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Abstrakt  

 Bakalářská práce „Secesionistické tendence v oblasti jižního Pacifiku 

v geopolitickém kontextu“ se věnuje secesionistickým hnutím, která se v jihopacifickém 

regionu vyskytla v druhé polovině dvacátého a na začátku jednadvacátého století. 

V jednotlivých případových studiích pojednává o okolnostech vzniku těchto hnutí, jejich 

průběhu a výsledku, přičemž zohledňuje důležité regionální aktéry. Secesionistická hnutí 

jsou charakterizována z hlediska geografického, ekonomického, či sociálního a na konci 

práce jsou taktéž vymezeny předpoklady pro vznik těchto hnutí za pomoci teorie Johna 

R. Wooda. Důraz je kladen na faktický průběh hnutí a jejich výsledek. 

 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis „Secessionist trends in the Southern Pacific region within 

geopolitical context“ focuses on secessionist movements, which emerged in the 

Southern Pacific region during the second half of the twentieth century and in the 

beginning of the twenty-first century. It deals with the circumstances of the formation, 

development and outcome of these movements in regional context. The secessionist 

movements are being characterised geographically, economically and socially in case 

studies and the preconditions of formation of these movements are identified according 

to John R. Wood theory. The thesis aims to describe the development and result of those 

movements. 
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Téma práce 

 

Ve své práci se hodlám zabývat problematikou secesionistických tendencí v oblasti 

jižního Pacifiku vztaženou na geopolitický kontext. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

vysoce fragmentovaný prostor s mnoha etnickými či jazykovými skupinami, nejsou tyto 

tendence ničím překvapivým. Oblast jižního Pacifiku je známá pro svou koloniální 

minulost, ale stejně tak i v současné době se zde promítají zájmy různých globálních 

aktérů.  

Mým cílem bude analyzovat secesionistická hnutí v širším kontextu za účelem 

vytvoření empirického vhledu na politický prostor. V první části vymezím teoretický 

rámec secese podle teorie Donalda L. Horowitze a liberálních teorií Harryho Berana a 

Anthonyho H. Birche.  

Dále charakterizuji celkovou geopolitickou situaci v jižním Pacifiku pro 

demonstraci širšího kontextu secesionistických hnutí. Průběh analýzy by měl být 

diachronní, sledující proměny těchto tendencí v průběhu posledních dekád 20. století a 

na začátku 21. století. Proměny geopolitické situace se zřejmě promítly na následujících 

územích, usilujících o odtržení, jimiž se chci dále zabývat v jednotlivých případových 

studiích: konkrétně se jedná o autonomní území Bougainville, republiku Vanuatu a jí 

náležící území Tanna a Vemerana a dále souostroví Rotuma, usilující o nezávislost na 

Fidži. Nejvýznamnější z těchto tendencí se projevila na autonomním území 

Bougainville, fakticky spadajícím pod Papuu-Novou Guineu. Jemu bych chtěla věnovat 

větší část své práce. Výše zmíněná území dále zanalyzuji na základě několika faktorů. 

Nejdůležitějším z nich je geopolitická situace, která je pro daný výzkum klíčová. Dále 

pak geografické, ekonomické a vnitropolitické charakteristiky, mezinárodní uznání, 

trvání existence či přístup mezinárodního společenství. 
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Úvod 

V oblasti jižního Pacifiku v historii existovala celá řada secesionistických hnutí. 

V poslední době se pro tuto oblast ujal název „oblouk nestability“ (arc of instability), do 

něhož spadá Východní Timor, Západní Papua, Papua-Nová Guinea, Nauru, 

Šalamounovy ostrovy, Vanuatu a Fidži. (McLeod a Morgan, 2007, s. 67) Termín poprvé 

použili Duncan a Chand roku 2002 ve svém článku The Economics of the „Arc of 

instability“ (Baar, 2012, s. 20). Tato nestabilita se projevuje na různých úrovních a 

v různých intenzitách, ať už jde o nestabilitu politickou, ekonomickou, či sociální. 

Mnoho zdejších států pocítilo na svém území menší či rozsáhlejší sklony k secesi ze 

strany některé skupiny obyvatel. Výjimkou nejsou ani významní regionální aktéři 

Austrálie a Nový Zéland, kde těchto skupin existuje hned několik. Nejvýznamnější jsou 

zřejmě hnutí za samostatnou Západní Austrálii a za secesi Jižního ostrova Nového 

Zélandu. Aktuálně se také očekávají dvě referenda za nové státy v této oblasti, jimiž 

jsou potenciálně samostatná Nová Kaledonie a Bougainville. Referendum v Nové 

Kaledonii se podle smlouvy z Nouméy musí konat mezi lety 2014-2018. Přesný termín 

však stále nebyl stanoven a na ostrovním státě panují neshody, kdo z místních má ve 

skutečnosti právo se referenda zúčastnit (www.radionz.co.nz). Klíčový moment nastane 

při nadcházejících volbách do Bougainvillské autonomní vlády, které se budou konat od 

11. května po dobu čtrnácti dnů. Nově zvolení zastupitelé totiž budou mít za úkol 

přivést zemi k referendu, které se má konat mezi lety 2015-2020 (www.radionz.co.nz).  

Melanéským1 státem, kde dnes nepůsobí žádné secesionistické hnutí, jsou 

Šalamounovy ostrovy. Neznamená to však, že zde neexistovalo v minulosti. Na jednom 

z ostrovů jménem Malaita vzniklo po druhé světové válce hnutí Maasina Ruru, které 

usilovalo o nezávislost na Británii. Roku 1950 pak na ostrově Guadalcanal vzniklo 

významnější hnutí Moro, jenž však necílilo na plnou nezávislost, nýbrž se snažilo získat 

větší míru autonomie. Jednou z příčin těchto požadavků bylo zabrání půdy místních 

obyvatel, kteří jsou na ni silně vázáni, což byl však velký problém na většině 

pacifických ostrovů, které byly kolonizovány. Tato problematika, stejně tak jako 

nedodržení zvykových práv místních klanů a alokace obyvatel kvůli práci na plantážích, 

se později promítla jakožto zásadní v průběhu etnického (nikoliv separatistického) 

konfliktu na ostrově Guadalcanal v letech 1998-2004. (Naitoro, 2000, s. 4-12) Na tomto 

                                                           
1 Melanésie je region v Oceánii v jihozápadním Tichém oceánu, do něhož spadá Fidži, Vanuatu, 
Šalamounovy ostrovy, Papua-Nová Guinea, Nová Kaledonie, Moluky a Západní Nová Guinea. 

http://www.radionz.co.nz/
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příkladu můžeme pozorovat, že vliv koloniální politiky minulých dvou století je 

v Pacifiku zřetelný dodnes, a že mnohé konflikty mají prvopočátky v rozdělení a 

následném spravování území ostrovů velmocemi, jež nereflektovalo tradiční sociálně-

kulturní prostředí. 

Cílem této práce je především analyzovat secesionistická hnutí v jižním Pacifiku 

v geopolitickém kontextu, s cílem vytvořit empirický vhled na politický prostor. Za 

pomoci kvalitativní metody zkoumání jednotlivých případových studií jsou ke každému 

hnutí popsány okolnosti, které byly pro jeho vznik a průběh klíčové. Především pak co 

se týče geografických, ekonomických a sociálních charakteristik. Krátce také zanalyzuji 

podmínky vzniku těchto hnutí za pomoci teorie Johna R. Wooda. Hlavní výzkumná 

otázka této práce je následující: Jak probíhala secesionistická hnutí v jižním Pacifiku? A 

s jakým výsledkem? 

Ve svém projektu se zmiňuji, že v práci budou taktéž obsaženy liberální teorie 

secese Harryho Berana a Anthonyho Birche, avšak vzhledem k prioritám svého 

výzkumu jsem se rozhodla je vynechat a věnovat se z větší části faktickému průběhu 

secesionistických hnutí. 

Konkrétně se ve své práci zabývám případy secesionistických hnutí na konci 20. 

a začátku 21. století ve státech Papua-Nová Guinea, Vanuatu, Fidži a jejich širším 

geopolitickým kontextem včetně role vnějších aktérů. Podstatná část práce je věnovaná 

separatistickému hnutí na ostrově Bougainville a přilehlých ostrovech, jež jsou nyní 

autonomním územím státu Papua-Nová Guinea. Krize na Bougainville totiž byla 

zdaleka nejrozsáhlejším konfliktem v této oblasti od dob druhé světové války, počet 

obětí se odhaduje na 15 až 20 tisíc (Braithwaite, 2010, s. 86). Přesto se však podařilo 

dosáhnout mírového řešení a o budoucnosti Bougainville bude demokraticky 

rozhodnuto v nejbližších letech.  

Svou práci opírám především o cizojazyčné zdroje, z českých autorů však 

provedl důkladnou analýzu bougainvillského konfliktu Vladimír Baar z Ostravské 

univerzity, a tato práce byla využita i pro nadcházející výzkum. Dalším významným 

zdrojem informací o konfliktu na Bougainville je kniha Johna Braithwaita 

Reconciliation and architectures of commitment: sequencing peace in Bougainville. 

Státu Vanuatu se ve svém výzkumu věnuje Marc Tabani, jehož článků jsem využila pro 

popis hnutí Nagriamel na Espiritu Santo a hnutí Forcona a Kapiel na Tanně. Vývoji na 

Rotumě se věnuje profesor Havajské univerzity Alan Howard, jehož kniha, kterou 
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napsal spolu s Janem Renselem, a jeho další články jsou bohatým zdrojem informací o 

tomto území. 
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1. Teoretické vymezení secesionismu 

Existují různé definice secese a mezi vědci, kteří se tímto předmětem zabývají, 

nepanuje shoda, jak přesně secesionismus vymezit. Rozhodla jsem se tedy uvést dvě 

definice, jednu obecnou a jednu velmi přesně definovanou, na kterých je možné 

pozorovat rozdílné přístupy. Pojem secese lze podle Harryho Berana definovat jako 

„snahu určité části státu, spočívající v jeho obyvatelích a území, na němž žijí, o odtržení 

od existujícího státu a jeho centrální vlády“ (Beran, 1984, s. 21). Přemysl Rosůlek jej 

však ve své knize „Politický secesionismus a etické teorie“ definuje následovně: 

„V důsledku deficitu ve vztahu mezi centrem a periferií se v politickém systému ustaví 

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, od něhož se skupina i s územím vyčlenila.“ 

(Rosůlek, 2014, s. 53). Ve své práci se budu řídit definicí podle Harryho Berana, jelikož 

přesně vymezené Rosůlkově definici by v oblasti jižního Pacifiku neodpovídalo zatím 

žádné secesionistické hnutí. 

Podle teorie Johna R. Wooda dochází ke vzniku secesionistických tendencí 

především vlivem pěti druhů předpokladů: geografických, sociálních, ekonomických, 

politických a psychologických. Zásadním geografickým předpokladem je takové území, 

které odtržením nezpůsobí teritoriální deformaci původního celku, a také koncentrace 

secesionistů na daném území. Sociálními předpoklady pro vznik secesionismu je 

kulturní heterogenita a z ní plynoucí etnické cítění dané skupiny obyvatel, vliv však 

může mít také náboženství. Nerovnoměrný vývoj a odlišný přístup ke zdrojům lze 

označit za hlavní ekonomické předpoklady, ovšem ty jsou dle Wooda poněkud sporné a 

nedá se podle nich předem určit, zda bude secese ekonomicky výhodná. Dalším druhem 

jsou předpoklady politické, které spočívají v nedostatečné legitimitě státu, ke které 

dochází, například pokud jeho obyvatelé nemají dostatečné cítění společné identity, či 

pokud stát selže v oblasti zajištění blahobytu svých občanů nebo ve zvládnutí 

ekonomických, sociálních, či demografických problémů. Posledně mezi psychologické 

předpoklady Wood řadí frustraci, nedostatek loajality, pocit odcizení, strach z vnějšího 

ohrožení nebo například touhu po nadvládě. (Wood, 1981, s. 112-122) K těmto 
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předpokladům budu přihlížet při následující analýze secesionistických hnutí v jižním 

Pacifiku. 

Existuje jen tenká hranice mezi secesionismem a dalším pojmem, jímž je 

separatismus. Podle Donalda L. Horowitze lze separatismus definovat jako „požadavky 

etnické skupiny na vytvoření státu ve státě nebo v širším slova smyslu na zavedení 

určité regionální autonomie“ (Horowitz, 1985, s. 231). Problematika zaměňování těchto 

dvou pojmů tkví v tom, že požadavky separatistů či secesionistů se často průběžně 

mění. Ze secesionistického hnutí se tedy může snadno stát separatistické a naopak. 

Často také skupina obyvatel, jež by za normálních okolností usilovala o secesi, raději 

přistoupí k mírnější snaze o autonomii, jelikož by jejich odtržení nevedlo k nezávislosti, 

nýbrž k nežádoucímu přičlenění k jinému státu. (Horowitz, 1985, s. 231-232). 

Podle Horowitze nelze přesně stanovit, za jakých podmínek k secesi dojde. 

Nicméně je možné říci, že vznik secesionistického hnutí je ovlivněn především domácí 

politikou a vztahy mezi skupinami obyvatel uvnitř státu, kdežto průběh a výsledek 

tohoto úsilí je pak určován především politikou mezinárodní. Velký vliv na průběh a 

zejména na výsledek konfliktu mají totiž zájmy vnějších aktérů a jejich případná 

podpora secesionistů, či naopak státního celku, od něhož se snaží odtrhnout. (Horowitz, 

1985, s. 230) 
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2. Oblast jižního Pacifiku 

Geograficky můžeme jižní Pacifik vymezit jakožto oblast v Tichém oceánu, jež 

se nachází jižně od rovníku. Celý Tichý oceán lze rozdělit na tři části: Mikronésie, 

Melanésie a Polynésie. Na jih od rovníku se z těchto oblastí nachází Melanésie a 

částečně Polynésie, ve své práci se však budu soustředit především na oblast Melanésie. 

Z pohledu Evropana se Jižní Pacifik jeví jako klidná oblast s minimem konfliktů 

a problémů, například v porovnání s bouřlivým vývojem po dekolonizaci v Africe. 

Oblast je skutečně poměrně klidná, zvláště uvážíme-li její obrovskou kulturní a 

lingvistickou rozmanitost, geografickou členitost, podprůměrný ekonomický výkon, 

rozdíly v tradičním právu a systému implementovaném po dekolonizaci a celkovém 

odcizení obyvatel od státu. (McLeod a Morgan, 2007, s. 72) Nicméně i zde proběhlo ve 

dvacátém století několik významných krizí. Historie samostatných melanéských států 

začíná až v druhé polovině dvacátého století, jako první získalo roku 1970 nezávislost 

na Velké Británii Fidži, o pět let později byla vyhlášena nezávislost Papuy-Nové 

Guiney, jež se oddělila od koloniální správy Austrálie. Roku 1978 získaly nezávislost 

Šalamounovy ostrovy, do té doby spravované Velkou Británií a jako poslední 

melanéský stát bylo osamostatněno Vanuatu roku 1980. Po vyhlášení nezávislosti však 

všem výše zmíněným státům připadl nelehký úkol vytvořit efektivní a funkční systém, 

přes problémy jako je nedostatek vzdělané populace, málo rozvinutá ekonomika a téměř 

neexistující národní cítění jejich obyvatel. (McLeod a Morgan, 2007, s. 67) 

Poslední závislá území v Melanésii jsou Nová Kaledonie a Norfolk. V případě 

Norfolku se momentálně vyjednává pouze o větší míře autonomie v rámci Austrálie 

(www.bbc.com). Na Nové Kaledonii však dlouhodobě existuje hnutí, usilující o 

nezávislost na Francii, které je udržováno především etnickými Kanaky, tedy původním 

obyvatelstvem Nové Kaledonie, kteří utvořili stranu pod názvem Kanacká a 

socialistická osvobozenecká národní fronta (Front de Libération Nationale Kanak et 

Socialiste). Nová Kaledonie je také stále zahrnuta v seznamu nesamosprávných území 

OSN (www.un.org). Roku 1987 se konalo referendum o nezávislosti, avšak ta byla 

velkou většinou odmítnuta (98%). Tento výsledek však ovlivnil také fakt, že 84% 

etnických Kanaků toto referendum bojkotovalo, jelikož podle nich o nezávislosti Nové 

Kaledonie mají právo rozhodovat pouze Kanakové, nikoliv přistěhovalci. O rok později 

byly podepsány Matignonské dohody s Francií (Accords de Matignon), na jejichž 

základě Francie investovala do budování infrastruktury a podporovala místní 
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ekonomiku, což vedlo mnohé původní podporovatele nezávislosti k přehodnocení 

situace a přiklonění ke snahám o autonomii. Podle smlouvy z Nouméy, která byla 

podepsána roku 1998, byla Nové Kaledonii přiznána značná míra autonomie a byla 

zdůrazněna důležitost kanacké kultury, navíc bylo přislíbeno konání referenda o 

nezávislosti do 15 – 20 let tedy mezi rokem 2014 – 2018. (Cole a Leanne, 2001, s. 21-

23) Dosud však nebyl stanoven termín jeho konání. 

Regionální spolupráce funguje na půdě Fóra jižního Pacifiku (South Pacific 

Forum), které bylo založeno roku 1971, a roku 1999 bylo přejmenováno na Fórum 

pacifických ostrovů (Pacific Islands Forum). Fórum se snaží zprostředkovat spolupráci 

mezi státy napříč Oceánií a momentálně sdružuje 16 oceánských států včetně Austrálie, 

Nového Zélandu a nezávislých států Melanésie. Cílem fóra je podpořit ekonomickou 

spolupráci a umožnit členským státům volný obchod, ale také spolupracovat v oblasti 

regionální bezpečnosti a podporovat vlády ostatních členských zemí, například i formou 

peacekeepingových operací. (www.forumsec.org) 

 

 

2.1 Obecná charakteristika Melanésie 

Obyvatelstvo Melanésie je specifické jak z hlediska etnického, tak 

lingvistického. V Melanésii žijí především Melanésané, což je etnická skupina, čítající 

mnoho podskupin, jež se vyvinuly dlouhodobě odděleným životem ve vysoce 

strukturovaném terénu. V několika migračních vlnách do Melanésie přišli Papuánci a 

Autronésané, jež dnes hromadně nazýváme Melanésany. Ve státě Papua-Nová Guinea 

žijí jak Papuánci, tak Austronésané, na Šalamounových ostrovech pak už najdeme 

převážně Austronésany. (Regan a Griffin, 2005, s. 41-42) Etnika, pocházející 

z Vanuatu, jsou v angličtině nazvána „Ni-Vanuatu“, což v některých z místních jazyků 

znamená „z Vanuatu“. Tato etnika mají z 98,5% melanéské předky, zbytek je původem 

z Evropy, Asie či z jiných Pacifických ostrovů. Na Fidži žije 56,8% Fidžijců, již jsou ve 

fidžijštině nazváni „I Taukei“. Tato skupina má částečně melanéský a částečně 

polynéský původ. Dalším významným etnikem, žijícím na Fidži jsou takzvaní 

Indofidžijci, kterých je zde 37,5%. Jedná se o potomky Indů, již byli dovezeni na Fidži 

britskými kolonizátory, aby pracovali na místních plantážích. Odlišuje se také etnikum 

obyvatel, pocházejících z ostrova Rotuma, jejichž podíl na celkové populaci Fidži je 

1,2%. (www.cia.gov) 
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Podle světové databáze jazyků Ethnologue existuje v celé Melanésii 1055 živých 

jazyků. To je poměrně vysoké číslo, zvláště když si uvědomíme, že v Melanésii existují 

pouze čtyři státní útvary. Z těchto 1055 je 50 jazyků institucionalizovaných, 353 

rozvíjejících se, 405 aktivních, 183 ohrožených a 64 vymírajících. Průměrně v regionu 

připadá jeden jazyk na 9 177 obyvatel. Nejvíce z těchto 1055 melanéských jazyků se 

vyskytuje ve státě Papua-Nová Guinea, celkem jich zde najdeme 839. Největší jazyková 

rozmanitost je však ve státě Vanuatu, kde na 253 tisíc obyvatel připadá 110 různých 

jazyků, průměrně tedy jeden jazyk na 2300 obyvatel. Naopak nejmenší rozmanitost 

z celého regionu najdeme na Fidži, kde na 881 tisíc obyvatel připadá „pouhých“ 10 

jazyků, tedy v průměru jeden jazyk na 88 100 obyvatel. (www.ethnologue.com) 

Zajímavým případem je novoguinejský tok pisin2, tzv. pidžinizovaná angličtina, jež se 

používá především na Papui-Nové Guineji, která vznikla dlouhodobým užíváním 

anglického jazyka ke komunikaci mezi místními a zahraničními obchodníky. Slovo 

pidžin je ve skutečnosti zkomolená verze anglického slova business, dnes se však 

používá jako obecný výraz pro jakýkoliv jazyk, vzniklý podobným způsobem. 

Vzhledem k obrovské různorodosti a vzájemné nesrozumitelnosti melanéských jazyků, 

se tato řeč rozšířila v obchodní komunikaci, a dnes je dokonce rodným jazykem mnoha 

obyvatel a také jedním z úředních jazyků, který napomáhá vytvářet národní identitu. 

Podobným případem je také šalamounská verze solomon pijin nebo vanuatská bislama. 

(Baar, 2012, s. 30-31) Tyto jazyky pak mají vliv na podobu místních jmen a jejich 

zkomolených podob, proto je u některých hnutí uváděno více verzí jmen osob, či míst, 

jelikož ani odborné publikace se často neshodují na jejich správné původní verzi. 

Melanéské země mají poměrně slabá hospodářství a často jsou odkázány na 

zahraniční pomoc. Problémy zdejších ekonomik jsou vesměs podobné ve všech státech, 

tedy velké procento venkovského obyvatelstva, jež závisí na subsistenčním zemědělství 

a malé procento obyvatel, jež se podílí na ekonomice tím, že odvádí daň z příjmu. 

Dalším problematickým aspektem, ztěžujícím především vývoj zdejšího průmyslu, je 

obtížné řešení dopravy, vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o ostrovní státy. 

(McLeod a Morgan, 2007, s. 72) 

Nejrozvinutější ekonomikou v oblasti Melanésie je s velkým náskokem Fidži, 

kde podle údajů z roku 2014 bylo HDP na obyvatele 8200$. Loňský růst HDP byl 

přitom 3,8%. Z velké části se však jedná o samozásobitelské hospodářství, mezi 

                                                           
2 Výraz „tok“ je odvozen z anglického „talk“ ve významu řeč, pisin je zjednodušená verze slova „pidgin“, 
v češtině užíváme přepis „pidžin“. 
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nejvýznamnější vývozní komodity pak patří především cukr, dále oděvy, zlato, dřevo a 

ryby. Velký podíl na HDP má také turismus, jenž byl však značně poznamenán státním 

převratem roku 20063. Nejrychlejší růst však dlouhodobě zaznamenává Papua-Nová 

Guinea, za loňský rok byl průměrný růst HDP 5,8%, což z ní dělá 40. nejrychleji 

rostoucí ekonomiku na světě. Papua-Nová Guinea je bohatá na přírodní zdroje, nicméně 

rychlejšímu rozvoji těžařského průmyslu brání nerozvinutá infrastruktura a velká 

členitost terénu. 85% obyvatel však stále funguje na principu samozásobitelského 

zemědělství. To je také nejrozšířenější způsob obživy ve státě Vanuatu. S minimálním 

množstvím přírodních zdrojů se zde musí spolehnout na příjmy z rybářství, poskytování 

finančních služeb v zahraničí a turismus, jenž je zde provozován především Australany 

a Novozélanďany. Růst HDP za loňský rok čítal 3,5%. Nejmenší růst HDP ze všech 

Melanéských zemí loni zaznamenaly Šalamounovy ostrovy, jejichž ekonomika vzrostla 

o pouhou 0,1%. Byl to značný pokles oproti předchozím rokům, kdy růst běžně 

přesahoval 3%. (www.cia.gov) 

Významnou mezivládní organizací v oblasti Melanésie je tzv. Melanéská 

průkopnická skupina (Melanesian Spearhead Group), která byla založena roku 1983. 

Mezi členské státy patří Papua-Nová Guinea, Fidži, Šalamounovy ostrovy a Vanuatu a 

od roku 2007 je členem rovněž Kanacká a socialistická osvobozenecká národní fronta 

z Nové Kaledonie. Skupina cílí na ekonomickou spolupráci, ale také se snaží o 

zachování demokratického vývoje a o udržitelný rozvoj v regionu. (msgsec.info) 

Vesměs všechny melanéské státy jsou převážně křesťanské, a to především 

protestantské. Na Šalamounových ostrovech, Vanuatu i Papui-Nové Guinei se množství 

protestantů pohybuje kolem 70% obyvatelstva, pouze na Fidži je to méně než polovina, 

celkem 45%. Tento rozdíl je dán velkým podílem indofidžijského obyvatelstva, které 

vyznává hinduismus (28%). Křesťanství v Melanésii má svá specifika, obyvatelé totiž 

stále věří ve svá animistická božstva, ovšem podařilo se jim je zakomponovat do 

křesťanského myšlení. (www.cia.gov) 

 

 

                                                           
3 Puč, který se odehrál na Fidži roku 2006, nebo také The Fijian coup d’état byl čtvrtým vojenským 
převratem, které se na Fidži odehrály od jeho osamostatnění (1970). Příčinou bylo etnické pnutí mezi 
fidžijským a indofidžijským obyvatelstvem a ihned po převratu bylo Fidži vyloučeno z Commonwealthu. 
Roku 2014 bylo opět přijato. 
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2.2  Bougainville 

Ostrov Bougainville je dnes součástí oceánského státu Papua-Nová Guinea. 

Geograficky však patří do souostroví Šalamounovy ostrovy a je jim také kulturně 

bližší4. V sedmdesátých letech byly proto učiněny pokusy o přidružení 

k Šalamounových ostrovům, avšak bezúspěšně (Baar, 2012, s. 54-56). Jeho poloha je 

vůči ostatním ostrovům PNG periferní. 

Papua-Nová Guinea je nyní parlamentní konstituční monarchií, jež funguje 

v personální unii se Spojeným královstvím jako quasi-federální stát s dvaadvaceti 

provinciemi, které mají poměrně vysokou míru pravomocí. 

Hlavní úlohu v bougainvillské ekonomice hraje zemědělství, vyváží se 

především kakao a kopra. Do roku 1989 byla však nejdůležitějším exportním artiklem 

měděná ruda, která byla těžena v dolu Panguna. Ten byl ovšem kvůli níže popsaným 

událostem uzavřen a jeho znovuotevření je stále v jednání. (www.worldbank.org) 

Bougainvillská kultura má svá specifika, většina obyvatel žije na venkově a 

jejich identita je silně propojena s místem, na kterém žijí a s jazykem, kterým mluví. 

Jazyková heterogenita zhruba odráží heterogenitu celého státu. Většina skupin žije 

v matrilineární společnosti, kde je půda děděna po ženské linii a ženy jsou zde obecně 

vzato velmi vážené. (Baar, 2012, s. 47) Kůže místních obyvatel je výrazně černá, 

tmavší, než lidí, žijících na ostatních pacifických ostrovech. To dalo také základ 

pozdějšímu označení „Blackskins“, stojícím proti „Redskins“, tedy obyvatelům ostatních 

ostrovů, jejichž kůže je o něco světlejší, spíše hnědá až červená. (Baar, 2012, s. 57) 

 

 

2.2.1 Bougainvillský konflikt 

Konflikt na Bougainville lze označit za nejhorší konfrontaci v oblasti jižního 

Pacifiku od dob Druhé světové války. Za jeho počátek můžeme považovat otevření dolu 

Panguna, v němž započala roku 1972 rozsáhlá těžba měděných rud, s vysokým obsahem 

zlata a stříbra. Příjmy z těžby v dolu Panguna tvořily v sedmdesátých a osmdesátých 

                                                           
4 Roku 1885 prohlásilo Německo severní Šalamounovy ostrovy za své území, načež Británie roku 1893 

obsadila jižní část Šalamounových ostrovů a nazvala ji protektorátem Britské Šalamounovy ostrovy. 
Později Němci postoupili Britům některé ostrovy (jmenovitě Choiseul, Santa Isabel a atol Ontong Java) 
výměnou za západní část polynéské Samoy. Tímto byl nadále určen osud ostrovů Buka a Bougainville, 
geograficky patřících k Šalamounovým ostrovům, avšak v budoucnu spadajících do územní správy Papuy-
Nové Guiney.  
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letech přibližně 44% exportu Papuy-Nové Guiney a jednalo se o jeden z největších 

otevřených lomů na světě. Důl byl zřizován společností Bougainville Copper Limited 

(dále BCL), kterou z 53,58% vlastní britsko-australská korporace Rio Tinto Group, z 

19,06% vláda Papuy-Nové Guiney a zbylých 27,36% kapitálu vlastní akcionáři. 

(www.bcl.com.pg) Obyvatelům ostrova Bougainville takové rozdělení příjmů z těžby 

nepřišlo spravedlivé a byli přesvědčeni, že větší část zisků by měla připadnout přímo 

vlastníkům půdy. Společnost BCL navíc silně zdevastovala životní prostředí v okolí 

dolu, především znehodnocením zemědělské půdy a kontaminací povrchových vod. 

Místní obyvatelé však mají na svou půdu silnou vazbu a její zničení na ně mělo velký 

dopad. (Baar, 2012, s. 55-57) 

Dříve, než byl důl otevřen a ještě když byla Papua-Nová Guinea pod koloniální 

správou Austrálie, vznikla roku 1968 na Bougainville takzvaná Mungkas Association, 

tedy doslova Asociace Černokožců5 (Baar, 2012, s. 54), založená vysokoškolskými 

studenty, kteří požadovali referendum o secesi.  O rok později vzniká další hnutí, 

nazvané Napidakoe Navitu, v češtině Jednota Navitu6, v reakci na nepokoje způsobené 

zabíráním půdy vesničanům v okolí dolu. V čele Jednoty Navitu stál Paul Lapun, který 

návrh na secesi přednesl roku 1971 v tehdejší sněmovně shromáždění Papuy-Nové 

Guiney (House of Assembly of Papua New Guinea), jeho návrh však byl zamítnut misí 

Poručenské rady OSN. (fandlnews.wordpress.com) Zároveň vrcholily přípravné práce a 

na otevření dolu se podílelo přibližně 10 000 zaměstnanců jak místních, tak ze zbytku 

PNG, což podnítilo nepřátelské chování místních proti pracovníkům z řad Redskins. 

Výraz Redskins se zde ujal jako pejorativní označení imigrantů z ostrova Nová Guinea, 

kteří mají jinou barvu kůže, o něco světlejší než obyvatelé Bougainville. Novoguinejci 

s černou pletí jsou pro místní obyvatele o něco přijatelnější, než Papuánci se světlejší 

kůží. Za nimi následují Evropané a nejhůře podle všeho místní obyvatelé snášení tzv. 

Highlanders, tedy obyvatele novoguinejské vysočiny. (Baar, 2012, s. 54) 

V prosinci roku 1972 byli zavražděni dva bougainvillští státní úředníci na území 

Novoguinejské Vysočiny, což vzbudilo vlnu nevole mezi občany Bougainville. 

(Braithwaite, 2010, s. 20) I to bylo jedním z podnětů k založení Bougainvillského 

speciálního politického výboru (Bougainville Special Political Commitee, dále BSPC) o 

tři měsíce později, v jehož čele stál Leo Hannet a jenž měl za úkol vyjednávat 

s papuánskou vládou o osudu Bougainville. Cílem tohoto výboru bylo dosáhnout úplné 

                                                           
5 Výraz Mungkas v jednom z domorodých jazyků označuje lidi s černou barvou pleti, tzv. Blackskins. 
 

http://www.bcl.com.pg/
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nezávislosti ostrova, což se záhy ukázalo jako záměr široce podporovaný veřejností. 

Roku 1974 se BSPC podařilo ustanovit Bougainvillskou prozatímní provinční vládu 

(Interim Provincial Government of Bougainville, dále IPGB). V reakci na kritiku se 

premiér koaliční vlády PNG Michael Somare rozhodl schválit existenci prozatímní 

vlády a přehodnotit rozdělení výnosů z těžby zvýšením zisku, který připadne vlastníkům 

místní půdy, z 1,25% na 5%. (Baar, 2012, s. 55) 

Přesto v září 1975 IPGB vyhlásila nezávislý stát pod názvem Republika Severní 

Šalamouny, národní parlament Papuy-Nové Guiney však toto rozhodnutí v následujícím 

měsíci odmítl, což odstartovalo protivládní nepokoje na Bougainville. Nově vzniklá 

republika žádala o uznání u OSN, avšak neúspěšně. Roku 1976 Somare souhlasil se 

znovuzačleněním Severních Šalamounových ostrovů mezi ostatní provincie PNG 

s vyšší mírou autonomie, poté, co se s pomocí australských vojáků podařilo uklidnit 

situaci. (Braithwaite, 2010, s. 13) Toto rozhodnutí bylo potvrzeno sepsáním tzv. 

Bougainvillské dohody, kde byla přislíbena nezávislost do několika let, tento závazek 

však nebyl dodržen. (www.abc.net.au) Nespokojenost vlastníků místní půdy vedla 

k jejich sdružení v Pangunské asociaci vlastníků půdy, jež byla založena roku 1978 a 

snažila se o vyjednání nových podmínek. Jejich nedostatečná angažovanost však vedla 

v roce 1987 ke vzniku Nové asociace vlastníků půdy v čele s Francisem Onou a 

Perpetuem Sererou. Francis Ona se později stal hlavním vůdcem secesionistického 

hnutí. Požadavky Nové asociace vlastníků půdy však byly natolik nereálné, že bylo 

téměř nemožné s nimi vyjednávat7. Asociace tedy začala organizovat ozbrojené útoky 

na majetek společnosti BCL, což přimělo vládu PNG jednat a proti těmto útokům vyslat 

bezpečnostní složky. V reakci na to vznikla Bougainvillská revoluční armáda 

(Bougainville Revolutionary Army, dále BRA), vedená Francisem Onou, jež záhy 

získala podporovatele z řad nespokojených obyvatel, kteří stáli především o vypuzení 

Redskins a Australanů z jejich území, ale také z řad secesionistů a mladých mužů, jež se 

cítili být vykořisťováni vládou i cizinci. (Baar, 2012, s. 58-59) 

Po Bougainville pak byly rozmístěny policejní jednotky, které měly zabránit 

veřejným nepokojům, ovšem byly nařčeny z brutálních zásahů. Po útocích na vládní a 

plantážní budovy byly na Bougainville vyslány jednotky Obranných sil Papuy-Nové 

Guiney (Papua New Guinea Defence Force, dále PNGDF) a byl vyhlášen nouzový stav. 

Původním cílem Francise Ony bylo pouze zabránit procesu „sociálního rozkladu“ a 

                                                           
7 Asociace požadovala 50% ze zisku dolu plus náhradu za zničení životního prostředí ve výši 10 miliard 
kin a k tomu navíc převod společnosti BCL do vlastnictví Bougainville do pěti let. 
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devastace životního prostředí, ovšem v tuto chvíli se již jeho požadavky transformovaly 

ve snahu o secesi. (Braithwaite, 2010, s. 24) Premiér Rabbie Namaliu v únoru 1989 ve 

snaze ukončit násilnosti představil Bougainville tzv. mírový balíček, kde navrhoval 

předat 5% majetku dolu do rukou provinční vlády a 5% zisků vlastníkům půdy. 

Provinční vláda požadovala vysokou míru autonomie, avšak jeden z komisařů, kteří 

připravovali mírová jednání, John Bika, byl den před odletem za podpisem mírové 

smlouvy zavražděn členy BRA. Usmíření tedy nebylo dosaženo a násilí se nadále 

stupňovalo. Proto Obranné síly PNG v lednu 1990 spustily tzv. Operation Footloose, 

která měla za cíl potlačit vzbouřence a vynutit si mírová vyjednávání silou, avšak BRA 

vládní jednotky porazila. (Braithwaite, 2010, s. 25-26) 

V reakci na to sestavil univerzitní profesor Graeme Kemelfield tým, usilující o 

mírová jednání, a k řešení přizval i švédského odborníka Petera Wallensteena. V březnu 

1990 se tomuto týmu podařilo dosáhnout dohody s BRA o klidu zbraní, načež se 

z Bougainville a Buky zcela stáhly jednotky PNGDF. S Obrannými silami PNG však 

z Bougainville odešly i vládní služby a veřejní činitelé, banky a obchody řízené z PNG 

byly uzavřeny a v květnu 1990 byla zahájena vzdušná i námořní blokáda. Nejzjevnějším 

projevem strádání v důsledku blokády byl naprostý nedostatek lékařských potřeb, což se 

brzy stalo terčem kritiky ze zahraničí. Odešla také policie, která ještě před odchodem 

propustila všechny vězně, čímž přispěla k vládní strategii nechat Bougainville upadnout 

v chaos. (Braithwaite, 2010, s. 26-27) Této situace se chopila BRA, která 17. května 

vyhlásila samostatnou republiku Me’ekamui. Prezidentem se stal Francis Ona a 

viceprezidentem Joseph Kabui, dosavadní předseda provincie. V čele nově vzniklé 

republiky stanula Bougainvillská prozatímní vláda (Bougainville Interim Government, 

dále BIG). Jejich stát byl však zcela nefunkční, nedostalo se mu mezinárodního uznání a 

Bougainville se záhy stal nebezpečným místem pro život. (Baar, 2012, s. 60) Proto se na 

ostrově Buka sjednotily tzv. Bougainvillské síly odporu (Bougainville Resistance 

Forces, dále BRF), aby ochránily místní obyvatele. Na žádost některých místních vůdců 

se roku 1990 vrátily jednotky PNGDF na ostrov Buka a v polovině roku 1991 už byl 

plně pod kontrolou PNG. BRF získaly finanční i materiální podporu ze strany PNG a od 

roku 1992 byly boje záležitostí převážně místních obyvatel, tedy BRA proti BRF. Mezi 

lety 1990-91 také vyvrcholila finanční podpora ze strany Austrálie, která poskytovala 

vládě PNG podporu v hodnotě 52 milionů australských dolarů8. V roce 1991 však došla 

                                                           
8 Austrálie poskytovala PNG lehké i těžké zbraně, letadla, motorové čluny, minomety, bomby, 
helikoptéry, hlídkové lodě i australské vojenské poradce, kteří byli posíláni na Bougainville. 
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k názoru, že zlikvidovat BRA není vojensky možné, vzhledem k tomu, že tou dobou 

existovaly hned čtyři řídící centra, a pakliže by bylo zničeno jedno z nich, ostatní tři by 

pokračovaly v boji. (Braithwaite, 2010, s. 28-30) 

Vláda Šalamounových ostrovů iniciovala sepsání Honiarské deklarace mezi 

BRA a vládou PNG, která byla podepsána 23. ledna 19919. Ani jedna strana však 

nedodržela podmínky stanovené deklarací. Jednotky PNGDF se v dubnu 1991 začaly 

šířit dál z Buky směrem na jih Bougainville, ovšem bez schválení centrální vlády. 

Významným politikem, který ovlivnil mírová jednání, byl Julius Chan, jenž se stal 

premiérem PNG v září roku 1994. Jeho přičiněním byla v listopadu 1994 podepsána 

Miriginská Charta (Charter of Mirigini for a New Bougainville), která ustanovila 

Bougainvillskou přechodnou vládu (Bougainville Transitional Government, dále BTG), 

do níž však odmítli vstoupit vůdci radikálního křídla BRA. Předsedou BTG se stal 

Theodore Miriung, dosavadní člen BIG. V říjnu 1996 byl však členy PNGDF 

zavražděn, což podnítilo další vlnu konfliktů. (Braithwaite, 2010, s. 32-38) Nedůvěra 

premiéra v Obranné síly PNG a ztráta víry v mírová řešení vyústila v lednu 1997 

v podepsání smlouvy se Sandline International, což byla britská soukromá vojenská 

organizace (private military company), najímající jihoafrické bojovníky. Za jejich 

pomoci pak měly PNGDF zlikvidovat bougainvillské rebely jednou provždy. O tři 

týdny později však tuto informaci odhalil deník The Australian, načež se zvedla vlna 

nevole a kritiky Papuy-Nové Guiney ze strany mezinárodní veřejnosti. (Braithwaite, 

2010, s. 43) Následkem byly velké pouliční demonstrace, načež byl premiér Chan 

donucen rezignovat a spolu s dalšími dvěma členy vlády byl postaven před soud. (Baar, 

2012, s. 65) 

Aféra Sandline vytvořila prostor pro tvorbu mírové politiky, tentokrát ze strany 

Petera Bartera, ministra provinčních záležitostí, který se snažil prosadit svou Mírovou 

strategii již od atentátu na Theodora Miriunga, ale také ze strany Nového Zélandu, který 

se snažil o regionální mír a byl přijatelný jakožto třetí strana jak pro obyvatele 

Bougainville, tak pro Papuu-Novou Guineu. (Braithwaite, 2010, s. 46) 

V novozélandském Burnhamu bylo dosaženo průlomu v mírových jednáních, když byla 

v červnu 1997 podepsána Burnhamská deklarace o procesu pro dosažení trvalého míru a 

spravedlnosti na Bougainville a o tři měsíce později bylo uzavřeno Burnhamské příměří. 

                                                           
9 V podmínkách dohody například stálo, že PNG obnoví státní služby, zruší blokádu a přislíbila milost 
bojovníkům BRA, BRA na oplátku složí zbraně pod dohledem Mezinárodního kontrolního týmu. – Blíže 
viz http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/PG_910123_HionaraDeclaration.pdf 
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(peacemaker.un.org) Jednání se mimo jiné zúčastnila BRA, BIG i BTG a PNGDF. 

(Baar, 2012, s. 65) Následkem jednání byly na Bougainville umístěny mezinárodní 

jednotky10 monitorující dodržování mírových dohod, od listopadu 1997 Truce 

Monitoring Group, vedená Novým Zélandem, jejíž mandát převzala v květnu 1998 

Peace Monitoring Group pod australským vedením. (Regan, 2001, s. 10-11) V lednu 

1998 se na Lincolnské univerzitě konala další mírová jednání s ještě širší účastí, kde 

byla podepsána Lincolnská dohoda o míru, bezpečnosti a vývoji na Bougainville, která 

podložila další mírová jednání a prodloužila mandát mírových monitorovacích skupin. 

Byla ustanovena Bougainvillská vláda usmíření a k mezinárodním monitorujícím 

jednotkám se přidaly jednotky OSN. (Regan, 1998, s. 174) Mírová jednání však nenašla 

podporu u všech. Francis Ona se po Burnhamských jednáních postavil proti 

monitorujícím skupinám a v září 1997 znovu vyhlásil nezávislost Bougainville, jež roku 

1998 nazval republikou Me’ekamui. Radikální křídlo BRA, které stálo na jeho straně, 

bylo označeno jako Meekamui Defence Force (dále MDF), tedy Obranné jednotky 

Meekamui. (Baar, 2012, s. 66) Téhož roku tyto jednotky obsadily území na jihovýchodě 

země, kde vyhlásily Meekamuiskou mírovou zónu. Dosavadní spojenec Ony Joseph 

Kabui se rozhodl spolupracovat na přípravě Bougainvillské vlády usmíření a roku 2005 

se stal prezidentem a zároveň premiérem Autonomní bougainvillské vlády. 

(Braithwaite, 2010, s. 56) Konečně byla 30. srpna 2001 podepsána Bougainvillská 

mírová dohoda, jež stojí na třech pilířích: opatření pro zajištění autonomie Bougainville, 

principy pro provedení referenda k určení budoucího politického statusu Bougainville a 

plán odzbrojení. (peacemaker.un.org) Během roku 2003 byla realizována část dohody o 

zničení zbraní, přičemž se každý aktér zavázal tím, že se sám postará o zničení těch 

svých. Poté, co byla roku 2004 schválena ústava Autonomní oblasti Bougainville, 

změnil Francis Ona status republiky Me’ekamui na monarchii a nechal se korunovat 

jejím králem. Brzy nato však zemřel a jeho místo převzal Noah Musingku, který již 

roku 2000 vyhlásil království Papa’ala na území poblíž vesnice Tonu v Siwaiském 

okrsku a po Onově smrti obě království sjednotil pod názvem Dvojité království 

Papa’ala a Me’ekamui. MDF momentálně ovládá jistá území v okolí dolu Panguna, 

avšak Musingku se snaží s centrální vládou spolupracovat na přípravě referenda. (Baar, 

2012, s. 67-70) 

                                                           
10 Součástí monitorovací skupiny byl Nový Zéland, Austrálie, Vanuatu, Tonga a Fidži. 
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Bougainville má dnes status autonomního území v rámci Papuy-Nové Guiney a 

o jeho nezávislosti se rozhodne mezi lety 2015-2020. Jak již bylo zmíněno v úvodu, 

počínaje 11. květnem totiž na Bougainville po dobu čtrnácti dnů budou probíhat volby, 

které rozhodnou o tom, kdo provede Bougainville tímto rozhodujícím obdobím. 

Očekává se, že velký vliv na finální rozhodnutí bude mít projednávané znovuotevření 

dolu Panguna, jelikož na něm podle mnohých závisí ekonomická samostatnost 

Bougainville. (www.bougainville24.com) 

 

 

2.3 Vanuatu 

Vanuatu je ostrovní stát, nacházející se severovýchodně od Nové Kaledonie a 

západně od Fidži. Skládá se ze čtyř hlavních ostrovů a dalších osmdesáti malých 

ostrůvků. Za koloniální éry bylo toto souostroví ovládáno britsko-francouzským 

kondominiem a nazývalo se Nové Hebridy11. Dvojí správa Britů a Francouzů měla za 

následek rozpolcenost ve veřejných službách, jako je vzdělání, státní bezpečnost, či 

zdravotnictví, přičemž v šedesátých letech byl poměr přibližně 30% frankofonní 

populace ku 70% anglofonní. (MacQueen, 1988, s. 237) Když Vanuatu získalo 30. 

července 1980 samostatnost, oficiální název byl změněn na Vanuatskou republiku. 

(thecommonwealth.org) Jazykově je stát silně fragmentovaný, podle databáze 

Ethnologue se na Vanuatu mluví 110 různými jazyky, oficiálními jazyky jsou bislama, 

angličtina a francouzština. (www.ethnologue.com) 

Již od koloniálních dob se v Melanésii objevují takzvané cargo kulty, jejichž 

podoba se postupně proměňovala. Co mají ovšem všechny společné, je jejich víra 

v získání západního zboží či materiálního zabezpečení za pomoci různých rituálů12. 

Původ cargo kultů je zřejmý v příjezdu kolonizátorů, s nimiž se na ostrovy dostaly i 

nové komodity, jež domorodci dříve neznali. Vznik některých z nich iniciovali místní 

proroci, kteří předpověděli materiální hojnost, velké bohatství, a jejich očekávání jsou 

často spojena s osvobozením od cizí nadvlády, či vyhnáním cizinců z jejich území. 

Obrovský vzestup těchto hnutí byl zaznamenán po druhé světové válce, kdy na ostrovy 

přišli příslušníci americké armády, v rámci bojů o pacifické ostrovy. Místní lidé byli 

                                                           
11 Jméno Nové Hebridy bylo přijato roku 1774 poté, co je takto nazval britský objevitel James Cook. 
12 Tyto rituály měly různé podoby, například v očekávání západního zboží příznivci těchto kultů často 
stavěli silnice vedoucí k přístavu, kam měla být podle předpovědí přistavena loď s nákladem (v angličtině 
cargo). 

http://www.bougainville24.com/
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zaměstnáni v různých pomocných službách a dostalo se jim na místní poměry velmi 

vysokého platu. O bohatství Američanů se pak přesvědčili při jejich odchodu, kdy 

místo, aby zbraně a výbavu odvezli s sebou do USA, shodili je do moře. Takové 

nezměrné plýtvání se domorodcům vtisklo hluboko do paměti a vyústilo až ve 

zbožšťování kouzelně bohaté Ameriky. (Kolig, 1987, s. 188-190) 

Dalším významným znakem místní kultury, jenž se později promítl i v politické 

situaci je koncept zvaný kastom13, který vyjadřuje dodržování místních tradic a 

původního života před příjezdem kolonizátorů. Problematickým aspektem však je, že 

místní kultury se jen ve státě Vanuatu liší mezi různými ostrovy i sociálními skupinami, 

tudíž je velmi obtížné přesně definovat, co dodržování kastomu znamená. Místní tradice 

se navíc po příjezdu kolonizátorů značně pozměnily a tyto změny se často natolik 

vstřebaly do zdejší kultury, že již není možné odlišit původní od odvozených. (Kolig, 

1987, s. 182) 

 

 

2.3.1 Hnutí Nagriamel na Espiritu Santo 

Ostrov Espiritu Santo je největším ze souostroví Nových Hebridů ve státě 

Vanuatu. Nachází se severně od ostrova Malakula, v periferní poloze k 

centrálnímu ostrovu, kde sídlí hlavní město Vanuatu Port-Vila.  

Vznik hnutí Nagriamel se datuje do první poloviny šedesátých let, kdy jeho 

pozdějšího charismatického vůdce Jimmyho Stevense14 kontaktoval Paul Buluk, 

náčelník z vnitrozemí ostrova Espiritu Santo15, který si nárokoval území, zabrané 

Francouzskou novohebridskou společností (Société Française des Nouvelles-Hébrides, 

dále SFNH). Z této iniciativy vzešlo hnutí Nagriamel, které bylo oficiálně založeno roku 

1965, sepsáním prohlášení The Act of Dark Bush. (Tabani, 2008, s. 335) To cílilo na 

prosazení práv domorodců na místní půdu a zamezení další expanze francouzských 

osadníků, která nadále probíhala, jelikož ostrov Santo byl z celého souostroví největší a 

nejbohatší. Na území SFNH založili tradicionalistickou komunitu s názvem Tanafo16, 

                                                           
13 Kastom je termín v jazyce bislama, pocházející z anglického slova custom, tedy zvyk. 
14 V některých publikacích je jeho jméno uváděno jako Jimmy Stephens, celým jménem Jimmy Moses 
Tubo Pantuntun Moli Stevens a jak už jméno Moses napovídá, často se stavěl do role proroka. Jméno 
Moli zase značí náčelníka v lokální kultuře. 
15 Zkráceně nazýváno Santo. 
16 V některých publikacích se vyskytuje i název Fanafo či Vanafo. Jimmy Stevens ovšem trval na jméně 
Tanafo, které v překladu znamená Plný koš, což mělo symbolizovat hojnost jídla pro všechny obyvatele. 
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jejíž život se řídil tradicemi kastomu, a která se brzy rozrostla ve vesnici a stala se 

centrálou Nagriamel. Po pokusu o rozšíření vesnice však byli Stevens a Buluk na šest 

měsíců uvězněni, což Stevense přimělo přehodnotit jeho dosavadní strategii. 

S francouzskou správou se rozhodl spolupracovat, načež se Francouzi chopili 

příležitosti a vyjednali se Stevensem přerozdělení pozemků, které však bylo realizováno 

až roku 1975. Dále se Stevens rozhodl hnutí rozšířit i na okolní ostrovy, čímž získal 

mnoho dalších stoupenců. Na začátku sedmdesátých let již měla vesnice Tanafo 

přibližně pět set obyvatel a byla zde zavedena kolektivní produkce, přičemž příjmy byly 

rovnoměrně rozděleny mezi zdejší obyvatele. (Tabani, 2008, s. 335-338) Počet všech 

příznivců hnutí se odhadoval na 15 000, zahrnující většinu populace na Espiritu Santo. 

(Lal a Fortune, 2000, s. 305) 

V roce 1967 kontaktoval Stevens amerického spekulanta jménem Eugene 

Peacock, který získal rozlehlé pozemky na Espiritu Santo a měl v plánu je rozprodat po 

malých částech, kondominium mu v tom však zamezilo změnou legislativy. Peacock 

doufal, že spojení s Nagriamel mu jeho plány umožní uskutečnit. S Peacockem pak 

Stevens uzavřel dohodu, stejně tak jako s francouzským obchodníkem Andrém 

Lecontem o poskytnutí pracovní síly. (Henningham, 1992, s. 32) Tyto Stevensovy 

kroky k materiálnímu zabezpečení jeho příznivců jsou výrazně spojeny s kargo kultem a 

touze po vymoženostech západní kultury, která byla ve zdejší populaci silně 

zakořeněna. Významný krok na mezinárodním poli učinil Stevens roku 1970, kdy najal 

indofidžijského právníka, jenž roku 1971 požádal OSN o zaručení nezávislosti Nových 

Hebridů do jednoho roku. Na začátku sedmdesátých let však vznikla konkurenční 

strana, nazvaná National Party, později přejmenovaná na Vanuaaku Pati (dále VP), 

jejímž cílem bylo taktéž hájit práva domorodců na místní půdu a zachovávat kastom, a 

jejíž členové pocházeli převážně z britských řad. Proti té se později hnutí Nagriamel 

spojilo se stranou francouzských osadníků Autonomní hnutí Nových Hebridů 

(Mouvement Autonome des Nouvelles-Hébrides). Spolu s další frankofonní stranou 

z Port Vila a se stranou hnutí Johna Fruma na ostrově Tanna s názvem Unie 

Společenství Nových Hebridů (Union des Communautés des Nouvelles-Hébrides) 

utvořili koalici nazývanou Moderates, tedy Umírnění. (Tabani, 2008, s. 338-340) 

Od roku 1975 bylo hnutí Nagriamel významně podporováno ze strany 

libertariánského fondu Phoenix Foundation milionáře Michaela Olivera17. Jeho cílem 

                                                           
17 Oliver vydal roku 1968 knihu s názvem „A New Constitution for a New Country“ jež pojednávala o 
libertariánské utopii, řídící se principem laissez-faire, načež se tuto utopii pokusil realizovat a spustil tzv. 
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bylo dosáhnout nezávislosti severních ostrovů Nových Hebridů a vytvořit zde daňový 

ráj, kde by bylo možné koupit či prodat prakticky všechno. (Van Fossen, 2001, s. 77) 

Oliver poskytl Stevensovi materiální i logistickou podporu, což umožnilo vyhlášení 

Federace samosprávných osad Nagriamel (Federation of Self-governing Settlements of 

Nagriamel) dne 27. listopadu 1975. Za finanční podpory Phoenix Foundation byla 

sepsána ústava, vytvořeny státní symboly, administrativa, vlastní měna i pasy. Toto 

prohlášení však kondominium nevzalo vážně a až do roku 1980 se nepodařilo 

samostatnost prosadit. Ačkoliv to nikdy oficiálně nepřiznalo, francouzské kondominium 

pravděpodobně podporovalo secesionisty v jejich snahách o nezávislost, ve snaze 

později připojit Santo k Nové Kaledonii. (Tabani, 2008, s. 341) Tohoto se snažili 

dosáhnout prosazováním konfederace ve vznikajícím nezávislém Vanuatu. Ve volbách 

v listopadu 1979 však frankofonní strany utrpěly těsnou porážku vítězstvím VP o 

pouhých 2,25% (Van Trease, 1987, s. 247), což vedlo k Stevensovu prohlášení, že 

volby byly zmanipulované a následným nepokojům, které cílily především na destrukci 

anglofonních administrativních a komerčních budov. Francouzská správa se poté 

postavila proti Britům, kteří chtěli nepokoje ukončit za pomoci ozbrojených složek, 

čemuž se jim skutečně podařilo na určitý čas zamezit. 21. ledna pak Stevens požádal 

britskou správu, aby opustila Santo a dal jim sedmidenní lhůtu na odchod. V lednu byla 

také vyhlášena samostatná vláda republiky Vemerana (Government of the Republic of 

Vemerana). (Tabani, 2008, s. 342) 

Začátkem června nově zvolená vláda Vanuatu zahájila blokádu Espiritu Santo, 

načež ostrov opustilo na 2000 Britů a anglofonních obyvatel. Po dobu dvou měsíců se 

však Vemeraně dařilo fungovat jako samostatný stát, a tuto blokádu obcházeli díky 

pomoci z Nové Kaledonie. Předseda vanuatské vlády Walter Lini požádal OSN o 

vyslání jednotek k ukončení revolty na ostrově Santo, ovšem jeho návrh nebyl Radou 

bezpečnosti nikdy projednán. I pokud by se tak stalo, Francie by s velkou 

pravděpodobností jeho návrh vetovala, jelikož nepodporovala samostatné Vanuatu pod 

Liniho vedením. (MacQueen, 1988, s. 239) Lini se následně zúčastnil jednání Fóra 

jižního Pacifiku, které se konalo 14. června 1980 a požádal zde o vyslání jednotek 

Papuy-Nové Guiney na Santo, za účelem potlačení secesionistů. Jednotky PNG byly 

logisticky podporovány Austrálií, která však nehodlala explicitně vstoupit do záležitostí 

Vanuatu. (MacQueen, 1988, s. 241) Ještě než dorazili vojáci PNG, britsko-francouzská 

                                                                                                                                                                          
New Country Project (NCP). NCP se snažil najít takové místo, kde by Oliverova utopie mohla fungovat, 
přičemž republika Vemerana byl nejslibnější a zároveň poslední z jeho pokusů. 
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vláda se pokusila uklidnit situaci za pomoci vlastních jednotek, ovšem bezúspěšně. 30. 

července byla vyhlášena samostatná republika Vanuatu. Již v srpnu byly nasazeny 

jednotky PNG, kterým se poměrně rychle podařilo situaci na Espiritu Santo uklidnit18, a 

na konci srpna byl Jimmy Stevens zatčen. Boje však pokračovaly až do listopadu, kdy 

byl také Stevens odsouzen ke čtrnácti rokům vězení. Kvůli svému zdravotnímu stavu 

byl Stevens roku 1991 předčasně propuštěn, avšak o tři roky později zemřel. Hnutí 

Nagriamel po roce 1980 nezaniklo a nikdy nebylo zakázáno, ovšem již nikdy nezískalo 

tak výraznou podporu. (Tabani, 2008, s. 342-344) Ve volbách 2012 získalo 3 křesla 

v parlamentu z celkového počtu 52. (www.electionguide.org) 

 

 

2.3.2 Hnutí na ostrově Tanna 

Ostrov Tanna se nachází v jižní části souostroví Nové Hebridy, je jedním 

z ostrovů provincie Tafea ve státě Vanuatu. Obyvatelé Tanny dlouhodobě vzdorovali 

presbyteriánským misionářům ve snaze obrátit je na křesťanskou víru a místo toho se 

pevně drželi svých tradic. Také dlouho odmítali pracovat na plantážích evropských 

osadníků a dokonce k tomu nabádali domorodce z ostatních ostrovů, díky čemuž zde 

bylo podstatně méně problémů spojených se zabíráním půdy kolonizátory. (Gregory, 

2003, s. 67-72) 

Velký vliv na secesionistická hnutí na ostrově Tanna mělo hnutí, následující 

cargo kult Johna Fruma, které se poprvé objevilo na počátku čtyřicátých let. (Lal a 

Fortune, 2000, s. 303) Tento kult se zde dlouho uchovával a rozvíjel, vzhledem 

k nepatrnému kontaktu místních obyvatel s okolním světem. John Frum byl mýtická 

postava, muž světlé pleti, kterého nemohli spatřit běloši ani ženy. Podle pověr se měl 

jednoho dne všem zjevit, přinést materiální hojnost19 a zbavit je nadvlády bílých lidí. 

(Guiart, 1952, s. 166) Britská správa reagovala snahou najít tuto osobu, načež začala 

zatýkat vůdce místních komunit a zakázala zmínky jména John Frum. Po příjezdu 

amerických vojáků se vnímání domorodců jejich mýtického spasitele poněkud 

                                                           
18 Konflikt na Espiritu Santo bývá také přezdíván bow-and-arrow rebellion, jelikož místní obyvatelé byli 
vyzbrojeni jen luky a šípy. 
19 Lidé věřili, že John Frum jim zajistí oblečení, jídlo, kovové domy, dopravní prostředky včetně letadel, 
která se roku 1941 začala objevovat nad tannským nebem. Nikdo z nich pak nebude muset pracovat, 
ovšem aby dosáhli jeho příchodu, musí pro něj připravit cestu, tedy zbavit se všech bělošských mincí, 
které měly být nahrazeny novými se symbolem kokosové palmy. 

http://www.electionguide.org/
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proměnilo, lidé věřili, že Frum za nimi přiletí letadlem z Ameriky20, či vyjde z vnitřku 

hory Tukosmera spolu s velkým vojskem, přinese jim dary a vyžene z ostrova všechny 

bílé. Tento kult měl velký význam ve sjednocení obyvatel Tanny a značně ovlivnil 

vznik jejich kolektivního cítění. (Guiart, 1952, s. 166) 

Na začátku sedmdesátých let se utvořila odnož hnutí Johna Fruma, pod názvem 

Forcona neboli Four corners. Toto hnutí mělo za cíl sjednotit obyvatele Tanny a 

dosáhnout nezávislosti (Tabani, 2010, s. 175) a bylo neoficiálně podporováno ze strany 

Francie. Během vzestupu secesionistických tendencí na okolních ostrovech byl na 

Tannu poslán francouzský přistěhovalec jménem Antoine Fornelli21, který měl za úkol 

zde obstarat vládní služby. Později sám přiznal, že byl na ostrov vyslán francouzským 

delegátem s cílem podnítit rebelie napříč hnutím Johna Fruma proti anglofonní 

nacionalistické VP. (Tabani, 2010, s. 8) Fornelli si záhy získal důvěru místních 

náčelníků a založil hnutí Forcona, které se snažil spojit s ostatními místními skupinami 

do politické strany Unie domorodých dělníků (Union des Travailleurs Autochtones). 24. 

března 1974 se prohlásil králem Tanny a vyhlásil nezávislost státu Nation of Tanna. 

Následně bylo vydáno nařízení, že všichni francouzští a britští obyvatelé musí opustit 

ostrov. 18. června francouzské jednotky ovládly město Isangel, čímž spustily rozsáhlou 

revoltu proti evropskému obyvatelstvu. 29. června 1974 však na Tannu dorazily 

jednotky kondominia a secesionisty porazily, Fornelli byl deportován do Nové 

Kaledonie a představitelé hnutí Forcona byli zatčeni. (Minahan, 2002, s. 1854) 

Koncem sedmdesátých let se pak s blížící se nezávislostí Vanuatu objevilo další 

hnutí, usilující o nezávislost Tanny, pod názvem Aliance Kapiel (Kapiel Alliance), jež 

bylo taktéž jednou z odnoží hnutí Johna Fruma. 1. ledna 1980 byla vyhlášena 

nezávislost státu Tafea, jehož název sestával z prvních písmen jižních ostrovů 

souostroví Nové Hebridy (Tanna, Aniwa, Futuna, Erromango, Anatom), nedostalo se jí 

však mezinárodního uznání. (Minahan, 2002, s. 1855) Vůdcem se stal Alexis Yolou, 

který byl blízkým přítelem Jimmyho Stevense z hnutí Nagriamel. I tento počin byl 

podporován ze strany Francie, avšak britským jednotkám se podařilo hnutí potlačit, 

když 26. května obsadili město Lamlu. (Bonnemaison a Pénot-Demetry, 1994, s. 297-

299) Při následné roztržce, kdy se zhruba 200 povstalců pokusilo zaútočit na úřady 

                                                           
20 Někteří z nich v očekávání spasitele začali stavět provizorní přistávací dráhy a bambusové řídící věže. 
21 V některých publikacích je jeho jméno uváděno jako Antoine Fournalli. 
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centrální vlády a dostalo se do roztržky s VP, byl Alexis Yolou za nevyjasněných 

okolností zastřelen22. 

Politické strany následující kult Johna Fruma na Tanně existují dodnes, ovšem 

jejich význam klesá a od sklonů k secesionismu bylo již dávno upuštěno. (Tabani, 2009, 

s. 12-13) 

 

 

2.4  Rotuma 

Ostrov Rotuma a k němu přiléhající ostrůvky jsou samosprávným územím ve 

státě Fidži, který se nachází západně od Vanuatu. Obyvatelé Rotumy se od zbytku Fidži 

výrazně liší, ať už etnicky, jazykově, či kulturně. Tato odlišnost je dána především její 

dlouhodobou izolací od ostatních ostrovů, jelikož se nachází 465 kilometrů na sever od 

nejsevernějšího ze skupiny ostrovů Fidži a geograficky spadá do Polynésie. 

(www.hawaii.edu) 

Celkově Rotumané tvoří přibližně 1,2% celkové populace Fidži, přičemž podle 

censu z roku 2007 jich na ostrově Rotuma žilo 2002 (www.statsfiji.gov.fj), ovšem 

odhaduje se, že ještě z dalších přibližně 13 000 jich žije většina převážně na ostatních 

ostrovech Fidži, ale také v Austrálii, na Novém Zélandu či v USA. (Minahan, 2012) 

Jejich etnický původ je smíšený, jelikož vznikl různými vlnami mikronéských, 

polynéských i melanéských přistěhovalců a kulturně mají blíže k polynéským ostrovům 

jako je Tonga či Samoa, než k Fidži. Jazykem Rotumanů je jeden z deseti jazyků 

užívaných na Fidži, rotumština. (www.ethnologue.com) Hlavními vývozními artikly 

jsou zemědělské plodiny, především kopra. Většina obyvatel však funguje na principu 

subsistenčního zemědělství. (www.pmoffice.gov.fj) 

 

 

2.4.1 Hnutí Mölmahao 

Roku 1987 proběhly na Fidži dva vojenské převraty, které následovaly po 

vítězství indo-fidžijské koalice ve volbách v dubnu 1987. Strůjcem těchto převratů byl 

                                                           
22 Podrobnosti v článku Another Island Rebellion Feared. 1980. Glasgow Herald. 198(131): 2. Dostupné 

také z:  
https://news.google.com/newspapers?id=I-49AAAAIBAJ&sjid=yUgMAAAAIBAJ&pg=2909%2C6292514  
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fidžijský podplukovník Sitiveni Rabuka, jehož cílem bylo znovu nastolit vládu fidžijské 

většiny. (Lal a Pretes, 2008, s. 180-181) Ihned po prvním puči 14. května 1987 se sešla 

Rotumská rada (Council of Rotuma), aby prodiskutovala, jaký vliv bude mít převrat na 

jejich území. Proti rozhodnutí Rady podpořit nově zvolenou vládu se však postavil 

Henry Gibson, podle nějž bylo nejlepším řešením se od nové fidžijské vlády distancovat 

a vyhlásit na území Rotumy samostatný stát. Většina místních obyvatel však souhlasila 

s názorem Rady zůstat součástí Fidži. (Howard, 1991, s. 6-7) 

Gibson měl na ostrově jistý vliv, jelikož si nárokoval titul Gagaj Sau 

Lagfatmaro23. Vyrostl na Rotumě, odkud odešel na Fidži a poté žil na Novém Zélandě, 

kde se stal mistrem bojových umění, která mnoho obyvatel Rotumy zřejmě fascinovala. 

Údajně se mu pak ve snu zjevili duchové bývalých sau, kteří ho požádali, aby obnovil 

osadu klanu Mölmahao, údajné dřívější sídlo jednoho z těchto sau, jménem Lagfatmaro. 

Poté se prohlásil králem klanu Mölmahao, jenž podle něj zahrnuje všech sedm distriktů 

Rotumy, jelikož tento klan byl původním ze všech klanů. (www.hawaii.edu) 

V osmdesátých letech Rotumu několikrát navštívil a získal řadu příznivců, snažil se také 

mezi domorodci vzbudit zájem o vlastní kulturu a vybudovat tím silnější rotumskou 

identitu. Z tohoto důvodu také založil Rotumské kulturní centrum a muzeum (Cultural 

Centre and Museum of Molmahao Noa’ia-e-tau Rotu-ma-ma). (Howard, 1992, s. 100) 

25. září 1987 bezprostředně po druhém fidžijském puči a vyhlášení Fidžijské 

republiky se Rada opět usnesla, že Rotuma zůstane součástí Fidži, přičemž toto 

rozhodnutí potvrdila písemnou rezolucí, jež byla odeslána Sitivenimu Rabukovi, 

novému fidžijskému prezidentovi. Navzdory tomu však Henry Gibson v říjnu z Nového 

Zélandu vyhlásil nezávislou Republiku Rotuma a požádal britskou královnu o uznání, 

nedostalo se mu však žádné reakce. (Howard a Rensel, 2007, s. 346) Kopie dopisu byla 

zaslána také premiérům Austrálie a Nového Zélandu. Navrhl také novou rotumskou 

ústavu, podle které se měla hlavou státu stát britská královna, zastupovaná generálním 

guvernérem Nového Zélandu, který by se rovněž stal generálním guvernérem Rotumy. 

Premiér Nového Zélandu však tento návrh odmítl, jelikož se nechtěl vměšovat do 

vnitřních záležitostí Fidži. (Howard a Rensel, 2007, s. 346) V dubnu 1988 pak 

Gibsonovi stoupenci zvolili nové zástupce distriktů, kteří měli nahradit původní členy 

Rady, načež byly na ostrov vyslány ozbrojené jednotky a v květnu byli secesionisté 

                                                           
23 Na Rotumě existuje silná tradice hierarchického uspořádání, mezi tradiční tituly patří gagaj 'es itu'u, fa 
'es ho'aga, fakpure, sau a mua. Sau je přitom pohanský titul pro duchovního vůdce, který nemíval 
žádnou sekulární moc. 
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zatčeni za rozvratnou činnost. Tento případ byl pak předán k Nejvyššímu soudu Fidži, 

kde bylo rozhodnuto, že Rotuma nadále zůstane součástí Fidži. (www.hawaii.edu) Toto 

rozhodnutí bylo respektováno, ačkoliv názory místních obyvatel, zda by měla Rotuma 

zůstat součástí Fidži, se lišily. Podle některých by přidružení Rotumy k vyspělejšímu 

státu, jako je Velká Británie, Austrálie, či Nový Zéland, vedlo k její větší prosperitě, 

žádná z těchto zemí však neprojevila o přidružení Rotumy zájem. (Howard a Rensel, 

2007, s. 361) 

 

 

2.5  Regionální kontext hnutí a hlavní aktéři 

Po dekolonizaci převzali roli dominantních hráčů v regionu Austrálie a spolu s 

ní Nový Zéland, a to především díky ekonomické vyspělosti v porovnání s ostatními 

státy. Ze zmíněných hnutí však zasahovali pouze v případě Bougainville, přičemž 

Austrálie také materiálně podpořila jednotky Papuy-Nové Guiney, které zasahovaly při 

konfliktu na Espiritu Santo, ovšem odmítla se do situace otevřeně vmísit, jelikož podle 

premiéra Malcoma Frasera šlo především o záležitost Británie a Francie. Obecně lze 

říci, že Austrálie ani Nový Zéland neměli zájem mísit se do vnitřních záležitosti státu 

v případě secesionistických hnutí na Fidži ani Vanuatu. Důvody jsou zřejmé, jakožto 

zastánců demokracie a lidských práv v regionu se jejich zásah zdál neadekvátní, 

zároveň však především Austrálie byla vnímána jako velký bratr melanéských států, 

který dohlíží nad regionální bezpečností. (MacQueen, 1988, s. 240-241) Až v případě, 

kdy hnutí na Bougainville přerostlo v konflikt většího rozměru, se Austrálie otevřeně 

postavila na stranu Papuy-Nové Guiney, z obavy z balkanizace regionu. Vzhledem 

k okolnostem však především financovala vládní úsilí PNG, avšak hlavním aktérem 

v mírových jednáních se stal Nový Zéland, ke kterému měli obyvatelé Bougainville 

neutrálnější vztah. Pozici klíčového aktéra regionu poté potvrdila zásahem při etnických 

nepokojích v roce 2003 na Šalamounových ostrovech. (Baar, 2012, s. 80) 

 Z koloniálních velmocí se významně projevila Francie, která se po dlouhou 

dobu odmítala vzdát svých závislých území v Pacifiku. Z tohoto důvodu také 

pravděpodobně podporovala secesionistická hnutí na území Vanuatu, jelikož se nechtěla 

vzdát přidružené Nové Kaledonie a měla za cíl ji vyměnit za území Tanny. Velká 

Británie pak splnila svůj závazek opustit Nové Hebridy a potlačila snahy o secesi Tanny 

podporované Francií. (MacQueen, 1988, s. 239) 
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Papua-Nová Guinea potvrdila svůj rostoucí význam regionálního hráče, když 

zasáhla při konfliktu na Espiritu Santo. Důvodem, proč nezasahovalo Fórum jižního 

Pacifiku jako celek je ten, že málokterý členský stát měl reálné prostředky zasáhnout. 

Ačkoliv australský premiér tento zásah kritizoval a označil ho za paternalismus, byla 

intervence PNG ze strany Austrálie později podpořena. Zásah se dočkal také kritiky ze 

strany Fidži, podle kterého měla nárok zasahovat jedině OSN. (MacQueen, 1988, s. 

242) Rozsáhlý konflikt na Bougainville však PNG zcela samostatně zvládnout 

nedokázala, proto zde hráli významnou roli také další aktéři, jako je Austrálie a Nový 

Zéland. 

Během konfliktu na Bougainville se diplomaticky zapojily i Šalamounovy 

ostrovy, když roku 1991 iniciovaly sepsání Honiarské deklarace. Nicméně jelikož 

v Honiaře o rok později šalamounská vláda povolila zřízení sídla BIG, vztahy s PNG se 

rapidně zhoršily. I přesto se pak Šalamounovy ostrovy podílely na mírových jednáních 

mezi lety 1994-1997. (Baar, 2012, s. 81) 

Vliv na vývoj situace měly také soukromé firmy. Při konfliktu na Bougainville 

to byla Sandline International, která najímala jihoafrické žoldáky. Ti nakonec 

v konfliktu nezasahovali, avšak následná aféra vedla k pádu vlády PNG. Hnutí 

Nagriamel na Espiritu Santo zase financovala libertariánská Phoenix Foundation, která 

usilovala o samostatný stát, aby zde uskutečnila svůj koncept daňového ráje. 

 

 

2.6  Charakteristika předpokladů vzniku secesionismu podle 

Johna R. Wooda 

Podle teorie Johna R. Wooda se výše zmíněné předpoklady vhodné pro vznik 

secesionismu ve větší či menší míře vyskytly ve všech případech.  

Zásadní roli pro secesionistické hnutí na Bougainville hrály ekonomické 

podmínky, když důl Panguna tvořil 44% celkového exportu státu, ovšem jen malá část 

výdělku šla do rukou obyvatel Bougainville. Geografické předpoklady jsou zde pro 

secesi ideální, ostatně tomu tak je ve všech zmíněných případech, jelikož se jedná o 

ostrovní území. Skupina secesionistů byla taktéž geograficky koncentrovaná. Vzhledem 

k etnické rozdrobenosti jak ve státě Papua-Nová Guinea, tak na ostrově Bougainville, se 

nedá s jistotou vyhodnotit, zda etnický faktor měl v tomto hnutí rozhodující roli. Ovšem 

nelze říci, že by zde vůbec neexistoval, jelikož jak bylo uvedeno výše, obyvatelé 



26 
 

Bougainville se od ostatních odlišovali výrazně černou pletí a Papuánce označovali za 

Redskins, existoval zde tedy i sociální předpoklad. Secesionistické hnutí na 

Bougainville vzniklo již před osamostatněním Papuy-Nové Guiney, kdy by obyvatelé 

Bougainville raději byli součástí Šalamounových ostrovů, než PNG, avšak jejich 

požadavky nebyly respektovány. Je tedy zjevné, že cítění společné identity na PNG 

chybí, což splňuje politický předpoklad nedostatečné legitimity státu pro vznik 

secesionismu. Frustrace obyvatel z nedostatku respektu k jejich kulturním tradicím a 

ničení jejich životního prostředí, je psychologickým předpokladem, který měl na 

bougainvillské secesionistické hnutí taktéž značný vliv. 

Při vzniku hnutí Nagriamel také hrály zásadní roli ekonomické faktory, jelikož 

primárně hnutí vzniklo v reakci na zabírání půdy domorodců francouzskými kolonisty a 

původní obyvatelé se cítili vykořisťováni. Geografické faktory jsou pro secesi ostrova 

Espiritu Santo taktéž ideální. Nachází se v periferní poloze od centrálního ostrova 

Vanuatu a jeho oddělení by nijak nenarušilo teritoriální integritu státu. Značnou roli 

sehrál také sociální faktor, kdy se domorci, tzv. „men bush“, jejichž kultura byla 

založena na dodržování kastomu, vymezili proti koloniální správě. Politickým 

předpokladem je v tomto případě taktéž neexistující národní identita a tudíž nelegitimita 

centrální vlády z hlediska secesionistů. Psychologický předpoklad v tomto případě 

reprezentuje touha po moci hnutí Nagriamel a jeho vůdce Jimmyho Stevense, spojená 

s absencí loajality původních obyvatel vůči kondominiu a taktéž frustrace 

z dlouhodobého vykořisťování. 

Ekonomické předpoklady na ostrově Tanna nehrály tak významnou roli, ovšem i 

zde se místní obyvatelé cítili být vykořisťováni ze strany Evropanů. Geografické 

předpoklady jsou identické s předchozím příkladem, tedy přesně definované území 

ostrova Tanna, umístěného periferně vůči centrální vládě, s koncentrovaným 

obyvatelstvem. Náboženské hnutí Johna Fruma zde bylo důležitým sociálním 

předpokladem pro vznik hnutí, jelikož umožnilo sjednotit jinak nesourodé lokální klany 

proti kondominiu. Ztráta legitimity centrální vlády byla významným politickým 

předpokladem především při druhém pokusu o secesi Tanny, když roku 1980 Vanuatu 

přecházelo z koloniální správy a hnutí Kapiel vyhlásilo nezávislost státu Tafea. 

Psychologický předpoklad pro vznik secesionismu na ostrově Tanna byl evidentní 

nedostatek loajality obyvatel vůči centrální vládě. 

Někteří obyvatelé Rotumy se cítili být opomíjeni ze strany centrální vlády a 

z jejich pohledu by bylo výhodnější přidružení k některému ekonomicky vyspělejšímu 
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státu. To také bylo ekonomickým předpokladem pro vznik secesionistického hnutí 

Mölmahao na ostrově Rotuma, jenž ovšem neměl takový vliv, jako předpoklady 

následující. Významná je pak výrazně periferní geografická poloha vůči zbytku Fidži. 

Secesionistické hnutí Mölmahao však bylo postaveno především na kulturní odlišnosti a 

etnicitě Rotumanů, jejich vlastních tradicích a náboženských rituálech, což byl důležitý 

sociální předpoklad. Politickým předpokladem byl převrat na Fidži, který podkopal 

legitimitu centrální vlády a umožnil Henrymu Gibsonovi legálně podepřít jeho 

proklamované přidružení Rotumy k Velké Británii. Psychologickými předpoklady byla 

touha klanu Mölmahao v čele s Gibsonem po nadvládě na ostrově Rotuma namísto 

Rotumské rady, ale také nedostatek loajality obyvatel vůči Fidži. 

Na základě této stručné charakteristiky můžeme soudit, že se výše zmíněné 

předpoklady pro vznik secesionismu objevily téměř ve všech melanéských státech. Je 

zjevné, že geografickým předpokladem pro vznik všech výše zmíněných hnutí je zde 

výhodná poloha, separovaná od centrální vlády, a to díky členitosti území ostrovních 

států. Značnou roli hraje také absence loajality vůči centrálním vládám, etnická 

odlišnost a obvyklá frustrace z ekonomicky nevýhodné pozice.  
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Závěr 

Žádnému ze secesionistických hnutí v jižním Pacifiku se po vyhlášení 

samostatného státu nepodařilo získat mezinárodní uznání, ani samostatný stát 

dlouhodobě udržet. Otázkou zůstává, jaký bude výsledek referenda o samostatnosti 

Bougainville, ten totiž zůstává jediným adeptem s reálnou šancí na nezávislost. Podle 

Vladimíra Baara je těžké stanovit, zda si Bougainville vybere cestu nezávislého státu, 

mimo jiné proto, že od uzavření mírové smlouvy, která definovala podmínky referenda, 

se zde odehrálo mnoho politických změn. (Baar, 2012, s. 88) Ve všech ostatních 

uvedených případech, tedy ostrovů Espiritu Santo a Tanny ve státě Vanuatu, či Rotumy 

na Fidži, je secese momentálně nepravděpodobná. Hnutí, která měla koncem 20. století 

na tomto území nějaký dosah, ačkoliv žádné z nich nenabylo takového významu, jako 

hnutí na Bougainville, již zde nepůsobí, nebo mají jen zanedbatelný vliv. 

Je zajímavé pozorovat, že secesionistická hnutí zde často doprovázela vznik 

nezávislého státu. Roku 1975, dva týdny před plánovaným vyhlášením nezávislé Papuy-

Nové Guiney, byla na Bougainville vyhlášena Republika Severní Šalamouny. V lednu 

roku 1980 byly vyhlášeny na území Vanuatu dva nové státy, republika Vemerana a 

Tafea, přičemž samostatnost Vanuatu byla připravována na 30. července. Po vojenském 

puči na Fidži 25. září 1987 a vyhlášení Fidžijské republiky, byla v říjnu vyhlášena 

nezávislá Republika Rotuma. Toto svědčí o několika věcech. Tedy, že koloniální správa 

v jižním Pacifiku sjednotila území, která by jinak zůstala samostatná, a Pacifik by byl 

ještě roztříštěnější, než nyní. Tato území projevovala mnoho znaků odlišnosti a často 

nebylo těžké jejich obyvatele přesvědčit k tomu, aby podporovali hnutí za nezávislost. 

Paradoxně větší problém mohl být sjednotit tak fragmentované skupiny i na malém 

území, které se od sebe často liší co vesnice, to jiná kultura. Ani průběh několika dekád 

pod koloniální správou a vliv intenzivní misionářské činnosti nedokázal tyto rozdíly 

smazat. Tlak ze strany OSN na dekolonizaci spolu se snahou o vštípení politického 

uvědomění místním obyvatelům měl zřejmě taktéž vliv na vznik těchto hnutí. 

Úspěšnost secesionistických hnutí skutečně závisela na zahraničně-politických 

faktorech. Zcela evidentně v případě Bougainville, kdy bylo do konfliktu zaangažováno 

několik regionálních aktérů, a především zájmy Austrálie a Nového Zélandu o udržení 

regionální stability pak napomohly ukončení bojů a nastolení míru. Na Espiritu Santo se 

jednalo především o neshody mezi Británií a Francií a jejich koloniálními zájmy, které 

dopomohla vyřešit Papua-Nová Guinea s podporou Austrálie, přičemž motivací PNG 
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bylo posílení její regionální pozice spolu se snahou tehdejšího premiéra Julia Chana o 

udržení regionální stability. Secesionisty na Tanně se podařilo usměrnit jednotkám 

kondominia i přes zjevnou podporu Francie, jelikož konflikt nedosáhl takového rozsahu, 

aby byl nutný mezinárodní zásah. Hnutí Mölmahao na Rotumě taktéž nepřerostlo ve 

významný konflikt, a pro fidžijskou vládu nebylo těžké secesionistické tendence 

potlačit, zvláště když se hnutí nedostalo podpory ze strany Velké Británie a Nového 

Zélandu, o kterou žádalo. V opačném případě by byl průběh událostí zřejmě delší a 

výsledek dost možná zcela jiný. 

Ačkoliv v globálním měřítku tato hnutí nemají zásadní význam, v 

jihopacifickém regionu byl především rozsáhlý konflikt na Bougainville klíčovým 

zlomem. Potvrdil roli Austrálie, jakožto regionálního hegemona, ale napomohl také 

snaze o větší regionální spolupráci. Ostatní hnutí pak byla spíše první epizodou 

v historii nově vzniklých států a jejich neustálené demokracii. Není však vyloučeno, že 

v budoucnu dají základ rozsáhlejším a úspěšnějším secesionistickým snahám. 

  



30 
 

Použitá literatura 

Monografie 

BAAR, Vladimír. Bougainville na cestě k nezávislosti. Vyd. 1. V Ostravě: Ostravská 

univerzita, 2012. ISBN 978-807-4641-527. 
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Seznam zkratek 

BCL – Bougainville Copper Limited 

BIG – Bougainvillská prozatímní vláda (Bougainville Interim Government) 

BRA – Bougainvillská revoluční armáda (Bougainville Revolutionary Army)  

BRF – Bougainvillské síly odporu (Bougainville Resistance Forces) 

BSPC – Bougainvillský speciální politický výbor (Bougainville Special Political 

Commitee) 

BTG – Bougainvillská přechodná vláda (Bougainville Transitional Government) 

IPGB – Bougainvillská prozatímní provinční vláda (Interim Provincial Government of 

Bougainville) 

MDF – Obranné jednotky Meekamui (Meekamui Defence Force) 

PNG – Papua-Nová Guinea (Papua New Guinea) 

PNGDF – Obranné síly Papuy-Nové Guiney (Papua New Guinea Defence Force) 

SFNH – Francouzská novohebridská společnost (Société Française des Nouvelles-

Hébrides) 

VP – Vanuaaku Pati 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Mapa Papuy-Nové Guiney s vyznačenou Autonomní oblastí 

Bougainville (mapa) 

 

Zdroj: http://bougainville.travel/javax.faces.resource/bougainville-map.png.jsf?ln=img 

 

Příloha č. 2: Mapa Vanuatu s vyznačeným územím republiky Vemerana (mapa) 

 

Zdroj: http://1.bp.blogspot.com/-

_HzJZlNGtlU/VTUir4BKUKI/AAAAAAAALHw/OnjqlbnGKmk/s1600/06_vemerana.jpg 
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Příloha č. 3: Mapa Vanuatu s vyznačeným ostrovem Tanna (mapa) 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Vanuatu_-

_Tanna.PNG/440px-Vanuatu_-_Tanna.PNG 

 

 

Příloha č. 4: Mapa Fidži s vyznačeným územím Rotumy (mapa) 

 

Zdroj: http://fijimarinas.com/fijimarinas/wp-content/uploads/2013/02/Rotuma-

Map_sml.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Vanuatu_-_Tanna.PNG/440px-Vanuatu_-_Tanna.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Vanuatu_-_Tanna.PNG/440px-Vanuatu_-_Tanna.PNG

