době publikování článku (1997) téměř polovina. Všechny spojuje kombinace
demokratických prvků s neliberálními. Ne všechny vykazují známky přechodnosti
a dočasnosti, některé neliberální režimy můžeme podle autora označit za
stabilizované. Pro Zakariu představují stabilizované neliberální demokracie jako
výsledek demokratizace velké nebezpečí, protože mohou zdiskreditovat samotný
demokratický princip vládnutí.63 V článku dále nabádá mezinárodní komunitu,
zejména Spojené státy, aby nehledaly další cíle pro šíření demokracie, ale
podpořili

konsolidaci

a

rozvoj

konstitučního

liberalismu

u

stávajících

neliberálních demokracií.

2.2.2. Carothers: Šedá zóna vadných demokracií
O několik čísel dříve než Zakaria publikoval ve Foreign Affairs svůj
článek o stagnaci demokratizačního procesu v postsovětských zemích, v Africe a
na Středním Východě jiný autor, Thomas Carothers.64 Píše v něm o „ochlazení
světové demokratické revoluce“ a o vzniku velké skupiny poloautoritářských
(semiauthoritarian) režimů, jako výsledku demokratizace v zemích, kde nadále
vládnou vůdci z dob totality (dictatorship).

63
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Zakaria, Fareed, 1997, str. 42.
Carothers, Thomas, 1997.
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Po pěti letech analyzoval tento fenomén znovu v článku „The End of the
Transition Paradigm“, tentokrát již jako prohlubující se problém demokratizace.65
I když se s kritikou obracel zejména ke světové komunitě prosazující
demokratizaci a rozporoval paradigma tranzice, na jehož základě jsou utvářeny
vnější pobídky demokratizačním změnám, ovlivnil do značné míry vědeckou
teorii tranzitologie. Znovu se zaměřil na země, jejichž demokratizace nesměřuje
ke zdárné konsolidaci liberálně-demokratického režimu. Pozitivní vývoj pozoruje
pouze u dvaceti ze sta zemí, které v poslední době prošly nebo procházejí tranzicí.
Zbylých osmdesát považuje za vadné demokracie (qualified democracy), které
dohromady tvoří tzv. šedou zónu (grey zone). Na jedné straně nesou znaky
demokratického politického systému (volby, ústava, prostor pro opozici a
občanskou společnost), na druhé straně ale vykazují vážné nedostatky (nízká
legitimita voleb, politické elity překračující zákon, slabá reprezentace zájmů
občanů a tím i jejich malá důvěra v politické instituce atd.).
Carothers tvrdí, že přes značnou politickou odlišnost jednotlivých zemí
v šedé zóně, lze vysledovat dva syndromy, které spojují vždy určitou skupinu.
Tím prvním je „neúčinný pluralismus“ (feckless pluralism). Dotčený režim na
jedné straně poskytuje značné politické svobody, konají se zde pravidelně volby a
dochází běžně k vládní alternaci. Na druhé straně můžeme ale najít řadu
demokratických deficitů. Politické elity jsou zde podezřívány z korupce a
z uspokojování vlastních zájmů. Opozice po získání moci sleduje podobné cíle a
proto alternace neznamená změnu. Nespokojenost veřejnosti se odráží v nezájmu
o politiku a politická participace většiny občanů se omezuje pouze na období
voleb. Podle Carotherse najdeme neúčinný pluralismus zejména v Latinské
Americe.
Druhým syndromem režimů v šedé zóně je „dominance vládní moci“
(dominant-power politics). Také v těchto zemích najdeme většinu základních
demokratických institucí. Prostor pro opozici bývá oslabený. Jedno politické
uskupení dominuje natolik, že zůstává malá pravděpodobnost vládní alternace.
Nástrojem vládní politiky se zde často stává také soudnictví, které bývá většinou
65

Carothers, Thomas, 2002.
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nezávislé i v režimech s neúčinným pluralismem. Typickým jevem politické
kultury zemí s dominancí vládní moci jsou manipulované volby. Na první pohled
probíhají podle západních demokratických standardů, aby se vyhovělo tlaku
mezinárodních institucí a zahraničních pozorovatelů. Političtí odpůrci režimu ale
nemají rovnoprávné postavení v předvolebním boji a dochází ke skryté
manipulaci výsledků. Režimy s dominancí vládní moci nachází Carothers
v subsaharské Africe, dřívějším Sovětském svazu a na Středním Východě.66
Carothers článek napsal se záměrem upozornit širší okruh čtenářů na
nepředpokládaný vývoj demokratizačního procesu, podobně jako Zakaria. Chtěl
vyburcovat mezinárodní společenství k přehodnocení postupů při poskytování
rozvojové (prodemokratické) pomoci, které stále vycházely z „paradigmatu
tranzice“

jako

jednotné

definice

lineárního

přechodu

od

autoritářství

k demokracii. Zároveň se tvrzením, že přechod od autoritářství nemusí vést k
demokracii a řada režimů skončí na dlouhou dobu v politické šedé zóně,
významně zapojil do debaty o nových typech nedemokratických režimů. Právě
termínem šedá zóna vymezil prostor na pomezí demokracie a autoritářství.

2.2.3. Diamond: Koncept hybridních režimů
O rozšíření škály nedemokratických režimů o svébytnou kategorii
hybridních režimů se zasazoval Larry Diamond. V v roce 1996 publikoval na
téma neúspěšných demokratizací článek Is The Third Wave Over? Zde ještě pro
nový fenomén použil termín pseudodemokracie (pseudodemocracy). Pod ním se
měly sdružovat takové režimy, které formálně vyhovují kritériím volební
demokracie, ale diskvalifikuje je politická praxe. V pseudodemokracii jsou
povoleny opoziční strany, konají se volby, ale volební soutěž neprobíhá podle
zásad otevřenosti a spravedlnosti. Opozici je různými způsoby znemožňováno
dosáhnout volebního vítězství a převzít vládu. Pseudodemokracii přesto nelze
zařadit mezi autoritářské režimy, protože opoziční politické strany nezakazuje.67

66
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Carothers, Thomas, 2002, str. 7.
Cit. Diamond, Larry, 1996, str. 25.
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Diamond později svou teorii rozvinul v eseji Thinking about Hybrid
Regimes.68 Pojem hybridní režim zde používá v širším významu pro označení
kategorie sdružující veškeré režimy mezi demokracií a autoritářstvím. Řadí sem
zpětně i pluralitní režimy šedesátých a sedmdesátých let, které přes pravidelnou
volební praxi nemohly být považovány za demokracie (Mexiko, Singapur,
Malajsie, Senegal, JAR, Rhodesii a Taiwan) a přitom nenašly adekvátní zařazení
v politické teorii. Nejvíce zastoupeny jsou již dříve popsané pseudodemokracie,
které podle Diamonda odpovídjí koncepci volebního autoritářství Levitskyho a
Waye.69 Doplňuje je méně početná skupina nejasných (ambiguous) režimů. Na
okraj Diamond dodává, že téměř všechny současné hybridní režimy jsou
pseudodemokratické a navíc většina zcela záměrně. Účelová existence formálních
demokratických

institucí,

jakými

jsou

volby,

jim

pomáhá

zakrývat

nedemokratickou praxi a poskytuje autoritářským vládcům potřebnou legitimitu.70
Nakonec autor přidává orientační kategorizaci politických režimů, ve které
rozlišuje celkem šest typů politických režimů:
1) liberální demokracie (liberal democracy),
2) volební demokracie (electoral democracy),
3) nejasné režimy (ambiguous regimes),
4) soutěživé autoritářské režimy (competitive autoritarian),
5) hegemonní

volební

autoritářské

režimy

(hegemonic

electoral

autoritarian),
6) uzavřené autoritářské režimy (politicly closed autoritarian).
Dvě kvalitativně odlišné varianty demokracie (liberální, volební) a
politicky uzavřené autoritářské režimy doplňují tři typy hybridních režimů. Přitom
soutěživé autoritářské režimy a hegemonní volební autoritářské režimy odpovídají
předchozímu vymezení pseudodemokracie. Do těchto kategorií Diamond řadí
země, které v hodnoceníí Freedom in the World z roku 2001 obdržely průměrné
hodnocením 4 - 6.

68

Diamond, Larry, 2002.
Blíže v kapitole 2.2.5.
70
Cit. Diamond, Larry, 2002, str. 24.
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Článek si získal značný ohlas a reagovali na něj také čeští autoři Holzer s
Balíkem. Ve svém shrnutí debaty o hybridních režimech kritizují skutečnost, že
Diamond pracuje téměř výhradně s jediným kritériem, jímž jsou volby. Považují
za metodologicky diskutabilní, že klasifikaci celé škály nedemokratických režimů
vytváří pouze na základě analýzy voleb a stanovení kvality volební soutěže.71
Podobně se o Diamondově teorii hybridních režimů vyjadřuje Wigell, který na
jedné straně uznává přežitost striktní dichotomie mezi demokratickým a
autoritářským režimem, na druhé straně ale hledá komplexnější typologii. Podle
Wigella jednodimenziální koncepty, jako tento Diamondův, nemohou spolehlivě
odlišit různé varianty demokracie a jejích hybridních forem. Wigell také
pochybuje, že hodnocení Freedom House koresponduje s Diamondovým
teoretickým zadáním. Rozporuje proto jeho využití jako relevantního zdroje
empirických dat pro testování Diamondovy teorie hybridních režimů.72

2.2.4. Morlino: Tranzitivní a stabilizované hybridní režimy
Leonardo Morlino debatu posunul k problému rozlišení režimů v tranzici
(kdy je hybridita logickým charakterem přechodného režimu) a stabilizovaných
hybridních režimů. Přitom rozeznává tři typy hybridních režimů:73
1) střežená demokracie (protected democracy) – problematickým
faktorem jsou volby, ať už jde o omezení práva volit nebo se voleb
účastnit;
2) limitovaná demokracie (limited democracy) – funguje pluralitní soutěž
politických stran, volby jsou po formální stránce správně provedené,
neexistuje však efektivní opozice, schází garance občanských práv a
mediální svoboda;
3) demokracie bez záruk právního státu (democracy withou law) –
nefungují nebo přímo neexistují instituce právního státu.
Všímá si, že u velké části hybridních režimů přetrvává přechodnost
stávajícího stavu a nejistota dalšího vývoje. Navrhuje proto vedle typu rozlišovat
71

Holzer, Jan, 2006, str. 18.
Srovnej Wigell, Mikael, 2008, str. 232.
73
Morlino, Leonardo, 2008.
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také skutečnost, zda je daný režim stabilizovaný (stabilisation), tranzitivní (in
transition) nebo nejistý (uncertainty). Vychází z předpokladu, že stabilizovat se
může jakýkoliv z uvedených typů hybridních režimů. Ke stabilizaci potom
dochází v případě, když po dobu 8 až 10 let zůstává režim neměnný, ať již (1)
z důvodu dlouhotrvajícího patu, kdy se opozice uspokojí se stávajícím stavem, (2)
vládní moc eliminuje vliv potencionální opozice nebo (3) schází jakákoliv
centrální vládní instituce. Za přechodný (v tranzici) lze podle Morlina zpětně
označit takový režim, jehož pozdější vývoj dospěl k postupné stabilizaci
demokracie nebo naopak autoritářství. U nejistých hybridních režimů tranzice
uvázla a předpověď dalšího vývoje nelze sestavit.74
Takto definovaná „stabilizační“ klasifikace nepůsobí přesvědčivě.
Zejména proto, že vychází pouze z nahodile určené délky stabilizace režimu 8 (až
10) let. Autor v podstatě tvrdí, že pokud hybridní režim není starší osmi let, jedná
se o nejistý, pokud přetrvává i po osmi letech, jedná se o stabilizovaný, a pokud se
do osmi let přeměnil v demokracii nebo autoritářství, jednalo se o tranzitivní.
Později Morlino svou teorii doplnil, částečně přepracoval a publikoval
v časopise European Political Science Review.75 Ve snaze dokázat, že existenci
hybridních režimů lze empiricky ověřit využil hodnocení Freedom House,
podobně jako Diamond. V období 1989 – 2007 bylo v rámci projektu Freedom in
the World evidováno celkem 91 zemí, které alespoň jednou získaly hodnocení
„částečně svobodné“ (partly free). Autor tvrdí, že pokud země známku partly free
nedostala bez přerušení deset let po sobě,76 nemohlo se ve sledovaném období
jednat o hybridní režim jako takový, ale pouze o režim v tranzici k
demokratickému (11 případů) nebo autoritářskému (13) režimu, případně o
nejistotu v rámci demokratického (9) nebo autoritářského (13) kontextu. Ve
zbývajících 46 případech došlo ke stabilizaci hybridního režimu. Morlino
stanovuje i hranici pro „více stabilizovaný“ hybridní režim a to 15 let. 26 zemí
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Srovnej Morlino, Leonardo, 2008, str. 14-15.
Morlino, Leonardo, 2009.
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Tuto hranici hájí proto, že pouze 10 režimů ze 45 se po jejím uplynutí přeměnilo v demokracii
(7) nebo v autoritářství (3). Morlino, Leonardo, 2009, str. 284-285.
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hodnotí Freedom House v období od roku 1989 nepřetržitě po více než 15 let
známkou partly free a žádná z nich se netransformovala v jiný režim.

2.2.5. Schedler, Levitsky a Way: Nové autoritářské režimy
Andreas Schedler rozšiřuje rodinu nedemokratických režimů o novou
kategorii volebního autoritářství (electoral autoritarianism). Forma vlády typická
pro rozvojový svět, kterou ostatní autoři řadí mezi defektní demokracie nebo
hybridy, představuje pro Schedlera nový podtyp autoritářských režimů. Linzem
zavedenou definici autoritářství spočívající v omezené toleranci pluralitní
občanské společnosti rozšiřuje o limitovaný pluralismus politické soutěže.
Znakem volebního autoritářství jsou pravidelné pluralitní volby. Na rozdíl od
volebních demokracií ale nenaplňují podmínku svobodné a spravedlivé soutěže.
Jsou sice všeobecné (univerzální volební právo), pluralitní (opoziční strany jsou
povoleny), soutěživé (opozici není upřena možnost obsadit místa v legislativě) a
otevřené (opoziční strany nejsou předmětem masivní represe), ale autoritářská
vláda si ponechává kontrolu nad volebním procesem. Aby zabránila nejistotě
výsledku, jsou volby dlouho dopředu systematicky manipulovány.77
Předmětem zkoumání pro Schedlera proto není způsob uplatňování moci,78
ale nedemokratický přístup k moci skrze manipulovanou volební soutěž jako
společný znak všech volebních autoritářství. Což ovšem přináší hlavní
metodologický problém s jejich identifikací. Objektivně lze zjistit formální
institucionální

atributy

režimu,

komplikovanější

je

však

odhalování

manipulativních praktik. Schedler v tomto bodě znovu pouze přebírá hodnocení
politických práv od Freedom House.79 Za elektorální autoritářství prohlašuje
takový stát, ve kterém se konají pravidelně pluralitní volby za účelem sestavení
zákonodárného sboru a výběru hlavy exekutivy, a který zároveň dosahuje
hodnocení politických práv ve Freedom in the World mezi známkou 4 a 6.
77

Srovnej Schedler, Andreas, 2006, str. 1-23.
Podle způsobu uplatnění moci by mohly být dodatečně rozlišeny jednotlivé podtypy volebního
autoritářství.
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Schedlerovo vymezení elektorálního autoritářství je blízké konceptu
soutěživých

autoritářských

režimů

(competitive

autoritarianism)

Stevena

Levitskyho a Luciana Waye. Ti ve své poslední knize Competitive
Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War80 zkoumají skupinu 35
hybridních režimů, které během první poloviny devadesátých let dospěly
k podobné formě vlády. Jedná se o civilní režimy, kde jsou formální demokratické
instituce považovány za primární zdroj politické moci. Stávající politické elity ale
zneužívají své postavení k tomu, aby ve svůj prospěch ovlivnily výsledky voleb.
Politická soutěž probíhá, není však rovnoprávná a spravedlivá. Opozice má
omezený přístup do médií a obecně nerovnoprávný přístup ke zdrojům. Vládnoucí
elita využívá státní prostředky k vedení kampaně a k ovlivňování nezávislých
institucí (soudy, volební komise).
K rozlišení mezi demokracií (democracy), soutěživým autoritářským
režimem (competitive autoritarianism) a uzavřeným autoritářským režimem (full
autoritarianism) docházejí Levitsky a Way podle klíče uvedeného v tabulce č.1.

80

Levitsky a Way, 2010.
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Tabulka 1: Srovnání demokracie, soutěživého a uzavřeného autoritářství
Demokratický režim

Soutěživý autoritářský
režim

Uzavřený autoritářský
režim

Role základních
demokratických
institucí (volby,
občanská práva).

Systematicky
respektovány.
Obecně považovány za
jediný způsob nabytí
politické moci.

Existují ve smysluplné
formě, ale jsou
systematicky
manipulovány ve
prospěch úřadující
vládní elity.
Obecně považovány za
hlavní způsob nabytí
moci.

Neexistují nebo jsou
redukovány do
fasádního stavu.
Nejsou považovány za
reálný způsob nabytí
moci.

Postavení
opozice.

Soutěží ve víceméně
rovnoprávném
postavení s úřadujícím
držitelem moci.

Opozice je legální,
může se veřejně
ucházet o moc, ale je
významně
znevýhodňována.

Opozice je zakázána,
případně působí
ilegálně nebo v exilu.

Míra nejistoty.

Vysoká.

Nižší než u
demokracie, ale vyšší
než u uzavřeného
autoritářství.

Nízká.

Zdroj: Levitsky a Way, 2010, str. 13.

Pokud moderní demokracii zkoumáme jako politický režim, zjistíme, že se
jedná o velmi komplikovaný multidimenzionální systém. Proto může teoreticky
vznikat velké množství jeho částečně defektních forem. Také Levitsky a Way
soutěživé autoritářství považují pouze za jeden ze skupiny hybridních režimů,
kam dále počítají

konstituční oligarchii, poručenské režimy, polosoutěživé

demokracie atd. Nicméně zdůrazňují, že se jedná o formou typickou právě pro
poslední demokratizační vlnu, což dokazují příkladem 35 zemí, které se v první
polovině devadesátých let zařadily mezi soutěživá autoritářství. Analyzují postup
demokratizačního procesu mezi roky 1990 a 2008 s cílem vyhodnotit, zda došlo
k úspěšné demokratizaci (democratization), minimálně jednou zvítězila ve
volbách opozice, ale přetrvává nedemokratický režim (unstable autoritarianism)
nebo došlo ke stabilizaci soutěživého autoritářství (stable autorianism). Za
stabilizovaný považují Levitsky a Way režim v tom případě, kdy úřadující
představitel moci sám nebo společně s jím vybraným nástupcem vládnou nejméně
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po tři funkční období. Mezi sledovanými zeměmi zůstává v roce 2008 stále ještě
20 soutěživých autoritářství, z toho 10 stabilizovaných. V tabulce č. 2 vidíme, že
Keňu zařadili autoři mezi soutěživá autoritářství, kde ke stabilizaci tohoto režimu
nedošlo.

Tabulka 2: Vývoj zemí se soutěživým autoritářstvím 1990-2008
Demokratization

Unstable authoritarianism

Benin
Chorvatsko
Dominikánská republika
Ghana
Guyana
Makedonie
Mali
Mexiko
Nikaragua
Peru
Rumunsko
Srbsko
Slovensko
Tchaj-wan
Ukrajina

Albánie
Bělorusko
Gruzie
Haiti
Keňa
Madagaskar
Malawi
Moldavsko
Senegal
Zambie

Stable
authoritarianism
Arménie
Botswana
Kambodža
Kamerun
Gabon
Malajsie
Mozambik
Rusko
Tanzanie
Zimbabwe

Zdroj: Levitsky a Way, 2010, str. 21.

------------------Zakaria, Carothers, Morlino, Schedler, Levitsky a Way nepředstavují
vyčerpávající

přehled

autorů

zabývajících

se

fenoménem

nových

nedemokratických režimů na pomezí demokracie a autoritářství. S každým z nich
se ale dostáváme o stupeň dále v otázce, na co bychom se při zkoumání měli
zaměřit. Od prvotního zjištění, přes popis shodných znaků, po určování míry
stabilizace.

2.3.

Výzkum demokratizace s ohledem na hybridní režimy
Z rozboru teorií v předcházející kapitole vyplývá, že výskyt nových typů

nedemokratických režimů nemůže tranzitologie přehlížet jako okrajovou
záležitost. Výzkum demokratizací, a subsaharská Afrika je toho důkazem, by měl
reagovat přepracováním nebo rozšířením stávajících teorií, klasifikací a typologií.
-
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2.3.1. Vývojová klasifikace demokratizací
Klasifikace demokratizací bývají nejčastěji navrhovány s odkazem na
povahu odstraňovaného režimu, podle hlavní příčiny započetí procesu nebo na
základě jeho průběhu a způsobu provedení. Naším cílem ale bude oddělit od sebe
demokratizace s různým výsledkem, případně v různém stádiu progresu. Proto je
navrhovaná klasifikace nazvána vývojová. Na základě zadaných kriterií
kategorizuje demokratizace podle dosažené kvality režimu, který je jejich
aktuálním výsledkem:
Završená

demokratizace:

zcela

dokončené

procesy

přechodu

k demokracii i konsolidace demokratického režimu, výsledkem je
konsolidovaná liberální demokracie.
Pokročilá demokratizace: završen proces přechodu k demokracii, režim
splňuje podmínky minimalistické definice demokracie, výsledkem je
volební (nekonsolidovaná) demokracie.
Probíhající demokratizace: proces demokratizace probíhá, stávající
režim

nesplňuje

podmínky

minimalistické

definice

demokracie,

prozatímním výsledkem je hybridní režim, který má tranzitivní charakter.
Zamrzlá demokratizace: proces demokratizace byl pozastaven, nachází
se ve vývojové šedé zóně, přetrvávají problémy s přechodem do další fáze,
výsledkem je stabilizovaný hybridní režim.
Převrácená demokratizace: proces demokratizace nastoupil cestu
regresivního vývoje a byl ukončen znovuustavením některé z forem
uzavřeného autoritářského nebo totalitního režimu.
Klasifikace od sebe nejprve odděluje demokratizace, jejichž výsledkem
jsou

na

jednom

okraji

spektra

konsolidované

demokracie

(završená

demokratizace) a na druhém uzavřené autoritářské nebo totalitní režimy
(převrácená demokratizace). Za pomoci aplikace požadavků minimalistické
definice demokracie dále přesně vymezuje demokratizace, jejichž prozatímním
výstupem je nekonsolidovaná demokracie (pokročilá demokratizace). Po
vyloučení těchto tří kategorií zbývají demokratizace zemí, které se nacházejí ve
stádiu hybridního režimu.
-
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Pro předkládanou klasifikaci není důležité zabývat se přesnější
kategorizací jednotlivých režimů, ať už návrhem vlastní typologie nebo příklonem
k některému z autorů uvedených v předchozí kapitole. Podstatné je rozlišení
stabilizovaných hybridních režimů od tranzitivních. Tedy těch případů, kdy
demokratizace zamrzla od případů, kdy demokratizace stále ještě nepřinesla
jednoznačný výsledek.

2.3.2. Zamrzlá demokratizace a stabilizovaný hybridní režim
Dlouhodobé ochlazení demokratizace a udržování režimu ve statu quo
můžeme po určité době prohlásit za zamrznutí. Na rozdíl od Leonarda Morlina,
který pod zamrznutí řadí nejisté hybridní režimy, navržená klasifikace ztotožňuje
zamrznutí demokratizace se stabilizací hybridního režimu.. Už samotné připuštění
existence kategorie „nejistého“ režimu by přinášelo značné komplikace při
operacionalizaci (riziko nahodilosti u kvantitativní metody, riziko normativnosti u
kvalitativní metody). Každý režim vykazuje určitou míru nejistoty budoucího
vývoje (z logiky tranzice jsou nejméně nejistá uzavřená autoritářství a
konsolidované demokracie, nejvíce právě hybridní režimy).
Zamrznutí demokratizace vypovídá o dlouhodobém statu quo, který
konzervuje politický režim v některé z hybridních forem na pomezí demokracie a
autoritářství. Stabilizovaný hybridní režim vzniká (za splnění obou podmínek):
1) když během vládnutí politické elity, která neprosazuje demokratizaci a
dlouhodobě brzdí politické reformy (většinou původní autoritářská
reprezentace) dojde k ustavení hybridního režimu, a současně
2) vládní opozice buď opakovaně není schopna demokraticky převzít moc,
případně moc převezme, ale nedokončí během svého funkčního období
přechod k demokracii.
Nejproblematičtějším místem uvedené definice je otázka stanovení
„dlouhodobosti“, tj. doby nutné pro stabilizaci režimu. Na rozdíl od Morlina,
který upřednostňuje jednoduché omezení na počet let (10 let stabilizovaný, 15 let
více stabilizovaný), se přikláním k využití volebních cyklů, podobně jak to učinili
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Steven Levitsky a Lucian Way.81 Ukotvíme-li navrženou teorii v čase, potom
platí, že opozice opakovaně není schopna demokraticky převzít moc, když ve
volbách třikrát po sobě zvítězí předchozí držitel moci buď sám (prolomí limit dvou
mandátů), nebo společně se svým nástupcem (kandidátem stávající vládní strany
nebo jí vybraným následníkem odstupujícího). V tomto bodě se logika pro
odvození definice shoduje s podmínkou pro stabilizaci soutěživých autoritářství
Levitskyho a Waye. Nicméně hranici pro vymezení stabilizovaných hybridních
režimů posouvá až do té části jejich kategorie nestabilních soutěživých
autoritářství, ve kterých minimálně jednou zvítězila ve volbách opozice. Budou to
konkrétně takové země, kde už po vítězství opozice znovu proběhly volby, ale
hybridní režim přetrvává. Z uvedeného vyplývá, že k dokončení přechodu
k demokracii potřebuje opozice během jednoho funkčního období vytvořit
podmínky pro fungování volební demokracie a její existenci stvrdit v následujících
demokratických volbách. Pouze v takovém případě lze zvítězivší opozici zpětně
prohlásit za demokratickou.
Zavedení zamrzlé demokratizace a stabilizovaného hybridního režimu do
teorie demokratizace umožní tranzitologii metodologicky uchopit neurčité, po
desítky let (jakoby)probíhající a stále bezvýsledné přechody k demokracii.
Zároveň popsaná teorie ponechává značný prostor pro reálně tranzitivní hybridní
režimy, když v rámci této kategorie počítá s možností obstrukce demokratizace
nedemokratickou politickou elitou (v maximální délce dvou volebních období).
Shrneme-li předchozí tvrzení, pak k zamrznutí demokratizace podle
předkládané teorie dochází zejména v případě, že se během tří po sobě jdoucích
voleb nepodaří opozici nahradit nedemokratickou vládu. Nebo pokud ani po
takové vládní alternaci nedojde k ustavení demokratického režimu (měřeno
požadavky minimalistické definice) a stvrzení jeho existence v následujících
volbách. Připustíme-li, že funkční období bývá nejčastěji vymezeno na dobu 5 let,

81

I když díky převládajícím prezidentským systémům a faktické neodvolatelnosti hlavy státu je
tato doba ve většině případů fixní, nelze zapomínat na odlišnosti v délce mandátu. Je dobré také
pamatovat na životnost teorie a její schopnost vytvořit objektivní podmínky pro srovnání co
nejširšího množství případů.
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poslední alternativa odpovídá 15 letům pro „více stabilizované“ hybridní režimy u
Leonarda Morlina (tři pětileté mandáty, čtveřice sledovaných voleb).

2.3.3. Nedostatky kvantitativní metody
Pro

testování

hypotézy

o

průběhu

demokratizace

nebo

míry

demokratičnosti politického režimu bývá upřednostňována kvantitativní metoda.
Je to spojeno se záměrem dosáhnout v rámci sociálních věd co nejexaktnějších
výsledků. S příchodem globální demokratizační vlny a zejména s ní spojenou
demokratizací v Africe se začínají objevovat slabé stránky tohoto přístupu. Pokud
autoři využívají pouze „objektivní“ statistická data (zejména volební výsledky),
narážejí na jejich omezenou vypovídací schopnost. Indexy demokracie založené
na volebních statistikách zpochybňuje například Matthijs Bogaards.82 Na příkladě
analýzy 165 pluralitních voleb v subsaharské Africe demonstruje nepoužitelnost
volebních výsledků pro měření politické soutěže (competition),83 potažmo
demokratičnosti politického systému. Podle Bogaardse z volebních výsledků
poznáme pouze soutěživost volebního klání (competitiveness). Stejně nastavená
soutěž může produkovat jak vysoce, tak i slabě soutěživé volby. Do jaké míry je
režim demokratický a podporuje politickou soutěž, nezjistíme tedy podle výsledků
voleb, ale pouze na základě důkladné analýzy volebního procesu.84
Další možnost získat jednoduše data pro verifikaci různých teorií
představují veřejně dostupné informace z populárních dlouhodobých badatelských
projektů. Nejčastěji autoři přebírají kvantifikované hodnocení politických práv a
občanských svobod ve světě (Freedom in the World) od Freedom House85 nebo
využívají tzv. indikátory dobrého vládnutí (Worldwide Governance Indicators)
Světové banky.86 Pokud tak činí, neměli by zapomínat, že se jedná prvotně o
kvalitativní hodnocení kvantifikované na základě vlastní cílené metodologie.
82

Bogaards, Matthjis, 2007.
Bogaards vychází ze Sartoriho rozlišení soutěže (competition) jako struktury nebo pravidel hry a
soutěživosti (competitiveness) jako konkrétního stavu hry. Srovnej Sartori, Giovanni, 2005, str.
220.
84
Bogaards, Matthjis, 2007, str. 1233.
85
Poskytují data nepřetržitě od roku 1972.
86
Zavedeny v roce 1996. Srovnej Kaufmann, Daniel, et al., 2010.
83
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Cílené zdůrazňuji záměrně, protože má vypovídat v prvním případě o svobodách a
právech jednotlivce (Freedom in the World) a v druhém o podmínkách pro
ekonomický rozvoj (Worldwide Governance Indicators). Nikoliv o míře
demokratičnosti politického režimu. K sedmibodové škále Freedom in the World
nepřiřadíme sedm kategorií politických režimů. Přesto hodnocení Freedom House
Diamond použil jako samostatný ukazatel kvality politického režimu, Schedler
jako jeden ze dvou hlavních ukazatelů a Morlino pomocí něho ověřuje platnost
své teorie stabilizovaných hybridních režimů.

2.4.

Konečná formulace hypotézy
V Keni uběhlo 18 let od znovuzavedení pluralitní soutěže politických

stran. Poslední vývoj v zemi nasvědčuje tomu, že demokratizace vykazuje
minimální progres a s velkou pravděpodobností dochází ke jejímu zamrznutí.
Hlavním cílem následujícího textu proto bude ověření hypotézy, že: V Keňské
republice došlo ke stabilizaci nedemokratického hybridního režimu a zamrznutí
demokratizace započaté v rámci globální demokratizační vlny.
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3. PŘÍPADOVÁ STUDIE DEMOKRATIZACE KENI
3.1.

Základní geopolitické informace
Keňská republika (Jamhuri ya Kenya) se rozkládá v rovníkové části

Východní Afriky na ploše 582 646 km2. Sousedí se Somálskem, Etiopií,
Súdánem, Ugandou a Tanzanií, její východní hranici tvoří Indický oceán. V roce
2010 dosáhl počet obyvatel hranice 40 milionů87. 46% z celkové populace připadá
na ekonomicky činné obyvatelstvo. Úředním jazykem je angličtina a národním
svahilština.88 Administrativně se země dělí na osm správních celků. Sedm
provincií (Pobřežní, Severovýchodní, Východní, Centrální, Rift Valley, Nyanza a
Západní) je dále rozděleno na 63 krajů (districts).89 Posledním velkým správním
celkem je hlavní město Nairobi, které má zvláštní status. V hlavním městě žije
přibližně 3,1 milionu obyvatel.90
Populaci Keňské republiky tvoří z 98% původní africké obyvatelstvo.
Můžeme jej rozdělit do tří hlavních kulturně-jazykových skupin: Niloti, Kušité a
Bantové. Důležitou roli hraje zejména etnická příslušnost. Rozeznáváme celkem
42 významných etnických skupin. Mezi největší bantuská etnika patří Kikujové
22%, Luhyjové 14%, Kambové 11%, Kisiové 6% a Meruové 6%, mezi nilotská
Luové 13%, Kalendžinové 12%, Masajové, Pokoti nebo Nandiové. Z kušitských
etnických skupin jsou nejvýznamnější Gallové a Somálci.91 Nejrozšířenějším
náboženstvím v Keni je křesťanství. Nejpočetněji jsou zastoupeni protestanti
(47,7%) a katolíci (23%). Muslimové tvoří 11,2% a k různým druhům tradičních
afrických náboženství se hlásí 10% obyvatel.92

87

Podle World Bank činil 40,513.000, http://data.worldbank.org/country/kenya.
Zastupitelský úřad ČR v Nairobi, 2012, str. 2.
89
Popis odpovídá realitě ve zkoumaném období let 1992-2010. V současnosti je to podle nové
Ústavy 47 samosprávných okresů (counties). Blíže v kapitole 3.5.2.
90
Zastupitelský úřad ČR v Nairobi, 2012, str. 3.
91
Bonk, Mary Rose, 2004, str. 345.
92
Zastupitelský úřad ČR v Nairobi, 2012, str. 3.
88
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Výše HDP dosahovala v roce 2010 hodnoty 32,098 mld. USD. Z toho dvě
třetiny připadají na služby, 19% na zemědělství a 16,4% na průmysl. Mezi hlavní
exportní artikly patří čaj, káva, zemědělské plodiny a ropné produkty.93

3.2.

Politický vývoj od získání nezávislosti
Zřetelný boj za nezávislost britské kolonie94 můžeme sledovat od

padesátých let dvacátého století. Symbolem blížící se změny sa stal odpor hnutí
Mau Mau (1952-1959), který přinesl krveprolití s hromadné zatýkání. První přímé
volby do legislativní rady proběhly v roce 1957 a o tři roky později v ní poprvé
zasedla volená africká většina. Návrh ústavy budoucí nezávislé země se zrodil
v roce 1962 v Londýně za účasti dvou největších domácích politických stran,
KANU (Keňský africký národní kongres, Kenya African National Union) a
KADU (Keňský africký demokratický svaz, Kenya African Democratic Union).

3.2.1. Budování autoritářského režimu, 1963-1991
První národní volby, tzv. founding elections, se konaly v květnu 1963.
Před Brity preferovanou KADU, která se opírala o přízeň menších etnických
skupin, zvítězila KANU v čele s Jomo Kenyattou. Podle Ústavy95 se Kenyatta stal
ministerským předsedou země. Brzy po nabytí plné nezávislosti, v prosinci 1963,
inicioval Kenyatta ústavní změny, které vedly k prosazení prezidentského systému
a centralizované vlády. Ve jménu posílení národní jednoty došlo ke splynutí
KADU (formálně seberozpuštění) s vládní KANU.
V roce 1966 založil vůdce liberální frakce uvnitř KANU Oginga Odinga,
v té době zbavený funkce viceprezidenta, opoziční KPU (Keňský lidový svaz,
Kenya People’s Union). Nová strana získala devět mandátů v doplňujících
volbách, které proběhly téhož roku v 29 volebních obvodech. Po zavraždění Toma
93

Zastupitelský úřad ČR v Nairobi, 2012.
Britskou kolonií se Keňa stala v červnu 1920, v letech 1895 – 1920 byla součástí britského
Východoafrického protektorátu. Maxon a Ofcansky, 2000, str. 45 a 57.
95
Majimbo constitution – parlamentní systém, federativní forma vlády, decentralizace moci ve
prospěch regionálních vlád. Měla zaručovat ochranu menších komunit. Ideu majimbo (svahilský
výraz pro region) prosazovala v průběhu vyjednávání nezávislosti KADU. Anderson, David, 2005,
str. 547.
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Mboy, jednoho z lídrů KPU, došlo v roce 1969 k občanským nepokojům.
Kenyatta KPU zakázal, čímž v Keni ustavil de facto jednostranický politický
systém.96
Po smrti Kenyatty se v roce 1978 vlády ujal viceprezident Daniel arap
Moi. Jedním z mnoha autoritářských opatření, které už jako prezident učinil pro
upevnění své moci, byl zákaz vzniku dalších politických stran. Keňa se v červenci
1982 prostřednictvím nového ústavního dodatku proměnila v de jure
jednostranický stát97. O čtyři roky později, v srpnu 1986, představil Moi na
stranickém

sjezdu

KANU

volební

reformu.

Hlavní

změna

se

týkala

vnitrostranických primárek, ale ve svém důsledku minimalizovala dosavadní
omezenou soutěživost celého politického systému Keni. Tajné hlasování bylo na
stranické úrovni nahrazeno veřejným vyjádřením podpory vybranému kandidátovi
tak, že si volič za něho musel demonstrativně postavit (queue behind the
candidate). Pokud kdokoliv tímto způsobem získal více než 70% podpory, stal se
pro volby do Národního shromáždění ve svém volebním obvodu jediným
kandidátem.98 Nová pravidla měla politickým špičkám KANU garantovat jistotu
křesla v Národním shromáždění. Vedlejším důsledekm jejich uplatnění byla
v roce 1988 relativně nižžší volební účast než v předchozích letech.99
Od roku 1990, pod tíhou domácí kritiky (církve, právní loby, místní
političtí vůdci) a zejména zahraničního nátlaku (Světová banka a státy podílející
se na rozvojové pomoci), započal Moi s postupnou liberalizací svého režimu.
Sílící domácí politická opozice vedená Odingou se v červnu 1991 oficiálně spojila
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Kanyinga, Karuti, 2003, In. Oyugi, Walter O. et al, str. 102.
Od počátku osmdesátých let prezident Moi prohluboval centralizaci státní moci a zbavoval se
potencionálních odpůrců. Posiloval úlohu policie, zpřísnil cenzuru, narušoval autonomii soudů,
snížil možnost svobody projevu v parlamentu a omezoval aktivity profesních, etnických a
kulturních sdružení. Pokud přeci jen vznikly nějaké opoziční skupiny, byly kriminalizovány a
pronásledovány. Srovnej Sabar-Friedman, Galia, 1997, str. 27.
98
Politický systém Keni byl do té doby charakterizován jako „polokompetitivní“. Kandidáti sice
pocházeli pouze z jedné politické strany, ale výběr závisel na tajném hlasování všech oprávněných
voličů. Podle novely mohli definitivní rozhodnutí učinit již členové KANU, navíc veřejně
kontrolování svými stranickými kolegy (pouze pokud by jednoznačný stranický kandidát
z primárek nevzešel, postoupili by do voleb tři s největším počtem hlasů). Throup, David W.,
1995, str. 150.
99
Kanyinga, Karuti, 2003, In. Oyugi, Walter O. et al, str. 104.
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pod hlavičku FORD (Fórum pro obnovení demokracie, Forum for the Restoration
of Democracy). Aby se vyhnuli možnému zákazu, prohlásili zakladatelé FORD za
politické hnutí, nikoliv stranu.100 Článek 2A Ústavy, který zakazoval registraci
nových politických stran, přestal platit půl roku poté, v prosinci 1991.101

3.2.2. Demokratizace, 1992-2010
První pluralitní volby od zisku nezávislosti proběhly v Keni za účasti
zahraničních pozorovatelů v prosinci 1992. Zvítězil stávající prezident Moi a
KANU, ačkoliv kandidáti opozičních stran získali dohromady více hlasů. Ukázalo
se, že Moi kromě nedemokratické manipulace voleb prostřednictvím vládních
zásahů do předvolebního procesu (účelové úpravy volebního systému, omezený
přístup opozice do médií, provládní volební komise atd.)102 může těžit i z
roztříštěnosti opozice. V pluralitní soutěži politických stran se začalo důrazněji
projevovat etnické štěpení, které zůstávalo v období one-party state skryté.
Vládní KANU se opírala o Kalendžiny a menší etnika. Z opozičního hnutí
FORD se postupně vyčlenili Luové a Lahujové jako FORD-K (FORD-Kenya) a
Kikujové jako FORD-A (FORD-Asili). Mezitím vznikla ještě DP (Demokratická
strana, Democratic Party of Kenya) s podporou Kikujů, Kambů, Merů a Masajů.
Ve volebních obvodech, kde tato etnika dominovala, získávaly uvedené politické
strany v letech 1992 a 1997 více než 90% z odevzdaných hlasů.103
Zatímco o demokratičností voleb v letech 1992 a 1997 se objevila řada
pochybností, ty v roce 2002 byly i za hranicemi Keni vnímány jako řádné.
Zvítězila opozice sjednocená pod hlavičkou NARC (Národní duhová koalice,
National Rainbow Coalition). Pro mezinárodní pozorovatele se staly důkazem
víry Keňanů v demokratické instituce a příslibem konsolidace demokracie.104
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Charles Hornsby zmiňuje přímou inspiraci československým Občanským fórem. Hornsby,
Charles, 2012, str. 481.
101
Wanjohi, Nick G., 2003, str. 247.
102
Blíže v kapitole 3.4.1.
103
Posner, Daniel, 2007, str. 1318.
104
Harneit-Sivers a Peters, 2008, str. 133.
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Prezident Moi opustil úřad po vyčerpání dvou pětiletých mandátů105 a po téměř
čtyřiceti letech byla vládnoucí KANU demokraticky zbavena moci. I díky tomu,
že volby v roce 2002 představovaly v mnoha ohledech historický zlom, vyvolaly
doma i v zahraničí vysoká očekávání.
Nově zvolený prezident Mwai Kibaki však nedodržel předvolební koaliční
dohody. V nich se zavázal, že se v případě svého zvolení zasadí o ústavní reformu
omezující pravomoci prezidenta a centrální vlády. A v roce 2005 navzdory
předchozím proklamacím prosadil do referenda návrh, který uchovával jak silnou
centrální vládu, tak výlučné mocenské postavení prezidenta. Jeho předloha byla
nicméně občany zamítnuta. Od této chvíle začali oba dosavadní koaliční partneři
směřovat jako rivalové k prezidentským volbám 2007. Odinga v čele opoziční
ODM (Pomerančové demokratické hnutí, Orange Democratic Movement)106,
Kibaki s nově vytvořenou PNU (Strana národní jednoty, Party of National Unity).
I když PNU utrpěla od ODM drtivou porážku (43 mandátů proti 99), Kibaki
obhájil prezidentský úřad s náskokem 2.3%. Podle oficiálních zdrojů získal 46.4%
hlasů, druhý Odinga 44.1%. Výsledky byly zpochybněny domácími i
zahraničními pozorovateli, kteří podezřívali volební komisi z podvodů při sčítání
hlasů. ODM se odmítala smířit s porážkou svého kandidáta a následně v zemi
propukly nepokoje.107

3.3.

Institucionální charakter politického systému
Konstituční rámec pro nezávislý keňský stát byl předjednán v Londýně.

První verze Ústavy z roku 1962 tak značně kopírovala britský vzor.
Westminsterský parlamentární model se systémem brzd a protivah. V ústřední roli
dvoukomorový parlament, institucionalizovaná opozice, politická participace
105

V roce 1991 byl ústavním dodatkem společně s obnovením volné soutěže politických stran
omezen výkon funkce prezidenta na nejvýše dvě po sobě jdoucí volební období. Opatření nemělo
retrospektivní účinek, proto se mohl stávající prezident Moi znovu ucházet o úřad. Branch, Daniel,
2011, str. 241.
106
Když se v roce 2005 konalo ústavní referendum, ECK spojila dvě možné odpovědi se symboly
ovoce. Banán pro přijetí ústavního návrhu, pomeranč proti přijetí. Odinga s Musyokou vedli
kampaň proti přijetí a společně se svými stoupenci se nazvali Pomerančový tým. Na jeho základě
později vznikla politická strana. Hornsby, Charles, 2012, str. 740-741.
107
Problematika voleb 2007 je podrobněji analyzována v kapitole 3.4.3.
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občanů na základě všeobecného volebního práva všech dospělých, nestranná a
nezávislá justice, policie a armáda. Proces politické konsolidace od prvních let
samostatnosti směřoval k přechodu na prezidentský systém. Jomo Kenyata
prosadil prezidencialismus už v roce 1964 a o dva roky později byl Senát se
Sněmovnou reprezentantů spojen v jednokomorové Národní shromáždění.
Díky sérii ústavních změn a dodatků přebíral v roce 1978 Daniel arap Moi
vysoce centralizovaný stát, který značnou část exekutivní moci propůjčoval do
rukou jednotlivce, prezidenta. V roce 1982 byla ústavně zakázána činnost
opozičních stran. Konec osmdesátých let znamenal vrchol pro autoritářský
systém, Moi prohloubil personalizaci své moci a státní jednota byla vykoupena
neexistencí opozice.108 Liberalizace režimu na začátku devadesátých let přinesla
nejdříve v roce 1991 zrušení ústavního zákazu pluralitní soutěže politických stran
a později řadu drobnějších reformních úprav. Ústavodárný proces se ale vlekl až
do roku 2010. První návrh kompletně přepracované ústavy, který v roce 2005
prošel schvalovacím procesem až do celonárodního referenda, Keňané odmítli.
Nová Ústava Keňské republiky tak byla přijata až 6. května 2010.
Následující charakteristika politického systému vychází z předchozí verze
Ústavy, platné v průběhu zkoumaného období. Nicméně i podle znění této
mnohokrát částečně revidované ústavy by Keňa měla fungovat jako pluralitní
demokracie. Keňská republika je v ní definována jako unitární stát oddělující moc
výkonnou (prezident, jako hlava státu a vlády), zákonodárnou (parlament) a
soudní (nezávislé soudy).109

3.3.1. Exekutiva a místní správa
V praxi dominuje nad ostatními složkami výkonné moci přímo volený
prezident. Do jeho rukou jsou soustředěny téměř veškeré exekutivní pravomoci,
které vykonává přímo nebo prostřednictvím podřízených institucí. Má právo
jmenovat členy kabinetu: viceprezidenta, jednotlivé ministry a jejich zástupce

108
109

Branch, Daniel et al., 2010, str. 222.
Srovnej The Constitution of Kenya, 2008 a Maddex, Robert L., 2008, str. 242-244.
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(assistant minister).110 Úloha vládního kabinetu se v rámci exekutivy omezuje na
poradní a podpůrnou funkci. Prezident je zároveň hlavou státu a vrchním
velitelem armády. Disponuje pravomocí rozpustit Národní shromáždění.111
Každá politická strana může do prezidentské volby nominovat pouze
jednoho kandidáta, keňského občana s volební registrací, ve věku minimálně 35
let. Dále potřebuje na podporu kandidatury shromáždit podpisy více než 1.000
registrovaných voličů. Volební proces je organizován podle systému tzv.
kvalifikované většiny (qualified majority system). Budoucí hlava státu musí v
celkovém součtu získat nejvíce hlasů ze všech kandidátů (relativní většinu všech
odevzdaných hlasů) a navíc obdržet nejméně 25% hlasů alespoň v pěti z osmi
administrativních celků (sedm provincií a oblast Nairobi).112 Dodatečným
kritériem je předpoklad zvolení prezidentského kandidáta za člena Národního
shromáždění. Tato pravidla zůstávají v platnosti i pro případné druhé kolo voleb,
do něhož v okamžiku nesplnění podmínek podstupují dva kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů. Funkční období trvá pět let a nikdo nesmí být zvolen více než
dvakrát po sobě.
Místní správa podléhá do značné míry centrální vládě. Sedm provincií
(Pobřeží, Severovýchodní, Východní, Centrální, Rift Valley, Nyanza a Západní)
je dále rozděleno na 63 oblastí (districts), v jejich čele stojí prezidentem
jmenovaní úředníci. Oblast hlavního města Nairobi má zvláštní status a jeho rada
je přímo řízena vládou.

3.3.2. Legislativa
Jednokomorový parlament, Národní shromáždění, čítá 224 členů. 210 je
voleno přímo, 12 dalších jmenuje prezident na návrh politických stran (v poměru

110

Vybírat smí pouze mezi řádně zvolenými poslanci.
Tímto krokem ale zároveň zkracuje své funkční období, protože současně s parlamentními
volbami musí proběhnout také volba prezidenta.
112
Zastánci této klauzule argumentovali, že přidává volbě kritérium multietnické podpory a
prezident díky tomu získává silný politický mandát. Srovnej Kabeberi, Njeeri, 2007, In. African
Research and Resource Forum, str. 49-54. Naopak kritici poukazovali na účelovost jeho zavedení
a spatřovali v něm pouhý pozůstatek úspěšné snahy bývalého prezidenta Daniela arap Moi zajistit
si v pozměněných podmínkách roku 1992 znovuzvolení (Posner, Barkan).
111
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podle výsledků parlamentních voleb) a dva jsou členy ex offico (generální
prokurátor a spíkr). Kandidát na křeslo v Národním shromáždění musí být
registrovaný volič ve věku nejméně 21 let, vyžadována je schopnost psát a číst v
angličtině a svahilštině. Pokud je vládním zaměstnancem, musí na svůj post
rezignovat

nejméně

půl

roku

před

volbami.

Ty

probíhají

ve

210

jednomandátových volebních obvodech, ve kterých mohou jednotlivé politické
strany nominovat vždy jen jednoho kandidáta. Vítězí ten, který získá prostou
většinu hlasů. Stále se používá implantovaný britský systém „prvního v cíli“
(first-past-the-post). Podobně jako u prezidenta je řádná délka funkčního období
pět let.

3.3.3. Politické strany a stranický systém
V Keni se, podobně jako v řadě dalších afrických států, brzy po získání
nezávislosti etabloval systém vlády jedné politické strany. V roce 1969 byla
zakázána opoziční KPU a vládnoucí KANU zůstala jedinou politickou stranou v
zemi. V červnu 1982 přijalo keňské Národní shromáždění změnu ústavy
zakazující vznik jakékoliv další (opoziční) politické strany a faktický stav tak
získal dodatečně právní oporu. Pluralitní soutěž politických stran byla v Keni
znovu umožněna až v roce 1991, po zrušení ústavního zakotvení jednostranického
systému.
V současnosti je v Keni registrováno kolem padesáti politických stran.
Téměř polovina z nich (23) získala v posledních volbách v roce 2007 parlamentní
zastoupení. Na vysoké fragmentaci se podílí kombinace většinového volebního
systému s regionálně-etnickou konfliktní linií. Rozdílný přístup k zajišťování
etnické podpory vede k rozdělení parlamentních stran na dvě skupiny. Do první se
řadí strany usilující o politickou moc na celonárodní úrovni. Proto bývají často
aliancí několika etnických skupin. Duhou skupinu tvoří menší regionálně působící
strany, pro jejichž představitele je zisk poslaneckého mandátu především otázkou
místní prestiže.
Tři největší současné politické strany vznikly na troskách NARC, které
zvítězilo ve volbách 2002. V roce 2005 se v souvislosti s rozpory v otázce
ústavního referenda odtrhlo křídlo v čele s Railou Odingou a zformovalo se jako
-
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ODM. Od něj se kvůli vlastní prezidentské kandidatuře odloučil Kalonzo
Musyoka a založil ODM-K (ODM-Kenya). Zbytky původní koalice transformoval
na začátku roku 2007 prezident Mwai Kibaki do nově vytvořené PNU.
Významnou roli si díky celonárodní působnosti nadále uchovává KANU.

3.3.4. Volební systém
Jak už bylo výše uvedeno, Keňané volí v generálních volbách současně
prezidenta a většinu členů parlamentu (210 z celkového počtu 224, dalších 12 je
jmenováno prezidentem a dva jsou členy ex offico). V obou případech je používán
volební systém relativní většiny (Single-Member Plurality). Parlamentní volby
probíhají ve 210 jednomandátových obvodech podle principu „prvního v cíli“
(first-past-the-post). Komplikovanější je způsob prezidentské volby. Zde je
kombinována většinová volba v celé zemi jako jednom obvodě (stačí relativní
většina) s limitujícím dodatečným kritériem (zisk nejméně 25% hlasů alespoň v
pěti z osmi administrativních celků). Prezidentská volba se tedy řídí systémem
„kvalifikované většiny“ (qualified majority system).113
K volbám nelze v Keni přijít bez předchozí registrace. Aby mohl být
občan Keni zaregistrován jako volič, musí disponovat občanskými a politickými
právy a dovršit věk 18 let. Nepoměr registrovaných a potencionálně oprávněných
voličů různou měrou znevažuje volební výsledky v řadě afrických zemí. V Keni
se podařil částečně vyřešit v roce 2002 ústavním dodatkem, který zavedl trvalou
registraci s průběžným doplňováním voličských databází.114

3.4.

Průběh demokratizačního procesu
Pro globální demokratizační vlnu je charakteristické, že demokratizace

začíná uskutečněním všeobecných soutěživých voleb. Na rozdíl od budování
liberální demokracie v západním světě (Huntingtonova první demokratizační
vlna), kdy demokratizace voleb proces uzavírala prostřednictvím postupného
rozšiřování volebního práva na všechny způsobilé plnoleté občany. Tehdy se
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Srovnej Mukele, Gabriel, 2007, In. African Research and Resource Forum, str. 35-48.
Evropská unie, 2008, str. 18.
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jednalo o více než stoletý komplexní vývoj celé společnosti, bez předem
předvídatelného výsledku. Vývoj, který dnes hodnotíme s velkým časovým
odstupem. Současné demokratizace bývají popisovány jako přechod od jednoho
režimu k druhému. Přechod, který má jasná pravidla a lze jej rozfázovat podle
předdefinovaného schématu. Předpokladem úspěšnosti je potom splnění
podmínek minimalistické definice demokracie, která se v zásadě vztahuje pouze
k volbám. Proto se pro demokracii v minimalistickém pojetí ustálil výraz volební
demokracie (electoral democracy). Garance práv a svobod občanů je zde zahrnuta
v předpokladu, že bez nich nelze volby považovat za svobodné a spravedlivé.
Studium volebního procesu má proto pro analýzu demokratizace zcela
zásadní význam. Ať už pro odlišení demokracie od hybridních režimů, tak pro
stanovení, zda je režim stabilizovaný. Kromě toho volební kampaň mobilizuje
občany a volby dočasně aktivizují širší politickou participaci obyvatel. Urychlení
politického procesu přináší také akumulace politických konfliktů do relativně
krátkého časového úseku. Nejinak je tomu i v případě Keni. Pro analýzu
demokratizace bude důležité objasnit:
1) jakým způsobem se Daniel arap Moi udržel u moci a zvítězil ve
volbách v letech 1992 a 1997,
2) kdo v roce 2002 tvořil sjednocenou opozici a za jakých podmínek
zvítězila,
3) proč byly zpochybněny výsledky voleb 2007 a následné protesty
přerostly v násilné nepokoje.

3.4.1. Volby 1992 a 1997, dalších deset let vlády Moie
První pluralitní volby po 26 letech proběhly v prosinci 1992 za asistence
4.500 domácích a 160 zahraničních pozorovatelů. Zúčastnilo se jich přes 5
milionů obyvatel, 68% z těch, kteří obdrželi registraci, tedy zhruba 53%
potencionálně oprávněných voličů. Nejvíce od roku 1963.115 Ještě na začátku roku
1992 se zdálo, že sjednocení významných regionálních vůdců pod hlavičkou
FORD (Odinga, Matiba, Rubia, Shikuku aj.), může představovat pro vládní
115

Srovnej Barkan, Joel D., 1993, str. 94-95.
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KANU významnou hrozbu. Do prosincových voleb však došlo nejen k rozštěpení
původní protimoiovské opozice, ale i k další polarizaci politického spektra.
V únoru založil vlastní stranu DP dlouholetý Moiův viceprezident Mwai Kibaki a
v květnu se rozdělilo hnutí FORD. Volební komise po několika měsících odkladů
zaregistrovala frakci pod vedením Ogingy Odingy jako FORD-K a frakci pod
vedením Kennetha Matiby jako FORD-A. Moiovi nakonec k obhájení
prezidentského úřadu po obnovení otevřené soutěže politických stran stačilo
necelých 37% hlasů (viz tabulka č. 3).

Tabulka 3: Prezidentské volby 1992
Kandidát (strana)

Počet hlasů

Podíl hlasů [%]

Daniel arap Moi (KANU)

1 927 516

36.6

Kenneth Matiba (FORD-A)

1 354 856

25.8

Mwai Kibaki (DP)

1 035 507

19.6

903 886

17.1

48 751

0.9

Oginga Odinga (FORD-K)
ostatní
Zdroj: Hartmann, 1999, str. 488.

Volby v roce 1997 provázel chaos a zmatek. Volební místnosti se otevíraly
se zpožděním, chyběly v nich kandidátní listiny a hlasovací schránky. V polovině
provincií situaci komplikovaly záplavy, do některých míst nebylo možné se
dostat. Volební místnosti nakonec zůstaly otevřené ještě druhý den. Opozice
obviňovala ECK (Keňská volební komise, Electoral Commission of Kenya) ze
záměru zvýhodnit KANU. V čele s Kibakim, Matibou a Railou Odingou
prohlašovala, že nepřijme další volební vítězství Moie (40% hlasů) a bude
požadovat nové volby. Spekulovalo se o bojkotu parlamentu a protestech s širší
občanskou podporou. Nakonec ale Odinga (NDP) a Wamalwa (FORD-K) své
námitky stáhli a oznámili, že výsledky respektují.116

116

Southall, Roger, 1998, str. 108-109 a Brown, Stephen, 2001, str. 734.
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Tabulka 4: Prezidentské volby 1997
Kandidát (strana)

Počet hlasů

Podíl hlasů [%]

Daniel arap Moi (KANU)

2 500 865

40.4

Mwai Kibaki (DP)

1 911 742

30.9

Raila Odinga (NDP)

667 886

10.8

Michael Wamalwa (FORD-K)

505 704

8.2

Charity Ngilu (SDP)

488 600

7.9

ostatní

111 287

1.8

Zdroj: Hartmann, 1999, str. 488.

Podvakrát tedy zvítězil stávající prezident Moi a vládní strana KANU,
ačkoliv kandidáti opozičních stran získali dohromady více hlasů, jak je vidět
z tabulek č. 3 a 4. Moi těžil nejenom z roztříštěnosti opozice, ale také z využívání
nedemokratických praktik. Ty sahaly od ovlivňování volebního procesu (účelové
úpravy volebního systému, jmenování provládní volební komise), přes zneužívání
státní moci proti opozici (využití státních zdrojů, kontrola médií, násilné represe,
podněcování nepokojů) po úspěšné vzdorování tlaku na rychlé prohlubování
demokratických a ekonomických reforem.

3.4.1.1.

Provládní volební inženýrství

Poměr sil v parlamentu dodnes ovlivňuje britskou koloniální vládou
navržené administrativní členění země. V roce 1962 byla Keňa rozdělena na 8
provincií a ty dále na 41 okresů. V nich vznikly jednotlivé volební obvody. Ne
však podle poměrného zalidnění, ale spíše podle principu oddělení komunit, které
reprezentovaly společné zájmy.117 Počet volebních obvodů se mezi lety 1966 a
1982 ustálil na čísle 158. Až v roce 1987 bylo ústavním doplňkem přidáno dalších
30. V prvních volbách roku 1992 se tak v jednomandátových volebních obvodech
volilo celkem 188 poslanců.118
I když by volební obvody podle článku 3/42 Keňské ústavy měly mít
přibližně stejný počet obyvatel, o přiměřené míře reprezentativnosti lze
117
118

Barkan, Joel D. et al., 2006, str. 932.
Fox, Roddy, 1996, str. 601.
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s úspěchem pochybovat. Na první pohled zaujme slabé zastoupení dvou
největších měst. Na Nairobi připadalo pouze 8 poslanců a na Mombasu 4. Většina
ze 176 zbylých volebních obvodů pokrývala převážně venkovské oblasti. Už tato
disproporce znevýhodňovala odpůrce vládní KANU. V Nairobi a Mombase žila
početná skupina migrantů z řad Kikujů (podpora FORD-A) a Luů (FORD-K).
Disproporci blíže odhalíme, když ve volební databázi z roku 1992 porovnáme
počty registrovaných voličů. Průměrný počet vychází na 42 010, přičemž nejméně
jich najdeme v obvodu Ijara v Severovýchodní provincii: 7 908, nejvíce v obvodu
Molo v provincii Rift Valey: 120 705. Takto vysokému číslu a související
podreprezentaci se blíží i některé obvody v městských oblastech. Pokud máme
odhalit, jestli touto disproporcí mohl být někdo zvýhodněn, můžeme si pomoci
jednoduchou analýzou výsledků voleb. Tady zjistíme, že KANU získala svých
100 křesel ze 188 v obvodech s průměrným počtem 33 352 registrovaných voličů.
Tam, kde zvítězila opozice, bylo naopak registrováno v průměru 51 850 voličů.119
U prezidentské volby se k disproporci ve velikosti jednomandátových
volebních obvodů přidala v roce 1992 speciální kvalifikační pravidla . V dubnu
přijalo Národní shromáždění 6 doplněk Ústavy, který podmínky volby prezidenta
nově upravoval.120 Kandidát na úřad podle něho musel (1) být zvolen poslancem
za svůj volební obvod, (2) získat v celkovém součtu největší počet hlasů a (3)
obdržet alespoň 25% z odevzdaných hlasů nejméně v pěti z osmi provincií. Pokud
by žádný z kandidátů nesplnil všechny tři podmínky, do 21 dní by se konalo druhé
kolo volby, do kterého by postoupili dva s nejvyšším počtem hlasů. Zejména třetí
podmínka už podle průzkumů favorizovala kandidáta KANU a dlouholetého
autoritářského vládce Keni Daniela arap Moie.121 Potvrdily to nakonec výsledky
volby v roce 1992 i 1997. Moi byl jediný, kdo vždy v prvním kole naplnil
potřebná kritéria. Získal nejméně čtvrtinu hlasů pokaždé ve stejných pěti
provinciích. Z ostatních si nejlépe vedli Matiba v roce 1992 a Kibaki v roce 1997,
když se před hranici 25% dostali ve třech provinciích (viz tabulka č. 5).

119

Fox, Roddy, 1996, str. 604.
Barkan, Joel D., 1993, str. 94.
121
Fox, Roddy, 1996, str. 605.
120
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Tabulka 5: Prezidentské volby 1992 a 1997: Podíly hlasů podle provincií
1992 [%]

Moi

Matiba

Kibaki

O. Odinga

Nairobi

16.6

44.0

18.6

20.2

Pobřežní

62.1

11.0

10.6

14.4

Severovýchodní

74.8

11.6

5.3

8.2

Východní

37.0

10.1

50.0

1.7

Centrální

2.1

60.4

35.8

1.0

Rift Valley

71.5

15.6

7.2

5.5

Západní

39.3

38.4

2.6

1.8

Nyanza

15.2

1.3

6.7

75.4

Celkem

36.6

25.8

19.6

17.1

1997 [%]

Moi

Kibaki

R. Odinga

Wamalwa

Ngilu

Nairobi

20.6

43.7

16.2

6.8

10.9

Pobřežní

63.1

12.7

6.1

2.8

9.4

Severovýchodní

73.0

21.1

0.3

4.6

0.5

Východní

35.4

28.3

0.7

0.7

33.4

Centrální

5.6

88.6

0.7

0.3

3.0

Rift Valley

69.4

20.1

2.2

6.2

0.7

Západní

44.7

1.4

1.9

48.0

0.5

Nyanza

23.5

15.1

56.6

1.6

1.7

Celkem

40.4

30.1

10.8

8.2

7.8

Zdroj: Hartmann, 1999, str. 490.

K dalšímu prohloubení nerovnoprávnosti volebního systému směrem
k systémové nadreprezentaci voličů vládní KANU došlo před volbami v roce
1997. Moi nejprve účelově vyměnil sedm z jedenácti členů ECK, včetně jejího
předsedy. Jedním z prvních kroků nově složené volební komise bylo posléze
rozšíření počtu volebních obvodů na 210. Prostor pro 22 nových poslaneckých
mandátů vznikl převážně prostřednictvím rozdělení těch stávajících obvodů, kde
se vládní straně dostávalo stabilně velmi vysoké podpory. Naproti tomu v Nairobi,
které zaznamenalo v předchozích letech nejvyšší populační nárůst, nepřibyl ani
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jediný. Pro zástupce hlavního města zůstalo v Národním shromáždění nadále
vyčleněno pouze osm křesel.122

3.4.1.2.

Oslabování opozice

Pod vedením Moie využívala KANU vládní moc k různým formám
znevýhodňování opozice: zneužívání státních zdrojů, politická kontrola volební
komise, omezování přístupu do médií, ale i násilná represe zaměřená na
představitele opozice i její příznivce. Do státem vlastněné televize a rozhlasu
získala opozice v roce 1992 přístup až dva týdny před volbami. Mnohým
kandidátům byl fyzicky znemožněn jakýkoliv kontakt s voliči.123 Jinde napadaly
odpůrce Moiova režimu paravojenské jednotky „Kalendžinských bojovníků“, na
jejichž financování a výcviku se přímo podíleli členové stávající vlády. Terčem
útoků byli převážně členové kikujského, lužského a luhyjského etnika
v provinciích, kde Moi usiloval o nezbytných 25% hlasů. Státem sponzorované
„etnické boje“ si v roce 1992 vyžádaly nejméně 1.000 obětí a dalších 250.000
obyvatel připravily o domov.124
Po vítězství ve volbách vstoupil Moi celkem již do čtvrtého pětiletého
funkčního období jakoby se na politickém systému nic nezměnilo. Ačkoli byl
nucen tolerovat opoziční kritiku vládní politiky, nepřipustil její zapojení do
legislativního procesu a systematicky se jí snažil oslabovat. V období mezi roky
1993 a 1996 se mu podařilo získat pro vládní KANU dvanáct poslaneckých křesel
na úkor opoziční stran. Mezi běžné donucovací praktiky patřilo uplácení, policejní
šikana nebo odstřižení volebního obvodu dotyčného poslance od státních zdrojů.
K přechodu do KANU bylo postupně přinuceno celkem 24 poslanců. Každý z
přeběhlíků ale musel kvůli změně stranické příslušnosti podstoupit doplňovací
volby a pouze polovina z nich mandát obhájila.125

122

Jak si všímají Barkan a Ng’ethe, příznačně pouze jedno bylo od roku 1992 v držení zástupce
KANU. Barkan a Ng’ethe, 1998, str. 35.
123
Barkan, Joel D., 1993, str. 94.
124
Ahluwalia, Paul et al., 2007, str. 47 a Levitsky a Way, 2010, str. 268.
125
Barkan a Ng’ethe, 1998, str. 34.
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Opozice se navíc potýkala s řadou vlastních problémů. Ani největší
opoziční strana FORD-K nedokázala udržet svých 31 poslanců. V lednu 1994
zemřel dlouholetý odpůrce Moiova režimu a vůdce strany Oginga Odinga.126 Jeho
synovi Railovi se nepodařilo ve FORD-K převzít otcovu neotřesitelnou pozici a
raději si založil vlastní stranu NDKP (Národní rozvojová strana Keni, National
Developmental Party of Kenya). Tímto krokem sledoval zejména snazší cestu
k prezidentské nominaci. S Odingou také do NDKP přešlo sedm poslanců
původně zvolených za FORD-K.127
S počátkem předvolební kampaně v roce 1997 tlak Moiova režimu zesílil.
Nevládním organizacím zaměřeným na informování a vzdělávání voličů byla
znemožňována činnost s odkazem na tvrzení, že představují bezpečnostní hrozbou
pro stát.128 Demonstrace za prodemokratické reformy byly tvrdě potlačeny policií.
Zásahy bezpečnostních složek si jen červenci a srpnu vyžádaly desítky obětí na
životech demonstrantů.129 Před započetím registrace voličů se v Rift Valey a
Pobřežní provincii množily útoky zacílené na stoupence opozice, kterým se kvůli
zapojení do konfliktu často nepodařilo získat registraci a zúčastnit se voleb.130
Lídrům opozičních stran bylo znemožněno vést rovnocennou volební kamapň.
Provinční úřady zamítaly vydávat povolení pro pořádání předvolebních
shromáždění, některým kandidátům byl odpírán vstup do určitých okresů nebo
tam jejich mítinky s voliči přerušovala místní policie. Například Odingovi
zabránili příznivci KANU vést předvolební kampaň v Severní provincii tím
způsobem, že před jeho příletem zabarikádovali lestištní plochu.131 Samotný Moi
neopomněl při návštěvách různých koutů země připomenout, že pouze oblasti
podporující vládní stranu mohou po volbách očekávat finanční podporu vlády.132

126

Oginga Odinga zemřel na srdeční zástavu ve věku 82 let. Branch, Daniel, 2011, str. 218.
Sauthall, Roger, 1998, str. 106.
128
Barkan, Joel D., 1998, str. 35-36 a Branch, Daniel, 2011, str. 228.
129
Brown, Stephen, 2007, In. Murunga a Nasong’o, eds., str. 317-318.
130
Oloo, Adams, 2007, In. Murunga a Nasong’o, eds., str. 109.
131
Hornsby, Charles, 2012, str. 609.
132
Oloo, Adams, 2007, In. Murunga a Nasong’o, eds., str. 109.
127
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3.4.1.3.

Omezené politické reformy

V lednu 1995 uveřejnila skupina keňských právníků návrh ústavní
reformy, který významně snižoval prezidentské pravomoci ve prospěch
parlamentu. Za výzvu ke změně Ústavy se postavily také opoziční strany v čele
s Kennethem Matibou a postupně se přidávaly různé nevládní organizace. Moi
v reakci na vzestup opozice a nejednotu uvnitř KANU přeskupil koncem roku
1996 vládní kabinet tak, aby posílil pozici zastánců tvrdé linie odmítání další
demokratizace a ekonomických reforem.133 Na druhé straně se zastřešujícím
orgánem hnutí usilujících o změnu ústavy stala NCEC (Výkonná rada národního
konventu, National Convention Executive Cauncil), která od května 1997 začala
organizovat veřejné manifestace za zřízení Ústavodárného shromáždění a přípravu
nové demokratické Ústavy. 7.června 1997 přišlo při policejním zásahu proti
demonstrantům v Nairobi a dalších městech o život 25 lidí a televizní reportáže se
díky CNN dostaly do celého světa. IMF (Mezinárodní měnový fond, International
Monetary Fund) reagoval zastavením pomoci z rozvojového fondu ESAF
(Rozšířený program pro podporu strukturální adaptace, Enhanced Structural
Adjustment Facility) ve výši 220 mil. USD. Světová banka a bilaterální
poskytovatelé pomoci (Německo, USA, Velká Británie, Japonsko atd.) ho
následovaly. Celková výše odepřené podpory převyšovala 400 mil USD.134
Moi pod tlakem udělil souhlas k vyjednávání zástupců pragmatického
křídla strany s opozicí o provedení „omezených“ reforem. Cílem bylo zastavit
sankce a přitom oddálit zásadní systémové změny, které by mohly snižovat šance
KANU na volební vítězství a v budoucnu omezovat vládní moc. Vyjednávání se
měla vyhnout tématům okamžitého ustavení komise pro revizi ústavy, úpravy
volebního systému, změny pravomocí prezidenta nebo decentralizace státní moci.
Během srpna se k jednáním scházela IPPG (Meziparlamentní skupina, InterParties Parliamentary Group) čítající až 120 poslanců a připravila balíček změn,
133

Uvnitř strany se neoficiálně vytvořily dva antagonistické tábory. KANU-A, reformisté a
zastánci umírněného pragmatismu. KANU-B, konzervativní představitelé tvrdé linie, kteří
odmítali ustupovat zahraničnímu tlaku a volali po prosazení široké mocenské základny KANU,
obnovením spolupráce Luhyjů a Kalendžinů s Kikuji a Luji. Southall, Roger, 1998, str. 105.
134
Brown, Stephen, 2001, str. 733 a Brown, Stephen, 2007, In. Murunga a Nasong’o, eds., str.
317.
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které se ale Moi i přes prvotní souhlas zdráhal uzákonit. Reformy nakonec na
přelomu října a listopadu schválilo Národní shromáždění a ve svém důsledku
napomohly alespoň částečnému zrovnoprávnění politické soutěže:135


přidání deseti zástupců opozice do volební komise (ECK),



zrušení zákona, který umožňoval policii a regionální administrativě
omezovat kandidáty v právu vést kampaň svobodně kdekoliv v zemi



okamžitá registrace všech dosud neregistrovaných politických stran,



ustavení nezávislého soudu, který by prověřoval stížnosti a petice
týkající se průběhu voleb,



doplnění vysílacího zákona o požadavek přidělení vyváženého
prostoru kandidátům všech politických stran,



zrušení zákona o pobuřování, který poskytoval právní podklad pro
vládní šikanu svobodného tisku a občanské společnosti,



zrušení ústavního dodatku o tom, že pouze poslanci vítězné strany
mohou být vládními ministry,



dohoda, že 12 prezidentem jmenovaných poslanců bude vybráno
proporčně podle volebních výsledků,



souhlas s ustavením komise pro revizi ústavy ihned po volbách.

Ve volbách 1997 znovu zvítězila KANU a NCEC se začala dožadovat
obnovení práce na ústavní reformě. Staronovému prezidentovi se ale podařilo
proces znovu úspěšně brzdit. Až koncem roku 1999 vznikla Parlamentní komise
pověřená sestavením komise pro revizi ústavy. Samotná CKRC (Komise pro
revizi keňské ústavy, The Constitution of Kenya Review Commision) začala
fungovat od ledna 2001, kdy byl do jejího čela jmenován profesor Ghai.136 Svou
zprávu včetně zcela nového znění Ústavy zveřejnila v srpnu 2002. The Ghai
Constitution, široce publikovaná v médiích, znovuzaváděla dvoukomorový
parlament (horní komora složená ze zástupců provincií a oblastí), proporční
volební systém (mixed-member), úpravovala pravidla pro volbu prezidenta (kvóta
25% obsažená v pravidle pro nutný zisk určitého podílu hlasů nejméně v pěti

135
136

Barkan , Joel D., 1998, str. 38-39.
Hornsby, Charles, 2012, str. 669.
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provinciích snížena na 20%, přidávala požadavek dosažení absolutní většiny hlasů
namísto relativní) a snižovala rozsáhle jeho pravomoci (vládu řídí ministerský
předseda, řada kompetencí postoupena na úroveň provincií a oblastí atd.).137 Bylo
nanejvýš pravděpodobné, že diskuze nad jejím obsahem nepovedou k brzké
shodě.138

------------------Daniel arap Moi se dokázal udržet u moci i po zavedení pluralitní soutěže
politických stran. Výrazně mu k tomu pomohl stávající volební systém a jeho
účelové úpravy v letech 1992 a 1997. Samotné volby nelze považovat za
spravedlivé zejména proto, že nově vzniklým stranám nebylo umožněno vést
rovnocennou předvolební kampaň. Moiovi také pomohla nejednota opozice,
kterou rozdělovaly prezidentské ambice jednotlivých vůdců. Demokratizace
pokročila minimálně. Omezené politické reformy před volbami v roce 1997 sice
přinesly částečné zrovnoprávnění politické soutěže, na druhou stranu tímto
ústupkem vláda oddálila zásadní revizi ústavy.
Demokratizace Keni započala pluralitními volbami, které nebyly zcela
svobodné a spravedlivé. Tak, jak je tomu podle Zakarii u většiny neliberálních
demokracií. Politický režim v letech 1992 - 2002 odpovídá modelu soutěživého
autoritářství Levitskyho a Waye. Pluralitní volby představují jediný způsob pro
nabytí politické moci, jsou ale systematicky manipulovány ve prospěch vládní
elity. Opozice legálně existuje, nemá však rovné postavení. Míru nejistoty
politické soutěže snižuje schopnost vládní strany zneužívat ve svůj prospěch státní
zdroje a odolávat tlakům na výraznější reformu systému.

3.4.2. Volby 2002, první vládní alternace
Pro vládní KANU se v roce 2002 při předpokládaném odstoupení Moie
(po dalších deseti letech strávených v čele země) stala klíčovou otázka výběru
jeho nástupce. Opozice se na třetí pokus dokázala sjednotit a shodnout na
společném kandidátovi pro prezidentský post. Samotné volby byly lépe
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Ahluwalia, Paul et al., 2007, str. 53.
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organizačně připravené než v předchozích letech. Převládala důvěra v ECK a
jejího předsedu Samuela Kivuitu. K monitoringu volebních místností se podařilo
zmobilizovat 24.000 domácích pozorovatelů, o 50% více než v roce 1997. Ani
opoziční politici nemuseli při vedení kampaně čelit rozsáhlým obstrukcím, jak
tomu bylo v nedávné minulosti.139

3.4.2.1.

Prezidentský kandidát KANU

Současně s volnou soutěží politických stran byl v roce 1991 v Keni
ústavně zakotven limit dvou pětiletých prezidentských mandátů. Podobně jako
v řadě dalších afrických zemí. S blížícími se volbami v roce 2002 Moi nicméně
odmítal jednoznačně prohlásit, že opustí úřad. Začalo se spekulovat o zůsobech,
jakými by mohl omezující nařízení obejít. Nabízelo se, že by mohl prodloužit
funkční období parlamentu (tím pádem i své) s odkazem na nutnost dokončit
ústavodárný proces.140 Mnohem pravděpodobnější se však jevila varianta, že
prostřednictvím zastrašování a uplácení opozičních poslanců získá dostatečnou
podporu pro změnu Ústavy umožňující plný třetí mandát.141 Nejistota narůstala.
Církve, občanská sdružení, nezávislá média i zástupci zemí podílejících se na
rozvojové pomoci neustále zdůrazňovali, že jiná možnost než odchod není
akceptovatelná. Volby se musí konat v prosinci 2002 bez Moie jako
prezidentského kandidáta. Daniel arap Moi nakonec 30. června 2002 (půl roku
před volbami) ohlásil, že se s definitivní platností prezidentské volby
nezúčastní.142
Mezitím KANU pod Moiovým vedením posilovala svou pozici. Od srpna
2001 probíhaly přípravy na spojení s NDP. Její předseda Raila Odinga se nově
stal členem vládního kabinetu. Otázka případného kandidáta KANU do
prezidentských voleb se ale brzy zkomplikovala. Ještě v srpnu byl zbaven postu
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Barkan, Joel D., 2008b, str. 148.
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141
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Togu a Ugandě. K neúspěšným pokusům došlo v Malawi, Nigérii a Zambii. Posner a Young,
2007, str. 132.
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viceprezidenta George Saitoi, považovaný za Moiova logického pokračovatele.
V listopadu 2001 jmenoval Moi ministrem pro místní samosprávu Uhuru
Kenyattu, syna svého předchůdce Jomo Kenyatty. Zároveň potvrdil sílící
spekulace, že právě mladého Kenyattu by si přál za svého nástupce.143 Uhuru byl
považován za outsidera, ve volbách do Národního shromáždění v roce 1997 ve
svém obvodě prohrál144 a mandát obdržel až jako jeden z poslanců dodatečně
jmenovaných prezidentem. Záměr Moie se ale zdál být zřejmý. Uchovat si vliv
skrze loajálního a ovladatelného nástupce. To by mu umožňovalo vyhnout se
očekávanému stíhání za historické přečiny a ochránit jmění, které nashromáždil
během 25 let vlády.145
V březnu 2002 se NDP a KANU oficiálně spojily. Předsedou „Nové
KANU“146 byl zvolen Daniel arap Moi, tajemníkem Raila Odinga a
místopředsedy zástupci čtyř různých etnik: Mudawadi (Luhyj), Kenyatta (Kikuj),
Ngala (z Midžikendského podkmene Giriama) a Musyoka (Kamb). Moi
demonstroval, že si chce udržet vliv na další vývoj strany a zároveň připravit co
nejširší voličskou základnu pro její úspěch v následujících volbách. Dlouhou dobu
ovládal Keňu skrze koalici menších etnik nazývanou KAMATUSA.147 Původně
zahrnovala Kalendžiny, Masaje, Turkany a Sambury. Ve snaze udržet si moc i po
zavedení pluralitní politické soutěže k ní postupně přibral Luhyje, Somálce,
Midžikendy, Kamby a skrze NDP také Luje. Preferencí Kenyatty usiloval o
připojení podpory Kikujů. Neustálé rozšiřování etnické platformy ale připravilo
KANU o dřívější soudržnost založenou na loajalitě vůdců menších etnik. Mimo to
ho nejen odvolaní, ale i stávající ministři otevřeně kritizovali za upřednostňování
143

Ahluwalia, Paul et al., 2007, str. 55.
Uhuru Kenyatta v roce 1997 kandidoval ve volebním obvodě Gatundu South, který lze
považovat za baštu kikujských voličů. Jako pravý Kikuj, navíc syn prvního prezidenta v historii
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Kenyatty. Saiototi, Odinga, Musyoka, Kamotho a další nespokojení vysocí politici
vytvořili uvnitř KANU tzv. Duhovou alianci (Rainbow Alliance), která
prosazovala vnitrostranický demokratický výběr prezidentského kandidáta.148
Když byla v říjnu 2002 Kenyattova nominace při veřejném hlasování na sjezdu
KANU potvrzena,149 členové Duhové alinace se odtrhli, včetně dlouholetých
předních politiků strany, a vedeni Odingou založili LDP (Liberálně demokratická
strana, Liberal Democratic Party).150

3.4.2.2.

Sjednocená opozice

Jak se ukázalo v letech 1992 a 1997, pokud není opozice jednotná, stačí
KANU k vítězství v prezidentských volbách relativně malý počet hlasů. Do
budování široké koalice, která by se postavila v roce 2002 KANU, se proto
aktivně zapojili další aktéři keňské demokratizace. Podporu vyjadřovali zástupci
vyspělých demokratických zemí a některé nevládní organizace samy iniciovaly
úvodní schůzky.151 V lednu 2002 společně pět stran vytvořilo NAC (Národní
aliance pro změnu, National Alliance for Change). V červenci se k NAC přidalo
dalších sedm politických stran a rozšířená koalice přijala název NAK (Keňská
národní aliance, National Alliance of Kenya).152 Vůdčími stranami byly DP Mwai
Kibakiho, FORD-K Michaela Wamalwy a NPK Charity Ngilu. Od počátku
vyjednávání se nejchoulostivější otázkou stalo jméno společného prezidentského
kandidáta. Všichni měli na paměti, jak neschopnost shodnout se na jedné osobě
rozdělila v roce 1992 hnutí FORD. V srpnu 2002 NAK oznámilo, že do
nadcházejících voleb nominuje svého nejzkušenějšího politika, Mwai Kibakiho.
Podle Browna usnadnil výběr vysoký věk a etnická příslušnost k nejpočetnějším
Kukujům. U sedmdesátiletého Kibakiho, člena parlamentu od roku 1963, se
nepředpokládalo, že by měl mít ještě dlouholeté mocenské ambice.153
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V říjnu se k NAK přidala nově sestavená Odingova LDP a podpisem MoU
(Memorandum o porozumění, Memorandum of Understanding) vznikla společná
koalice politických stran nazvaná NARC.154 Došlo k mimořádnému spojenectví
čtyř dřívějších prezidentských kandidátů (Kibaki, Odinga, Wamalwa, Ngilu), kteří
v roce 1997 dohromady obdrželi 58% hlasů (viz. tabulka č. 4). Součástí
memoranda se stalo prohlášení o jednotné podpoře Kibakiho pro prezidentskou
volbu a dohoda o budoucím obsazení vládního kabinetu. Wamalwa se měl stát
viceprezidentem a pro Odingu měl být zřízen post ministerského předsedy.
Volby do Národního shromáždění v roce 2002 přerostly v přímý souboj
dvou dominantních politických uskupení. Jak je vidět z tabulek č. 6 a 7, NARC a
KANU ve volbách obdržely dohromady 73.9% hlasů a získaly 189 z 210 přímo
volených mandátů. Pro Kibakiho s Kenyattou odevzdali voliči dokonce 93.5%
hlasů. Disproporce volebního systému tentokrát zaúřadovala ve prospěch NARC,
když jí k obsazení téměř 60% křesel v Národním shromáždění stačilo získat pouze
45.8% hlasů. Přesvědčivé vítězství stran, které vznikly až po započetí liberalizace
Moiova režimu, znamenalo konec devětatřicetileté nadvlády KANU.

Tabulka 6: Prezidentské volby 2002
Kandidát (strana)

Počet hlasů

Podíl hlasů [%]

Mwai Kibaki (DP)

3 647 658

62.2

Uhuru Kenyatta (KANU)

1 836 055

31.3

370 759

6.5

ostatní
Zdroj: Nasong’o, 2007, str. 99.

154

Hornsby, Charles, 2012, str. 681.
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Tabulka 7: Volby do Národního shromáždění 2002
Strana

Počet hlasů

Podíl hlasů [%]

155

Počet křesel

Podíl křesel [%]

NARC

2 697 450

45.8

125 (132)

59.5 (59.5)

KANU

1 652 767

28.1

64 (68)

30.5 (30.6)

FORD-P

492 350

8.4

14 (15)

6.7 (6.8)

SAFINA

209 151

3.5

2 (2)

1.0 (0.9)

FORD-A

82 505

1.4

2 (2)

1.0 (0.9)

SKS

35 826

0.6

2 (2)

1.0 (0.9)

SPK

14 114

0.2

1 (1)

0.5 (0.9)

702 883

12.0

0

0

ostatní

Zdroj: Nasong’o, 2007, str. 100 a African Elections Database.

3.4.2.3.

Kontinuita politického režimu

Vítězné politické strany sdružené v koalici NARC sice vystupovaly jako
opozice KANU, jejich přední politici ale měli za sebou většinou poměrně dlouhou
politickou dráhu spjatou s Moiovým režimem. Proces „sbírání odpadlíků“ se
završil v době, kdy se jako poslední od Moiova tábora oddělila Odingova LDP.
Do NARC s ní přišli dva významní členové tvrdého jádra KANU-B, bývalý
ministr financí George Saitoi (spojovaný s finanční podvody v roce 1992) a
bývalý tajemník KANU Joseph Kamotho.156 Není jednozančné, kdo byl v roce
2002 větším symbolem kontinuity politického režimu. Zda Moiem preferovaný
Uhuru Kenyatta v čele „nové“ KANU nebo Mwai Kibaki. Reprezentant tábora
zkušených politiků, kteří dlouhodobě využívali výhod spojení s režimem bývalého
prezidenta, ale s postupem času se s ním rozešli.
Sám Kibaki je dodnes nejdéle sloužícím členem parlamentu v Keni. V něm
zasedal jako člen KANU už od roku 1963157 a v době Moiovy autoritářské vlády
zrostředkovával režimu jako viceprezident (1978-1988) vazbu na kikujské

155

210 členů parlamentu bylo voleno přímo, dalších 12 jmenováno prezidentem, údaj v závorce
udává celkový počet poslanců, kteří zasedli v Národním shromáždění.
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etnikum. V devadesátých letech se nepřidal na stranu prodemokratizačního hnutí
FORD a zůstal věrný KANU, i když se mezitím prestižního postu musel vzdát a
bylo mu svěřeno ministerstvo zdravotnictví (1988-1991). Z KANU odešel až
v prosinci 1991, kdy mohl díky změně ústavy založit vlastní politickou stranu
DP.158 Z tehdejší Barkanovy analýzy voleb roku 1992 vyplývá, že DP
představovala etnicko-regionální alternativu KANU zaměřenou na Kikuje, Emby,
Mery a Kamby z Východní provincie a z okolí Mount Kenya. Podporu jí
vyjadřovala kikujská ekonomická elita a dřívější členové Kenyattova režimu.159
Nemohlo být příliš překvapivé, že se po vyhraných volbách v roce 2002 zachoval
podle zásady „rozděl a panuj“, podobně jak to po léta praktikoval jeho
předchůdce. Část moci přešla z rukou kalendžinské elity zpět pod kontrolu tzv.
Mount Kenya Mafia, skupiny dobře situovaných a majetných Kikujů, která
ovládala politiku za dob Jomo Kenyatty. Řadu reprezentantů tehdejšího režimu
Kibaki jmenoval za své poradce, případně dosadil na vysoká místa ve státní
správě a státem řízených podnicích.160
Kibaki převzal po svém předchůdci i strategii sdílení moci.161 Usiloval o
podporů napříč všemi politickými stranami, podobně jako Moi během druhého
funkčního období. Při obměně vládního kabinetu v červnu 2004 došel až tak
daleko, že na ministerské posty dosadil zástupce do té doby opozičních stran
FORD-P i KANU. Učinil tak na úkor ministrů z Odingovy LDP, čímž zcela
nepokrytě porušil dohody, na kterých byla vybudována NARC. V takto vytvořené
„Vládě národní jednoty“ se klíčovým spojencem prezidenta stal předseda FORDP Simeon Nyachae.162 Nová vláda odmítala tolerovat kritiku spojenou s neustálým
oddalováním ústavní reformy. V červenci 2004 zakázala veřejná shromáždění a
policie násilně rozehnala v Kisumu pokojnou demonstraci za novou ústavu.
Kriticky píšící novináři byli znovu zatýkáni a žalováni podle ustanovení zákonů,
které často nevyužíval ani Moiův režim před rokem 1992.163
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Předvolební prohlášení slibující garance občanských práv a svobod,
aktivní protikorupční politiku a stíhání zločinů předchozích vlád zůstaly
nenaplněny. Namísto přímé obžaloby osob podezřených z účasti na skandálu
Goldenberg,164 se Kibakiho kabinet odhodlal pouze k sestavení vyšetřovací
komise. Pravděpodobnost odhalení korupce na nejvyšších místech poté snížil
vrchní státní zástupce Amos Wako, když v roce 2004 zablokoval předvolání a
výslech Daniela arap Moie. Wako byl ve funkci od roku 1991 a podobně jako
řada dalších osob, které se aktivně podílely na chodu Moiova režimu, na
významném postu zůstal i po roce 2002.165 O důvěryhodnost protikorupčního úsilí
se vláda připravila také vlastními skandály.166 V roce 2004 se prokázalo, že
veřejné finance v posledních letech v mnoha případech končily na účtech
fiktivních firem. V tisu dostala nejvíce prostoru aféra nazvaná Anglo Leasing, do
které měli být zapleteni viceprezident Awori, ministr financí Mwiraria, ministr
spravedlnosti Murungi a ministr národní bezpečnosti Murungaru.167 Podle
vládního zmocněnce pro boj s korupcí Johna Githonga168 byly s falešnými
společnostmi uzavřeny smlouvy v celkové výši přesahující 1 miliardu USD.169
Přes všechny vládní skandály směřoval Kibaki k dalším volbám
s ambicemi na obhájení prezidentského křesla. Zásadní krok pro úspěch udělal
několik měsíců před samotnými volbami, když z titulu své pravomoci jmenoval
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dle svého vlastního uvážení 19 z 22 členů ECK.170 Nejednalo se sice o protiprávní
akt, ale dokonce i Moi už před volbami v roce 1997 rezervoval deset míst v ECK
pro zástupce opozice. Mohl to být jeden z hlavních klíčů k volebnímu vítězství.
Právě při sčítání hlasů došlo podle řady pozorovatelů k zásadnímu ovlivnění
výsledků voleb.171

------------------Dlouholetý autoritářský vůdce Keni Daniel arap Moi se podvolil omezení
výkonu funkce prezidenta na dva mandáty. Snahou o uchování politického vlivu
nakonec oslabil KANU a nepřímo tak napomohl ke sjednocení silné opozice pod
hlavičkou NARC. Opoziční kandidát Mwai Kibaki v prezidentské volbě bezpečně
zvítězil a KANU byla po 39 letech vády donucena vzdát se moci.
Navzdory

předpokladům,

že

vládní

alternace

urychlí

proces

demokratizace, se v průběhu prvních pěti let Kibakiho vlády ukázalo, že Keňa
nadále zůstává nedemokratickým režimem. Dle koncepce Levitskyho a Waye
nestabilním soutěživým autoritářstvím. Podle Carothersova výkladu jí postihl
syndrom neúčinného pluralismu. K průběhu voleb nebyly vzneseny významnější
výhrady a došlo ke klidné vládní alternaci. Ta však neznamenala změnu
politického režimu, protože opozice po zisku státní moci sledovala vládnutím
podobné cíle jako její předchůdci. Nová politická elita se nevyhnula podezřením
z korupce a uspokojování vlastních zájmů (zájmů své komunity).

3.4.3. Volby 2007, potvrzení nedemokratického vývoje
Zdálo se, že poprvé od získání nezávislosti budou mít v prosinci 2007
voliči možnost rozhodnout mezi dvěma hlavními protikandidáty na základě
ideově-politického srovnání. Jako ústřední celostátní téma se do předvolební
kampaně přelil spor o povahu ústavních změn a tím pádem i celého politického
systému. Pro PNU a Kibakiho mohl odevzdat hlas ten, kdo si přál zachování
centralizovaného státu, pro ODM a Odingu naopak ten, kdo dával přednost
decentralizaci s výhledem na zavedení federativního systému vlády.

170
171

Brown, Stephen, 2009, str. 392.
Blíže v kapitole 3.4.3.2.
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3.4.3.1.

Klidný průběh voleb

Předvolební kampaň výrazněji nevybočila z demokratických zvyklostí.
Byla sice silně konfrontační, na africké poměry ale mimořádně korektní a
tematicky široká. PNU připomínala ekonomické úspěchy Kibakiho vlády,
zejména hospodářský růst, který ve volebním roce 2007 dosahoval téměř 7%
(nejvíce za posledních 30 let).172 Odinga namítal, že z něho prosperují bohatí,
zatímco chudých se nedotýká a vláda jejich situaci neřeší. Pro mnoho voličů
zůstala nejdůležitější otázka zásadní revize ústavy. Kibaki se snažil bagatelizovat
význam zamítnutí jím prosazované verze ústavy (zachovávajících silné postavení
prezidenta a centrální vlády) v referendu. Odinga naopak sliboval voličům, že
otázku znovu otevře ihned po případném nástupu do úřadu. Ústředním heslem
kampaně ODM se stalo majimbo, úsilí o omezení centrální vlády ve prospěch
místních samospráv.173 Kibaki varoval, že by strategie majimbo ve svém důsledku
vedla k trvalému rozdělení Keni na nezávislé etnicko-regionální jednotky.
Kromě hospodářského růstu mohl Kibaki stavět kampaň také na úspěšném
zavedení všeobecného základního vzdělání. Zatímco se Odinga diskusím na téma
školství vyhýbal, Kibaki neváhal připojit slib prosazení všeobecného vzdělávání i
na středním stupni. Naopak v otázce boje proti korupci Keňané všeobecně soudili,
že Kibaki selhal. Odinga toho obratně využíval a nabízel „čistý kabinet“ a
nekompromisní stíhání zkorumpovaných vládnoucích skupin.
Oba politici tradičně usilovali o multietnickou podporu a snažili se do své
kampaně zapojit různé regionální vůdce. Jak Kibaki (Kikuj), tak Odinga (Luo) si
za kandidáta na viceprezidenta vybrali zástupce Luhyjů. Kibakiho nadále
podporoval bývalý prezident Moi (Kalendžin) a Odinga pro sebe vytvořil tým
složený z pěti regionálních autorit, tzv. Pentagon. Kromě Odingy (provincie
Nyanza) ho dále tvořili Musalia Mudavadi (Západní provincie), William Ruto
(Rift Valley), Joseph Nyagah (Východní provincie) a Najib Balala (Pobřežní

172

Barkan, Joel D., 2008b, str. 149.
Koncept regionální autonomie, který na centrální úrovni ponechával pouze obranu a zahraniční
politiku. Konkrétní podobu získal v první ústavě nezávislé Keňské republiky (Majimbo
constitution). Myšlenka byla znovu vzkříšena před volbami v letech 1992 a 2007. Hornsby,
Charles, 2012, str. 482-483.
173
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princie). Později se součástí stal také Charity Ngilu (Východní provincie). Obě
strany se v předvolební
multietnického

kreditu,

rétorice zaměřily na zdůrazňování

zatímco

obdobné

chování

protivníka

vlastního
nazývaly

tribalismem.174
V této atmosféře se chystalo odvolit nejvíce Keňanů v historii. Počet
registrovaných voličů dosáhl hodnoty 14,296.180, což představovalo podle ECK
přibližně 82% všech občanů oprávněných volit.175 Do vysokého počtu se promítl
populační růst a také zvýšený podíl registrovaných. Ten lze přičíst pozměněné
registrační praxi. V červnu 2002 byla ústavním dodatkem zavedena trvalá
registrace voličů. Voliči bez registrace od té doby mohou žádat o voličský průkaz
v průběhu celého roku v hlavním městě provincie a ECK kromě toho organizuje
každoročně třicetidenní registrační výjezdy po volebních místnostech celé země.
V roce 2007 se uskutečnily dokonce dva, první na přelomu března a dubna, druhý
na přelomu června a července. Během nich přibylo 1.8 milionu nově
registrovaných voličů. Problémem zůstává doba čekání na voličské průkazy (v
průměru 3 měsíce) a poměrně vysoký počet vícekrát registrovaných voličů. Těch
mohlo být podle EU-EOM (Pozorovací mise EU, European Union Election
Observation Mission) v době voleb přibližně půl milionu.176
Zlepšení podmínek zaznamenal i samotný volební proces. ECK zvýšila
počet volebních místností z 18.366 v roce 2002 na 27.555 v roce 2007. I při
vyšším počtu registrací se tak podařilo snížit počet voličů na volební místnost.
Ten se pohyboval v průměru kolem 500 a nikde nepřesáhl 700 (v roce 2002 to
bylo až 1000). Volby proběhly v jediný den, 27. prosince 2007, v čase od 6 do 17
hodin. Zástupci EU-EOM dozírali na odevzdávání hlasů na 752 různých místech
ve všech osmi provinciích. Dohromady bylo pozorovateli ponejvíce z domácích
nezávislých organizací navštíveno 61% volebních míst. Samotná procedura

174

Srovnej Gibson a Long, 2009, str. 498-499.
Ve třech volebních obvodech byly volby nakonec zrušeny. Hlasovat tedy teoreticky mohlo
14,088.302 voličů registrovaných pro zbylých 207 obvodů. V prezidentské volbě byla
zaznamenána účast 70% (9,828.124) a v parlamentní 68% (9,621.185). Nejvíce registrovaných
voličů hlasovalo v Cenrální provincii (82% a 81%), nejslabší účast zaznamenali v Pobřežní
provincii (51% a 48%).
176
Evropská unie, 2008, str. 17-18.
175

-

67 -

odevzdávání hlasů byla hodnocena jako řádná, výhrady pozorovatelů neměly
zásadní charakter. Pochybnosti místy vyvolávala účast voličů nad 90% nebo
výrazná nadreprezentace jedné ze dvou hlavních stran ve volebních komisích.
Pozorovatelé EU také zaznamenali, že přibližně 6% volebních místností bylo
uzavřeno přesně v 17 hodin, ačkoli před nimi ještě stáli ve frontách voliči, kterým
tak nebylo umožněno odevzdat hlas.177

3.4.3.2.

Pochybnosti při sčítání hlasů

Joel Barkan v jednom z prvních komentářů napsal, že volby byly
„prokazatelně nejsvobodnější a nejspravedlivější od získání nezávislosti – až do
závěrečné fáze“, kdy ECK prováděla shromažďování a sčítání hlasů. 178 V průběhu
televizí přenášeného doplňování výsledků mohlo sílit přesvědčení, že se novým
prezidentem stane Odinga. Jeho náskok na Kibakiho se v jednu chvíli vyšplhal až
na 1,150.000 hlasů. I podle sobotního vydání The Nation vedl průběžně Odinga s
3,341.116 hlasy a Kibaki s výsledkem 2,450.871 výrazně ztrácel.179 Proto mohlo
být pro velkou část obyvatel i pozorovatelů překvapivé, když v neděli 30. prosince
2007 odpoledne vyhlásil předseda ECK vítězem prezidentské volby Kibakiho.180

Tabulka 8: Prezidentské volby 2007 (oficiální výsledky ECK)
Kandidát (strana) [koalice]

Počet hlasů

Podíl hlasů [%]

Mwai Kibaki (DP) [PNU]

4 578 034

46.4

Raila Odinga (ODM)

4 352 860

44.1

879 889

8.9

59 408

0.6

Kalonzo Musyoka (ODM-K)
ostatní
Zdroj: Weis, 2008, str. 2.

177

Evropská unie, 2008, str. 30-32.
Barkan, Joel, 2008a.
179
Srovnej Throup, David W., 2008, str. 293-294.
180
Také podle dokumentu ODM měl Odinga po započtení 170 volebních obvodů na svém kontě
3,941.919 hlasů a Kibaki pouze 2,456.025. ODM, 2008, str. 2.
178
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Tabulka 9: Opoziční bloky ve volbách do Národního shromáždění 2007
Kumulativně hlavní bloky stran / politické strany samostatně
ODM a spojenci

Počet získaných mandátů
102

ODM

99

NARC

3

PNU a spojenci

78

PNU

43

KANU

14

SAFINA

5

NARC-K

4

FORD-P

3

DP

2

NFK

2

SKS

2

FORD-A

1

FORD-K

1

MGPK

1

ODM-K

16

ostatní

11

nezvoleno

3

Zdroj: Weis, 2008, str. 3.

Obhajující prezident Mwai Kibaki získal podle později zpřesněných
oficiálních výsledků 46.4%, druhý Raila Odinga 44.1% a třetí Kalonzo Musyoka
8.9% hlasů. Jak je zřejmé z porovnání dat v tabulce č. 8 s průběžnými výsledky,
které zveřejnil deník The Nation, během sčítání posledních obvodů přibylo
Kibakimu dvojnásobně více hlasů. Pochybnosti o férovosti prezidentské volby
prohluboval také výsledek voleb do Národního shromáždění. V parlamentních
volbách zvítězila ODM se ziskem 99 mandátů, druhá PNU si jich připsala 43, třetí
ODM-K 16 a čtvrtá KANU 14. Rozdíl se částečně sníží, když namísto samotných
stran porovnáme jejich alianční bloky (spojenci PNU přinášejí dalších 35
mandátů). I tak hovoří výsledek v poměru 102 k 78 jednoznačně ve prospěch
ODM. HSe zajímavým zjištěním přišli Harneit-Sivers a Peters. Z jejich volební
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analýzy vyplívá, že Kibaki zvítězil celkem ve 47 obvodech, kde PNU prohrála
svůj boj o poslanecký mandát.181
Většina kritiky se ihned soustředila na práci ECK. Nedůslednost a
netransparentnost provázely proces od místních volebních komisí až po centrální
shromaždiště v KICC (Kenyatovo mezinárodní konferenční centrum, Kenyatta
International Conference Center) v Nairobi. Podle pozorovatelů EU-EOM asi ve
třetině volebních místností neobdrželi kontrolní kopie výsledkových listin
zástupci všech hlavních stran v komisi. Ke sčítání na úrovni volebních obvodů
byly doručovány výsledkové listiny, které nebyly členy těchto komisí řádně
podepsány. Aby se urychlilo zveřejnění celostátních výsledků, vystačila si ECK
dokonce i s jejich opisy. Originály se do KICC nedostaly, protože se s nimi podle
předsedy ECK na cestě do Nairobi „ztratili volební komisaři“. Ještě šest dní po
vyhlášení volebních výsledků chybělo dvacet originálních výsledkových listin.182
Protože ECK zveřejnila pouze souhrnné výsledky za celé volební obvody,
nemohly strany provádět zpětnou kontrolu výsledků započtených za jednotlivá
volební místa s kopiemi výsledkových listin, které získaly od svých komisařů.
ODM přesto na základě vlastních zjištění obvinila už 2. ledna 2008 ECK, že při
závěrečném sčítání v KICC navýšila Kibakiho výsledek v patnácti volebních
obvodech celkem o 251.481 hlasů.183
Gibson a Long se domnívají,184 že jedním z mála důvěryhodných zdrojů
informací o tom, jak skutečně Keňané v prezidentské volbě hlasovali, je průzkum
IRC (Nezávislá kontrolní komise, Independent Review Commision) a IRI
(Mezinárodní

republikánský

institut,

International

Republican

Institute),

provedený jako ExitPoll v okolí volebních místností.185 Z tabulky č.10 vyčteme,
že se vítězem prezidentských voleb podle celkových údajů z tohoto průzkumu měl
stát Odinga s náskokem téměř 6%. Serioznímu využití výsledků ExitPoll ale brání
skutečnost, že je založen na datech z dotazování relativně malého vzorku

181

Harneit-Sivers a Peters, 2008, str. 138.
Evropská unie, 2008, str. 33.
183
ODM, 2008, str. 2.
184
Gibson a Long, 2009, str. 497.
185
Srovnej Independent Review Commision, 2008.
182
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respondentů.186 Rovněž stížnost ODM může být interpretována jako zoufalá snaha
poražené strany zvrátit nepříznivý výsledek, se kterým se není schopna smířit.

Tabulka 10: Prezidentské volby 2007: Srovnání průzkumu ExitPoll s oficiálními
výsledky ECK
Podíl hlasů [%]
Kandidát (strana) [koalice]
ExitPoll

ECK

Rozdíl

Raila Odinga (ODM)

46.1

44.1

+ 2.0

Mwai Kibaki (DP) [PNU]

40.2

46.4

- 6.2

Kalonzo Musyoka (ODM-K)

10.2

8.9

+ 1.3

3.5

0.6

+ 2.9

ostatní
Zdroj: Gibson, 2008, str. 500.

Nicméně po stížnosti ODM a publikaci zpráv zahraničních pozorovatelů
voleb nabývaly pochybnosti o férovosti volebního procesu na síle. Vláda a
volební komise musely čelit kritice z mnoha stran. V konečném důsledku vedla
neschopnost ECK získat důvěru ve zveřejněné volební výsledky k nepokojům a
potyčkám. Ty se odehrály postupně na několika úrovních: nejprve mezi vládními
úředníky a příznivci ODM, potom mezi členy a příznivci obou hlavních volebních
táborů a nakonec mezi regionálními komunitami hlásícími se díky odlišné etnické
příslušnosti k podpoře různých politických táborů.187
Když před volbami prohlašoval Staffan Lindberg Keňu za vzorový příklad,
jak během několika volebních cyklů zaniká konfliktní potenciál dlouholeté
etnické rivality,188 hluboce se mýlil. Masové protivládní demonstrace byly během
prvních povolebních dní hlášeny z Kisumu, Novaishe, Eldoretu a ze slumů v
Nairobi a Mombase. Nekontrolovatelné násilí se šířilo v Centrální a Západní
provincii a také v Rift Valey.189 Během několikatýdenní krize190 přišlo podle HIIK
186

Průzkum pracoval se vzorkem 5.495 voličů. Gibson a Long, 2009, str. 499.
Harneit-Sivers a Peters, 2008, str. 136.
188
Lindberg, Staffan I., 2006a, str. 149.
189
Konfliktní potenciál v Rift Valey dlouhodobě zvyšuje problematická situace vlastnictví půdy.
V řadě sporných majetkových změn od začátku 20. století je nejčerstvější událost ze šedesátých
let, kterou část kalendžinského etnika stále považuje za zásadní historickou křivdu. Na základě
187
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(Heidelbergský institut, Heidelberg Institute for International Conflict Research)
o život 1.500 lidí a 300.000 – 600.000 jich bylo přinuceno opustit své domovy.191

3.4.3.3.

Zahraniční tlak

Už druhý den po zveřejnění výsledků se britský premiér Gordon Brown
pokusil přesvědčit Kibakiho a Odingu, aby vytvořili společnou koaliční vládu.
Ani jeden z jmenovaných se však nechtěl vzdát nároku na vlastní vítězství.192 22.
ledna 2008 přijel v roli mediátora hledat okamžité řešení eskalujícího se konfliktu
Kofi Annan. Bývalý generální tajemník OSN vedl vyjednávací tým sestavený
Africkou unií z uznávaných osobností kontinentu.193 Ještě před svou cestou se
ujistil u předních představitelů v Americe, v Evropě a v Africe, že bude probíhat
pouze jeden mediační proces a jeho tým se bude těšit celosvětové podpoře.194
28. února, v době kdy násilí v zemi vrcholilo, přiměl Anan konečně
Kibakiho s Odingu zasednout poprvé společně k jednacímu stolu.195 Po pěti
hodinách zúčastněné strany dospěly ke kompromisní „dohodě o rozdělení moci a
urovnání povolební krize“ (Kenya National Accord).196 Kibaki potom podle
sjednaného klíče (Power Sharing Agreement) přetvořil vládní kabinet. 17.dubna
2008 jmenoval do „Vlády velké koalice“ 20 ministrů za ODM, 17 za PNU a 3 za
ODM-Kenya. Raila Odinga usedl jako ministerský předseda formálně v jejím
čele.
Na základě ujednání National Accord vznikla v březnu 2008 Krieglerova
komise (Kriegler committee), později také Wakiho komise (Waki comitte) a

dohody Daniela arap Moie (lídr Kalendžinů) a Jomo Kenyatty (lídr Kikujů) byli Kalendžinové ze
severní části Rift Valey nuceni přenechat svou půdu Kikujům. Výměnou za integraci kalendžinské
elity do KANU a vládních struktur. Harneit-Sivers a Peters, 2008, str. 134.
190
Ve zprávě Conflict Barometer 2008 hodnotí HIIK povolební násilí v Keni známkou 4, druhou
nejvyšší na své stupnici intenzity konfliktů. HIIK, 2008, str. 36.
191
U konkrétních počtů nejsou autoři jednotní. V nejnovější publikaci udává Hornsby 1.100
mrtvých a 350.000 vysídlených. Hornsby, Charles, 2012, str. 765.
192
Brown, Stephen, 2009, str. 394.
193
Jeho součástí byla například manželka Nelsona Mandely Graca Machel nebo bývalý prezident
Tanzanie Benjamin Mkapa. Branch, Daniel, 2011, str. 278, Southall a Kagwanja, 2009, str. 273.
194
Brown, Stephen, 2009, str. 395 a Juma, Kathina M., 2009, 422.
195
Harneit-Sivers a Peters, 2008, str. 142.
196
Juma, Monica, 2009, str. 415.

-

72 -

Smírčí komise pro urovnání historickcý spoorů.197 Krieglerova komise měla
odhalit veškerá pochybení, ke kterým došlo v průběhu prosincových voleb, a na
základě svých zjištění doporučit změny volebního procesu. Wakiho komise
dostala za úkol vyšetřit případy povolebních násilností a roli, jakou v nich sehrály
státní bezpečnostních složky. V rozsáhlém materiálu popsala nejen způsoby
policejní brutality, ale i běžnou praxi práce bezpečnostních složek na politickou
objednávku. Doporučila zřízení zvláštního vyšetřovacího tribunálu pro Keňu, ve
kterém by zasedli domácí i zahraniční soudci, a předala Ananovi seznam se jmény
vysoce postavených osob podezřelých z přímého podněcování povolebního násilí.
Poslanci ale dlouhodobě odmítali schválit jak zřízení tribunálu, tak možnost
požádat o vyšetření zločinů ICC (Mezinárodní trestní soud, International
Criminal Court). 198
Kofi Annan proto obálku se jmény podezřelých předal vrchnímu žalobci
ICC Loiusi Morneo-Ocampovi a zároveň přislíbil, že obsah ponechá v tajnosti.199
Moreno-Ocampo v listopadu 2009 nejprve inicioval vlastní vyšetřování a
v prosinci 2010 zveřejnil jména šesti osob, které navrhl obžalovat ze zločinů proti
lidskosti. Jsou jimi William Ruto (ministr zemědělství), Henry Kosgey (ministr
pro industrializaci a předseda ODM), Joshua Sang (ředitel kalendžinské
rozhlasové stanice Kass FM), Francis Mathaura (ředitel státní správy), Uhuru
Kenyatta (místopředseda vlády a ministr financí) a Mohammed Hussein Ali
(bývalý policejní šéf).200

------------------Politický režim namísto posunu k volební demokracii naplnil základní
kritéria volebního autoritářství Andrease Schedlera. Volby v roce 2007 byly
všeobecné (i díky zlepšené registrační praxi), pluralitní, soutěživé a otevřené
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něhož byla obecně nazývána. Podobně tzv. Wakiho komisi (Commision of Inquiry into the PostElection Violence, Komise pro vyšetřování povolebního násilí) vedl keňský soudce Philip Waki.
Southall a Kagwanja, 2009, 274.
198
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(opoziční strany se nestaly předmětem represe a nebylo jim znemožněno obsadit
místa v legislativě). Vláda však kontrolovala volební výsledek prostřednictvím
dosazené volební komise a Kibaki znovu zvítězil pravděpodobně díky skryté
manipulaci při závěrečném sčítání hlasů. Najdeme také shodné znaky
s Carothersovým syndromem dominance vládní moci, jehož hlavním rysem jsou
rovněž manipulované volby. Na první pohled probíhají podle demokratických
standardů, ke spokojenosti mezinárodních institucí a zahraničních pozorovatelů.
Dochází ale ke skryté manipulaci výsledků.

3.5.

Specifika keňské demokratizace 1992 - 2010
V kapitole 3.4 byl demokratizační proces rozfázován do funkčních období

jednotlivých vlád. Naše pozornost se soustředila na volby a hledání klíčových
faktorů, které ovlivňovaly jejich výsledky. Řada z nich má klíčový význam i
z dlouhodobého hlediska. Provázejí proces demokratice po celých osmnáct let a
správná interpretace jejich působení může přispět k vysvětlení příčin zamrznutí
keňské demokratizace. Britský afrikanista a historik Patrick Chabal zdůrazňuje, že
kvalita politické analýzy demokratizace v subsaharské Africe závisí zejména na
schopnosti autora pochopit povahu kauzality politických procesů.201 U komparace
velkého množství případů na základě kvantitativních dat hrozí fatální chyba, že i
s pomocí objektivně stanovené metodologie autor odhalí pouze falešnou korelaci,
kterou bez hlubšího pochopení zkoumaných údajů prohlásí za kauzální vztah. A
pokud se rozhodne pro jednopřípadovou interpretativně-explanatorní analýzu,
dopředu se vystavuje riziku nařčení ze subjektivismu.
Přesto se pokusím selektivně vyzdvihnout tři faktory, které podle mého
názoru zásadním způsobem zpomalovaly demokratizaci v Keni. Za prvé,
zahraniční tlak sice umožnil v roce 1992 započetí demokratizace, ale nebyl
dlouhodobě zacílený na rozvoj demokracie v zemi. Za druhé, rychlejší
demokratizaci brzdilo odkládání zásadních institucionálních reforem. Za třetí,
očekávanou změnu nepřinesla vládní alternace, protože nově zvolená elita
pokračovala v dosavadní mocenské politice.
201
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3.5.1. Proměny zahraničního vlivu
S koncem Studené války zanikl strategický význam subsaharské Afriky
jako prostoru pro soutěžení o sféry vlivu mezi Západem s Východem.
Poskytovatelé pomoci se začali zajímat o interní záležitosti příjemců pomoci a
Moiův režim se rázem ocitl pod jejich tlakem. Představiteké církví a vůdci rodící
se politické opozice sjednocené pod hlavičkou FORD volali po obnovení
pluralitní politické soutěže. Autoritářský režim reagoval uvězněním Odingy,
Matiby a Rubii, osobností hnutí FORD.202 Protestní demonstrace Saba Saba byly
tvrdě potlačeny policií.203 Následovalo podezřelé úmrtí kritika režimu biskupa
Mugeho v srpnu 1990 a studentské protesty o rok později. V návaznosti na tyto
události vyvrcholil koncem roku 1991 tlak poskytovatelů finanční pomoci na
liberalizaci politického režimu Keni.204 V listopadu 1991 odložili vyplacení
prostředků ve výši 350 milionů USD a budoucí rozvojovou pomoc podmínili
provedením ekonomických a politických reforem. Moi reagoval téměř okamžitě.
Po několika dnech oznámil ústavní změnu povolující opoziční politické strany a
plán uspořádat na konci roku 1992 pluralitní volby.205
Až do roku 1991 se západní země a světové finanční instituce chovaly ke
keňskému režimu štědře bez ohledu na zdejší politický režim. Částky celkové
poskytnuté rozvojové pomoci v letech 1989 i 1990 převýšily 1 miliardu USD. Z
největší části se v té době podílely Spojené státy, Velká Británie, Japonsko,
Německo, prostřednictvím IBRD (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj,
International Bank for Reconstruction and Development) také Světová banka a
v neposlední řadě IMF (Mezinárodní měnový fond, International Monetary
Fund).206 Na otázku, proč pozdější zahraniční tlak odblokoval proměnu režimu, o
kterou marně usilovala domácí opozice, odpovídají Levitsky a Way. Podle jejich
teorie charakterizovala Keňu na začátku demokratizačního procesu vysoká
ovlivnitelnost vnějším demokratizačním úsilím (leverage) a slabá přímá vazba na
202
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Západ (linkage).207 Stát závislý na rozvojové pomoci, která v té době přesahovala
10% HDP, byl náchylný podlehnout mezinárodnímu tlaku. Zároveň Keňa
postrádala přímé propojení na ekonomicky vyspělého spojence, jehož pomoc by
mohla využít pro snížení dopadu případných sankcí nebo odepření podpory.208
Obnovení otevřené soutěže politických stran představovalo na delší dobu
jediný významnější prodemokratický ústupek, který byla vláda Keni nucena
učinit. Tlak zahraničních poskytovatelů finanční pomoci se potom více soustředil
na ekonomický rozvoj a politickou stabilitu, než na postupné odbourávání
pozůstatků autoritářského režimu. V prosinci 1994 přislíbili 850 mil. USD na rok
1995 s prohlášením, že jsou uspokojeni s pokrokem vlády v prosazování
demokracie a lidských práv. Přestože byli političtí aktivisté napadáni, opoziční
poslanci zatýkáni a vláda potírala svobodný tisk a nevládní organizace.209
V březnu 1996 na schůzce v Paříži posvětili dalších 730 mil. USD i přes fakt, že
podmínky z listopadu 1992 stále ještě nebyly splněny a požadavky IMF na
prošetření Goldenbergského skandálu Moiova vláda ignorovala.210 Až volební rok
1997 a boj NCEC za novou ústavu ústící v násilně potlačené demonstrace přiměly
státy poskytující finanční pomoc k přehodnocení postojů a pozastavení peněžních
toků.211 Státy jako Německo, USA, Velká Británie nebo Japonsko usilovaly o
prosazení politických reforem a podpořily návrh, který mezitím vypracovala
IPPG. I když byl ještě před volbami přijat, většina poskytovatelů finanční pomoci
vyčkávala. Spojené státy se v roce 1999 rozhodly směřovat prostředky do privátní
sféry s odkazem na skutečnost, že podpora vlády není efektivní. Většina ostatních
vyčkávala, jak se zachová IMF, který zastavení programů pomoci zdůvodnil
pomalou privatizací, odkládáním reformy státní správy a přetrvávající vysokou
mírou korupce. Když v červenci 2000 oznámil okamžité obnovení spolupráce,
207
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prostředky začaly proudit také od Světové banky, AfDB (Africká rozvojová
banka, African Development Bank), EU, Velké Británie, Japonska a Švédska.
Nutno podotknout, že žádné z opatření, kterým IMF budoucí pomoc podmiňoval,
se netýkalo prohlubování demokratizace.212
Po nástupu Kibakiho projevovali donoři keňské vládě náklonnost, ačkoli
se brzy ukázalo, že vazby na předchozí režim nebyly zdaleka zpřetrhány. USA,
Velká Británie a Světová banka alespoň část finanční podpory směřovaly i pro
nový úřad zvláštního komisaře vlády pro boj s korupcí vedený Johnem
Githongou. A právě jeho zpráva o vyšetřování v případu Anglo-Leasing
uveřejněná v lednu 2006 deníkem Nation přinutila Mwai Kibakiho odvolat
ministry podezřelé z korupce. Vládu opustil ministr financí Mwiraria, ministr pro
energetiku Murungi a ministra pro vzdělávání Saioti.213 Bez reakce ale zůstávaly
některé kroky nového prezidenta, které nebývaly tolerovány ani za Moiova
režimu. V roce 2005 se poskytovatelé pomoci spokojili s klidným průběhem
ústavního referenda a nenapadali skutečnost, že reformní návrh ústavy Kibaki
nevpustil ani do hlasování. Když se jejich zástupci v průběhu voleb v prosinci
2007 marně dožadovali přístupu k finálnímu sčítání hlasů v KICC, mohli pouze
litovat, že předchozí jmenování 19 z 22 členů ECK loajálních prezidentu
Kibakimu ponechali bez větší pozornosti.214
Poslední větší vlnu zahraničního tlaku podstoupila Kibakiho vláda
v důsledku povolebních násilností na začátku roku 2008. Původní nejednotnost
v přístupu zahraničních zemí a mezinárodních institucí v postoji k novým
událostem vyřešila angažovanost bývalého generálního tajemníka OSN Kofi
Anana, který se těšil široké důvěře. Jím zprostředkovaná jednání nakonec vedla
k dohodě o rozdělení moci mezi PNU a ODM a k ustavení Krieglerovy a Wakiho
komise. Zahraniční partneři podpořili doporučení vypracovaná těmito komisemi a
k pozastavení pomoci nesáhli. Změna přístupu může být do značné míry
způsobena proměnou mezinárodních podmínek od devadesátých let. Zdrženlivost
USA může vysvětlovat fakt, že pro ně v poslední době Keňa představuje
212
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významného regionálního spojence v boji proti terorismu a námořnímu pirátství.
Spříznění se současným režimem dokazuje i fakt, že Spojené státy uznaly
výsledky voleb v roce 2007 jako první. A nelze přehlédnout ani skutečnost, že
efektivitu případně uložených sankcí snižuje v současnosti (na rozdíl od počátku
devadesátých let) schopnost Keni získávat prostředky na světových finančních
trzích a v Číně.215

3.5.2. Zdlouhavá institucionální reforma
John Harbeson považuje za základní problém keňské demokratizace její
samotný počátek, kdy pluralitní volby předcházely stanovení nových „pravidel
hry“. Naráží na skutečnost, že Ústava byla pozměněna pouze minimálně tak, aby
bylo možné volby uskutečnit. Právě v pořadí (nejprve institucionální reformy,
poté pluralitní volby) spatřuje důležitý předpoklad pro úspěšnost demokratizace
v afrických podmínkách. Tam, kde došlo ke stanovení nových pravidel ještě před
volbami (např. JAR, Mozambik a Eritrea), se demokratizace jeví jako stabilní.
Naopak tam, kde volby proběhly dříve než politické reformy (např. Zambie, Keňa
a Etiopie), přetrvává nejistota budoucího vývoje. Právě Keňa devadesátých let
představuje pro Harbesona nejčistší příklad, kdy zůstala opozice s občanskou
společností závislá na ochotě „evidentně lhostejné“ vlády přistoupit k dalšímu
prohlubování demokratizace.216
I když na druhé straně Lindberg tvrdí, že samotná nepřerušená série
pluralitních voleb dokáže společnosti vštípit demokratické hodnoty,217 na případu
Keni se ukázalo, že je to značně zdlouhavý proces. Volby jsou stále soubojem o
získání politické moci, případně o její udržení. Přibližování k demokracii se děje
skrze postupnou institucionalizaci demokratických principů a jejich následné
potvrzování v politické praxi. Pokud si jako příklad vezmeme omezení výkonu
funkce prezidenta na dvě pětiletá funkční období, tak musíme konstatovat, že
215
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tento princip byl ústavně zakotven v roce 1991, ale stvrzení jeho akceptace přišlo
až v roce 2002 oficiální odchodem Moie. Ne všichni afričtí vládci se mu
podrobili. Jak poznamenává Brown, institucionální omezení výkonu funkce
prezidenta není samo o sobě zárukou, že dlouhodobí vládci opustí úřad, ale dává
opozici do rukou významný nástroj k jejich odstranění.218
Úsilí o novou reformní ústavu, která by naráz institucionalizovala co
největší množství demokratických principů, trvalo celých dvacet let. Prezident
Moi nejprve v roce 1991 zrušil článek 2A Ústavy, který zakazoval registraci
nových politických stran. V roce 1997 připustil omezené reformy vztahující se
zejména k průběhu voleb, ale tlaku na započetí ústavodárného procesu vzdoroval
až do roku 2000. Tehdy souhlasil s ustavením CKRC. Komise navrhla znění
s dělbou výkonné moci mezi silného premiéra a přímo voleného prezidenta,
proporční volební systém pro parlamentní volby a decentralizaci ve prospěch
místní samosprávy. Moi však rozpustil Národní shromáždění dříve, než se mohlo
návrhem CKRC zabývat.219
NARC, která převzala moc v roce 2002, se zavázala ke změně ústavy
v předvolební dohodě mezi Kibakim a Odingou. Názory obou jmenovaných na
její podobu se ale rozešly. Odinga prosazoval duální exekutivu se silnou pozicí
premiéra. Kibaki po svém zvolení naopak bránil centralizovaný prezidentský
systém. Decentralizace ohrožovala zájmy Kikujů, kteří utvořili novou vládní elitu,
v těch oblastech, kde zůstávali v menšině (zejména v Rift Valey). Vypracovaný
návrh, Bomas draft (pojmenovaný podle centra, kde probíhala jednání), byl blíže
Odingovu postoji: silný premiér, prezident jako ceremoniální hlava státu,
většinový volební systém, decentralizace, Senát sestavený ze zástupců
samosprávných okresů. Než byl předložen ke schválení v referendu, prošel
pozměňovacím řízením v Národním shromáždění. O výslednou podobu,
označovanou jako Wako draft (podle generálního státního zástupce, který vedl
revizi původního návrhu), se přičinil Kibaki s podporou loajálních poslanců. Část
pravomocí vracela zpět do rukou prezidenta, snižovala míru decentralizace a
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zaváděla kombinovaný volební systém s blíže nespecifikovaným počtem mandátů
rezervovaným pro stranické kandidátky. V této podobě by návrh postoupen do
hlasování v referendu. Občané ho v listopadu 2005 většinou 58% odmítli.220
V přijetí reformní ústavy vyústil až proces, na jehož počátku bylo
vyjednávání Kofi Anana o ukončení povolebního násilí v roce 2008. Výsledná
dohoda o rozdělení moci (National Accord, Power Sharing Agreement) ukládala
reformu ústavy jako jeden z úkolů nové Vládě národní jednoty. Brzy byla
sestavena CoE (Komise expertů, Commitee of Experts) a dostala za úkol „vytvořit
harmonizovanou ústavu, která by čerpala z návrhů CKRC, Bomas i Wako“.221
Návrh v lednu 2010 posoudila a upravila PSC (Parlamentní komise,
Parliamentary Select Comitee), složená paritně ze zástupců PNU a ODM. Jejímu
schválení napomohlo několik členů ODM, když nakonec ustoupili od podpory
systému s premiérem a třístupňovou státní správou. Výsledná podoba proto více
odpovídala zájmům PNU:222


hlavou exekutivy je pouze prezident,



vítězný prezidentský kandidát musí získat alespoň polovinu hlasů
nejméně ve čtvrtině ze 47 okresů a musí mít spolukandidáta, který se
v případě jeho zvolení stává viceprezidentem,



moc prezidenta je částečně omezena ve prospěch parlamentu, který
například schvaluje jím jmenované ministry,



počet ministrů nesmí přesáhnout hranici 22,



zavádí se 47 samosprávných okresů (counties) vytyčených podle
hranic oblastí (districts) před rokem 1992, v každém je volen guvernér
(governor) a zastupitelstvo (lawmaking assembly),



minimálně 15% vládních prostředků musí být přiděleno okresům,
pravomoc o tom rozhodovat má Senát složený z jejich zástupců,



zřizuje se Národní pozemková komise (National Land Commision)
s pravomocí vyšetřit historické nespravedlnosti ve vlastnictví půdy a
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Nezávislá etická a antikorupční komise (Independent Ethics and
Anticorruption Commission).
1. dubna schválilo návrh nové ústavy Národní shromáždění a 4. srpna byl
předložen obyvatelům v referendu. Veřejně ho podporovali jak Kibaki, tak
Odinga. Nejhlasitějšími odpůrci byli zástupci Kalendžinů William Ruto a Daniel
arap Moi. Pro přijetí se vyslovily dvě třetiny příchozích voličů. Proti se hlasovalo
ve všech volebních obvodech, kde převládalo kalendžinské etnikum. Nová Ústava
vstoupila v platnost slavnostním podpisem prezidenta Kibakiho 27. srpna 2010.223

3.5.3. Vládní alternace bez změny režimu
Klíčová role při demokratizaci afrických jednostranických zemí bývá
připisována volební porážce představitelů dřívějšího autoritářského režimu. Ať už
je to sám vůdce nebo vládnoucí strana. Také v Keni měl odchod Moie
představovat dlouho očekávaný pozitivní zlom v demokratizačním procesu. Když
k němu opravdu došlo, Freedom House změnil výrazně hodnocení politických
práv a občanských svobod v zemi. V souvislosti se „zvýšeným pluralismem, který
vyústil v předání moci“, Keňu přeřadil ze skupiny nesvobodných (not free) mezi
částečně svobodné (partly free).224 Marek Ženíšek dokonce výsledek keňských
voleb 2002 popsal jako „vítězství demokratických kandidátů sjednocené opozice“.
V komparaci přechodů k demokracii prohlásil předání moci do rukou NARC a
Kibakiho za „úspěšné ukončení přechodu k demokracii, jehož výsledkem zatím
není konsolidovaná demokracie“.225
V průběhu následujících let se však ukázalo, že volební vítězství opozice
sdružené v roce 2002 pod hlavičkou NARC, změnu povahy politického režimu
v Keni nepřineslo. Tento závěr lze odvodit minimálně ze dvou poznatků. Nejprve
si musíme uvědomit, že NARC zdědila po KANU téměř nedotknutou vládní
infrastrukturu. Návrh nové ústavy nestačilo Národní shromáždění ani projednat a
proto Kibaki disponoval stejně rozsáhlými pravomocemi jako jeho předchůdce
Moi. A mohl se nadále podobně jako jeho předchůdce efektivně bránit
223

Hornsby, Charles, 2012, str. 778-780.
Freedom House, Freedom in the World 2003.
225
Cit. Ženíšek, Marek, 2006, str. 198-199.
224
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institucionální reformě, dosazovat loajální politiky do řídících orgánů různých
státních institucí a podělit členy svého etnika o lukrativní pozice ve státních
firmách. Podle Oyugiho také řada ministrů už po prvních měsících ve funkci
prokázala, že nemíní naráz upustit od autoritářských zvyklostí a využívání
státních prostředků. Nebylo to ovšem příliš překvapivé, protože část

z nich

zastávala podobně klíčové funkce ještě nedávno ve vládě KANU.226 Tím se
postupně dostáváme k další příčině. Opozice, která se ujala moci, nepředstavovala
po personální stránce demokratickou alternativu předchozí vládní elity. Projevilo
se to už v průběhu prvního funkčního období a zejména při volbách v roce
2007.227
Při hledání příčin se musíme vrátit zpátky do začátků formování
protimoiovské opozice. Moi zdědil autoritářský systém vlády jedné strany od
svého předchůdce Kenyatty. Od počátku osmdesátých let prohluboval centralizaci
státní moci a zbavoval se potencionálních odpůrců. Posiloval úlohu policie,
zpřísnil cenzuru, narušoval autonomii soudů, snížil možnost svobody projevu v
parlamentu a omezoval aktivity profesních, etnických a kulturních skupin. Pokud
přeci

jen

vznikly

nějaké

opoziční

skupiny,

byly

kriminalizovány

a

pronásledovány. Výsledkem byla skutečnost, že prakticky jediným dostupným
kanálem pro vyjádření nespokojenosti s režimem v té době byla církev.228 Aktivní
byla zejména NCCK (Keňská národní rada církví, National Council of Churches
of Kenya), organizace zastřešující hlavní keňské církve.229 Zástupci NCCK ale
neměli mocenské ambice a z jejich řad se nové politické elity neetablovaly.
Organizovaná politická opozice se začala formovat až v srpnu 1991 jako
hnutí FORD, pod vedením Ogingy Odingy, Mesinde Muliry a Martina Shikulu.
Připojili se také mladí Young Turks (Raila Odinga, Michael Wamalva aj.). Po
226

Oyugi, Walter O. et al., 2003, str. 375.
Morlino takové vládní alternace nazývá neúčinným pluralismem. Blíže v kapitole 2.2.4.
228
Církve v Keni a v Africe obecně spojovaly obyvatelstvo všech věkových skupin, z různých
částí země, zástupce mnoha etnik i profesí. Jako součást mezinárodní organizační struktury církví
si udržovaly téměř úplnou rozpočtovou nezávislost na státu. V polovině osmdesátých let tedy
neexistovala v Keni žádná jiná organizační struktura schopná hrát podobně aktivní roli v politice a
nikdo jiný než církevní představitelé neměl moc kritizovat vládu, aniž by riskoval uvěznění. Phiri,
Isaac, 2001, str. 4.
229
Sabar-Friedman, Galia, 1997, str. 27.
227
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zrušení ústavního zákazu opozičních stran v prosinci 1991 se hnutí proměnilo
v politickou stranu. Nezávisle na FORD vznikla další strana, DP, vedená Mwai
Kibakim, s podporou Kikujů, Kambů, Merů a Masajů. V květnu 1992
zorganizovalo NCCK dvoudenní mezistranické sympózium s cílem prodiskutovat
otázky dalšího vývoje země. Při neúčasti vládní KANU se setkání proměnilo v
kampaň za sjednocení nově vzniklé opozice. Nepřineslo však žádný konkrétní
závěr a opozice se dále tříštila. V srpnu 1992 se FORD rozpadl na dvě části:
FORD-K (Oginga Odinga, podpora Luů a Lahujů) a FORD-A (Keneth Matiba,
podpora Kikujů). Odinga i Matiba pomýšleli na prezidentskou kandidaturu.
Namísto úsilí o politickou (ústavně-institucionální) reformu se opozice soustředila
na souboj o prezidentské křeslo po Moiovi.230 A proto i když v roce 1992 získali
opoziční kandidáti dohromady 63% hlasů, Moi zůstal u moci.
O demokratické opozici se znovu začalo hovořit i v souvislosti s NARC.
Strany sdružené v této koalici sice vystupovaly jako opozice KANU, jejich přední
politici ale měli za sebou většinou poměrně dlouhou politickou dráhu spjatou
s Moiovým režimem. Nejvýraznějším příkladem byl sám Kibaki, jak už bylo
popsáno v kapitole 3.4.2.3. Nejdéle sloužící poslanec, ministr za Kenyatty,
ministr a viceprezident Moiovy vlády. V průběhu prvního funkčního období
několikrát dokázal, že mu praktiky jeho předchůdce nejsou cizí, o čemž svědčí:


nedodržení politických dohod po získání moci (předvolebního MoU
zejména ve vztahu k LDP a Odingovi),



nedemokratické nahrazení kalendžinské politické elity kikujskou,



státem řízená policejní šikana kritiků režimu z řad médií a nevládních
organizací,



přepracování reformního návrhu ústavy tak, aby role prezidenta nebyla
oslabena (s podporou opozice, která za to získala ministerské posty),



přeobsazení ECK loajálními členy.

------------------Zahraniční tlak na liberalizaci Moiova režimu a obnovení pluralitní
soutěže politických stran měl zásadní vliv na odstartování demokratizace v Keni.
230

Branch, Daniel et al., 2010, str. 234.
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Později se ale zaměřil na podporu ekonomického rozvoje a zásahy při násilných
konfliktech, čímž umožnil nedemokratickému režimu dlouhodobě udržovat status
quo. Prostor mu k tomu dávala jen částečně modifikovaná Ústava z dob
autoritářské režimu, jejíž reformu se dařilo politickým elitám úspěšně oddalovat
až do roku 2010. O významu institucionalizace demokratických principů svědčí
příklad omezení výkonu funkce prezidenta na dva pětileté mandáty. Moi po deseti
letech odstoupil a dříve monopolní KANU byla vystřídána sjednocenou opozicí.
Přesto vládní alternace změnu politického režimu nepřinesla a nově zvolená elita
pokračovala v dosavadní politice.

3.6.

Vnitřní charakteristika keňského politického režimu
Otázku, proč vládní alternace nemusí v podmínkách subsaharské Afriky (v

tomto případě konkrétně v Keni) znamenat změnu politického režimu, nám může
částečně zodpovědět vnitřní charakter politiky. Lépe řečeno, neformální rovina
politického procesu. Při hloubějším zkoumání zjistíme, že na výsledné povaze
politického režimu se podílejí neopatrimoniální vztahy jako trvalá součást
politické kultury země a ochota politických elit podělit se o moc a státní zdroje.

3.6.1. Neopatrimonialismus
Při hlubším zkoumání zjistíme, že v politické kultuře afrických zemí
přetrvávají schémata předkoloniální patrimoniální vlády. V tehdejší době udržoval
princip patronace společnost v harmonii, dnes začlenění patrimoniální logiky do
fungování byrokratických institucí deformuje formální vztahy uvnitř moderní
státní administrativy. Patrimonialismus v tradiční africké společnosti popisuje
Chabal jako „asymetrický vztah reciprocity, ve kterém vládci získávají a udržují
legitimitu, pokud se jim daří uspokojovat oprávněné nároky svých poddaných,
z nichž většina je materiální povahy“. Zdůrazňuje, že patrimoniální vztah
v tradiční (náčelnické) společnosti v sobě ukrýval dvojí omezení moci. Jednak
skrze princip odpovědnosti poddaným, kdy byl náčelník jako primus inter pares
(první mezi rovnými) dnešní terminologií odvolatelný. V případě nespokojenosti
byl sesazen nebo zabit. Další omezení představovaly etické a náboženské normy,
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které v tehdejší společnosti vymezovaly i hranice akceptovatelného politického
jednání.231
Původní patrimoniální vztahy pokřivila imperiální doba. Zejména britská
koloniální správa se snažila zapojit tradiční struktury do místní administrativy tak,
aby zefektivnila výkon moci a zároveň minimalizovala antagonismus domácích
obyvatel. V tomto vztahu už nebyl náčelník odpovědný lidem vlastního kmene,
ale koloniální správě. Od ní přijímal materiální zdroje, které dál přerozděloval.
Patrimoniální vztah vzájemné závislosti se proměnil v hierarchický mocenskoekonomický systém, spočívající v distribuci zdrojů na trase koloniální správa –
lokální vůdci (správci) – obyvatelstvo. V tomto stavu přetrvaly vztahy do počátku
nezávislosti. Pro jejich pozdější propojení s moderními institucemi byrokratického
státu se ustálil název neopatrimonialismus.232
V koloniální Keni byla situace obdobná, pouze s malým rozdílem. Tam,
kde měly kmeny a různá místní společenství ve svém čele radu starších (councils
of elders) namísto náčelníka (chief), kolonizátoři funkci jediného lokálního
správce (local chief) jako samostatné politické autority vytvořili. Samozvaní
„náčelníci“ tak nezřídka uvnitř komunity postrádali tradiční autoritu. O to více
byli zavázáni koloniální moci. Většina obyvatel se v tomto systému dostala do
osobní závislosti na správci, který pro ně představoval jediný zdroj pracovních,
vzdělávacích a finančních příležitostí. Skrze takto vytvořenou síť správců a jejich
asistentů dokázali Britové kontrolovat ekonomický, sociální a politický život i na
rozlehlém zemědělském venkově. 233
Z administrativních správců, církevních hodnostářů a místních učitelů
vyrostla na regionální úrovni nová společenská elita.234 A hranice, které vytyčila
britská koloniální správa mezi jednotlivými správními oblastmi před volbami
v roce 1957, definovaly nový rozměr soutěžení o státní zdroje. I proto, že
administrativní celky od sebe oddělovaly poměrně přesně etnické skupiiny žijící
na území Keni, nabývala soutěživost mezi regiony etnický rozměr. Po roce 1963
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Cit. Chabal, Patrick, 2009, str. 93.
Srovnej Bratton a de Walle, 1997, str. 61-96.
233
Haugerud, Angelique, 1995, str. 122-130.
234
Bienen, Henry, 1974, str. 85.
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se, díky převzetí britského správního rozdělení samostatným státem, patronační
úloha koloniálních úředníků přenesla na politické elity. Na nejvyšším místě
pyramidy vystřídal koloniální správu prezident, na regionální úrovni nahradil
správce poslanec. V rámci voleb do Národního shromáždění (i za existence jediné
strany KANU), tak voliči vyjadřovali spokojenost se svým poslancem (v roli
patrona) a především s jeho schopností zjišťovat pro svůj volební obvod (a
správní okres) materiální zdroje.235
Jestliže na lokální úrovni probíhal zápas o zdroje mezi sociáními
skupinami odvozujícími svou sounáležitost podle kmenové, podkmenové nebo
klanové příslušnosti236, na celostátní úrovni šlo od počátku o soupeření velkých
etnických skupin. Což se po započetí demokratizace přeneslo přímo do soutěže
politických stran. Jak bylo již několikrát uvedeno v tomto textu, všechny velké
strany se opírají o podporu některé z významných etnických skupin. A i když
předvolební kampaň v roce 2007 nastolila řadu celostátních témat (hospodářský
růst, vzdělávání, reforma ústavy, korupce), také v těchto volbách volili Keňané
převážně podle etnického klíče, jak dokazují čísla z tabulky 11. Za Odingou stojí
Luové, Luhyjové a Midžikendové, Kibaki má na své straně Kikuje a Mery.
Společně se dělí o přízeň Kisijů a Masajů. Musyoka čerpá významnou podporu
pouze u Kambů.

235

Angelique Haugerud přímo vyjmenovává, že úspěšný politik musel umět zajistit nové silnice,
školy, zdravotnická centra nebo obecní vodovod. Haugerud, Angelique, 1995, str. 46.
236
Jak poznamenává Posner, na úrovni okresu šlo často o různé klany uvnitř jedné etnické
skupiny. Pro konkrétní případy Srovnej Posner, Daniel N., 2007, str 1316-1317 nebo Kagwanja a
Southall, 2009, str. 266.
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Tabulka 11: Prezidentské volby 2007: podíl hlasů získaných kandidáty od členů
jednotlivých etnických skupin [%] (výsledky průzkumu ExittPoll)
etnikum

Odinga

Kibaki

Musyoka

podíl etnika

Kikujové

4.1

94.2

1.7

23.1

97.8

1.7

0.4

12.8

Kambové

3.8

10.1

86.1

10.0

Luhyjové

74.7

23.4

1.9

12.8

Kalendžinové

88.0

9.3

2.7

10.0

Kisijové

57.0

40.4

2.6

6.4

Midžikendové

72.0

23.7

4.3

3.9

Maasajové

56.0

41.6

2.0

1.9

Merujové

5.8

88.0

6.2

4.8

Luové

Zdroj: Gibson, 2008, str. 501.

3.6.2. Politika sdílené moci
Neopatrimoniální princip patronace ovlivňuje utváření politických stran a
jejich koalic. Strany mají přímou vazbu na konkrétní etnické skupiny nebo
podskupiny (kmeny, podkmeny) a jejich různá spojenectví. Často to bývá jedno
větší etnikum, podporované řadou menších. Soutěž politických stran potom
přerůstá v soupeření etnicko-regionálních skupin o moc a státní prostředky. Ke
vzniku koalic dochází často nahodile. Není to jako v tradičním západním systému
politických stran, kde přinejmenším ideové rozdělení na pravici a levici umožňuje
předvídat jejich pravděpodobné složení.
Politická soutěž probíhala v Keni už v rámci autoritářského režimu, i když
v omezené míře a pouze uvnitř jediné politické strany. Kenyatův režim (19631978) byl v tomto ohledu značně inkluzivní a umožňoval participaci řady
etnických skupin. Po splynutí KADU s KANU v roce 1964 se vládní elita, kde do
té doby dominovali zástupci Kikujů a Lujů, rozšířila o vůdčí osobnosti
Kalendžinů, Masajů a Luhyjů. I proto se po smrti Kenyatty mohl novým
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prezidentem stát Daniel arap Moi. Kalendžin, v prvních parlamentních volbách
ještě zvolený jako poslanec za KADU.
Od počátečních dnů Moiovy vlády soudržnost politické elity upadala.
Stupňovala se míra autoritářství a exkluzivnosti režimu. Souběžně narůstal počet
vlivných osobností, které režim zbavoval přístupu ke státním zdrojům.237 Na
počátku demokratizace se většina z nich sdružila do hnutí FORD, které v té době
představovalo hlavní politickou opozici vládní KANU. Se vznikem nových
politických stran došlo k rozštěpení opozice na menší uskupení zahrnující vždy
pouze několik vzájemně se podporujících etnik. Například Luové a Lahujové
(FORD-K), Kikujové (FORD-A), Kikujové, Kambové, Merové a Masajové
(DP).238 Hlavní motivací se pravděpodobně stala prezidentská kandidatura
jednotlivých etnických vůdců.
Až před volbami v roce 2002 došlo s vidinou zásadního střetu
k překotnému vytváření velkých předvolebních koalic. Nejprve se Moi snažil
spojit Kalendžiny, Masaje, Turkany, Sambury, Luhyje, Somálce, Midžikendy,
Kamby, Luje i Kikuje, když postupně přibíral do vlády jejich regionální vůdce.
Ještě před volbami se však tato aliance rozpadla a velká část se narychlo připojila
k formující se jednotné opozici. Podpisem MoU239 bylo založeno NARC. Široká
multietnická aliance, která vznikla v zásadě jako spojenectví politických stran za
účelem převzetí a rozdělení moci.
Důkaz o oblíbenosti velkých koalic, jejichž účelem bývá na africkém
kontinentu rozdělení moci, podává také Nic Cheeseman. Při analýze politických
konfliktů v subsaharské Africe dochází ke zjištění, že sdílení moci se rozšířilo
jako běžný model pro urovnávání politických sporů. Jeho výsledkem bývá
sestavení vlády na základě široké koalice všech zainteresovaných stran.240 Příklad
nacházíme v keňské „Vládě národní jednoty“ ustavené dohodou o rozdělení moci
z února 2008. Důsledkem byl nebývale rozsáhlý vládní kabinet, ve kterém získalo

237

Cheeseman a Blessing-Miles, 2010, str. 213.
Blíže v kapitolách 3.2.2 a 3.4.1.
239
Už MoU (Memorandum o porozumění) příznačně obsahovalo i dohodu o budoucím obsazení
vládních funkcí. Blíže v kapitole 3.4.2.2
240
Srovnej Cheeseman, Nic, 2011.
238
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vládní posty 90 z 222 zvolených poslanců. Zainteresované strany se podělily o 40
ministrů a 50 zastupujících ministrů.241 Southall a Kagwanja přímo na tomto
příkladu ilustrují fungování teorie liberálního míru v Africe skrze dohodu o
rozdělení moci mezi největšími politickými stranami a jejich lídry.242

------------------Povahu politického režimu Keni určují vedle institucionálního rámce do
značné míry také neformální vztahy. Jejich původ lze spatřovat v patrimoniální
struktuře tradiční africké společnosti. Nový rozměr získaly v průběhu koloniální
vlády, kdy britská správa vytvořila síť administrativních jednotek ohraničených
podle etnického klíče. Redistribuci zdrojů zajišťoval vybraný domorodý správce.
Po získání nezávislosti se princip patronace přenesl prostřednictvím regionálních
politických elit do fungování vládní politiky nezávislého státu. Od roku 1992
ovlivňuje zásadním způsobem soutěž politických stran, ze které se stává etnickoregionální soupeření o státní zdroje. Volební koalice se formují primárně za
účelem získání a rozdělení politické moci. Dokazuje nám to zejména případ
sjednocení opozice proti vládnímu režimu v roce 2002.

241

Brown, Stephen, 2009, str. 398.
Autoři článku obšírněji konfrontují povolební situaci v Keni s teorií Arenda Lijpharta o sdílení
moci a fungování konsociační demokracie. Southall a Kagwanja, 2009, str. 273.
242
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4. ZÁVĚR
Demokratizaci v Keni předcházela na počátku devadesátých let vynucená
liberalizace autoritářského režimu prezidenta Daniela arap Moie. Rozhodující roli
zde sehrál tlak zahraničních poskytovatelů finanční pomoci, kteří se začali zajímat
o efektivitu vládnutí v těch zemích, kterým poskytují finanční pomoc. Podobně
jako u jiných afrických států, i v Keni liberalizace vyústila v obnovení volné
soutěže politických stran. Demokratizace započala v roce 1992 pluralitními
volbami, ve kterých ale zvítězil představitel předchozí autoritářské vlády Daniel
arap Moi. U moci se držel až do roku 2002, kdy se podvolil omezení výkonu
prezidentské funkce na dvě volební období. Volby v roce 1992 ani 1997 nelze
považovat za demokratické, protože nově vzniklým politickým stranám nebylo
umožněno vést rovnocennou předvolební kampaň a byly znevýhodněny účelovou
manipulací volebního systému.
Vládu KANU a Moie v letech 1992 - 2002 lze charakterizovat jako
nedemokratický hybridní režim. Odpovídá modelu soutěživého autoritářství
Levitskyho a Waye. Pluralitní volby představují jediný způsob pro nabytí
politické moci, jsou ale systematicky manipulovány ve prospěch vládní elity.
Opozice legálně existuje, nemá však rovné postavení. Míru nejistoty politické
soutěže snižuje schopnost vládní strany zneužívat ve svůj prospěch státní zdroje a
odolávat tlakům na výraznější reformu systému.
Ve volbách v roce 2002 zvítězila opozice sjednocená jako koalice více
politických stran pod hlavičkou NARC. K průběhu voleb nebyly vzneseny
významnější výhrady a došlo ke klidnému předání vládní moci. Nový prezident
Mwai Kibaki byl nicméně dlouholetým proponentem bývalého režimu a
v průběhu prvních pěti let úspěšně vzdoroval prohlubování demokratických
reforem.

Navzdory

předpokladům,

že

vládní

alternace

urychlí

proces

demokratizace, nedošlo kromě částečné obměny politické elity k zásadní politické
změně. Keňa nadále zůstala nedemokratickým režimem. Dle koncepce Levitskyho
a Waye nestabilním soutěživým autoritářstvím. Podle Carothersova výkladu jí
postihl syndrom neúčinného pluralismu. Opozice po zisku státní moci sledovala
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vládnutím podobné cíle jako její předchůdci. Nová politická elita se nevyhnula
podezřením z korupce a uspokojování vlastních zájmů (zájmů své komunity).
V roce 2007 Mwai Kibaki prezidentský mandát obhájil. Volby ale
provázelo podložené podezření z falšování volebních výsledů a v zemi propukly
násilné nepokoje. Politický režim namísto posunu k volební demokracii naplnil
základní kritéria volebního autoritářství Andrease Schedlera. Volby byly
všeobecné, pluralitní, soutěživé a otevřené, ale Kibaki prostřednictvím dosazené
volební komise kontroloval jejich výsledek. Zvítězil pravděpodobně díky skryté
manipulaci při závěrečném sčítání hlasů. Carothers takový případ popisuje jako
uvíznutí v šedé zóně díky syndromu dominance vládní moci. Hlavním rysem jsou
manipulované volby. Na první pohled probíhají podle demokratických standardů,
aby uspokojily mezinárodní instituce a zahraniční pozorovatele. Přitom ale
dochází ke skryté manipulaci s výsledky.
Analýza demokratizačního procesu v Keni mezi roky 1992 a 2010
potvrzuje v úvodu stanovenou hypotézu. V Keňské republice došlo ke stabilizaci
nedemokratického hybridního režimu a zamrznutí demokratizace započaté
v rámci globální demokratizační vlny. Až třetí volby od počátku demokratizace
přinesly vládní alternaci. Došlo k nahrazení nedemokratické vlády, která setrvala
u moci z dob autoritářského režimu. Nová vláda ale nepokročila v institucionální
reformě. Naopak, zabránila postoupení prodemokratického návrhu ústavy do
referenda v roce 2005. Skutečnost, že Keňa nadále nesplňuje podmínky
minimalistické definice demokracie, potvrdily nedemokratické volby v roce 2007.
V institucionální rovině postupovala demokratizace po prvotním otevření
pluralitní politické soutěže a omezení výkonu funkce prezidenta na dva mandáty
pomalu. V roce 1997 byly vytvořeny podmínky pro rovnoprávnější soutěž
politických stran, ale zásadní reforma ústavy se protáhla až do roku 2010.
V praktické rovině přizpůsobování se novým pravidlům hry lze vyzdvihnout
odstoupení prezidenta Moie v roce 2002 po uplynutí dvou funkčních období.
Přihlédneme-li k neformální stránce fungování politického režimu v Keni,
nelze ani po přijetí nové ústavy v srpnu 2010 předpovídat rychlé oživení
demokratizačního procesu. Prezident v čele strany nebo koalice, která si ve
volbách zároveň zajistí parlamentní většinu, získává i v novém institucionálním
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rámci rozsáhlou moc. A právě moc a přístup ke státním zdrojům je dodnes zásadní
otázkou politické soutěže v Keni, kde se předvolební koalice formují primárně za
účelem získání a rozdělení politické moci. Potvrzuje to nejenom ochota politiků
uzavírat v tomto duchu vzájemné dohody, ale také stálost voličských preferencí
řízená etnicko-regionální sounáležitostí.

------------------Není v možnostech případové studie založené na analýze demokratizace
jedné země zcela verifikovat teorii ztotožňující zamrzlou demokratizaci se
stabilizací hybridního režimu. Na příkladu Keni je však ilustrován příklad
přístupu ke zkoumání demokratizace v podmínkách subsaharské Afriky, který se
nespoléhá na kvantifikovaná data jiných projektů. A zároveň se snaží zjištěná
objektivní fakta interpretovat s ohledem na vitřní principy fungování politického
režimu.
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