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Abstrakt 

Bakalářská práce „Somaliland: nový stát na politické mapě světa?“ analyzuje secesi 

Somalilandu v historickém a geopolitickém kontextu. Navzdory vysoké míře vnitřní 

suverenity a uspokojení kritérií státnosti není Somaliland uznáván žádným státem. Práce 

zkoumá, zda je secese Somalilandu ospravedlnitelná podle normativních teorií secese a 

na základě argumentů představitelů Somalilandu. Dále se zaměřuje na přístup 

mezinárodního společenství a příčiny absence mezinárodního uznání. 

 

Abstract 

Bachelor thesis “Somaliland: a new state on political map of the world?” analyses 

secession of Somaliland in historical and geopolitical context. Although its high level of 

internal sovereignty and satisfying criteria of statehood Somaliland remains 

unrecognized by any state. This thesis examines whether the secession of Somaliland is 

justifiable according to normative theories of secession and according to the claims of 

Somaliland representatives. Additionally, it focuses on approach of international 

community and causes of lack of international recognition. 
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Vymezení tématu 

Somaliland je mezinárodně neuznávanou státní entitou (kvazistátem) nacházející 

se v oblasti tzv. Afrického rohu na severozápadě území současné Somálské federativní 

republiky, v současnosti mezinárodním společenstvím uznávaný pouze jako somálský 

autonomní region. Kolonizovaný Somaliland nabyl nezávislosti na Británii v roce 1960, 

kdy byl jako suverénní stát uznán 35 zeměmi, stejně tak nabylo nezávislosti Somálsko 

na Itálii, obě země se však záhy spojily v Somálskou republiku. V reakci na svržení 

somálského vojenského diktátora Muhammada Siada Barreho a probíhající občanskou 

válku deklarovala vojenská skupina Somali Nation Movement v roce 1991 nezávislost 

Somalilandu, ovšem nedočkala se uznání jediného státu. Uznání nenapomohlo ani 

somallilandské konstituční referendum v roce 2001, kdy se za 2/3 účasti vyslovilo pro 

nezávislost na Somálsku 97 % voličů. Demokratičnost se Somaliland snaží 

demonstrovat také regionálními, parlamentními a prezidentskými volbami. 

Somaliland je v současnosti relativně stabilním rozvíjejícím se de facto státem 

s vnitřní suverenitou, vlastním teritoriem a vlastním obyvatelstvem. Kromě suverenity 

vnější tedy splňuje základní klasická kritéria suverénního státu definované Úmluvou 

z Montevidea z roku 1933. Z ekonomického hlediska lze Somaliland ve srovnání se 

zbytkem Somálska označit za prosperující, překážkou však přirozeně zůstává chybějící 

mezinárodní uznání, tedy i absence investorů, disponuje však vlastní měnou i centrální 

bankou. Zlepšující tendenci má i bezpečnostní situace. Na základě ústavy z roku 2001 

má Somaliland republikánskou formu vlády dělící se na moc exekutivní, aktuálně v čele 

s prezidentem Ahmedem Mahamoud Silanyo a kabinetem ministrů, legislativní, 

s bikamerálním parlamentem ,a moc soudní. Somalilandská ústava povoluje tři politické 

strany, které však nesmí být nábožensky či klanově vymezeny. Mezinárodní styky 

udržuje Somaliland s několika málo státy jako např. Etiopie, Keňa, Jižní Afrika, USA, 

Velká Británie nebo Švédsko, zájem o navázání spolupráce projevila však také 

Evropská Unie. Obecně lze přístup mezinárodního společenství klasifikovat jako 

ignoranci, Somaliland není mezinárodním společenstvím podporován, avšak není ani 

politicky či ekonomicky postihován. 

Cíle práce 

Cílem této práce bude na základě odborné literatury zmapovat situaci 

Somalilandu v kontextu historickém i geopolitickém a analyzovat šance této politické 



   

entity na mezinárodní uznání. Chtěl bych také detailně prozkoumat vnitropolitické 

charakteristiky a možnou suverenitu Somalilandu z hlediska mezinárodního práva. 

Zaměřit bych se chtěl především na překážky, které mezinárodnímu uznání brání, ale 

také na příležitosti, které se Somalilandu nabízí. Vzhledem k efektivitě somalilandského 

státního aparátu a dalším splněným podmínkám, navíc v kontrastu s neefektivním 

státním aparátem v Somálsku či v dalších dříve uznaných státech, se Somaliland jako 

nejstabilnější region Afrického rohu jeví jako budoucí nový suverénní stát. Oázkou však 

zůstávají zájmy mezinárodního společenství, které v současnosti upřednostňují 

Somaliland v rámci unitárního Somálska. Jako metodu použiji vnitřní jedinečnou 

případovou studii, data budu čerpat z odborných publikací, vědeckých studií a zaměřím 

se také na analýzu teoretických konceptů zabývajících se secesí. Secese Somalilandu je 

specifickým jevem, přesto mu jako nadějnému kandidátu na nový suverénní stát na 

politické mapě není věnována příliš vysoká míra pozornosti, ani u nás v České republice 

toto téma není rozhodně hojně diskutováno a množství odborné literatury zabývající se 

secesí této entity se mi nejeví jako uspokojující.   

 

Předpokládaná osnova práce: 

1. Úvod 

2. Teorie secese 

3. Historický exkurz 

4. Vnitropolitické charakteristiky 

5. Somaliland a mezinárodní právo 

6. Překážky a příležitosti pro mezinárodní uznání Somalilandu 

7. Závěr 
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Úvod 

V rámci procesu dekolonizace vznikly v roce 1960 v Africkém rohu současně 

dva nezávislé státy s dominujícím somálským etnikem. Těmito státy bylo dříve Itálií 

spravované Somálsko na jihu a bývalá britská kolonie Somaliland na severu. Po pěti 

dnech existence a mezinárodního uznání Somalilandu ze strany 35 suverénních států 

(Bacheli, Bartman, Srebrnik, 2003: 225) byly oba státy dobrovolně spojeny v jednotnou 

unii, která je dnes známá jako Somálská federativní republika. Vývoj země pak rapidně 

narušil vojenský převrat v roce 1969 a následná diktatura majora Saida Barreho. Po 

porážce Somálska v etiopsko-somálské válce se začala formovat i první opoziční 

uskupení, ze kterých vzešlo také somalilandské národní hnutí, reagující především na 

násilnosti páchané na jejich obyvatelstvu ze strany režimu. Po pádu diktatury v roce 

1991 vyhlásilo hnutí nezávislý stát Somaliland, ten se však dodnes nedočkal uznání ze 

strany jediného státu. 

 Tématem bakalářské práce je secese Somalilandu a jeho aspirace na post 

suverénního státu. Cílem práce je analyzovat situaci Somalilandu v kontextu 

historickém i geopolitickém, zmapovat demokratický vývoj této politické entity a 

analyzovat faktory ospravedlňující jeho secesi. Důraz bude kladen především na 

aspekty vnitřní suverenity a na historickou tradici státnosti této politické jednotky. Práce 

je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části nejprve vysvětlím 

základní pojmy související s problematikou státnosti, dále přiblížím problematiku 

secese a představím základní teoretické přístupy k secesi. Na tomto teoretickém základě 

budu poté v praktické části stavět případ secese Somalilandu. Nejprve uvedu případ 

Somalilandu do historického kontextu a kromě aplikace jednotlivých teorií secese 

analyzuji také argumenty představitelů Somalilandu za mezinárodní uznání. V závěru 

pak konfrontuji suverenitu Somalilandu se suverenitou Somálska, popíši přístup 

mezinárodního společenství a nastíním příčiny a důsledky absence uznání. 

Téma je aktuální zejména ve spojení s nárůstem secesionistických hnutí a 

fragmentace politické mapy politickými jednotkami s nejednoznačným statusem. Případ 

Somalilandu je však velmi unikátní. Zatímco naplňuje kritéria státnosti lépe než řada 

suverénních států, disponuje vysokou mírou vnitřní suverenity a v kontextu Afrického 

rohu vykazuje vysokou úroveň demokracie, po 24 letech zůstává stále bez statusu 
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suverénního státu. Současně se jedná o entitu, která již nezávislým státem po krátkou 

dobu byla, usiluje tedy o opětovné nabytí nezávislosti. 

 Při zpracování teoretické části budu využívat primárně práce konkrétních autorů 

zastupujících jednotlivé teoretické proudy. Dělení teorií budu stavět na klasifikaci 

Allena Buchanana, v rámci které představím přístupy autorů, jakými jsou např. Harry 

Beran, David Miller či Anthony Birch. Problematikou secese v politickém diskursu se 

autoři začali zabývat teprve v posledních desítkách let 20. století, množství literatury 

zabývající se secesí tedy není příliš rozsáhle. Ke kontextualizaci fenoménu secese 

využiji především publikaci Přemysla Rosůlka. Situace Somalilandu je v literatuře 

poměrně široce zmapována, závěry a východiska jednotlivých prací se však často 

překrývají. Pracovat budu také s oficiálními prameny a vládními dokumenty převážně 

z oficiálních webových stránek somalilandské vlády. K porovnání empirické suverenity 

Somálska a Somalilandu využiji metodologii Eiki Berga a Ene Kuuska.  

V práci se pokusím zodpovědět následující výzkumné otázky: Má Somaliland právo 

na secesi dle normativních teorií secese? Splňuje Somaliland uspokojivě kritéria 

státnosti? Co brání Somalilandu v mezinárodním uznání? Jako metodu jsem zvolil 

jedinečnou případovou studii, kombinovat budu také analytickou metodu s deskriptivní 

metodou a historickou analýzou.   
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1. Vymezení základních pojmů 

Předtím, než bude věnován prostor samotnému případu Somalilandu, jakožto 

politické entitě aspirující na post suverénního státu na politické mapě, je třeba 

zformulovat a definovat několik základních, avšak klíčových souvisejících pojmů. 

K těm patří pojem státu a kritéria státnosti, problematika suverenity, mezinárodního 

uznání, pojem kvazi stát a také samotný fenomén secese, ke kterému se zmíněné pojmy 

vážou. Za jakých podmínek je legitimní odtržení se od stávajícího státu? To se pokusím 

objasnit v další kapitole zabývající se secesí. Dále přiblížím základní teoretické přístupy 

předních autorů zabývajících se secesí, jejich dělení, a následně vybrané teorie aplikuji 

na případ Somalilandu. Ve vztahu k pojmu secese neopomenu ani vymezení vůči 

podobným pojmům vztahujících se k formě odtržení území od centrální vlády, jako je 

separatismus, iredentismus, nebo vyloučení a přiblížím i klíčové rozdíly mezi dalšími 

formami opozice politické autority jako je revoluce či emigrace.   

 

1.1 Stát a kritéria státnosti 

  Instituce státu figuruje v současnosti jako nejdůležitější aktér mezinárodních 

vztahů a základní jednotka mezinárodního společenství. Pojmem státu se zabývá celá 

řada sociálně-vědních oborů, které nabízejí různá uchopení. Klasická sociologická 

definice státu dle Maxe Webera zní: „Stát je lidské společenství, které úspěšně vykonává 

monopol legitimního užití fyzické moci uvnitř daného území“, zahrnuje tak tři základní 

prvky pro existenci státu, tedy obyvatelstvo, vlastní území a státní moc. Na této 

charakteristice také řada teoretiků staví a navazuje (Romancov, 2007: 420). Základní 

pilíře definoval obdobně v roce 1906 George Jellinek, i podle něj stát musí disponovat 

vlastním územím, obyvatelstvem a státní mocí (Riegl, 2013: 16). Na tomto základě staví 

také Úmluva z Montevidea o právech a povinnostech států, podepsaná mezi státy 

Severní a Jižní Ameriky v roce 1933 v Uruguayi během Mezinárodní konference 

amerických států. Ta přinesla 4 charakteristiky, na jejichž základě lze definovat subjekt 

jako stát. Tato klasická definice je založena na principu efektivnosti a dle prvního 

článku smlouvy má každý stát jakožto subjekt mezinárodního práva povinnost 

disponovat trvalým osídlením, definovaným územím, efektivní vládou a schopností 

vstupovat do vztahů s ostatními státy (Montevideo Convention, 1933: čl. 1). 
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1.2 Suverenita státu 

 S otázkou státnosti je nezbytné mimo geografické aspekty spojovat také 

politické charakteristiky daného státu. S tím souvisí také pojem suverenita. V obecné 

rovině mezinárodních vztahů suverenita znamená právoplatnost státu jakožto subjektu 

mezinárodního práva. Suverenitu, nebo taktéž svrchovanost, můžeme rozdělit na vnější 

a vnitřní. O té vnitřní píše Romancov, že „směrem dovnitř státu znamená územní výsost 

a právo disponovat státním územím“, zatímco o té vnější „že je stát plnoprávným 

subjektem mezinárodního práva“ (Romancov, 2007: 434). Vnitřní suverenitou může být 

míněna efektivní vláda, tedy „konstitučně nezávislá vláda schopná efektivně kontrolovat 

své teritorium a obyvatelstvo ve své jurisdikci“(Riegl, 2013: 18), zatímco pod vnější 

suverenitou můžeme chápat mezinárodní uznání, zahrnující stát do oblasti 

mezinárodního práva. Dle Glassnera je suverenita v obecném slova smyslu moc nad 

lidmi na určitém území, neomezována jurisdikcí spadající mimo území, či absolutní 

nezávislost bez jakékoliv vnější kontroly. Vnější suverenitu chápe jako uznání subjektu 

značnou částí mezinárodního společenství, tzn. již uznávaných existujících států 

(Glassner, Blij de, 1988: 39 v Riegl, 2013). Suverénní stát tedy musí nabývat plných 

práv na úrovni mezinárodního práva a být rovnoprávný vůči ostatním suverénním 

státům, zároveň na jeho území a do správy vnitřních záležitostí nemůže zasahovat stát 

jiný. Může však přijímat závazky vůči jiným státům prostřednictvím uzavírání smluv, 

což je v současném mezinárodním uspořádáním téměř nevyhnutelné. Jako omezení 

takto popsané suverenity však lze dle mezinárodního práva chápat například imunitu 

zahraničních diplomatů, imunitu majetku dalších států, či imunitu válečných lodí a 

letadel. Stejné omezení může být také způsobeno některými mezinárodními smlouvami 

(Potočný, Ondřej, 2011: 19-20).  

 

1.3 Sebeurčení národů 

 Pojem sebeurčení se jeví jako problematický, jelikož neexistuje obecný 

konsensus ohledně významu termínu, stejně tak problematický je pojem národ 

(peoples), který zakotvuje Charta OSN (United Nations, 1945: čl. 1 odst. 2). V obecné 

rovině bychom princip národů na sebeurčení mohli interpretovat jako právo každého 

národa rozhodovat o své nezávislosti a ekonomickém, sociálním a kulturním vývoji. 

Pojem pochází z liberálního přístupu k mezinárodnímu právu v druhé polovině 19. 

století a stavil na tvrzení, že pokud skupina lidí sdílí společné sociální vazby odlišné od 
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ostatních skupin, má právo na vlastní vládu, ať už v rámci státu ve kterém se nachází, 

nebo mimo něj (Fabry, 2010). Setkat se můžeme i s dělením na vnitřní a vnější 

sebeurčení. Pod vnitřním sebeurčením je míněno právo zvolit si vlastní politický, 

ekonomický a sociální systém, přičemž je však zachován status quo státních hranic. 

Dané skupině je tak umožněna větší míra autonomie a teritoriální integrita státu není 

narušena. Vnější sebeurčení na druhé straně znamená právo ustavit vlastní stát, a to za 

předpokladu, že původní stát (parent state) nerespektuje výše zmíněná práva skupiny 

(Senese, 1989: 19; Sterio, 2010: 138). Právo na vnější sebeurčení se však dle OSN 

vztahovalo pouze na dekolonizaci, a to za podmínky zachování principu uti possidetis. 

Právo ustavit vlastní stát tak bylo připisováno pouze národům v koloniích, které byly ve 

stádiu rozpadu, zároveň však musely být zachovány administrativní hranice vytvořené 

předchozí svrchovanou mocí. Princip sebeurčení dle mezinárodního práva se tak 

dostává do rozporu, kdy proti sobě stojí současně dva předpoklady. Prvním 

předpokladem je, že každý národ má právo na vlastní stát, proti tomu však stojí 

předpoklad zachování územní celistvosti stávajících států. Právo na sebeurčení dle 

mezinárodního práva tedy nelze slučovat se secesí (Rosůlek, 2014: 23-26). 

 

1.4 Mezinárodní uznání a mezinárodní právo 

 Řada entit může splňovat podmínku vlastního obyvatelstva, podmínku 

definovaného teritoria a dokonce i disponovat vnitřní suverenitou, mluvíme-li však o 

suverenitě vnější, tedy o mezinárodním uznání, tento atribut řada takových subjektů 

postrádá. Takovýmto neuznaným entitám, které nejsou členy OSN, pak logicky může 

být odepíráno členství v mezinárodních organizacích a navazování diplomatických a 

obchodních styků, stejně jako podepisování některých mezinárodních smluv a dohod. 

Na poli mezinárodních vztahů a mezinárodního práva je uznání takovéto politické 

jednotky nezbytnou podmínkou pro jeho status suverénního státu. Vyhlášení 

nezávislosti a zakotvení nezávislosti v ústavě však automaticky nezajišťuje uznání této 

nezávislosti mezinárodním společenstvím. Neuznaná entita je také stále vystavena 

riziku násilného zákroku ze strany „parent state“, na jehož území si entita vznáší 

teritoriální nároky, a který je na rozdíl od neuznané entity pod plnou ochranou 

mezinárodního práva (Fabry, 2010). Mezinárodněprávní institut uznání můžeme 

definovat „jako volní akt státu, kterým výslovně nebo mlčky reaguje na vznik nového 

státu, nové vlády, vlády v exilu, povstalců, válčící strany, národa, nebo orgánu národně 
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osvobozeneckého hnutí“ (Potočný, Ondřej, 2011: 20-21). K plné suverenitě na úrovni 

mezinárodního práva je tedy nutné získat uznání od již suverénních států. „Mezinárodní 

právo však neukládá povinnost uznat útvar, který splňuje všechny podmínky státnosti. 

Ponechává ostatním státům volnost.“ (Malenovský, 2008:132-133). Teprve tento akt 

dělá z entity plnohodnotného a svrchovaně rovnocenného člena společenství států se 

všemi právy i povinnostmi.  Respektovat jisté normy obecného mezinárodního práva 

jsou však povinny i neuznané entity (Malenovský, 2008: 132-133). 

Crawford shrnul pět základních charakteristik, které zahrnují práva, povinnosti, 

kompetence a imunity státu: (1) Státy jsou způsobilé naplňovat mezinárodní smlouvy, 

(2) státy mají exkluzivní kompetenci spravovat své vnitřním záležitosti, (3) státy 

nemohou být předmětem mezinárodních procesů bez souhlasu jich samých, (4) státy 

jsou formálně zakotveny v mezinárodním právu jako sobě rovné a (5) státy mohou 

svévolně jednat na základě předpokladu „Lotus principle“, tedy mohou jednat libovolně 

do té míry, kdy neporušují konkrétní ustanovení (Crawford, 2006: 40-41). 

Uznání státu lze rozlišit na dva druhy: (1) Uznání de iure, znamenající plné 

právní uznání, stát tak nabývá mezinárodně právní subjektivity a je tedy schopný 

vstupovat s ostatními státy do diplomatických vztahů. Naopak (2) uznání de facto, tedy 

omezené, v mnoha případech představuje možnost uzavření například obchodních 

dohod a vzniká především k uspokojení zájmu státu uznávajícího. Uznání nemusí být 

definitivní, o stát o něj také znovu přijít (Potočný, Ondřej, 2011: 23).  

O účinku právního aktu uznání státu se přou dva teoretické přístupy, 

konstitutivní a deklaratorní. Dle konstitutivní teorie začíná stát svou legální existenci až 

v momentě, kdy je uznán mezinárodním společenstvím. To, jaký má být počet států, 

který entitu musí uznat, zůstává však otázkou. Uznání je tedy jedním z kritérií státnosti. 

Deklaratorní teorie tvrdí, že stát prokazuje svoji existenci již tím, že disponuje efektivní 

vládou nad územím a obyvatelstvem a uznání ostatních států na jeho existenci nemá 

vliv. Uznání zde reprezentuje politický akt, kdy další státy vyjadřují ochotu vstupovat se 

státem do vztahů a navazovat diplomatické styky. Dle této teorie je nový stát 

plnohodnotným subjektem mezinárodního práva bez ohledu na to, zda je ostatními státy 

uznán (Plechanová, 2003: 72, Crawford, 1977). 

Existenci státu i bez předpokladu mezinárodního uznání zakotvuje také článek 3 

Úmluvy z Montevidea z roku 1933 uzavřený mezi americkými státy. Dle ní má i 

neuznaný stát právo na obranu své integrity a nezávislosti, a to za účelem zachování své 
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existence a prosperity. Stejně tak má právo organizovat se dle své vůle, vydávat vlastní 

zákony a ustanovit vlastní jurisdikci a kompetenci soudů (Montevideo Convention, 

1933: čl. 3). 

 

1.5 Kvazistáty 

 Teritoriální entity jako kolonie, protektoráty, či mandáty jsou dnes již minulostí 

a dominantní jednotkou na politické mapě světa se stal suverénní stát. Světové 

společenství však není složeno pouze ze suverénních teritoriálních států, jak by se na 

první pohled mohlo zdát. Je to pouze jedna z možností uspořádání politicko-

geografického prostoru. Ve skutečnosti až do roku 1945 byl na světě pouze malý počet 

suverénních států, a to především na území Evropy a Jižní Ameriky. Až koncem 

padesátých let překračuje počet suverénních států pomyslný mezník jednoho sta. Tento 

počet nabýval postupně vlnami dekolonizace, zmínit můžeme především Rok Afriky 

(1960) či rozpad SSSR (1991). Oproti 51 původním členům čítá k roku 2015 

Organizace spojených národů 193 suverénních států. Tento počet však není neměnný, 

jako zatím poslední přibyl odtržením od Súdánu v roce 2011 Jižní Súdán (United 

Nations, 2011). 

Jak bylo zmíněno, světové společenství ale ve skutečnosti sestává i z jednotek, 

jejichž suverenita je v určitých aspektech omezena a status těchto jednotek je 

nejednoznačný. Pomineme-li entity jako exilové vlády, nestátní enklávy či mezinárodní 

teritoria, často jsou tyto anomální politické jednotky označovány termínem kvazistáty 

(Pegg; Kolstø, 2014: 1). Tento termín poprvé představili Glassner a de Blij, kteří do této 

skupiny zařadili entity s přechodným statusem (Riegel, 2013: 57), Chceme-li termín 

rozlišit konkrétněji, R. H. Jackson (Jackson, 1994) míní pod pojmem kvazistát takové 

státy, které postrádají suverenitu vnitřní, a za stát je lze považovat jen díky samotnému 

označení stát bez naplnění skutkovk2é podstaty pojmu. Reagoval především na post-

koloniální africké státy postrádající charakteristiky státnosti. Pojem kvazistát je však 

v tomto pojetí dnes již přežitý a neužívá se často. Dle definice P. Kolstø se jedná o 

takové státy, které jsou schopné na území svého teritoria efektivně vládnout, usilují o 

mezinárodní uznání, ale je jim upíráno. Pro Jacksonovu definici kvazistátu vidí jako 

lepší variantu pojem failed state (Kolstø, 2006: 726). Během výzkumů tématu entit 

s problematickou suverenitou byl však jednotlivými politology užíván termín kvazistát 
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v nejednotném významu a překrýval se s dalšími termíny. Setkat se můžeme i s 

problematickými termíny jako např. emipirical statehood (Jackson, 1982), para-state 

(Stanislawski, 2008), pseudo-state (Bull, Watson, 1985) či de facto state (Pegg, 1998), 

všechny ale popisují téměř totožnou entitu jako pojem kvazistát (quasi-state) (Kolstø, 

2006). Riegl chápe kvazistáty jako „politickogeografické entity nárokující si status 

suverénního státu, které však nesplňují tzv. klasické charakteristiky státu, které tvoří 

jádro státu, tj. geografické a politické charakteristiky suverénního státu“ a dále je i člení 

dle absence určitého aspektu charakteristiky státu (Riegl, 2013: 76). Pokud aplikujeme 

Kolstøvu definici, můžeme termínem kvazistát označovat i Somaliland, stejně tak i dle 

definice Riegla, pokud za absentující politické charakteristiky suverénního státu budeme 

považovat mezinárodní uznání.  
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2. Secese 

V této kapitole se pokusím přiblížit problematiku secese. Představím definice 

termínu secese, objasním obdobné pojmy, popíšu základní normativní teoretické 

přístupy předních autorů zabývajících se secesí a na základě klasifikace Allena 

Buchanana představím rozdělení normativních teorií. V následující kapitole pak tyto 

teorie aplikuji na případ Somalilandu.  

 

2.1 Definice secese 

Rozpad států, respektive problematika separatismu či secese, byl akademiky 

poměrně dlouho opomíjen. Zájem o tuto oblast začali výrazně projevovat až 

v posledních desetiletích 20. Století, a to především v reakci na rozšíření 

nacionalistických teorií a následně v souvislosti s rozpadem postkomunistických 

federací. Do té doby se problematika secese objevovala většinou okrajově jako součást 

výzkumů zaměřených na jiná témata.  Samotný pojem secese v politickém diskurzu se 

poprvé objevuje počátkem 19. století ve Spojených státech, kde řada států usilovala o 

nezávislost na Unii (Rosůlek, 2007: 9-19, 39). Na absenci ucelené teorie secese 

upozornil v roce 1981 John Wood a po něm i řada dalších autorů. Sám pojem secese 

definuje jako požadavek na formální odtržení od centrální politické autority za cílem 

získat nezávislost a status suverénního státu. Taková skupina, která usiluje o secesi, 

usiluje o získání vlastní suverenity a státnosti, a to většinou na základě principu 

sebeurčení národů, a jediné východisko přijatelné vlády je autonomní vláda, podložená 

souhlasem centrální moci původního státu. Secesi chápe jako formu jisté státní 

desintegrace, během které dochází k vymanění se z centrální jurisdikce a uchýlení se 

k vlastní nezávislé jurisdikci. Tato desintegrace spočívá v rozpadu teritoriálního státu 

(Wood, 1981). 

Podobně chápe secesi i Buchanan, který ve svém liberálním pojetí vysvětluje 

secesi jako odtržení se od existujícího suverénního státu a jeho centrální vlády, přičemž 

region, který o odtržení usiluje, musí disponovat územím a obyvatelstvem. O secesi dle 

něj obvykle usiluje menší část státu, která se neztotožňuje s právní identitou tohoto 

existujícího státu (Buchanan, 1991). 



10 
 

Na základě prací autorů zabývajících se explanatorními teoriemi secese se 

pokusil sestavit exaktní a všeobecnou definici secese i Přemysl Rosůlek. Úspěšnou a 

komplexní secesi definuje následovně: „V důsledku deficitu ve vztahu mezi centrem a 

periferií se v poltickém systému ustanoví politické hnutí, definované zpravidla kulturně 

či teritoriálně, které, podporované většinou obyvatel potenciálně secesionistického 

regionu, artikuluje záměr ustavit vlastní stát v hranicích území s argumentem 

oprávněného nároku na tento politický akt a na území regionu, vyhlásí nezávislost, 

ustaví mocenské orgány nového státu, vykonává kontrolu nad územím regionu a získává 

plnohodnotné uznání od existujících států, mezinárodních organizací i od státu, do 

něhož se skupina i s územím vyčlenila.“ (Rosůlek 2014: 53). Do takto definované secese 

tedy nemůžeme řadit státy, které postrádají či mají omezenou suverenitu vnější, tedy jim 

chybí uznání ostatních států. Vzhledem k chybějícímu mezinárodnímu uznání 

Somalilandu tak nemůžeme v současnosti ani zde označit secesi na základě této definice 

jako komplexní. 

 

2.2 Další typy politické desintegrace 

Potýkat se musíme s jistou mírou zmatení termínů, kdy secese často splývá 

s termínem separatismus, a někteří autoři tyto dva pojmy ani nerozlišují. Separatismus 

je ale na rozdíl od secese termín méně konkrétní, zahrnuje obecně veškeré snahy 

vymanění se z centrální autority na určitém území. Může tak zahrnovat pouze 

požadavky na určitou autonomii v rámci regionu, a to například jen v některých sférách 

vládnutí. Secese je oproti tomu jednoznačnější, dává za cíl odtržení se a vytvoření 

nezávislého suverénního státu. Separatistická hnutí se však můžou samozřejmě přeměnit 

na secesionistická, a funguje to i naopak. Klíčový rozdíl je ve schopnosti těchto skupin 

uznat či neuznat suverenitu již existující politické autority (Wood, 1981). Rosůlek ale 

například secesi se separatismem ztotožňuje a chápe ji a řadí na úroveň negativních 

regulací etnických konfliktů po boku například etnických asimilací, etnických čistek 

nebo etnických panství. V kontrastu zmiňuje dle něj pozitivní případy takové regulace, a 

to federaci, konsociaci nebo multikulturní integraci.  Secesi jako regulaci etnického 

konfliktu zařazuje jako nedemokratickou cestu prohlubující diverzitu (Rosůlek, 2007). 

Ve své nové publikaci však vnímá rozlišení termínů jako žádoucí v otázce interního a 

externího sebeurčení. Pod secesí tak míní úplné oddělení od existujícího státu a separací 

oddělení při zachování územní celistvosti státu (Rosůlek, 2014: 28). 
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Dalším termínem souvisejícím s rozpadem státu je iredentismus. Někteří autoři 

(např. Buchanan) chápou iredentismus jako fenomén spadající pod secesi, většina jich 

však tyto dva pojmy rozlišuje. Klíčový rozdíl je ten, že zatímco secese je pouhým 

odtržením od státu, iredentismus navíc po odtržení zahrnuje připojení se k jinému státu. 

Na rozdíl od secese, termín vyloučení lze aplikovat v případech, kdy odtržení 

iniciuje početní většina v rámci celého státu. Pod pojem vyloučení spadají i případy, 

kdy je pro odtrhnutí většina obyvatel státu, která je však koncentrována na území 

menším než polovina státu, případně pokud menšina obyvatel disponuje markantním 

vlivem (např. kontrolou přírodních zdrojů), a i přes větší rozlohu a více obyvatel zbytku 

státu se odtrhne, mluvíme taktéž o vyloučení (Rosůlek, 2014: 31). Klíčová je zde role 

iniciátora odtržení. Pokud je tímto iniciátorem skupina ovládající mocenské centrum 

státu, opět hovoříme o vyloučení. Případ, kdy o odtržení usiluje část státu zahrnující 

centrální vládu a ztotožňuje se s jeho identitou, označuje za vyloučení (expulsion) i 

Harry Beran (Beran, 1984: 21). 

Na základě stanoviska, že je secese desintegračním prvkem, odlišuje také Wood 

secesionistické aktivity od dalších forem společenských konfliktů, čímž má na mysli 

nepokoje či revoluce. Ačkoliv i tyto formy mohou být zahrnuty pod secesionistické 

aktivity, klíčové je u secese vytvoření nové suverénní jednotky nezávislé na existujícím 

státu, nikoliv nahrazování již existujících institucí (Wood, 1981). Secesionisté neusilují 

o převrat současné politické autority ani o jiné ústavní, ekonomické či sociopolitické 

změny uvnitř existujícího státu, stejně tak nepopírají státní autoritu samu o sobě, pouze 

popírají tuto autoritu jako suveréna na nárokovaném území a z její jurisdikce se chtějí 

naprosto vymanit. To vše ji od revoluce odlišuje. Jako další alternativa osvobození od 

jurisdikce daného státu může být spatřována hromadná emigrace (Buchanan, 1991). 

 

2.3 Klasifikace normativních teorií secese 

Teoretické přístupy k secesi můžeme rozdělit do dvou paralelních proudů. 

Zatímco explanatorní teorie secese se pokouší secesi vysvětlit, normativní teorie secese 

se ji pokouší ospravedlnit. Autoři explanatorních teorií se pokouší na základě 

kontextualizace hledat v procesu secese logiku, zkoumají, zda se v procesech objevují 

určité zákonitosti, hledají příčiny vzniku secesionistických hnutí či předpoklady pro 

vznik takových tendencí. Mezi nejznámější autory zabývající se explanatorními 
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teoriemi patří např. John R. Wood, Donald L. Horowitz nebo Ivo D. Duchacek. Oproti 

tomu normativní teorie secese si pokládají otázku, zda existuje morální nebo politické 

právo na secesi (Pankovic, 2007: 26-29). Pro účely mé práce přiblížím normativní teorie 

na základě rozdělení Allena Buchanana. Typy normativních teorií dle jeho dělení budu 

následně aplikovat na případ Somalilandu. 

S komplexní klasifikací normativních teorií secese přišel teprve v roce 1997 

výše zmiňovaný Allen Buchanan, jeden z nejvýznamnějších badatelů zabývající se 

secesí, který ve svém článku Theories of Secession rozlišil dva základní typy 

normativních teorií, pod které zařadil veškeré teorie secese, zabývající se jejich 

legitimitou. Tyto teorie se primárně zabývají otázkou: Za jakých podmínek má skupina 

právo na odtržení? První skupinu označil jako Remediální teorie (Remedial Right Only 

Theories) a druhou jako Teorie primárních práv (Primary Right Theories). Druhou 

zmiňovanou ještě rozšířil o dvě podskupiny, Teorie národního sebeurčení (Ascriptive 

Group Gheories) a Plebiscitní teorie (Associative Group Theories).  

 

2.3.1 Remediální teorie secese 

 Remediální teorie obecně připouští právo na secesi pouze v případech, kdy je 

daná skupina vystavena určitému druhu bezpráví. Za prvního remediálního teoretika 

můžeme považovat Anthony H. Bircha, který otevřel diskusi přímou reakcí na článek 

Harryho Berana Liberal Theory of Secession (Beran, 1984). Odmítal, že právo na secesi 

lze stavět na hlasu majority v daném regionu a tuto podmínku označoval jako 

nedostačující. Právo na secesi Birch přisuzoval regionům jen na základě splnění alespoň 

jedné z podmínek, kdy vůči skupině obyvatel sídlících v daném regionu dochází či 

docházelo k určité nespravedlnosti
1
 (Birch, 1984: 599-600). Mezi další významné 

autory remediálních teorií patří například Donald L. Horowitz, Wayne Norman či Yeal 

Tamir (Rosůlek, 2014: 57). 

 Komplexní teorii však rozvinul až Allen Buchanan, mimo jiné ovlivněný anti-

secesionistickými argumenty Abrahama Lincolna. Svoji teorii postavil na analýze 

                                                             
1
 Konkrétně musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:  

(1) region byl do státu připojen násilím a obyvatelé regionu připojení konstantně odmítali,  

(2) ústřední vláda kontinuálně selhává v zajišťování základních práv a bezpečnosti obyvatel regionu, 

(3) demokratický systém státu není schopný zajišťovat regionu jeho legitimní politické a ekonomické 

zájmy, ať už z důvodů předpojatosti vůči regionu či záměrnému přehlížení těchto zájmů,  

(4) ústřední vláda ignoruje či odmítá dohody, které zajišťují základní zájmy skupiny obyvatel, která by 

mohla být přehlasována většinou. (Birch, 1984: 599-600) 
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nejfrekventovanějších argumentů ospravedlňujících secesi, proti kterým staví další 4 

argumenty, které naopak stanovují podmínky, za kterých je ospravedlnitelné secesi 

zamezit (Buchanan, 1991). 

 Analýze podrobuje následující argumenty: (1) Argument souhlasu. Skupiny mají 

právo na secesi na základě premisy, že souhlas je nezbytnou podmínkou pro legitimitu 

politické autority. Pokud není právo na secesi uznáno, subjekt zůstává součástí státu i 

bez svého souhlasu, což je s touto premisou v rozporu. Buchanan však zpochybňuje 

samotnou nezbytnost souhlasu pro legitimitu politické autority, připustí-li však tuto 

nezbytnost, ani tak ho nepovažuje za dostatečný důvod pro ospravedlnění secese. (2) 

Právo na sebeurčení nebo nacionalistický argument. Jedná se o jeden z nejčastějších 

argumentů, dle Buchanana však také jeden z nejméně přijatelných. Ačkoliv OSN 

zakotvuje právo na sebeurčení pro všechny, Buchanan namítá, že je to popření 

legitimity států, ve kterých existuje kulturní pluralismus, což je znakem moderních 

liberálně demokratických států. Označuje tento princip za recept na nelimitovanou 

politickou fragmentaci, která není uskutečnitelná ani geograficky. (3) Argument 

rektifikační spravedlnosti. Nejjednodušší a široce aplikovatelný argument. Tento 

argument staví právo na secesi na základě nespravedlivého připojení regionu do větší 

územní jednotky, které si však region nepřeje být součástí, nárokuje si tedy to, co mu 

bylo odejmuto. Argument historické křivdy považuje pro morální právo na secesi za 

uspokojivý, na rozdíl od některých autorů ho však nepovažuje za jediný argument na 

ospravedlnění. (4) Argument diskriminační redistribuce. Právo na secesi je 

ospravedlnitelné na základě ekonomického znevýhodňování skupiny, jako např. vyšší 

daně či špatná redistribuce zdrojů do regionu. Buchanan chápe takovéto ekonomické 

znevýhodňovány určitého regionu jako nekompetenci, díky které stát pozbývá práva 

nárokovat si toto území. Zároveň tak dává regionu, který nemá jinou možnost, jak 

znevýhodnění zabránit, právo nárokovat si území a odtrhnout se. Tento argument 

pokládá za validní, a to i bez podmínky odvolávání se na historickou křivdu (Buchanan, 

1991: 327-332). 

 Inspirace antisecesionistickými argumenty Abrahama Lincolna je u Buchanana 

patrná především při sestavování argumentů ospravedlňujících zamezení secese. Jako 

argumenty, kdy je třeba secesi zabránit, podrobil analýze a hodnocení následující: (1) 

Sebeobranný argument. Argument naprosto popírající práva secesionistů stavící jako 

prioritu celistvost území. Odtržení území by mělo za výsledek ohrožení bezpečnostních 
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a ekonomických funkcí státu. Argument může být také interpretován jako právo zamezit 

secesi v případě, že je v ohrožení existence a nezávislost původního státu. Aplikace 

sebeobranného argumentu by byla však možná jen velmi ojediněle. (2) Umírněný 

paternalistický argument. Zabránit secesi je možné za předpokladu, že skupina neusiluje 

o secesi z důvodů porušování práv skupiny, diskriminační redistribuci nebo kvůli 

rektifikační spravedlnosti, ale protože liberálně demokratické zřízení státu brání 

v rozvíjení odlišných hodnot skupiny. Umírněný paternalistický argument tedy obhajuje 

právo zabránit vzniku neliberálního státu. Buchanan ho označuje jako silný, avšak 

pouze limitující nerámcový argument, neupírající právo na secesi obecně. (3) 

Strategický vyjednávací argument. Pokud majorita spatřuje secesi skupiny jako 

neúnosně nákladnou, skupina může výhružku secese využívat strategicky jako veto. 

Skupina si tímto vydíráním může zajistit, že majorita nebude dominovat, a to i 

v případě, že rozhodnutí majority nepřekračuje ústavní limity. K předejití takové situaci 

je podle strategického vyjednávajícího argumentu třeba odmítnutí práva na secesi.  

Buchanan navrhuje secesi zakotvit ústavně tak, aby ji ústava připouštěla za určitých 

podmínek, které by vyvážily zájmy secesionistické skupiny a zájmy majority. Jako 

druhou možnost vidí finanční vyrovnání. (4) Argument anarchie.  Tento argument 

pracuje s předpokladem, že legitimizace secese povede k chaosu, spustí lavinový efekt a 

výsledkem bude vysoká fragmentizace politické mapy. Problematické však je, že 

argument pojímá právo na secesi jako nelimitované (Buchanan. 1991: 332-339; 

Rosůlek, 2014: 58-61). 

 Na základě těchto, ale i pozdějších analýz, sestavil a postupně rozšířil Buchanan 

předpoklady, za kterých je secese ospravedlnitelná: (1) Hrubé, systematické a 

dlouhodobé porušování lidských práv, případně fyzické ohrožení členů skupiny, které 

může mít až charakter genocidy. Secese je tedy přípustná pouze ze států, postrádajících 

legitimitu. (2) Svévolná anexe suverénního státu, (3) Diskriminační redistribuce. (4) 

Ochrana kultury. K tomuto předpokladu však ještě Buchanan specifikuje konkrétní 

podmínky.
2
 (5) Trvalé, vážné a nevyprovokované porušování dohod o vnitrostátní 

autonomii, (6) Sauve qui peut separatismus jako akt sebeobrany regionu proti 

                                                             
2 Patří k nim: (1) ohrožení musí být reálné a výrazné, (2) secese musí být až poslední možností 

sebeurčení, (3) kultura musí splňovat minimální standardy morality, (4) potenciální stát musí umožňovat 

svobodnou emigraci a nesmí porušovat základní občanská a politická práva, (5) původní stát ani třetí 

strana nemá oprávněný nárok na území nárokované secesionisty, (6) děti a potomci secesionistů nesmí 

být zbaveni základních práv a svobod (Buchanan, 1991: 342 v Rosůlek, 2014, 65)  
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rozpadajícímu se státu, (7) Secese ze zásady. (8) Speciální právo.
3
 (9) Mezinárodní 

legální právo na secesi. Požadavek skupiny na secesi musí být uznán v mezinárodním 

právu či mezinárodní politické praxi (Rosůlek, 2014: 62–67). 

 Shrneme-li veškeré remediální teorie můžeme říci, že obecně uznávají právo na 

odtržení pouze v případech, je-li skupina vystavena určité formě bezpráví, respektive 

pokud centrální vláda nerespektuje princip vnitřního sebeurčení. Podobně přistupují 

teorie i k revoluci. Jako základnu pro remediální uznání secese můžeme považovat 

Lockovu teorii revoluce, která stojí na právu lidí svrhnout vládu pouze za situace, kdy 

jsou plošně porušována základní práva, a revoluce je poslední možností. Pokud však 

k bezpráví dochází pouze na konkrétní skupině obyvatel koncentrované na určitém 

území, jako ospravedlnitelné řešení se jeví nikoliv revoluce, ale secese. Jednotlivé 

remediální teorie mohou být více či méně liberální, všechny však spojuje předpoklad, že 

neexistuje obecné právo na secesi z legitimního státu. Speciální práva na secesi jsou 

odlišnou kategorií (Buchanan, 1997). 

 

2.3.2 Teorie primárních práv 

 Na rozdíl od remediálních teorií teorie primárních práv připouští právo na secesi 

i v případě, kdy skupina, která se chce od státu odtrhnout, není vystavena žádné formě 

bezpráví nebo nespravedlnosti. Vláda státu přitom může být plně legitimní a efektivně 

vykonávat svou moc.  Tyto teorie Buchanan rozděluje na dvě podskupiny, a to Teorie 

národního sebeurčení (Ascriptive Group Gheories) a Plebiscitní teorie (Associative 

Group Theories) (Buchanan, 1997). 

 

Teorie národního sebeurčení 

 Jak název napovídá, teorie národního sebeurčení pracují s národnostním 

principem.  Dle této teorie mají právo na secesi i skupiny, jejichž členství je vrozené, 

askriptivní, a skupiny nemusí splňovat charakteristiky politické. Do takových skupin 

můžeme zařadit národ, tedy skupinu, která sdílí společnou kulturu, historii, jazyk, pocit 

                                                             
3 Speciální právo přiznává v případech: (1) Právo na secesi garantují státy. (2) právo je ukotveno v ústavě. 

(3) zakládající smlouvy při formování státu původně nezávislých jednotek zahrnují právo na secesi. 

(Buchanan, 1997: 36) 
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sounáležitosti či společné ambice k založení vlastní politické jednotky (Buchanan, 

1997: 37-38). 

 Otázkou práva na secesi národnostních menšin se zabýval David Miller, jehož 

teorie národního sebeurčení patří k umírněnějším. Národní stát považuje za 

nejvhodnější cestu pro naplnění požadavku na sebeurčení, ale toto právo přisuzuje jen 

vybraným národně definovaným skupinám. Ve vztahu k sebeurčení národa rozlišoval 4 

typy skupin: (1) Imigrantské skupiny. Pro ty právo na secesi vyloučil. (2) Etnicky 

smíšený region. Sem spadá většina skupin, významná menšina v potenciálně 

secesionistickém regionu však může být spjatá s původním státem, při secesi by tak 

mohlo být upíráno její právo na sebeurčení. Z tohoto důvodu se jeví pro secesi jako 

nevhodná. Vhodnější cestu spatřuje v částečném sebeurčení, formou částečné 

autonomie. (3) Národní menšina s duální identitou. Sem patří národní skupiny, 

v kterých národní identita členů není vyhraněna a překrývá se. I zde Miller 

upřednostňuje částečné sebeurčení. (4) Separovaný národ. Tyto skupiny se diametrálně 

odlišují od většinového národa ve státě, a to kulturně, jazykově i ekonomicky. Dle něj 

se pouze takto separované národy mohou formulovat požadavek na secesi (Rosůlek, 

2014:76-78; Miller, 1995: 115-118). 

 K podmínce separovaného národa však připojuje další tři kritéria: oprávněný 

nárok na teritorium, relativní homogenitu secesionistického regionu a princip 

distributivní spravedlnosti.  Skupina, která si nárokuje právo na secesi, musí tedy 

disponovat společnou národní identitou zásadně odlišnou od ostatních etnických skupin 

ve státě, prokázat oprávněný nárok na území a být jedinou skupinou s dominantně 

odlišnou národní identitou v regionu. Současně zdroje distribuované do tohoto regionu 

ústřední vládou nesmí být příčinou následného znevýhodnění původního státu v případě 

secese (Rosůlek, 2014: 79). 

 

Plebiscitní teorie 

Plebiscitní teorie se od teorií národního sebeurčení liší tím, že pro uznání práva 

na secesi nevyžadují, aby skupina splňovala askriptivní charakteristiky a členové 

skupiny spojovala například společná kultura nebo etnicita, či jakákoliv jiná sdílená 

charakteristika. Dostačujícím kritériem je společný a dobrovolný zájem vytvořit 

nezávislou politickou jednotku. Míra heterogenity skupiny tedy nehraje žádnou roli, 
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stejně tak jakékoliv spojení s územím, které si skupina nárokuje. Dle plebiscitní teorie 

tedy pro uznání práva na secesi postačí, aby skupina usilující o odtržení od původního 

státu ustanovila většinu, která se secesí souhlasí, a to prostřednictvím referenda 

(Buchanan, 1997: 38-41). 

 V roce 1984 přenesl do popředí téma secese Harry Beran svou liberální teorií. 

Jeho tvrzení spočívá v tom, že secese by měla být povolena, pokud ji vyžaduje 

teritoriálně koncentrovaná skupina a pokud je morálně i prakticky uskutečnitelná. 

V liberalistickém pojetí může být centrální vláda nástrojem pro maximalizaci svobody a 

stát by měl omezovat člověka pouze do té míry, aby předcházel konfliktům, případně 

velkým sociálním, politickým a ekonomickým nerovnostem. Společnost by také měla 

být založena na dobrovolnosti jak jen je to možné, dobrovolné by také měly být veškeré 

politické vztahy. Na dobrovolnosti by tedy dle Berana měla být postavena i jednotnost 

státu. Je-li lid suverénem, měl by mít právo uplatňovat svou suverenitu i skrz secesi 

(Beran, 1984: 23-26). 

Beran souhlasí, že by v otázce problematiky secese měl hrát určitou roli i 

většinový princip. V této otázce polemizuje s tvrzením Abrahama Lincolna, že 

požadavek na secesi je popřením většinového principu a vede k anarchii a despotismu. 

Pokud je však menšina soustředěna teritoriálně a nepřeje si existovat pod vládou 

většiny, je dle Berana lepší secesi umožnit. V případě, že by se konalo referendum, 

kterého by se účastnili obyvatelé celého státu, a skupina usilující o odtrhnutí by byla 

přehlasována, jednota státu by pak nebyla postavena na dobrovolnosti a současně by byl 

omezen i výkon suverenity skupiny.  Aby se zamezilo rozporu s hodnotami svobody a 

suverenity lidu, skupina by měla mít možnost specifikovat území, na kterém se 

referendum uskuteční (Beran, 1984: 26-27). 

 Beran tvrdí, že by secese měla být umožněna nejen v případech, kdy vůči dané 

skupině dochází k určitému bezpráví, případně pouze na základě práva na sebeurčení. 

Jednoduše řečeno by měla být umožněna tam, kde je skupinou obyvatel ve velké míře 

požadována. Kandidátem pro umožnění secese by tedy měla být jakákoliv 

koncentrovaná skupina, nicméně Beran uvádí i konkrétní výjimky, kdy by secese 

umožněna být neměla
4
 (Beran, 1984: 30-31). 

                                                             
4
 (1) skupina usilující o odtržení není dostatečně velká, aby mohla zajistit základní zodpovědnost 

nezávislého státu, (2) skupina není připravena povolit secesi i podskupinám uvnitř jí samé, pokud by byla 
morálně i prakticky uskutečnitelná, (3) skupina by cílila na utlačování podskupiny uvnitř jí samotné, která 
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 Jak již název napovídá, v plebiscitních teoriích zastávají klíčovou roli referenda. 

Jak výše uvádí Beran, referendum by se mělo konat pouze na území regionu, které si 

skupina nárokuje. Otázkou je však hranice legitimity většiny. Názory teoretiků jsou 

v tomto směru nejednoznačné a přístupy k majoritnímu principu 50 % + jeden hlas se 

liší. Podle Coppa by se mělo referendum odehrávat ve dvou kolech, prvním iniciačním, 

a druhém potvrzujícím, které by se mělo konat po uzavření všech nutných smluv mezi 

secesionistickou skupinou a původním státem.  Stát by referendu ani jeho výsledkům 

neměl bránit a v případě sporů by měl mít rozhodující slovo mezinárodní soud 

(Rosůlek, 2014: 103).  

Na Berana reagoval také R. W. McGee, který na základě kritiky Berana i Bircha 

představil libertariánskou teorii secese. McGee tvrdí, že secese je ospravedlnitelná vždy. 

Vláda je legitimní pouze v případě, že ji za legitimní považuje lid, pokud se tedy 

skupina rozhodne pro secesi, vláda tuto legitimitu ztrácí a není oprávněna secesi bránit. 

Právo jednostranné secese by mělo být přiřknuto kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, a to 

bez ohledu na velikost teritoriální jednotky.  Právo na secesi by dle něj mělo být 

garantováno v jednotlivých ústavách států (McGee, 1994). 

 

                                                                                                                                                                                   
by se nemohla z důvodů teritoriální nesoustředěnosti či jiných odtrhnout, (4) skupina obývá teritorium, 
které neleží u hranic a vytvořilo by tak uvnitř státu enklávu, (5) skupina si nárokuje území, které je 
kulturně, ekonomicky nebo vojensky klíčové pro původní stát, (6) skupina si nárokuje území, které má 
disproporčně větší podíl na ekonomických zdrojích původního státu. (Beran, 1984: 30-31) 
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3. Secese Somalilandu 

3.1 Historický kontext 

Klíčovým faktorem při formování státnosti Somalilandu a Somálska byla odlišná 

koloniální minulost. Zatímco jižní Somálsko se formovalo pod italskou koloniální 

správou, region Somalilandu spadal pod správu Velké Británie. Setkat se také můžeme 

s historickou oblastí Francouzského Somalilandu, která však nárokované hranice 

současného Somalilandu nekopíruje, nýbrž je od roku 1977 územím nezávislého státu 

Džibutsko.  

Za účelem zajištění obchodních tras na území dnešního Somalilandu uzavřeli 

Britové na počátku 80. let 19. století smlouvy o obchodu a ochraně s místními klany. 

Během let 1884 až 1960 tak území formálně existovalo jako protektorát Britského 

impéria pod názvem Britský Somaliland. Hranice tohoto protektorátu byly stvrzeny 

smlouvami s Etiopií, Francií i Somálskem (Roethke, 2011: 36; Pegg, Kolstø, 2014: 3). 

Do společnosti však koloniální správa příliš drasticky nezasahovala, primárním zájmem 

bylo zajistit dodávky dobytka do pro ně mnohem důležitější Adenské kolonie, která 

zajišťovala strategický přístup do Suezského průplavu, Somaliland samotný tedy jistě 

nebyl středem pozornosti imperiálních zájmů. Správa se víceméně omezovala pouze na 

udržování práva a pořádku, čemuž přispívala i relativní homogenita populace složené 

z pouhých tří somálských klanů. Britské držení regionu bylo přerušeno pouze krátkou 

okupací území Itálií během druhé světové války. Po osvobození bylo britskými vojsky 

zabráno i území Italského Somálska, roku 1949 však bylo opět navráceno do rukou 

Itálie. Během tohoto období byly však oba regiony pod britskou vojenskou správou 

administrovány odděleně (Farley, 2011: 779-780). 

Proces dekolonizace zasáhl během 1960 i Africký roh a z koloniální správy se 

tak vymanil bývalý britský protektorát Somaliland a následně i Itálií spravované 

Somálsko. Nezávislý stát Somaliland vznikl 26. června 1960 a stal se tak prvním 

somálským státem uznaným OSN. Nicméně jeho nezávislost vydržela pouhých 5 dní, 

během kterých byl uznán 35 suverénními státy, včetně pěti stálých členů Rady 

bezpečnosti OSN. 1. července 1960 se Somaliland na základě mezinárodních smluv 

spojil s bývalým Italským Somálskem a vzniklo tak jednotné Somálsko složené ze dvou 

regionů s odlišnou koloniální minulostí. Ratifikace smluv se však neobešla bez potíží a 

platnost smlouvy známé jako Act of Union byla stvrzena až v roce 1961 Národním 
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shromážděním (Pegg, Kolstø, 2014: 5; Daud, 2012: 2). Výraz nespokojenosti severu 

s unií na sebe nenechal dlouho čekat. Po sjednocení se uskutečnilo v červenci 1961 za 

účelem ratifikace ústavy referendum, které Somaliland z větší části bojkotoval. Zlomek 

populace tohoto severního regionu, který se referenda účastnil, hlasoval nadpoloviční 

většinou proti ústavě, což napovídalo tomu, že si Somaliland v unii setrvat nepřeje. 

Oproti tomu v jižním regionu hlasovalo pro schválení ústavy více jak 90 % obyvatel a 

ústava tak byla ratifikována (Eggers, 2007: 211; Somaliland Law, 2012a). 

Již během prvních národních voleb, kdy severní region získal pouze 25 % 

parlamentních křesel a 4 vládní posty, byla Somalilandu přiřčena pozice menšiny. 

Současně zůstával sever pozadu a zaostalý i ekonomicky, zatímco se jižní region za 

přispění italských investorů modernizoval. Nespokojenost s unií postupně rostla, 

narůstala míra korupce, vláda ztrácela na efektivitě a rostla i míra vlivu jednotlivých 

klanů na administrativní orgány. Extrémně vysoká byla také politická fragmentace, 

posledních soutěživých voleb v roce 1969 se účastnilo dokonce více jak 60 politických 

stran. V roce 1969 byl také spáchán atentát na prezidenta Adana Abdallaha a 

prostřednictvím vojenského puče se dostal k moci major Mohamed Siad Barre. Výše 

zmíněné faktory vedli k tomu, že část populace Barreho puč uvítala.  S nástupem 

Barreho k moci byla ústava suspendována, veškeré profesní i politické sdružování 

zakázáno, a za asistence SSSR nastolena vojenská diktatura Socialistické strany. Jako 

cestu řešení všech problémů země představil Barre ideologii vědeckého socialismu, 

která dle něj byla plně kompatibilní s Islámem a aplikovatelná na nomádskou 

společnost. Zakázána byla klanová organizace společnosti a k účelům socialistické 

ekonomiky přišlo na řadu rovněž znárodňování a monopolizace podniků. Režim však 

uskutečnil i několik populární reforem, především v oblasti zdravotnictví, vzdělání nebo 

postavení žen (Kaplan, 2008: 251; Massing, 2011: 2; Ahmed, Green, 1999: 117). 

Katastrofická sucha během let 1974-1975 společně se 

socialistickými hospodářskými reformami způsobily závažné nedostatky jídla a přinesla 

především severu země masivní hladomor. Fatální byla sucha rovněž pro miliony kusů 

dobytka po celé zemi, což drasticky zasáhlo ekonomiku. Krizi prohloubila i porážka 

Barreho během etiopsko-somálské války v letech 1977-1978, kdy se pod ideou pan-

somalismu s cílem pomoci somálskému iredentismu v Etiopii pokusil přidružit 

k Somálsku region Ogaden, obývaný primárně etnickými Somálci. Porážka vedla 

ogadenské Somálce k podpoře Barreho a přesídlování z Etiopie do Somálska, z toho 
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více jak polovina uprchlíků mířila do severního regionu, kde dominoval klan Isaaq. 

Barreho režim začal také protěžovat sub-klany z klanové větve Daarood na úkor klanů 

ostatních (Ahmed, Green, 1999: 117-118; Roethke, 2011: 37). 

Reakcí na neúspěch centrální vlády v Etiopii a následnou čím dál více 

autoritativní a represivní politiku, byl vznik opozičních hnutí, primárně formovaných na 

základě klanové příslušnosti. Jako první opoziční hnutí vzniklo Somali Salvation 

Democratic Front (SSDF) s ústředím v Etiopii, složené z bývalých vojenských 

důstojníků z klanu Majerteen. Jako druhé se začalo v roce 1981 v severním regionu 

formovat hnutí složené z elit klanu Isaaq nazvané Somali National Movement (SNM). 

Odpovědí centrální vlády na opozici byly ještě intenzivnější represe vůči jednotlivým 

klanům. Dalším hnutím, které se objevilo v roce 1987, tedy v době, kdy státní aparát 

nebyl téměř funkční, bylo United Somali Congress (USC). Z opozičních hnutí patřilo k 

nejvýznamnějším také Somali Patriotic Movement (SPM) v Ogadenu (Farley, 2011 

:782, Ahmed-Green, 1999: 118-119). 

Režim tlak ze strany opozice nevydržel a konec Barreho diktatury v lednu 1991 

ponechal Somálko v rukou ozbrojených skupin a warlordů, což zanechalo stát rozdělený 

s absentující efektivní centrální vládou a vedlo k civilní válce a pozdější intervenci OSN 

a USA. I přes opakované pokusy Somálsko dodnes efektivní vládou kontrolující své 

území nedisponuje. Jednostranné vyhlášení nezávislosti Somalilandu ze strany Somali 

National Movement se uskutečnilo 18. května 1991 (Roethke, 2011: 37; Kaplan, 2008 : 

251). 

Území Somalilandu se rozprostírá na ploše 137 600 km
2 

a je situováno v 

severozápadním Somálsku. Na severu hraničí 850 km dlouhým pobřežím s Adenským 

zálivem, na východě sousedí se Somálskem (Puntlandem), na jihozápadě s Etiopií a na 

severozápadě s Džibutskem (Somaliland Government, 2010). Během prvních let 

obnovené existence Somalilandu se odehrála řada konferencí (Guurti) mezi staršími 

klanů, které měli být pro kvazistát určující v otázce institucionalizace a řešení sporů 

mezi klany. Místo vlády jedné strany získalo SNM, známé pro své demokratické 

metody, dvou letý mandát v čele s prozatímním prezidentem Ahmedem Ali Tuur. 

Transformace se však neobešla bez potíží a objevily se ozbrojené konflikty o kontrolu 

klíčových přístavů a letišť vyúsťující v občanskou válku. Díky klanovým konferencím 

se však podařilo spory do roku 1997 urovnat, nestabilní zůstaly pouze východní regiony 

Soool, Sanaag a Cayn. Nejvýznamnější konference se konala v roce 1993 v Borama, ze 
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které vzešly dva důležité dokumenty: (1) Peace Charter, který položil základy pro 

právní vztahy a (2) National Charter, definující podobu vládních struktury a ústavy. 

Ústavní vývoj pokračoval v roce 1997 prozatímní ústavou a v roce 2001 úspěšným 

referendem stvrzujícím finální podobu ústavy a potvrzujícím nezávislost země. V letech 

2003 a 2010 proběhly přímé prezidentské volby, mezinárodními pozorovateli 

hodnocené jako svobodné a spravedlivé, ty následující byly odloženy z roku 2015 na 

červen 2016 (Hasan, 2015). V roce 2005 potom proběhly parlamentní volby do dolní 

komory parlamentu a v letech 2002 a 2012 volby lokální. Za 24 let své existence 

zaznamenal Somaliland významný pokrok na poli ekonomiky, politiky i společnosti, 

vyrostl v demokratický stát s efektivní centrální vládou a širokou podporou svého 

obyvatelstva. Doposud však nebyl uznán suverénním ze strany žádného suverénního 

státu (Kaplan, 2008: 253-254; Pegg, Kolstø, 2014: 3; Somaliland Government, 2013a). 

 

3.2 Secese podle remediálních teorií 

 Dle remediálních teorií je secese ospravedlnitelná pouze tehdy, pokud dochází 

vůči dané skupině k určitému bezpráví, respektive centrální vláda nerespektuje vnitřní 

sebeurčení regionu. Ačkoliv vstup do unie se Somálskem byl dobrovolný, remediální 

teorie lze dobře aplikovat na období diktatury Siada Barreho v letech 1969 – 1991. 

Centrální vláda unie však svou politikou diskriminovala severní region již v prvních 

letech po vzniku unie v roce 1960. Hlavním městem se sídlem centrální vlády se stalo 

Mogadišu a při formování první vlády získali většinu klíčových postů zástupci jižního 

regionu včetně majority v parlamentu, schváleny tak byla také opatření vynucující 

urychlenou integraci severního regionu. Nevyřešena zůstávala i ekonomická 

nerozvinutost regionu.   

 Jako popření vnitřního sebeurčení ze strany centrální vlády lze označit 

především utlačování a násilí páchané na dominantním klanu severního regionu Isaaq 

během 80. let.  Kořeny můžeme spatřovat v masivní migraci uprchlíků, etnických 

Somálců z etiopského Ogadenu. V roce 1981 se počet uprchlíků pohyboval okolo 400 

tisíc a představovali tak ¼ celkové populace severního regionu. Tato imigrace byla pro 

severní region velkou zátěží a napětí mezi uprchlíky a původními obyvateli narůstalo. 

Napětí se stupňovalo také z důvodů, že značná část uprchlíků Barreho režim 

podporovala, zatímco v klanu Isaaq na severu s formujícím se opozičním hnutím Somali 
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National Movement se režim podpoře netěšil.  Spory přiživilo také zvýhodňování 

uprchlíků v poskytování zahraniční pomoci a přístup úřadů. Kroky centrální vlády vedli 

k tomu, že členové klanu Isaaq byli na svém území bráni jako druhořadí občané. Na 

podnět Barreho zde dokonce byly zřizovány ozbrojené milice z řad uprchlíků.   

Po vzniku SNM vyslal Barre do oblasti Somalilandu armádu a ogadenské 

ozbrojence, snaha eliminovat opozici se však postupně proměnila v útoky na civilisty 

patřící ke klanu Isaaq. Začala rozsáhlá zatýkání a popravy, represe však dopadly i na 

venkovské oblasti, kde docházelo k ničení, zaminování a otravám vodních zdrojů. 

Fatální bylo také zastavení dodávek jídla, léků a zboží. Vesnice byly vypalovány a 

dobytek byl přímo či nepřímo vybíjen, obyvatelé tak přicházeli o jejich základní zdroje 

obživy.  Pravděpodobně nejbrutálnějším zákrokem proti klanu Isaaq pak bylo letecké 

bombardování měst v roce 1988, z velké části tak bylo zničeno město Burao a později 

hlavní město Somalilandu Hergeisa. Počet obětí bombardování se odhaduje na 100 tisíc, 

z toho 50 tisíc jen ve městě Hergeisa. Kromě systematických útoků na civilní 

obyvatelstvo hraničících s genocidou měly represe také široký dopad na ekonomiku 

regionu. Zhroutil se lokální trh, narušeny byly obchodní sítě v Adenském zálivu a 

uzavřen byl i přístav v Berbera, který byl klíčovou obchodní křižovatkou (Ahmed, 

Green, 1999: 119-120 ; Poore, 2009). 

Jako popření vnitřního sebeurčení můžeme chápat také současný stav Somálska 

po roce 1991 s absentující efektivní centrální vládou a panující anarchií. Ani po pádu 

režimu nebylo pro obyvatele Somalilandu možné vykonávat právo na vnitřní 

sebeurčení, jelikož veškeré centrální vládní instituce přestaly být funkční. Somaliland se 

nemůže dožadovat jakékoliv autonomie a je mu upíráno rozhodovat se nad svou 

politickou budoucností, jelikož prakticky neexistuje efektivní parent state, na který by 

mohl vznášet své požadavky. Somálsko postrádá vnitřní legitimitu, není schopné svým 

obyvatelům zajistit základní potřeby, služby a distribuci zdrojů, stejně tak nedokáže 

zajistit bezpečnost svých obyvatel. Od roku 1991 bylo uskutečněno na 15 mírových 

iniciativ ze strany mezinárodní komunity ustavit funkční vládu, všechny však byly 

neúspěšné. Transitional National Government (TNG) ustanovený v roce 2000 byl 

schopný kontrolovat pouze velmi malou část Mogadišu. Co víc, Transitional Federal 

Government (TFG), který byl vytvořený v roce 2004 z iniciativy primárně klanu 

Darood, byl schopný kontrolovat pouze malou část území kolem jediného města 

v blízkosti hranic s Etiopií. V roce 2012 byla inaugurována nová vláda, situace však 
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zůstává neměnná. Dle Fragile States Index (dříve Failed States Index) zastávalo v 

žebříčku Somálsko od roku 2008 nejvyšší příčku, v roce 2014 jej však těsně předstihnul 

Jižní Súdán. Vzhledem k překvapivě širokému mezinárodnímu uznání je však Somálsko 

stále schopné vetovat požadavky na nezávislost Somalilandu (Roethke, 2011: 44-45; 

Kaplan, 2008: 251-252; Fragile States Index, 2014, Pegg, Kolstø, 2014: 5-6). 

Na základě těchto informací lze usuzovat, že secese podle remediálních teorií je 

v případě Somalilandu ospravedlnitelná. Jednoznačné porušování lidských práv při 

pokusu o fyzickou likvidaci klanu Isaaq, který je na území regionu dominantní, a 

následná neschopnost zajistit bezpečnost a základní práva dané skupině obyvatel se jeví 

jako dostatečné předpoklady pro uznání jednostranné secese z vnitřně nelegitimního 

státu. 

 

3.3 Secese podle teorií národního sebeurčení 

Somálsko patří k  nejvíce etnicky homogenním států v Africe, národní identitu 

Somalilandu tak nemůžeme definovat na základě etnické příslušnosti. Drtivá většina 

obyvatel jsou etnickými Somálci, vyznávají sunitský islám a sdílejí i společný jazyk, 

společnost je však dělena na klany a sub-klany, které do jisté míry mohou roli etnik 

zastávat (viz. příloha č. 2). Zatímco na severu dominuje klan Isaaq, v jižním regionu je 

dominantním klanem Hawiye. Současně je však problematické historicky definovat 

Somálsko jako jednotný národ. Již před koloniální érou byly severní a jižní region dvě 

oddělená nezávislá teritoria, která nespojovala žádná sjednocující autorita či jiné 

vzájemné svazky a jakýkoliv kontakt mezi těmito dvěma teritorii v podstatě neexistoval. 

Společnost vždy byla rozdělena na nomádské pastevce v severním teritoriu a 

zemědělsko-pasteveckou společnost na jihu, kultury se tak v jisté míře rozcházely. 

Klíčová je ve formování identity koloniální minulost, kdy se obě území vyvíjela 

v odlišných administrativních strukturách, přičemž Itálií spravované území 

nedisponovalo historií stabilního státu, zatímco Britský Somaliland, především díky 

klíčové obchodní křižovatce na jeho území, ano. Britská správa také do chodu státu 

zasahovala jen velmi omezeně, Itálie se však snažila aplikovat vlastní administrativu. 

Během koloniální éry se lišily i oficiální jazyky v jednotlivých koloniích obývanými 

Somálci. V Italském Somálsku to byla italština, v Britském Somalilandu angličtina, ve 

Francouzském francouzština a v Ogadenu amharština.  



25 
 

Vnější národní sebeurčení Somalilandu pak bylo naplněno oprávněným 

vyhlášením nezávislého státu v rámci procesu dekolonizace v roce 1960 a následným 

uznáním 35 státy včetně stálých členů Rady bezpečnosti OSN, stal se tak i vůbec 

prvním somálským státem uznaným OSN. Vznik unie sloučením dvou nezávislých států 

pak byl motivován především ideou Velkého Somálska, která však i přes pokusy 

Barreho nebyla ani zdaleka naplněna. Sdílenou nespokojenost s unií vyjádřil Somaliland 

již o rok později v unifikačním referendu. 

Status národa s právem na sebeurčení přiřknul obyvatelům Somalilandu i 

samotný Barreho režim, když v 80. letech cíleně perzekuoval členy klanu Isaaq kvůli 

jejich klanové příslušnosti.  Za dobu existence Somalilandu jako kvazistátu byla mezi 

obyvateli vybudována společná politická identita na základě společného boje proti 

režimu a následného procesu budování státu, což bylo stvrzeno i ústavním referendem 

v roce 2001. Společnou politickou identitu lze přisuzovat i generační výměně. Jelikož 

většina současných obyvatel Somalilandu byla narozena až po odtržení, absentují tak 

z jejich strany jakékoliv vazby k jednotnému Somálsku (Daud, 2012:1-2; Ahmed, 

Green, 1999: 113, 155; Riegl, Doboš, 2014: 180). 

Aplikujeme-li národnostní princip na sdílenou identitu obyvatel, lze patrně 

ospravedlnit secesi i dle teorie národního sebeurčení. Patrné jsou i jisté rozdíly mezi 

obyvateli severního a jižního regionu v oblasti kultury i odlišné historie. Ústavní 

referendum z roku 2001 dokazuje i silný pocit sounáležitosti a formování společných 

ambicí k (opětovnému) ustavení vlastní politické jednotky můžeme sledovat již krátce 

po unifikaci se Somálskem. Částečně lze případ Somalilandu zasadit i do teorie Davida 

Millera (Miller, 1995), který právo na secesi připisuje separovaným národům. 

Somaliland si oprávněně nárokuje své území kopírující koloniální hranice Britského 

Somalilandu. Mluvíme-li o klanech, je území relativně homogenní a v žádném případě 

není etnicky smíšené. Neporušuje ani princip distributivní spravedlnosti, můžeme-li o 

něm v případě nefunkčního Somálska vůbec mluvit.  

 

3.4 Secese podle plebiscitních teorií 

  Předpoklady, které pro ospravedlnění secese udávají teorie národního 

sebeurčení, argumentuji výše jako dostačující, dle plebiscitních teorií však tyto 

předpoklady pro ospravedlnění nejsou nutné. Postačující je dle teorie pouze vyslovení 
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se většiny pro odtržení se od původního státu. V případě Somalilandu to lze poměrně 

jednoduše aplikovat na konstituční referendum konané v květnu roku 2001.  

 Referendum bylo iniciováno parlamentem Somalilandu za účelem ratifikovat 

ústavu z února roku 1997 a současně unilaterálně potvrdit nezávislost na Somálsku 

vyhlášenou v roce 1991. Na průběh referenda bylo vyčleněno přes 650 000 dolarů, což 

se rovnalo zhruba 5 % ročních vládních výdajů, z toho jen malá část rozpočtu byla 

vyhrazena na informační kampaň o nadcházejícím referendu. Vzhledem k většinově 

nomádskému charakteru společnosti a gramotností pohybující se okolo 70 % byla navíc 

komunikace s obyvateli o to složitější. Vytisknuto tak bylo pouze 12 500 kopií ústavy 

s tím, že informace budou předávány staršími klanů verbálně. Pravděpodobně i proto 

byl plebiscit pro voliče primárně spíše vyslovením se k nezávislosti, než k samotnému 

obsahu a podobě ústavy. Referendum bylo organizováno Somalilandskou komisí pro 

referendum za asistence diasporní organizace Somaliland Forum a mezinárodního týmu 

pozorovatelů z Initiative & Referendum Institute. V 600 volebních místnostech volilo 

přes 66 % oprávněných voličů a výsledkem bylo ve více jak 97 % ano pro ústavu a 

nezávislost.  Výsledek tak byl jednoznačný, na referendu však odmítli participovat 

méně stabilní východní regiony Sanaag a Sool, které si nárokuje i sousední autonomní 

stát Puntland.
5
 Ačkoliv plebiscit neproběhl bez dílčích nedostatků, komplexně ho 

mezinárodní pozorovatelé hodnotí jako spravedlivý, z většiny v souladu s běžně 

uznávanými volebními procedurami s pokojným průběhem bez násilností (Initiative & 

Referendum Institute, 2001; Somaliland Supreme Court, 2001). 

 Vzhledem k úspěšnému referendu by mohla být secese ospravedlnitelná i na 

základě plebiscitní teorie. Obyvatelé Somalilandu jsou koncentrovanou skupinou 

teritoriálně soustředěnou dle původních koloniálních hranic, podle plebiscitních teorií 

tedy pro secesi vhodným kandidátem. Oblast, na které referendum probíhalo, byla 

v souladu s teorií omezena pouze na nárokované území a výsledek plebiscitu jasně 

demonstruje vůli obyvatel nebýt součástí jednotného Somálska. V návaznosti na debatu 

ohledně hranice legitimní většiny by však mohl být výsledek zpochybňován z důvodů 

pouhé 66 % účasti (Somaliland Government, 2013b). 

 

                                                             
5
 Puntland je region na severovýchodě Somálska sousedící se Somalilandem. Nezávislost na centrální 

vládě vyhlásil v červnu 1998 v reakci na progresivní rozpad země. O mezinárodní uznání neusiluje, 

představitelé vidí budoucnost Puntlandu jako federativní součásti Somálska, v lednu 2011 však přerušili 

styky s TFG a v roce 2012 opět s novou federální vládou. Uznáván není žádným státem. (Salsó, 2011)  
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3.5 Somaliland a kritéria státnosti 

Představitelé kvazistátů však většinou neopírají své nároky na suverenitu o 

jednotlivé teorie secese, ale obhajují je na základě vnitřní efektivity, teritoriální a 

politické legitimity, tradice státnosti nebo práva na sebeurčení (Riegl, Doboš, 2014: 

177). V případě Somalilandu vláda svůj nárok na mezinárodní uznání staví primárně na 

dvou styčných bodech – kritériích státnosti podle Úmluvy z Montevidea a historické 

tradici státnosti (Somaliland Government, 2013b). 

Dle Úmluvy z Montevidea musí stát splňovat již zmíněná kritéria: trvalé 

osídlení, definované území, efektivní vládu a schopnost vstupovat do vztahů s ostatními 

státy (Montevideo Convention, 1933: čl. 1). Kritérium trvalého osídlení Somaliland 

naplňuje uspokojivě, celková populace se odhaduje na 3,85 milionů obyvatel, z toho 

více jak 1,1 milionu žije v hlavním městě Hargeisa. Ačkoliv je velká část obyvatel 

nomádského charakteru a početná je i diaspora, referendum z roku 2001 stvrzuje trvalé 

osídlení regionu. Do země se také navrátilo značné množství uprchlíků. 15 z celkem 45 

členů současného kabinetu je složeno z obyvatel navrácených z diaspory. Populace je 

navíc velmi homogenní, drtivá většina obyvatel jsou etničtí Somálci (Somaliland 

Government, 2013b; 2013c; 2010). 

Somaliland disponuje jasně definovaným územím stanoveným v době vzniku 

Britského Somalialndu. Hranice jsou také v souladu s rezolucí Organizace africké 

jednoty z roku 1964, která zakotvuje, že „hranice afrických států v den jejich 

nezávislosti ustanovují jejich reálnou podobu“ (Organizace africké jednoty, 1964; 

Daud, 2012). Vzhledem ke skutečnosti, že současně nárokované hranice kopírují 

hranice koloniálního Britského Somalilandu a zároveň tak i uznaného nezávislého státu 

Somaliland z roku 1960, členské státy Africké Unie by měly tyto jasně definované 

hranice respektovat. Koloniální hranice byly navíc smluvně zakotveny v roce 1888 

smlouvou s Francií, 1894 s Itálií a 1897 s Etiopií. Faktem však zůstává, že se vyskytují 

problémy ohledně kontroly teritoria na východě, kde si část území nárokuje sousední 

autonomní region Puntland (viz. příloha č. 3). Východní regiony Somalilandu Sanaag, 

Sool a Cayn obývají především sub-klany Warsangeli a Dhulbahante z klanové rodiny 

Darod, která z velké části sídlí i na území Puntlandu, který si tak od roku 1998 klade na 

území nároky na základě etnického iredentismu kvůli klanovým vazbám. Je třeba 

zmínit, že regiony Sanaag a Sool převážně nepodpořily ústavní referendum stvrzující 

nezávislost Somalilandu v roce 2001. Puntland se také v roce 2003 úspěšně pokusil 
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okupovat Las Anod, hlavní město regionu Sool, po střetu v roce 2007 ho ovšem získal 

pod svou kontrolu opět Somaliland. Teritoriální krizi prohloubilo i vyhlášení 

autonomního státu Maakhir sub-klanem Warsangeli na části sporného území v červnu 

2007, který tak proklamoval distancování se od Somalilandu i Puntlandu, v lednu 2009 

byl však k Puntlandu připojen. Z administrativy Somalilandu i Puntlandu se pokusily 

opět regiony vymanit také vyhlášením autonomního státu Khaatmuto v roce 2012, který 

se identifikuje se Somálskem (Mesfin, 2009: 10; Pegg, Kolstø, 2014: 5). Ačkoliv jsou 

nároky Somalilandu na sporné území historicky oprávněné, kontrola nad tímto 

teritoriem zůstává důležitou výzvou pro jeho teritoriální integritu, zachování míru a 

pravděpodobně i otvírá otázku vnitřní legitimity.  Dle představitelů Somalilandu však 

tyto teritoriální spory nemají na státnost vliv (Somaliland Government, 2013b). 

V otázce efektivity vlády a demokratické transformace urazil Somaliland od 

vyhlášení nezávislosti dlouhou cestu, v počátcích byla však vláda velmi slabá a 

neschopná výkonu autority. Cesta ke stabilitě započala v roce 1991 již zmíněnými 

konferencemi klanových starších
6
, konanými za účelem vybudování míru a předejití 

konfliktům v zemi. Díky těmto shromáždění označovaným jako Guurti  se postupně 

dařilo redukovat napětí jak mezi klany, tak i v rámci jednotlivých klanů. Mezi určující 

Guurti patřila první konference v Burco v roce 1991, na které byl udělen dvouletý 

mandát Somali National Movement a prozatímním prezidentem zvolen Ahmed Ali 

Tuur. Dalším klíčovým Guurti bylo bezesporu to v roce 2003 ve městě Borama, ze 

kterého vzešli National Charter a Peace Charter. Prezidentem byl nahrazen Mohammed 

Ibrahim Egal a současně byl také definován politický systém země nazývaný „beel“, 

označovaný jako hybridní, kombinující tradiční roli starších klanů s moderní 

representativní demokracií. Guurti (House of Elders) se tak stalo permanentní horní 

komorou parlamentu, do které navrhovaly své starší jednotlivé klany samotné. Klanová 

struktura společnosti se však otiskla i do dolní komory (House of Representatives) 

parlamentu a vlády, kde byly vytvořeny vázané kvóty pro poslance a ministry za 

jednotlivé klany. Účelem bylo zmírnit jinak naprostou dominanci klanu Isaaq 

v parlamentu a ve vládě. Jak je patrné, implementováno bylo také tradiční dělení moci 

na exekutivní, legislativní a soudní (Pegg, Kolstø, 2014: 3, Eubank, 2011: 470-472). 

                                                             
6
 Postavení staršího v somálských klanech nemusí nutně souviset s věkem. Na rozdíl od kmenových 

náčelníků v řadě afrických společností je starší volen i na základě jeho zkušeností, schopností, 

spravedlivosti, bohatství, štědrosti apod. (Ahmed, Green, 1999: 123) 
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Systém fixovaných kvót pro klany byl nahrazen soutěživým volebním systémem 

s ratifikací ústavy referendem v roce 2001. Ústava však počet stran omezuje na 

maximálně tři. Důvodem je obava z vysoké fragmentizace stranického systému na 

základě klanové příslušnosti, pramenící ze zkušeností se situací v Somálsku během 60. 

let (Somaliland Constitution, 2005). Strany a hnutí ale mají možnost soutěžit ve volbách 

na lokální úrovni, na základě jejichž výsledku jsou vybrány tři strany, které mohou 

usilovat o křesla v parlamentu. Horní komora Guurti však zůstává nadále nevoleným 

orgánem (Pegg, Kolstø, 2014: 3). 

Tento hybridní systém byl poměrně vřele přijat i mezinárodními pozorovateli, 

pozitivně jako svobodné a spravedlivé jsou hodnoceny i volby, a to jak prezidentské, 

parlamentní i lokální, často označované jako nejdemokratičtější volby v Africkém rohu. 

Není tak divu, že Národní volební komise (National Electrolal Comission) je 

označována za nejkompetentnější instituci v Somaliandu. Demokratický charakter 

systému prokázal také poklidný průběh prezidentských voleb v roce 2003, kdy i přes 

těsný rozdíl pouhých 80 hlasů proběhlo předání moci v míru a opozice výsledek přijala 

(Kaplan, 2008: 255). Vláda Somalilandu však za svou existenci prošla řadou krizí a její 

instituce také trpí četnými nedostatky, stejně tak se potýká i s jistým demokratickým 

deficitem, nedostatečné je zapojení žen do rozhodovacích procesů, posouvají se termíny 

voleb, i přes formální svobodu tisku jsou zaznamenány případy zatýkání žurnalistů a ani 

vládní procedury neprobíhají vždy řádně.   I tak se ale Somalilandu za dobu své 

existence podařil obrovský pokrok a především v kontrastu s dalšími Afrického rohu 

můžeme říci, že i přes četné nedostatky disponuje efektivní vládou a funkčními 

demokratickými institucemi.  

Navzdory absenci mezinárodního uznání jsou prokazatelné i kapacity pro 

vstupování do vztahů s jinými suverénními státy a mezinárodními organizacemi. V zemi 

neexistují konkurenční paralelní politické struktury, které by mohli být považovány a 

vystupovat jako představitelé Somalilandu, reprezentace na mezinárodní úrovni tak 

jednoznačně náleží zvolené vládě. Kapacity vykazují i institucionální předpoklady 

vládních struktur, včetně ustaveného postu Ministra zahraničních věcí a prezidenta coby 

hlavy státu. Představitelé byli také přijati řadou zemí, se kterými vstupují do 

bilaterálních i multilaterálních vztahů a spoluprací. Vztahy s mezinárodním 

společenstvím přiblížím v podkapitole Přístup mezinárodního společenství (Eggers, 

2007: 219, Daud. 2012: 2). 
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V argumentaci pro mezinárodní uznání, mimo odkazy na odlišnou koloniální 

minulost a 5 denní existenci státu, představitelé odkazují také na neplatnost unie 

vytvořené se Somálskem v roce 1960 (Somaliland Government, 2013b). Spojení do 

unie mělo být stvrzeno mezinárodní smlouvou, problematické však je, že oba státy 

ratifikovaly dvě značně odlišné smlouvy. První legislativně schválený návrh smlouvy 

nazvaný Law of Union zaslal do Mogadišu Somaliland, Somálsko však tuto smlouvu 

nikdy nepřijalo. Odpovědí byla velmi odlišná smlouva ze strany Somálska známá jako 

Act of Union, která naopak nebyla podepsána představiteli Somalilandu. Namísto toho 

byl vydán prozatímním prezidentem z jižního regionu dekret, který spojení dvou států 

formalizoval a v roce 1961 byl schválen Národním shromážděním s retroaktivní 

platností (Roethke, 2011: 36). Z perspektivy mezinárodního práva však smlouva, která 

není stvrzena souhlasem státu, pozbývá platnosti. Dle Vídeňské úmluvy o smluvním 

právu totiž za standardních podmínek „smlouva nabývá platnosti až ve chvíli, kdy je 

vyjádřen souhlas se smlouvou všemi státy účastnících se vyjednávání“, což je 

podmínka, kterou Law of Union ani Act of Union nesplňují (United Nations, 1960: čl. 

24/2). I v případě, že by Act of Union byla schválena dle konvencí, je opět možné 

odvolávat se na Vídeňskou úmluvu. Ta totiž zakotvuje, že v případě závažného 

porušování bilaterální smlouvy jednou stranou má druhá strana právo dovolávat se 

pozastavení či zrušení smlouvy (United Nations, 1960: čl. 60/1). Konstantní porušování 

smlouvy lze aplikovat na diktaturu po roce 1969 vrcholící perzekucemi klanu Isaaq 

v 80. letech. Ačkoliv Siad Barre nebyl signatářem smlouvy, okolnosti, za kterých byla 

smlouva podepsána, pozbyly existence a neplatná by tak měla být i smlouva. Pokud by 

byla neplatnost smlouvy uznána, odtrhnutí se od Somálska by nenarušovalo jeho 

teritoriální integritu, ale pouze obnovilo předchozí status suverénního státu (Roethke, 

2011: 43-44).  

 

3.6 Přístup mezinárodního společenství 

Ačkoliv Somaliland vykazuje vysokou míru efektivity a vnitřní legitimity, za 24 

let své nezávislé existence se nedočkal de iure uznání od jediného státu. Vláda se však 

aktivně zasazuje o navazování formálních i neformálních styků s dalšími státy a 

organizacemi na poli ekonomickém i politickém. I přesto, že se této politické entitě 

nedostává uznání de iure, lze pozorovat různé podoby uznání de facto. Zástupci OSN již 

mnohokrát zavítali do hlavního města Hargeisa a v zemi operuje na 22 agentur OSN.  
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V roce 2007 byla také vyslána delegace Evropské unie pro zahraniční vztahy, aby 

vyjednávala o možné spolupráci. V roce 2005 zažádal Somaliland o připojení k Africké 

unii, žádost však stále nebyla přijata ani zamítnuta. V letech 2005 a 2008 byly ale 

vyslány z Africké unie delegace pro posouzení situace země, které označili případ 

Somalilandu za unikátní a ospravedlnitelný, a také že by případ Somalilandu neměl být 

spojován s hrozbou otevření Pandořiny skříňky secesionistických hnutí. Kanceláře 

zastupující Somaliland existují v Belgii, Francii, Švédsku, Norsku, Kanadě, USA, 

Etiopii, Džibutsku, Keni, Jižní Africe, Jižním Súdánu a Jemenu. Pravděpodobně 

nejsilnější vazby sdílí Somaliland se sousední Etiopií, pro kterou je klíčový přístav ve 

městě Berbera, který je pro ni po přístavu v Džibutsku druhý nejdůležitější pro dovoz i 

vývoz. Mimo obchodní vztahy spolu obě země sdílí letecké linky a Etiopie má 

v hlavním městě Somalilandu svou kancelář a diplomatické zástupce. V roce 2012 byly 

uzavřeny dohody o rozšíření spolupráce v oblasti diplomacie, ekonomiky a bezpečnosti. 

Představitelé Somalilandu byli také uvítáni na oficiální návštěvě v USA a Velké Británii 

(Somaliland Government, 2013; Eggers, 2007: 213). 

Západní státy se k případu Somalilandu stavěly spíše jako k interní záležitosti Afriky 

a proklamovaly, že uznání musí přijít jako první ze strany Africké unie. Vzhledem 

k tomu, že sousední Etiopie hostí ústředí Africké unie, mohla by to být právě ona, kdo 

se za uznání zasadí, obzvlášť s přihlédnutím k vzájemným vztahům se Somalilandem. 

Patrné jsou z její strany ale obavy o vyvolání rozepří a konfliktů ohledně uznání v rámci 

samotné Africké unie. Současný status quo je pro Etiopii navíc vyhovující, stejně tak 

pro Džibutsko, pro které by uznání Somalilandu a zpřístupnění přístavu Berbera 

přineslo z ekonomického hlediska velkou konkurenci. V opozici s uznáním jsou také 

arabské státy jako Egypt či Saudská Arábie, řada okolních států by totiž preferovala 

spíše silné sjednocené Somálsko jako protiváhu vůči převážně křesťanskému 

regionálnímu hegemonu Etiopii. Naopak Rwanda, Jižní Afrika nebo Zambie nezávislost 

podporují (Pegg, Kolstø, 2014: 6; Kaplan, 2008: 259). 

 

3.7  Empirická suverenita Somálska a Somalilandu 

V kontrastu se Somalilandem jeho parent state Somálsko vykazuje téměř nulovou 

efektivitu, postrádá vnitřní legitimitu, vláda kontroluje pouze hlavní město a malá území 

na jihu (Abdirahman, 2015), ale je mezinárodním společenstvím uznáván jako 
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suverénní stát a má křesla v klíčových mezinárodních organizacích. Tento paradox 

nasvědčuje tomu, že uznání Somalilandu ze strany mezinárodního společenství není 

otázkou právní, ale především politickou.  

 Kontrast lze dobře demonstrovat komparací Somálska a Somalilandu postavené 

na Bergově a Kuuskově metodě empirického přístupu k suverenitě a její kvantifikace 

(Berg, Kuusk, 2010). Autoři naráží na to, že současné pojetí suverenity je povrchní a 

hodnotíme-li suverenitu určitého státu, de iure suverenita, zahrnující diplomatické styky 

a členství v mezinárodních organizacích, nereflektuje skutečnost. K uchopení reality je 

dle nich třeba zkoumat empirickou suverenitu. Ta v jejich konceptualizaci zahrnuje 

atributy vnitřní suverenity (symbolické atributy, vláda, měnový systém, teritorium, 

populace) i vnější suverenity (aktérství, bezpečnostní struktury, diplomatické vztahy, 

členství v mezinárodních organizacích). Na základě těchto faktorů můžeme porovnat i 

empirickou suverenitu Somálska a Somalilandu.  

(1) Symbolické atributy. Oba státy disponují vlastní vlajkou i státním znakem, 

státními svátky podle gregoriánského a islámského lunárního kalendáře a 

hlavními městy. Vzhledem k neefektivitě státního aparátu Somálska a 

neschopnosti kontrolovat území může však být úloha hlavního města 

diskutabilní.  

(2) Měnový systém. Centrální banka v Somalilandu byla založena v roce 1994 a 

je zakotvena i ústavně. Za účelem oproštění se od somálské měny byla 

současně zavedena i oficiální měna Somalilandský šilink, často se však 

v praxi používá americký dolar. Mezinárodní měnový fond zemi neuznává, 

měna byla opakovaně devalvována a vyskytují se problémy se směnou peněz 

(Huliaras, 2010: 163; Somaliland Law, 2012b; Kaplan, 2008: 257). Po pádu 

diktatury a vládních institucí v Somálsku centrální banka nefungovala, 

obnovena byla až v roce 2009 (African Development Bank Group, 2009). Od 

svého založení se centrální banka pokouší o výkon autority nad měnovým 

systémem, překážkou je opět neschopnost kontrolovat území státu. Národní 

měnou je Somálský šilink, transakce ale i v tomto případě často probíhají 

v dolarech. V roce 2013 Somálsko opět po 22 letech uznal Mezinárodní 

měnový fond, díky kterému tak bude zemi umožněn přístup k poradenské a 

technické asistenci (Central Bank of Somalia; International Monetary Fund, 

2013). 
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(3) Teritoriální integrita. V případě Somalilandu se jedná o jasně definované 

hranice na základě smluvně definovaného území koloniálního Britského 

Somalilandu a následně i nezávislého státu Somaliland z roku 1960. Ačkoliv 

jsou nárokované hranice historicky oprávněné, objevují se problémy 

s kontrolou teritoria na východě v regionech Sanaag, Sool a Cayn. Území 

Somálska na straně druhé je definované územím bývalého Italského 

Somálska, vytvořením unie v roce 1960 bylo navíc rozšířeno o severní 

region dnešního Somalilandu. Po pádu diktatury Siada Barreho v roce 1991 

pak byla teritoriální integrita narušena vyhlášením nezávislého Somalilandu, 

v roce 1998 vyhlášením autonomního státu Puntland, a území bylo dále 

fragmentováno warlordy a islamistickými militantními skupinami. Somálsko 

je rozpadlým státem a centrální vláda je i v současnosti schopna kontrolovat 

pouze malou část území (BBC, 2015). 

(4) Permanentní populace. Somaliland disponuje trvalým osídlením, vzhledem 

k neuznání jeho suverenity mezinárodním společenstvím ale není oficiálně 

uznáváno ani somalilandské občanství. Přítomnost permanentní populace 

stvrdilo i konstituční referendum v roce 2001. Počet obyvatel celého 

Somálska se k roku 2014 odhadoval na 10,8 milionů, poslední sčítání 

obyvatel se však odehrálo v roce 1975 a za současné situace není znovu 

realizovatelné. Vzhledem k velmi vysoké fertilitě se počet obyvatel v roce 

2020 odhaduje na 13.2 milionů (CIA, 2015; World Population Review, 

2015). 

(5) Aktérství. Somaliland je neuznanou entitou, aktivně se ale snaží navazovat 

vztahy se zahraničím. Své kanceláře má v řadě zemí a představitelé jsou 

přijímáni ostatními státy na oficiální návštěvy, včetně USA a Velké Británie. 

Spolupracovat s dalšími státy se pokouší i v politických i ekonomických 

otázkách. Nejvýznamnějším partnerem je sousední Etiopie. Somálsko je 

oproti tomu zcela uznaným státem a široce uznávána je i jeho vláda z roku 

2012. Nová vláda se účastní mezinárodních konferencí zaměřených na 

regionální i mezinárodní problémy, coby aktér mezinárodních vztahů má 

však země pouze marginální vliv (Chatham House, 2013). 

(6) Bezpečností struktury. Bezpečnostní systém Somalilandu je silně 

decentralizovaný a jednotlivé klany mají vysokou míru zodpovědnosti při 
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zajišťování bezpečnosti v jejich oblastech, armáda a policie však vysokou 

efektivitu nevykazují. Investice do zajišťování bezpečnosti jsou velmi 

vysoké, dle odhadů Světové banky činil rozpočet na bezpečnostní služby 

během let 2002 a 2011 51,1 % celkového rozpočtu země. Vláda i obyvatelé 

přistupují k bezpečnosti jako prioritě, Somaliland však zůstává pouze 

částečně militarizovaným státem. Velikost armády z celkové populace se 

odhaduje jen na 15 000 osob a žádné zálohy (Pegg, Kolstø, 2014: 4-6). 

Bezpečnostní složky Somálska oproti Somalilandu naprosto selhávají, což je 

patrné již z faktu, že se většina území nachází mimo kontrolu. Nejsilnější 

opoziční skupinou je militantní islamistická skupina al-Shabab. Armáda čítá 

odhadem 12 000 osob a 24 000 v zálohách a stát se tak musí spoléhat na 

zahraniční vojenskou pomoc především z Etiopie a Keni (BBC, 2015; Global 

Firepower, 2015). 

(7) Diplomatické vztahy. Somaliland jako neuznaná entita i přes zjevné kapacity 

neměl možnost vstoupit do oficiálních diplomatických vztahů s žádným 

státem ani za ním nestojí žádný externí patron. Dle oficiálních stránek 

somálského ministerstva zahraničních věcí navázalo Somálsko vztahy 

s řadou státu již krátce po jeho vzniku v roce 1960. Mimo některé africké 

země byly navázány vztahy i např. s Čínou, Saudskou Arábií, 

Pákistánem, evropskými státy, jako Velká Británie, Belgie, Německo či 

Rusko, nebo také s USA (Somali Ministry of Foreign Affairs). 

(8) Členství v mezinárodních organizacích. Zatímco uznané Somálsko zasedá 

v řadě mezinárodních organizací včetně OSN, Africké Unie, Mezinárodního 

měnového fondu, pro Somaliland je ve vstupu do mezinárodních organizací 

překážkou jeho neuznání. V roce 2005 však podal žádost o přijetí do Africké 

unie (CIA, 2015). 

Na základě těchto faktorů se Berg a Kuusk pokusili empirickou suverenitu 

kvantifikovat a aplikovat na vybrané politické entity, zahrnující závislá teritoria, 

autonomní regiony, kvazistáty, vlády v exilu i uznané státy, a zahrnuty byly i 

Somaliland a Somálsko. Zatímco výsledek Somalilandu v oblasti vnitřní suverenity 

(atribut 1-4) čítal 4.3 bodů z 5 možných, Somálsko dosáhlo pouze na hodnotu 1.8. 

Somálsko si tak stojí v otázce vnitřní suverenity z vybraných uznaných států 

jednoznačně nejhůř, a započítáme-li i ostatní entity, hůř si vede pouze vláda v exilu 
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Tibetu, provincie Kosovo, a stejného výsledku dosáhla Palestina a exilová vláda 

Západní Sahary. Skóre Somalilandu je naopak mezi vybranými de facto státy po Tchaj-

wanu druhé nejvyšší a i v případě zahrnutí ostatních politických entit dosahuje 

srovnatelné hodnoty s uznanými evropskými státy, v řadě případů dokonce ještě 

hodnoty vyšší. V otázce vnější suverenity (atributy 5-8) se ale role obrací, Somálsko 

dosahuje hodnoty 3.1 z 5 a Somaliland pouhých 1.6, což je srovnatelné s např. Západní 

Saharou. V celkovém výsledku vítězí v míře empirické suverenity Somaliland 

s hodnotou 5.9 z 10 možných oproti Somálsku s 4.9 (viz. příloha č.4) . Je patrné, že 

empirická suverenita Somálska drasticky strádá v oblasti vnitřní suverenity, díky 

mezinárodnímu uznání však vůči Somalilandu jasně dominuje ve vnější suverenitě. Na 

základě těchto výsledků můžeme usuzovat, že neuznání Somalilandu není zapříčiněno 

nedostatečnou vnitřní suverenitou, ale spíše politickými zájmy mezinárodního 

společenství.  

 

3.8 Příčiny a důsledky neuznání Somalilandu 

Jedna z největších překážek pro uznání je také neakceptování odtržení ze strany 

parent state. Většina představitelů nové vlády Somálska k uznání nezávislosti zastává 

negativní postoj. Hrozba násilného pokusu o připojení Somalilandu zpět k Somálsku je 

výhledově nereálná a ani v minulosti k takovému ohrožení nedošlo. Srovnatelně 

nereálné je i dobrovolné připojení se ze strany Somalilandu. V oblasti vyjednávání 

s parent state byl však zaznamenán velký pokrok, vláda ustavená v roce 2012 v čele 

s prezidentem začala totiž s představiteli Somalilandu jednat o možné spolupráci, uznání 

Somalilandu z jejich strany však zůstává nepravděpodobné (Somaliland Government, 

2013; Pegg, Kolsø, 2014: 6-7). 

M. Sterio (Sterio, 2010) uvádí, že veškeré skupiny, které se úspěšně staly 

nezávislými, byly podporovány světovými mocnostmi a v problematice suverenity států 

panuje tzv. vláda mocností (Great Powers rule). Tvrdí, že takováto podpora mocností je 

nejdůležitějším kritériem při cestě za mezinárodním uznáním entity a lze říci, že funguje 

jako protiváha parent state. Připisuje to větší míře suverenity velmocí (např. skrz stálé 

členství v Radě bezpečnosti OSN), která legitimizuje i intervence proti teritoriální 

integritě parent state. Faktem však zůstává, že podpora entit usilujících o nezávislost 

pramení v praxi především z geopolitických a regionálních zájmů mocností, pokud není 
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uznání v souladu s jejich zájmy, mohou se rozhodnout entitu nepodpořit. Zároveň je tak 

velmi nepravděpodobné, aby se jakémukoliv regionu podařilo z jurisdikce těchto 

mocností odtrhnout. Vzhledem k absenci takovéhoto externího garanta v případě 

Somalilandu by tak dle jeho teorie bylo uznání mezinárodním společenstvím velmi 

nepravděpodobné. 

Překážkou jsou rovněž politické zájmy okolních států, především Etiopie, která 

by z pozice domovské země Africké unie mohla být katalyzátorem v procesu uznání. 

Vzhledem ke skutečnosti, že západ přistupuje k uznání Somalilandu jako k záležitosti 

Afriky, musí to být právě Africká unie, která udělá první krok. Mimo politické zájmy 

může být určující i strach z další teritoriální desintegrace po vzoru Somalilandu, tyto 

obavy však vyvrátila již během pozorovací mise v roce 2005. 

Isolace způsobená jeho nepřijetím do mezinárodního společenství má řadu 

nepříznivých důsledků, a to především ekonomických. Mimo nemožnosti navázání 

diplomatických styků schází Somalilandu také podpora ze strany finančních 

mezinárodních organizací jako např. Světová banka či Mezinárodní měnová unie. 

Problematická je také spolupráce se zahraničními bankami a dovoz zboží, což má za 

následek vyšší životní náklady pro obyvatele. Stejně nepříznivá je absence určité formy 

investiční ochrany, zahraniční investoři tak zůstávají zdrženliví. Nejasný status země 

navíc brání možnému návratu řadám profesionálů žijících v diaspoře (Kaplan, 2008: 

257). 
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Závěr 

 Cílem práce bylo analyzovat situaci Somalilandu v kontextu historickém i 

geopolitickém, současně také zmapovat demokratický vývoj této a analyzovat faktory 

ospravedlňující secesi. V teoretické části byly objasněny pojmy pojící se 

s problematikou secese a státnosti, které bylo nutné vysvětlit pro uchopení dalších 

souvislostí. Dále byla přiblížena problematika secese, vymezení secese od dalších typů 

politické desintegrace a následně popsány základní normativní teoretické přístupy 

předních autorů.  

V praktické části byly pak teorie aplikovány na případ Somalilandu. Z historické 

analýzy Somalilandu vyplývá, že vzhledem k odlišné koloniální minulosti od Somálska 

se obě entity formovaly nezávisle na sobě a unifikace v roce 1960 byla podmíněna 

především ideou pan-somalismu. Absence sdílené identity těchto dvou entit se projevila 

již krátce po sjednocení a propast mezi nimi se prohlubovala i během vojenské diktatury 

majora Siada Barreho. Represálie, porušování lidských práv na dominantním klanu 

Isaaq a protěžování jiných klanů ze strany centrální vlády pak vedlo k radikalizaci 

opozičních hnutí a vyhlášení nezávislého Somalilandu v roce 1991.  

Aplikací remediálních teorií secese na případ Somalilandu bylo zjištěno, že 

vzhledem k rozsahu výše zmíněných represí vůči většinovému obyvatelstvu regionu je 

požadavek na secesi na základě teorie oprávněný. Z důvodů neefektivnosti parent state 

je navíc obyvatelům Somalilandu upřen výkon práva na vnitřní sebeurčení. Stejně tak 

není centrální vláda rozpadlého Somálska schopná zajistit obyvatelům distribuci zdrojů 

ani bezpečnost.  

I přes společnou etnicitu obou regionů je nelze označit za historicky jednotný 

národ. Vývoj byl rozdílný již  před koloniální érou a i během ní se vzhledem k odlišným 

koloniálním správám formovaly regiony odděleně. Sdílená identita se neprojevila ani 

během let existence jednotného Somálska. Silná sdílená identita se však projevila 

během let budování nezávislého státu mezi obyvateli Somalilandu po roce 1991. 

Z těchto důvodů lze považovat secesi ospravedlnitelnou i podle teorií národního 

sebeurčení. 

Na základě úspěšného referenda v roce 2001, stvrzujícím ústavu a nezávislost 

Somalilandu, je secese ospravedlnitelná i podle plebiscitních teorií. Referendum bylo 



38 
 

mezinárodními pozorovateli z Initiative & Referendum Institute hodnoceno jako 

svobodné a spravedlivé a pro ratifikaci a nezávislost se vyslovilo více jak 97 % voličů 

při 66 % účasti. Výsledky tak jasně demonstrovaly, že obyvatelé vidí svoji budoucnost 

v Somalilandu jako nezávislém suverénním státu. Na výzkumnou otázku, zda je secese 

ospravedlnitelná dle normativních teorií secese, je tedy odpověď ano. 

 Požadavky na mezinárodní uznání jsou však představiteli Somalilandu stavěny 

především na základě kritérií státnosti z Montevidea a historické tradici státnosti. 

Kritéria státnosti Somaliland naplňuje uspokojivě, co víc, lépe než řada uznaných 

suverénních států včetně jeho parent state. Odpověď na druhou výzkumnou otázku je 

tedy rovněž kladná. Silným argumentem je také odkaz existenci Somalilandu jako 

suverénního státu během roku 1960 a zpochybnění unifikační smlouvy Act of Union. 

Somaliland také vykazuje znatelně vyšší empirickou suverenitu (kvantitativně 5.9 z 10) 

než Somálsko (4.9 z 10), které se však těší mezinárodnímu uznání. 

 Z analýzy příčin neuznání Somalilandu jako suverénního státu vyplývá, že 

překážkou jsou primárně politické zájmy okolních států, především Etiopie a Džibutska, 

kterým vyhovuje stávající status quo. Klíčovým aspektem je také absence vnějšího 

garanta, který by uznání podpořil. Západní státy přistupují k problematice jako 

k záležitosti Africké unie, uznání z její strany však výhledově nic nenasvědčuje, uznání 

Somalilandu by totiž znamenalo narušení teritoriální integrity a suverenity Somálska 

jakožto členského státu. Přístup členských států k uznání je navíc nejednotný, některé ze 

zemí odmítají secesi Somalilandu uznat i kvůli secesionistickým tendencím v rámci 

vlastního teritoria.  Důležitým důvodem neuznání ostatními státy je také přístup 

Somálska, který se k uznání nezávislosti Somalilandu staví spíše negativně. Ačkoliv se 

může jevit, že Somaliland dokáže fungovat jako plnohodnotný stát, důsledky neuznání 

jsou především ekonomické. Neuznání má za výsledek problém s exportními a 

importními licencemi, chybí investiční ochrana a státní aparát musí být 

z nezanedbatelné části financován somalilandskou diasporou. Neuznaný status země 

také brání v členství v mezinárodních organizacích a navazování diplomatických styků 

s jednotlivými státy. Tímto je zodpovězena i třetí výzkumná otázka. 

 Somaliland za dvacet čtyři let urazil v budování státu a demokratizace skutečně 

dlouhou cestu a především v kontrastu se Somálskem vykazuje vysokou míru efektivity 

a podpory svých obyvatel. Za dobu své existence dosáhl řady úspěchů na poli 

ekonomickém, sociálním i politickém, i tak čeká zemi při jejím budování ještě spoustu 
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práce. Vzhledem k výše uvedeným výsledkům je Somaliland oprávněným adeptem na 

nový stát na politické mapě světa, jeho přijetí do mezinárodního společenství však 

závisí především na politických a ekonomických zájmech ostatních států. 
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